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�سكر وتقدير

يود فريق العمل البحثي امل�سارك يف امل�رشوع اأن يتوجه بال�سكر اإىل كل من اأ�سهم يف اإخراج هذا التقرير كمحاولة لتقدمي 

روؤية حتليلية للموازنة امل�ستجيبة للنوع يف م�رش, وذلك يف اإطار جهود وزارة املالية لتطوير منظومة العمل والتحول نحو 

موازنات الربامج والأداء. ويف هذا الإطار, يود الفريق البحثي اأن ُيعرب عن امتنانه لوزارة املالية متمثلة يف وحدة تكافوؤ 

الفر�ص والعاملني فيها, ونخ�ص على وجه التحديد د. منال ح�سني امل�ساعد الأول لوزير املالية- وزارة املالية؛ والأ�ستاذة 

الفا�سلة/ اآيات عبد املعطي - وحدة تكافوؤ الفر�ص بوزارة املالية؛ والدكتورة مايا مر�سى- اليونفيم, وكل من اأ�سهم يف 

تقدمي البيانات واملعلومات بوزارة املالية. كما ن�سكر - نحن القائمني على العمل بالتقرير - كل اأع�ساء الفريق البحثي ملا 

بذلوه من جهد وم�ساندة فى اإخراج هذا العمل. 

د. �سالح ال�سيخ     د. عبداهلل �سحاته خطاب

رئي�س الفريق البحثي     الباحث الرئي�س بامل�رصوع
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متهيد

لقد كان اإن�ساء وحدة تكافوؤ الفر�ص بوازرة املالية ترجمة حقيقية لإميان الوزارة باأهمية هذا النوع من املوازنات يف بيان 

اجلهد احلكومي؛ وفاًء بحقوق املواطنني ب�سفة عامة واملراأة ب�سفة خا�سة. والدرا�سة احلالية هي جهد ي�سري لهذا التوجه 

الذي يحاول اأن ير�سد بالو�سف والتحليل مدى حر�ص عدد من الوزارات امل�رشية والتزامها بتوجيه برامج اإنفاقها نحو 

اإر�ساء حقوق املراأة وال�ستجابة ملتطلباتها. ويعد حتليل موازنات هذه الوزارات والقطاعات التي تخدمها وجمهوداتها 

املختلفة خطوة اأ�سا�سية لتقييم هذا اجلهد, والتعرف على كيفية دعم اأن�سطة هذه الوزارات مبا يحقق ال�ستجابة لحتياجات 

النوع الجتماعي, وب�سفة خا�سة املراأة.

والتو�سيات.  النتائج  اأهم  يتناول  اأخري  وق�سم  حتليلية,  اأق�سام  ثالثة  منها  رئي�سة,  اأق�سام  اأربعة  اإىل  الدرا�سة  وتنق�سم 

اخلربة  على  للوقوف  ال�ساأن؛  هذا  يف  الدولية  والتجربة  للنوع  امل�ستجيبة  للموازنات  تعريفي  مدخل  وهو  الأول  الق�سم 

الدولية التي جت�سد التوجهات اخلا�سة مبوازنات النوع الجتماعي. اأما الق�سم الثاين فيتناول حتليل اجتاهات الإنفاق 

العام التي ُتخ�س�ص لال�ستجابة للنوع الجتماعي فى قطاعات التعليم وال�سحة والقوى العاملة واملالية والتنمية املحلية 

ووزاراتها, وي�سبق هذا التحليل عر�ص �سامل لأهم توجهات هذه الوزارات واأهدافها العامة؛ بهدف التعرف على مدى 

اأهمية ال�ستجابة للنوع الجتماعي يف اأجندة عمل هذه الوزارات. وميثل هذا امل�ستوى من التحليل, حتليالً على امل�ستوى 

املركزي يليه حتليل اآخر يف الق�سم الثالث يف عدد من املحافظات ذات التجربة يف هذا املجال. واأخرًيا, ي�ستعر�ص الق�سم الرابع 

من الدرا�سة (التقرير) اأهم النتائج والتو�سيات املرتبطة بكيفية دعم توجهات الوزارات املختلفة لال�ستجابة لحتياجات 

النوع الجتماعي مركزيًّا كان اأو لمركزيًّا. 
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الق�سم الأول

الإطار املعريف للموازنة امل�ستجيبة للنوع
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اأنواع املوازنات املختلفة واملوازنة امل�ستجيبة للنوع  1-1

التنمية  خطة  اأهداف  حتقيق  نحو  ومعرفتها  الدولة  توجهات  قراءة  خاللها  من  ميكن  وثيقة  اأهم  هي  العامة  املوازنة 

والتحليل  العر�ص  وهذا  وعر�سها.  املوازنة  اإعداد  يف  ت�ستخدم  التي  املختلفة  الطرق  وتتعدد  والجتماعية.  القت�سادية 

اأنواع  اإعدادها. وتاأتى  للنوع ومتطلبات  امل�ستجيبة  املوازنة  اأهمية  اأهمية خا�سة لتحديد  املختلفة ميثل  املوازنات  لأنواع 

املوازنات على النحو التاىل: 

1-1-1 موازنات البنود واالعتمادات

هى اأول اأنواع املوازنات من حيث ال�ستخدام واأكرثها انت�ساًرا؛ حيث بداأ ا�ستخدامها عام 1921؛ ولذلك ت�سمى باملوازنة 

التقليدية. وت�ستند بنية املوازنة العامة يف حالة موازنة البنود على الت�سنيف الإداري, اأى اأن النفقات العامة توزع على 

يجرى  ثم   .
1

�سنوية خم�س�سات  اأو  اعتمادات  �سكل  على  العامة  املوازنة  فى  موازناتها  تدمج  التى  والوزارات  الهيئات 

متجان�سة  جمموعات  يف  الواحدة  الطبيعة  ذات  امل�رشوفات  ح�رش  يتم  اأن  مبعنى  لطبيعتها,  وفًقا  النفقات  تلك  ت�سنيف 

رئي�سة  فئات  اإىل  النفقات  تق�سيم  يتم  ذلك  وبعد  تقدمها,  التي  احلكومية  الإدارة  عن  النظر  ب�رشف  وفرعية  رئي�سة 

ت�سمى (اأبواًبا) التى تنق�سم بدورها اإىل بنود فرعية (اأى بند الرواتب والأجور, �رشاء ال�سلع واخلدمات,.. اإلخ).

على  �سانعوها  يعتمد  حيث  الت�رشيعية؛  الهيئة  و�سعتها  التى  احلدود  فى  الإنفاق  �سبط  على  البنود  موازنة  وت�ساعد 

املهارات املحا�سبية, اأى القدرة على متابعة اأوجه اإنفاق الإيرادات العامة؛ لتجيب هذه املوازنات عن �سوؤال مفاده: »كيف 

اأنفق املال؟«. وميثل هذا النوع من املوازنات املرحلة الأوىل التى مرت بها عمليات اإعداد املوازنة العامة فى تطورها وخا�سة 

مرحلة الجتاه الرقابي التنفيذى. 

ي�سمى التبويب الإداري اأي�ًسا بالتبويب النظامي؛ حيث يرتبط بالتنظيمات احلكومية, التي تخ�س�ص لكل وزارة اأو م�سلحة اعتمادات خا�سة يف املوازنة العامة , وغالبًا ما تقت�رش 
1

على امل�رشوفات. وهنا نود الإ�سارة اإىل اأن هذا النوع من املوازنات يعر�ص اأي�ًسا يف �سورة الت�سنيف الوظيفي, اأي يجري تبًعا للوظائف العامة التي يتم تخ�سي�ص النفقات لأدائها 

- اأو الغر�ص من النفقات - ويتناول هذا التبويب الإنفاق العام ب�سفة اأ�سا�سية كالإنفاق على التعليم وال�سحة وما �سابه من الوظائف املختلفة للدولة. كما ميكن عر�ص موازنة البنود 

اأعتماًدا على الت�شنيف القت�شادي الذي يعتمد على تق�شيم النفقات والإيرادات العامة ح�شب نوعيتها؛ ولهذا ت�شنف الإيرادات اأو النفقات اإىل جمموعات ح�شب اأوجه الن�شاط احلكومي 

وعالقاتها بالن�شاط الفرعي من اإنتاج وا�شتهالك وا�شتثمار. واأهم تق�شيم يف هذا ال�شياق، تق�شيم النفقات والإيرادات اإىل نفقات جارية وراأ�شمالية، واإيرادات جارية وراأ�شمالية.
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كما تتميز هذه املوازنات برتكيز الرقابة على جباية الأموال العامة واإنفاقها, من حيث تقييد �سالحيات الإنفاق, وتركيز 

اأنه على الرغم مما تتيحه موازنة البنود من مزايا,  اإل  الهتمام على ما ت�سرتيه الوحدات احلكومية من �سلع وخدمات 

فاإنها تتعر�ص لعدد من النتقادات, تتمثل فيما يلي: 

• اأهداف 	 اأن حتدد  البنود  الرقابة؛ فال حتاول موازنات  املالية والقانونية دون غريها فى جمال  النواحى  الرتكيز على 

الدولة, ول ال�سيا�سات التى يتم اتباعها لتحقيق هذه الأهداف.

• عدم تو�شيح الرتباط بني اأوجه الإنفاق والأهداف التنموية للدولة.	

• عدم القدرة على قيا�ص الأداء الفعلي لالأجهزة احلكومية.	

• قلة املرونة عند التنفيذ؛ لأن العتمادات مر�سودة لبنود حمددة فقط. 	

تاأ�سي�ًسا على ما �سبق، خ�سعت هذه املوازنة التقليدية فى الفرتة االأخرية الأ�سكال عديدة من التطوير اأ�سفرت عن 

ظهور اأنواع جديدة من املوازنات، اأهمها موازنات الربامج.

1-1-2 موازنات الربامج واالأداء

بينما تهتم موازنة البنود بحجم املوارد املخ�س�سة لأوجه الإنفاق والأن�سطة املختلفة, تركز موازنات الربامج والأداء على 

خمرجات هذا الإنفاق, اأى على العمل املُنجز نف�سه. فهل كمية العمل املوؤداة توازى ما اأنفق فعالً ؟ وهل يتنا�سب العمل اأو 

اخلدمة املقدمة مع تكلفتها؟ بعبارة اأخرى, ُتركز موازنات الربامج والأداء على كفاية ا�ستخدام املوارد. وتعترب موازنات 

الكفاية الإدارية, وهى تعتمد على ثالثة  التقليدية؛ بهدف قيا�ص  الربامج والأداء نتاج املحاولت الأوىل لتطوير املوازنة 

اعتبارات رئي�سة هى:

• التى 	 الوظائف  اأ�سا�سية ذات معنى مرتبط بكل وظيفة من  اإىل جمموعات  الربامج والإجراءات احلكومية  ت�سنيف 

تقوم بها الوحدات (الإدارية اأو القت�سادية) بغر�ص الإف�ساح عن اأهداف العمل من هذه الوحدات. 

• الأداء, وذلك 	 املعتمدة لهذه الربامج, عن طريق مقايي�ص للعمل ومعدلت لقيا�ص  التكلفة  امل�ستنتج من  الأداء  قيا�ص 

بالن�سبة اإىل كل برنامج وتق�سيماته. 

• املحا�سبي 	 النظام  وتعديل  الأمثل,  ال�ستغالل  وا�ستغاللها  املتاحة  املوارد  ا�ستهالك  كيفية  يف  العلمية  الإدارة  اتباع 

والإدارة املالية مل�سايرة التبويب يف املوازنة.
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وتهدف موازنة الربامج والأداء اإىل اإعادة النظر فى الهيكل التنظيمي لالإدارة احلكومية, ب�سكل يتنا�سب مع ح�سن الأداء 

فى تنفيذ هذه الربامج والأن�سطة. كما ت�سعى اإىل اعداد املعايري الالزمة لالأداء احلكومى (وهنا يجب الرتكيز على و�سع 

املقايي�ص العلمية لهذه املعايري مو�سع التجربة؛ وذلك لإثبات فعاليتها فى قيا�ص الأداء ويف متابعة التنفيذ). ومن ثم يتطلب 

اإعداد موازنة الربامج والأداء ما يلي: 

• حتديد اأهداف الربامج وترتيبها وفًقا لأولويات حمددة.	

• حتديد اخلدمات والن�ساطات التي توؤديها اجلهات التنفيذية.	

• اختيار وحدة مالئمة لقيا�س الأداء لكل خدمة اأو ن�شاط .	

• وجود نظام للمتابعة ي�ساعد على معرفة ما مت اإجنازه, ومقارنته مبا هو خمطط لتحقيقه خالل ال�سنة املالية .	

• �رشورة اأن ُينفذ الربنامج يف الوقت املنا�سب و بالكفاية والفعالية املالئمة .	

خالل  من  وذلك  الطويل,  الأجل  يف  وخا�سة  التخطيط,  جمال  يف  بالأداء  تهتم  اأنها  يف  الربامج  موازنة  مزايا  اأهم  وتتمثل 

اإذ تقوم بتحديد برامج الوزارات وامل�شالح  اإليه فى امل�شتقبل، وتهيئة املناخ املالئم لتطوره.  حماولة التنبوؤ مبا �شيوؤول 

احلكومية وم�رشوعاتها لعدد من ال�سنوات املقبلة والنفقات املتوقعة لها, ولي�ص ل�سنة واحدة, كما تفعل موازنة البنود التي 

تبني نفقات �سنة مالية واحدة, ول ترتبط - يف اأغلب الأحيان - بتخطيط طويل الأجل. كذلك تتميز موازنة الربامج والأداء 

بتو�شيح الربامج وامل�رشوعات التي �شتنفذها الأجهزة احلكومية املختلفة. مبعنى اأنها تقوم بتحديد الربامج الرئي�شة لكل 

وزارة اأو م�سلحة, ومن ثم تق�سم الربامج الرئي�سة اإىل برامج فرعية, والربامج الفرعية اإىل ن�ساطات, ور�سد العتمادات 

الالزمة لتنفيذ الربامج الرئي�سة والربامج الفرعية والن�ساطات يف وثيقة املوازنة العامة على ال�سفحات املخ�س�سة لها. ثم 

تقوم بعد ذلك بتوزيع العتمادات على اأبواب الإنفاق املعرفة يف املوازنة وبنودها. كما ت�ساعد اأي�ًسا على توفري البيانات 

التي حتدد طبيعة املخرجات وماهيتها وتكلفتها املالية وربطها باملنافع (الآثار) التي ت�سعى اإليها احلكومة, ومن ثم تكون 

قرارات توزيع املوارد ُمدعمة بالبيانات الالزمة, على نحو يف�سي اإىل رفع م�ستوى جودة بيانات الأداء املتاحة للحكومة 

وامل�سئولني يف املوؤ�س�سات, ويف التخطيط ال�سرتاتيجي, وتوزيع املوارد والرقابة على العمليات. 

العامة لالأجهزة  الأهداف  بديلة ت�سهم يف حتقيق  الربامج والأداء ترتكز على طرق وحلول  اأن موازنة  اإىل ذلك,  ي�ساف 

وامل�شالح احلكومية. اإذ بعد حتديد البدائل، جترى الدرا�شة التحليلية املتعمقة لها؛ بهدف حتديد التكاليف والعوائد لكل 

ملوازنة  اأن  كما  القرارات.  اتخاذ  يتم  البديلة  الطرق  بني  املفا�سلة  نتائج  �سوء  ويف  بها,  املرتبطة  والعيوب  واملزايا  منها, 

اأن احل�سول  تنفيذها؛ حيث  ُيعني على حت�سني عملية  الربامج احلكومية؛ مما  تقييم  امل�ساعدة على  اأي�ًسا ميزة  الربامج 

على تقارير عن كيفية تنفيذ الأعمال يف الربامج وامل�رشوعات حتت التنفيذ, اأو تلك التي نفذت من حني اإىل اآخر من �ساأنه 

اأن يك�شف عن امل�شكالت ونقاط ال�شعف يف اخلطط والربامج وامل�رشوعات، وعن التغريات التي يلزم اإدخالها على هذه 

الربامج وامل�رشوعات؛ لكي ت�سهل عملية التنفيذ والو�سول اإىل الأهداف املطلوب حتقيقها. ومن ثم فاإن موازنة الربامج 

ل باأداء الأعمال.  والأدء متثل ركنًا اأ�سا�سيًّا يف اإقرار مبداأ امل�ساءلة وامل�سوؤولية الذي يحدد املخوَّ
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ويف مقابل هذه املميزات ملوازنة الربامج والأداء, فاإنها تتعر�ص للنقد من عدة اأوجه, خا�سة فيما يتعلق بالعتبارات الفنية 

يف عملية حتديد الأهداف و�سعوبة قيا�سها, ومن اأهم هذه النتقادات: 

• عدم القدرة على حتديد الأهداف املنوطة بجميع الأجهزة احلكومية حتديًدا دقيًقا.	

• �سعوبة و�سع معايري حمددة ووا�سحة لقيا�ص الأداء؛ وذلك لإمكانية حدوث م�سكالت ذات طبيعة متفردة 	

للجهات املختلفة. 

• �سعوبة حتديد عوائد بع�ص الربامج وامل�رشوعات ب�سكل مادي وملمو�ص.	

• ارتفاع تكاليف تطبيقها يف بع�ص الأجهزة احلكومية وخا�سة ال�سغرية منها .	

• تتطلب كميات كبرية من البيانات؛ مما قد يعطل عملية حتليل ال�سيا�سة العامة.	

1-1-3 موازنة احلقوق 

من الأنواع املهمة للموازنات, ما يعرف مبوازنة احلقوق, ويتم اإعداد هذا النوع من املوازنات بهدف متابعة مدى وفاء 

الدولة والتزامها بحقوق الفئات املجتمعية املختلفة مثل موازنة حقوق الأطفال, اأو موازنة حقوق املراأة, اأو تلك اخلا�سة 

بالطبقات الأكرث فقًرا اأو بع�ص الفئات املهم�سة. 

والهدف من اإعداد موازنة احلقوق  والتي غالبًا ما يقوم بها املهتمون بحقوق الفئات املختلفة مثل منظمات املجتمع املدنى  

هو ا�ستخدام هذا النوع من املوازنات يف اإدارة حوار جمتمعى حول اأولويات الإنفاق العام, وكيفية توجيهه نحو الوفاء 

باحلقوق املختلفة لفئات املجتمع كل يف نطاق اهتمامه. وهذا النوع من املوازنات يوجد يف العديد من بلدان العامل, �سواء يف 

 .
2

البلدان املتقدمة اأو النامية على حد �سواء

كما تقوم بع�ص احلكومات باإعداد موازنات احلقوق بنف�سها كجزء تكميلى ملوازنتها العامة؛ وذلك لتحقيق اأهداف منها:

• حمل 	  - الفئة  بحقوق  ال�سلة  ذات  الربامج  بع�ص  على  العام  الإنفاق  من  مزيد  اأو  جزء  بتخ�سي�ص  املجتمع  اإقناع 

الهتمام, مثل املراأة والطفل والفئات املهم�سة .

• اإظهار مدى التقدم فى حتقيق وعودها ال�سيا�سية والجتماعية جتاه الفئات الأكرث �سعفـًا اأو املهم�سة فى املجتمع, 	

مثل الأطفال واملراأة, والطبقات الأكرث فقًرا وغريها ح�سب الأو�ساع فى كل جمتمع.

• توجيه 	 عملية  يف  لإ�رشاكه  الربملان  اأمام  اخليارات  وو�سع  بعينها,  لفئة  يخ�س�ص  عام  اإنفاق  بتخ�سي�ص  املطالبة 

الإنفاق العام.

• لتو�شيح مدى الوفاء – ماليًّا بطبيعة احلال- باللتزامات والتعهدات الدولية يف جمال حقوق املراأة والطفل وحقوق 	

من الأمثلة املهمة على اإعداد هذا النوع من املوازنات, موازنة حقوق الطفل فى جنوب اإفريقيا, وموازنة حقوق الإن�سان فى املك�سيك والهند ونيجرييا واأيرلندا وغريها من البلدان.
2
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1-2 املوازنة امل�ستجيبة للنوع 

اإىل  النوع الجتماعي (رجال ون�ساء). ونظًرا  التي تهتم بحقوق  اإحدى موازنات احلقوق  للنوع هي  امل�ستجيبة  املوازنة 

املواطنني بطريقة مبا�رشة، ظهرت مبادرات يف  توؤثر يف م�شالح  للموازنة كوثيقة �شيا�شية واقت�شادية  الكبرية  الأهمية 

العديد من الدول - مثل الهند وجنوب اإفريقيا والعديد من دول اأمريكا الالتينية تطالب مبيزانيات اأكرث ا�شتجابة مل�شالح 

الفئات املهم�سة يف هذه الدول. وقد كانت هذه املبادرات بداية ظهور املوازنات احل�سا�سة للنوع (اأو امل�ستجيبة للنوع) التى 

نعرفها اليوم. 

 – للبع�ص  يطراأ  قد  كما   - لي�ست  الجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنات  اأن  وهى  مهمة,  نقطة  على  التاأكيد  يجب  وهنا 

موازنات منف�سلة للمراأة, واإمنا هى املوازنات امل�ستجيبة لحتياجات الرجال والن�ساء مًعا. وقد ظهرت كجزء من منظومة 

من املوازنات التي تركز على الفئات املهم�سة يف املجتمع مثل الفقراء والأطفال والن�ساء, كما اأنها تعمل على حماولة لفت 

نظر �سناع القرار والقائمني على اإعداد املوازنة اإىل التحيزات �سد هذه الفئات. ومن ثم فموازنات النوع الجتماعي هى 

حماولة لتحديد الآتى وتقييمه:

• حجم املوارد التى تخ�س�سها الدولة لالإنفاق على الربامج املوجهة اإىل املراأة.	

• مدى قدرة هذه الربامج على التعبري عن احتياجات املراأة.	

• و�سع هذه الفئة املجتمعية يف املوازنة العامة ومدى ا�ستجابة املوازنة لحتياجات الفئات. 	

1-2-1 اأهداف اإعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع

يهدف اإعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع الجتماعي اإىل حتقيق العديد من الأهداف, من اأهمها:

• ر�سد حجم املوارد املخ�س�سة ملعاجلة الفجوات النوعية وتطورها, والق�ساء على اأى نوع من التمييز �سد املراأة.	

• متابعة فعالية الإنفاق احلكومي وتقييمه, ومدى توزيع عوائد التنمية بعدالة على جميع فئات املجتمع, واحلكم على 	

مدى وفاء الدول بالتزاماتها نحو املراأة.

• من 	 �سل�سلة  خالل  من  (وذلك  ون�سبته  الن�ساء  فقر  حدة  خف�ص  يف  الجتماعي  النوع/الإنفاق  موازنات  ا�ستخدام 

برامج  يف  للن�ساء  ن�سبة  وتخ�سي�ص  ال�سغر,  متناهي  الإقرا�ص  مثل  املعيلة  املراأة  ت�ستهدف  التي  امل�رشوعات 

امل�رشوعات ال�سغرية, وغريها من برامج ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر).

• حتقيق اأهداف اأكرث توازًنا للحكومة, وقدرة على حتقيق التنمية امل�ستدامة.	
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• اأن ال�سيا�سات املختلفة تاأخذ فى احل�سبان الإ�سهامات املختلفة لقت�ساد الرعاية فى خمرجات القت�ساد 	 �سمان 

القومى (ويتكون اقت�ساد الرعاية من الأن�سطة املجتمعية, اأو املنزلية غري املدفوعة والالزمة للحياة الن�سانية).

     ومن هذا املنطلق, تعد املوازنات امل�ستجيبة للن�ساء والرجال مًعا اأداًة ميكن من خاللها قيا�ص مدى التزام احلكومات 

بتنفيذ التو�سيات واخلطط املرتبطة باملراأة, والتي اأقرها العديد من املوؤمترات الدولية ل�سد الفجوة  اأيًّا كان نوعها  

, هما: . ويف �سبيل ذلك تر�سد موازنات النوع الجتماعي فئتنينْ اأ�سا�سيتنينْ بني اجلن�سنينْ

– حيث تقدم لهم هذه املوازنات ما ي�سبه تقريًرا عمليًّا عن احتياجات املراأة, ومدى 	• ال�سيا�سيون و�سناع القرار 

ال�ستجابة لهذه الحتياجات, كما جتعلهم على دراية باأثر ال�سيا�سات التى ير�سمونها من خالل الربامج املتخ�س�سة.

املعلومات 	• الجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنات  لهم  تعك�ص  حيث   – العام  والراأى  املدنى  املجتمع  منظمات 

الأ�سا�سية التى تدعم قدرتهم على التاأثري يف عملية �سنع القرار فيما يتعلق بامل�ساواة بني الفئات املختلفة, وحت�سني 

اأو�ساع الفئات املهم�سة فى املجتمع.

امل�ستجيبة للنوع االجتماعي  املوازنات  اإعداد   2-2-1

هل احتياجات 
«

حتاول املوازنة امل�ستجيبة للنوع الإجابة عن الت�ساوؤل الأ�سا�سي الذى تدور حوله هذه املوازنات, وهو 

 ومن ثم فهي تركز على اإعادة ترتيب اأولويات الإنفاق اأكرث من زيادة الإنفاق فى جُممله, كما ت�ستند 
»
املراأة حمل اهتمام؟

الإطار,  املوارد املخ�س�سة لقطاعات بعينها. ويف هذا  اإحداث تغري يف  اأكرث من  القطاعات  الربامج داخل  اإعادة توجيه  اإىل 

تعتمد هذه املوازنات على عدة اأدوات منها:

اأوالً: تقييم �سيا�سات الإنفاق العام داخل كل من القطاعات املختلفة, مع اأخذ ٌبعد النوع الجتماعي فى العتبار.

ثانًيا: التقييم, اأى تقييم اأولويات الإنفاق فى املوازنة, على اأن ن�سع يف احل�سبان البُعد الجتماعي.

ثالًثاً: حتليل درجة الإفادة من ذلك الإنفاق, وِكفاية تو�سيل اخلدمات مل�ستحقيها من الفئات حمل العتبار. 

رابًعا: وجود الوعى النوعى بجانب الإنفاق فى الدولة اأى وجود دللت وا�سحة تتعلق بق�سايا التمييز وعدم امل�ساواة 

النفقات  جانبي  حتليل  اأ�سا�سية  ب�سورة  الأدوات  هذه  تطبيق  وي�ستوجب  احلكومى.  الإنفاق  جانب  اإىل   , النوعنينْ بني 

والإيرادات باملوازنة العامة للدولة, والربامج املختلفة التي تنطوي عليها يف ال�سورة التالية:
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فيما يتعلق بجانب االإنفاق: ت�سري الدرا�سات اإىل ثالثة اأبعاد رئي�سة ي�ستمل عليها جانب الإنفاق يف حتليل ذلك        . 1

النوع من املوازنات, وذلك على النحو التايل:

• برامج خا�سة بالنوع: وهذه الربامج تتكون من النفقات املخ�س�سة للم�رشوعات وال�سيا�سات التي توجه ب�سورة 	

مبا�رشة اإىل املراأة. وهذه النفقات تقرتب من الطريقة التي يرتجم بها النا�ص عادة كلمات »موازنة املراأة« باأنها كميات 

الفتيات مهارات ذات طبيعة فنية  منف�سلة ومميزة. على �سبيل املثال, ت�ستمل هذه املوازنة على اعتمادات تعليم 

متخ�س�سة, كما تت�سمن اعتمادات برامج متكني املراأة غري العاملة.

• للربامج 	 املخ�س�سة  الأموال  تتكون من  وهي  القرار:  الرجل واملراأة يف مراكز �سنع  امل�ساواة بني  برامج تدعم 

الأخرى التي ت�سمن حتقيق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء, يف مراكز �سنع القرار داخل اجلهاز احلكومي. وامل�ساواة 

هنا ل تعني فقط اأعداًدا مت�ساوية من الن�ساء والرجال يف التوظف, ولكن اأي�ًسا متثيالً مت�ساوًيا داخل الإدارة ويف 

مراكز �سنع القرار, وكذلك تعني احلوافز العادلة, وظروف العمل املنا�سبة.

• الفئتنينْ 	 يف  تغطيتها  يتم  مل  التي  امل�ستمرة  النفقات  من  وتتكون  امل�سرتكة:  العامة  باخلدمات  املتعلقة  النفقات 

. وهذا املكون هو الأهم والأ�سعب يف عملية تقدير مدى اإفادة كلٍّ من املراأة والرجل من هذه اخلدمات. ال�سابقتنينْ

فيما يتعلق بجانب االإيرادات: على الرغم من عمليات املوازنة احلكومية التي تبداأ عادة بتقدير الإيرادات الكلية, . 2

فاإنه يالحظ اأن الرتكيز الرئي�ص عادًة ما ين�سب على جانب الإنفاق اأكرث من الإيرادات. ومن الأ�سباب الأ�سا�سية لإهمال 

حتليل الإيرادات هو اأنها عملية �ساقة, غالبًا ما تكون اأكرث ا�ستجابة للتوجهات ال�سيا�سية عنه يف الإنفاق. وعلى الرغم 

من ذلك, ت�سري الدرا�سات واالأدبيات واخلربة الدولية اإىل اأنه ميكن درا�سة جانب االإيرادات من خالل عدة حماور، 

مثل:

• حتليل ال�رشائب كاآلية لتفعيل املوازنة التي ت�ستجيب لحتياجات املراأة.	

• زيادة اإيرادات احلكومة املحلية من وجهة نظر املراأة /الرجل و الفتى /الفتاة, ولي�ص فقط كم�سدر للدخل القومي.	

• درا�سة تاأثريات التوظف يف م�سادر الإيرادات.	
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التى تواجه اإعداد املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي  التحديات   3-2-1

اأهمها يف  للنوع, يتمثل  امل�ستجيبة  املوازنة  اإعداد  التحديات تواجه عملية  اإىل وجود عدد من  الدولية  التجربة  اأ�سارت 

التحدى اخلا�ص بعدم توافر البيانات الكافية, وحتديًدا عدم وجود بيانات موزعة تبًعا للنوع الجتماعي. 

اأما التحدي الثاين فيتعلق بطريقة اإعداد املوازنة العامة نف�سها, والتى قد تعوق عملية اإعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع, 

اخلا�سة  البيانات  على  احل�سول  دون  يحول  الربامج,  ولي�ص  البنود  اأ�سا�ص  على  العامة  املوازنة  اإعداد  واأن  خا�سة 

التعرف على توجهات  املوازنة يعد قيًدا حقيقيًّا يف  اإعداد  الربامج يف  فاإن غياب منهجية  بالنوع الجتماعي, ومن ثم 

امل�ستفيدة من بع�ص  الأطراف  ي�ستتبع ذلك �سعوبة حتديد  الجتماعي, كما  النوع  باحتياجات  للوفاء  العام  الإنفاق 

اخلدمات (اخلدمات امل�سرتكة).

اأما التحدى الثالث, فيتعلق ب�سعوبة اإدماج املراأة فيما يتعلق بالإيرادات.

ومن املالحظ اأن احلالة امل�رشية تواجه بهذه التحديات, �ساأنها فى ذلك �ساأن العديد من الدول املتقدمة والنامية؛ الأمر 

الذى دفعنا اإىل تطوير منهجية لتحليل الإنفاق العام ب�سورة اأ�سا�سية, على نحو يحدد درجة الإفادة وفًقا للنوع كما 

�سريد تف�سيله. 

الدولية  : درو�س من اخلربة  امل�ستجيبة للنوع  املوازنة   4-2-1

تعك�ص التجارب الدولية فى جمال اإعداد املوازنات امل�ستجيبة للنوع عدًدا من الدرو�ص امل�ستفادة التي ميكن توظيفها يف 

, وهو التوجه الذى اأخذت به دولة جنوب اإفريقيا, عندما اأفادت من جتارب ا�سرتاليا وكندا. وتتمثل 
3

احلالة امل�رشية

اأهم الدرو�ص امل�ستفادة من جتارب الدول يف ما يلي:

• تقع جتارب الدول فيما يتعلق مبوازانات النوع الجتماعي يف اإحدى فئتني, الأوىل: منوذج نابع من مبادرة حكومية 	

اإفريقيا  جنوب   ) جمتمعية  مبادرة  على  قائم  منوذج  هي  والثانية  وهولندا),  (ا�سرتاليا  احلكومة  داخل  من  اأي 

وتنزانيا). 

• تنوع الفاعلني: ت�سري اخلربة الدولية اإىل اأن عملية اإعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع هي تعاون م�سرتك بني جهات 	

حكومية وهيئات غري حكومية ومعاهد اأبحاث وكذلك اأع�ساء الربملان.

• نطاق التغطية: يالحظ اأن هناك بع�ص املبادرات التي تغطي كل بنود املوازنة العامة, يف حني اأن البع�ص يبداأ العمل 	

على قطاعات ا�سرت�سادية (كالتعليم, وال�سحة, والزراعة).

 

 

 3يشمل الملحق رقم )أ( تحليالً ألهم مالمح إعداد الموازنة المستجيبة للنوع في عدد من الدول النامية والمتقدمة. 
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• م�ستوى التغطية: هناك مبادرات تطبق على امل�ستوى املركزي, واأخرى تتطرق اإىل م�ستوى احلكومة املحلية. واإن 	

جرت العادة على البدء مبوازانات النوع الجتماعي يف معظم احلالت على امل�ستوى القطاعي املركزي, ثم التوجه بعد 

ذلك اإىل امل�ستوى املحلي.

• ركزت معظم املبادرات على جانب االإنفاق من خالل التحليل ثالثي االأبعاد: 	

الإنفاق املُكّر�ص للمراأة خ�سي�ًسا. [

الإنفاق على تكافوؤ الفر�ص يف الوظائف العامة. [

الإنفاقات العامة للرجال والن�ساء. [

• خلق مناخ من الوعي امل�سرتك: ت�سري اخلربة الدولية اإىل اأهمية زيادة الوعي داخل احلكومة, وبني املوظفني احلكوميني 	

ب�ساأن الأثر النوعي للموازنة وال�سيا�سات املمولة لها. وكذلك �رشورة تقوية م�ساركة املجتمع املدين, واأهمية ال�رشاكة 

مع منظمات املجتمع املدين, والإفادة من قوة املجتمع املدين ودوره ومهاراته يف التوعية.

• اإن�ساء جلنة قومية تتوىل متابعة موازنات النوع الجتماعي مثل اإن�ساء اللجنة الوطنية املعنية بدور املراأة الفلبينية, 	

ق�سايا  ملعاجلة  م�رشوعات  وت�سميم  الإنفاق  تخ�سي�ص  لكيفية  احلكومية  والهيئات  الأجهزة  تفهم  �رشورة  وكذلك 

املراأة, وكيفية ت�سنيف اأن�سطتها حتى بني الفئات املختلفة للمراأة. 

• القيا�س واملتابعة: توؤكد اخلربة الدولية على �رشورة و�سع موؤ�رشات لقيا�ص النجاح عرب الزمن, وحتديد موؤ�رشات 	

ملتابعة التقدم يف التزامات احلكومة جتاه الإنفاق من منظور النوع الجتماعي.

• النوع 	 موازنات  تنفيذ  عن  للم�سوؤولني  املوؤ�س�سية  القدرات  ودعم  امل�ستمرة,  املتابعة  اأهمية  امل�ستمرة:  املتابعة 

وت�سميم  الإنفاق  تخ�سي�ص  لكيفية  احلكومية,  والهيئات  الأجهزة  تفهم  عدم  يف  تكمن  امل�سكلة  لأن  الجتماعي؛ 

م�رشوعات ملعاجلة ق�سايا املراأة, ولطرق ت�سنيف اأن�سطتها اإىل الفئات الثالث املطلوبة. ي�ساف اإىل ذلك, اأنه من الأهمية 

الإدارات والهيئات بذلك من خالل نظام  التزام  اأي�ًسا متابعة حال تخ�سي�ص ن�سب حمددة للمراأة باملوازنة- لتنفيذ 

فعال للمتابعة والتقييم.

• اإفريقيا), 	 اإناًثا (جنوب  اأو  النوع الجتماعي ذكوًرا كانوا  اأهمية توافر بيانات موزعة ح�سب  املعلومات والبيانات: 

بالإ�سافة اإىل اأهمية وجود �سخ�سية حكومية م�سوؤولة تتبني املوازنات امل�ستجيبة للنوع (املك�سيك). 
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• اأ�سباب 	 حول  كافية  واإي�ساحات  فعالة  تف�سريات  على  الجتماعي  النوع  ملوازنة  التحليالت  حتتوي  اأن  �رشورة 

الختالف بني ن�سيب الرجال والن�ساء, وكذلك التوعية باأن موازنات املراأة ل تقوم على اإيجاد موازنة منف�سلة للمراأة 

اأو زيادة يف خم�س�سات الإنفاق, واإمنا تتطلب اإعادة توزيع املخ�س�سات.

• اللتزام بتحليل اأثر مردود الإنفاق العاّم ح�سب احلالة, من حيث ال�ستجابة ملتطلّبات النّوع الجتماعي كما فى جتربة 	

هولندا.

• املبادرات طالبت 	 الإنفاق والإيرادات. فبع�ص  النوع يف جانبي  العمل غري مدفوع الأجر عند حتليل موازنات  مراعاة 

بتقدير عمل املراأة غري مدفوع الأجر؛ كي يعطي لها يف �سورة دعم حكومي, على اأ�سا�ص اأن ما تقوم به املراأة, وخا�سة 

اأن  راأت  مبادرات  هناك  اأخرى,  ناحية  ومن  حكومية.  وقطاعات  وزارات  به  تقوم  اأن  يجب  والري  املياه  اأن�سطة  فى 

املبادرة  فى  كما  للحكومة  الن�ساء  تدفعها  �رشيبة  مبثابة  عنه,  تعو�ص  ول  مدفوع  غري  عمل  من  الن�ساء  به  تقوم  ما 

الهولندية. 

وتاأ�سي�ًسا على ما �سبق, يكون لهذه الدرو�ص امل�ستفادة عظيم الأثر عند تقييم اجلهد الذى قامت به الوزارات والقطاعات 

امل�ستهدف حتليلها فى هذه الدرا�سة , خا�سة واأنه يف احلالة امل�رشية مت مراعاة ما يلي:

التغطية, من  [ بنطاق  يتعلق  فيما  الجتماعي, وذلك  النوع  الأ�سا�سية من منظور  القطاعات  الرتكيز على حتليل 

خالل الرتكيز على قطاعات ا�سرت�سادية كالتعليم وال�سحة والت�سامن الجتماعي والقوى العاملة.

تطرق الدار�سة اإىل امل�ستوينينْ املركزي واملحلي مًعا, وذلك من خالل الدرا�سة التف�سيلية لقطاعات بعينها, واإخ�ساع  [

عدد من الكيانات املحلية (خم�ص حمافظات على م�ستوى اجلمهورية) للبحث؛ حتى يكون هناك م�ستوى متميز من 

التغطية.

تركز الدرا�سة على جانب االإنفاق يف املوازنة العامة, وذلك بتحليل الإنفاق ملعرفة ما يوجه مبا�رشة اإىل املراأة وما  [

يخدم كال النوعني مًعا. 
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الق�سم الثاين

تقييم اإ�سهام الوزارات املختارة يف 

ال�ستجابة ملتطلبات املراأة واحتياجاتها: امل�ستوى املركزي 
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مقدمة

يحتل هذا الق�سم من الدرا�سة اأهمية كبرية؛ حيث يتناول الإطار التحليلى لإ�سهامات وزارة التعليم وال�سحة والت�سامن 

الجتماعي واملالية والقوى العاملة فيما يتعلق با�ستجابة اإنفاقهم العام لحتياجات النوع الجتماعي ب�سفة عامة, واملراأة 

ب�سفة اأكرث حتديًدا. 

وت�ستند منهجية هذا الق�سم اإىل البدء بقراءة عامة لوثيقتى من�سور املوازنة والبيان املايل, على اأ�سا�ص اأن هاتني الوثيقتنينْ 

املوازنة  باإعداد  يتعلق  فيما  املالية,  وزارة  وخا�سة  احلكومة,  روؤية  ا�ست�رشاف  خاللها  من  مُيكن  التي  الوثائق  اأهم  من 

على اأ�سا�ص ال�ستجابة ملتطلبات النوع الجتماعي. وبعد ذلك ينتقل التحليل لتقدمي روؤية كلية  حول الإنفاق امل�ستجيب 

اإ�سهام الوزارة  اإىل امل�ستوى اجلزئي لتقييم  لحتياجات النوع. واخلطوة الأخرية يتم خاللها النزول مب�ستوى التحليل 

امل�سار اإليها ل�ستهداف احتياجات النوع الجتماعي من خالل براجمها املختلفة واإنفاقها العام. 

2-1 حتليل توجهات احلكومة لال�ستجابة الحتياجات النوع االجتماعي: قراءة يف من�سور اإعداد 
املوازنة والبيان املايل 

اإعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع ومن�سور  املوازنة   1-1-2

يعد من�سور املوازنة اإحدى الوثائق املهمة التي تر�سل من قبل وزارة املالية اإىل اجلهات املعنية باإعداد املوازنة العامة للدولة, 

والذي يو�شح الأ�ش�س والركائز التي تنه�س على اأ�شا�شها املوازنة العامة للدولة، ومن ثم فاإن قراءة هذه الوثيقة وحتليلها 

يعدان م�ساألة مهمة يف الربط بني توجهات وزارة املالية, بل الدولة ككل, وبني املوازنة امل�ستجيبة للنوع الجتماعي وخا�سة 

ما يتعلق باملوازنة التي ت�ستجيب لحتياجات املراأة امل�رشية وطموحاتها ب�سورة اأكرث حتديًدا. وي�سري التحليل اخلا�ص 

مبن�سور املوازنة اإىل ما يلي:

يهتم من�سور املوازنة بتوفري الحتياجات املختلفة للمواطنني دون التمييز بني رجل وامراأة, ومن ثم ي�ستند من�سور  [

املوازنة ويعتمد على مبداأ عدم التمييز. 

يوؤكد من�سور املوازنة على اأهمية مردود النفقة العامة و�رشورة تعظيمها, ومن ثم ي�سري ب�سورة �سمنية اإىل اأهمية  [

توجيه الإنفاق نحو �سور ال�ستخدام ذات الأثر الأكرب, ومنها ال�ستجابة لحتياجات املراأة.

ير�سد من�سور املوازنة اأهمية الدور الذي يلعبه القطاع اخلا�ص يف دفع عجلة التنمية, والهتمام بقطاع الأعمال اخلا�ص  [

ككل دون متييز.
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اإ�سارة �سمنية اإىل دعم املراأة يف ظل جلوئها  [ اأي�ًسا على اأهمية دعم ال�سناعات ال�سغرية, وهنا  يوؤكد من�سور املوازنة 

وخا�سة املراأة املعيلة, اإىل العمل بهذا القطاع. 

يوؤكد من�سور املوازنة على اأهمية دعم الفئات حمدودة الدخل, ومنها املراأة بطبيعة احلال, بل اإن املراأة وفًقا للدرا�سات  [

املختلفة هي من الفئات الأكرث ه�سا�سة يف املجتمع. ومن ثم فاإن الت�سديد على دعم الفئات ال�سعيفة هو ا�ستهداف للمراأة 

ب�سورة اأ�سا�سية.

ويو�شح امللحق (ب)، اأهم ما اأكد عليه من�شور املوازنة خالل الفرتة من عام 2003 اإىل عام 2007, ل �سيما اأنه مل ين�ص 

ب�سورة �رشيحة خالل هذه الفرتة على اأهمية مراعاة النوع الجتماعي عند اإعداد املوازنات, اإل اأنه يت�سمنه وينطوي 

عليه. 

وقد جاء الت�رشيح مبا�رشة لهذا النوع يف من�شور املوازنة اخلا�س بالعام املاىل 2010/2009, كما اأ�سارت اإليه الركيزة 

للنوع  وفًقا  للتحليل  املوازنة  م�رصوع  يت�سمنها  التي  كافة  البيانات  اإخ�ساع 
«

�رشورة  على  اأكدت  التي  الثالثة 

االجتماعي؛ حتى ميكن تقييم و�سع كل من الرجل واملراأة، واالإنفاق العام والهيكلي والوقوف على االإجراءات التي 

ولكنها توؤكد اأي�ًسا على اأن موازنة   .
»

اتخذت جلعل املوازنة قادرة على كفالة تكافوؤ الفر�س لكل من الرجل واملراأة

الدولة يجب اأن توجه اأ�شا�ًشا نحو �شالح املواطنني جميًعا. 

وباخت�سار فاإنه واإن كان من�سور املوازنة مل ين�ص �رشاحة على اأهمية مراعاة حتليل املوازنة على اأ�سا�ص النوع الجتماعي 

�سوى يف العام 2010/2009 اإال اأنه يوؤكد على اأن االإنفاق العام ي�ستهدف �سالح املواطنني جميًعا �سواء كانوا رجاالً 

اأو ن�ساًء، اأطفاالً و�سباًبا و�سيوًخا. وهذا املبداأ يوؤكد على مبداأ امل�ساوة بني اأطياف املجتمع ككل. ولكن الن�ص �رشاحة 

على اأهمية مراعاة النوع الجتماعي اإمنا يعك�ص مدى التحول يف فكر وزارة املالية يف التعامل مع املوازنة امل�ستجيبة للنوع.

النوع االجتماعي  املاىل واال�ستجابة الحتياجات  البيان   2-1-2

البيان املاىل هو الوثيقة املالية التى تعك�ص منهجية احلكومة فى الوفاء بالتزاماتها جتاه املجتمع باأطيافه املختلفة. ولهذا 

تاأتي اأهمية حتليل البيان املاىل للموازنة باعتباره املحك احلقيقى للتاأكد من �سدق توجهات احلكومة فى تفعيل ال�سيا�سات 

العامة املعلنة. فيحدد البيان املايل مالمح املوازنة والأداء احلكومي، ومن ثم فهو يو�شح الفعالية احلقيقية للعمل احلكومى 

و�سدق احلديث عن التعهدات واللتزامات احلكومية يف الوفاء باحتياجات الفئات املختلفـة يف املجتمع. 



املالية وزارة 
17

املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعى يف م�رص - قراءة حتليلية

وبتحليل م�سمون البيان املايل خالل خطة التنمية القت�سادية (2003/2002-2007/2006)، كما يو�شح امللحق رقم 

(ج), جند اأنه يركز على اأهمية ُبعدينْن اأ�سا�سنينْ عند اإعداد م�رشوع املوازنة العامة للدولة وهما: البُعد القت�سادي والبُعد 

الجتماعي. وي�ستمل البُعد القت�سادي كما ورد يف البيان املايل, على تدبري العتمادات التي تكفل حتقيقه بهدف التنمية 

ال�ساملة, من خالل توفري ال�ستثمارات الالزمة لدفع عجلة التنمية, واإ�سالح الهياكل القت�سادية للهيئات القت�سادية, 

والعمل على حت�سني اقت�سادياتها, وم�ساندة القطاع اخلا�ص وت�سجيعه على ال�ستثمار, واحلفاظ على قدرة القت�ساد 

القومي على النمو وا�ستمراره يف ظل ا�ستقرار امل�ستوى العام لالأ�سعار, وعلى التوازنات الداخلية واخلارجية من خالل 

اإدارة حكيمة للعجز واملديونية العامة. 

اأو  كان  الإن�سان امل�رشي (رجالً  للموازنة من خالل تنمية قدرات  البُعد الجتماعي  ياأتي  البُعد القت�سادي,  ويف مقابل 

امراأة)؛ باعتباره هدف التنمية واأداتها، ومبا ي�شمح بتحويل الرثوة الب�رشية اإىل قوة عاملة منتجة ت�شتطيع ا�شتغالل املوارد 

القت�سادية املتاحة. ولهذا ي�سدد البيان املايل على اأن حتقيق البُعد الجتماعي للموازنة العامة يتم من خالل توفري تكاليف 

اخلدمات الجتماعية, والرتقاء مب�ستوى التعليم واملعرفة الفنية, واإحداث التقدم امل�ستمر يف جمال ال�سحة العامة, ون�رش 

الثقافة بني فئات املجتمع املختلفة. ول يتحقق ذلك اإل من خالل توفري م�ستوى معي�سي كرمي للفئات حمدودة الدخل يف 

ظل حماية تكفلها مظلة التاأمينات الجتماعية. 

واأهم ما ي�سري اإليه حتليل البيان املايل خالل الفرتة ال�سابقة، اأن م�رصوعات املوازنات العامة املختلفة عرب �سنوات 

اإذ توؤكد على تبني فكر امل�ساواة بني فئات املجتمع رجاالً  اخلطة تتناغم مع من�سور املوازنة اخلا�س باإعدادها؛ 

كانوا اأو ن�ساًء اأو اأطفاالً اأو �سباًبا اأو �سيوًخا، فقراء اأو اأغنياء. كما يوؤكد البيان املايل على التزام الدولة بتقدمي اخلدمات 

وال�سبابية  والثقافية  الجتماعية  اخلدمات  اإىل  بالإ�سافة  وال�سحة,  كالتعليم  للمواطنني  الد�ستور  كفلها  التي  املختلفة 

املختلفة. بل يرتكز على نقطة مهمة وهي اأن م�رشوع املوازنة يهدف اإىل تو�سيع نطاق خدمات الدولة وحت�سني نوعيتها, 

خا�سة بالن�سبة اإىل املراأة والطفل والفئات الأقل قدرة. 

خا�سة  ب�سفة  وال�سحة  التعليم  يف  للفرد  الد�ستورية  باحلقوق  الوفاء  اأهمية  على  املايل  البيان  يوؤكد  ذلك,  اإىل  بالإ�سافة 

من  امل�ستهدفة  الفئات  غياب  هي  ال�سياق  هذا  يف  املهمة  النقطة  فاإن  ذلك,  من  الرغم  وعلى   .(2003/2002 املايل  (البيان 

الإنفاق؛ حيث ي�ستعمل البيان املايل مفاهيم اأكرث عمومية غري حمددة مثل اأ�سحاب الدخول املحدودة, والفئات الجتماعية 

الإنفاق دون حتديد وا�شح  للحديث عن خدمات وحقوق تغطيها �شور  الدخل، والبعد الجتماعي لالإ�شالح  حمدودة 

اأهمية  على  التاأكيد  جاء  وقد  احلقوق.  من  حق  باأي  للوفاء  اأو  بعينها,  فئة  اإىل  املوجه  الإنفاق  ذلك  وحدود  الفئات,  لهذه 

ال�ستجابة لحتياجات املراأة ب�سورة �رشيحة, بدًءا من العام املايل عام 2009-2008. 
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�سفوة القول، اإن التغري يف لغة ا�ستهداف النوع ب�سكل �رصيح �سواء يف من�سور املوازنة اأو يف البيان املايل، قد تالزم 

مع التغري الذي طراأ على فكر اإعداد املوازنة يف ال�سنوات الثالث االأخرية، والذي توازي اأي�ًسا مع اإن�ساء وحدة تكافوؤ 

الفر�س بوزارة الكالية كما �سياأتي ذكره الحًقا. 

امل�ستجيبة للنوع االجتماعي خالل الفرتة  االإنفاق  العام على برامج  2-2 حتليل عام لالإنفاق 
(2007/2006 – 2003/2002)

اأ�سا�سه حما�سبة  اأهم الوثائق احلكومية, خا�سة واأنها مُتثل ك�سف احل�ساب الذى مُيكن على  اإحدى  املوازنة العامة هي 

اجلهات احلكومية ومراقبتها, ومن ثم تنظيم مراحل اإعداد املوازنة واإقراراها وتنفيذها اأطًرا د�ستورية وت�رشيعية حاكمة 

تلتزم بها الأطراف الفاعلة كافة فى مراحل املوازنة العامة.

الربنامج املايل 
«
وفى هذا الإطار, فقد َعرَّف القانون رقم 53 ل�سنة 1973 ب�ساأن املوازنة العامة للدولة املوازنة على اأنها 

للخطة عن �سنة مالية مقبلة لتحقيق اأهداف حمددة, وذلك فى اإطار اخلطة العامة للتنمية القت�سادية والجتماعية وطبًقا 

. ولذا فاإن هذا الربنامج املاىل لبد اأن يعك�ص اأولويات الفئات املجتمعية كافة, كما يجب اأن يتبنى 
»
لل�سيا�سة العامة للدولة

هذا الربنامج توجًها اأ�سا�سيًّا بتحقيق العدالة الجتماعية وال�ستجابة امل�ستمرة لحتياجات هذه الفئات.

واإذا كانت املوازنة امل�رشية قد �سهدت العديد من مراحل الإ�سالح والتطوير خالل ال�سنوات الأخرية, ومن بينها �سدور 

القانون رقم 87 ل�سنة 2005, الذى اأر�سى قواعد جديدة لتبويب املوازنة العامة تت�سق مع املعايري الدولية التى اأقرتها نظم 

اإح�ساءات مالية احلكومة ال�سادرة عن �سندوق النقد الدوىل, اإل اأن املدقق فى بيانات املوازنة العامة يجد �سعوبة كبرية 

فى حتديد اأوجه الإنفاق امل�ستجيبة للنوع الجتماعي وبراجمها, اأى اأنه على الرغم من التطوير الذى �سهدته ت�سنيفات 

املوازنة وفًقا للتق�سيم الوظيفى لأن�سطة الدولة اأو التق�سيم الإقت�سادى لأوجه الإنفاق العام, فاإن حتديات كثرية من بينها 

غياب موازنات الربامج واملحا�سبة على الأداء قد اأ�سفرت عن عدم القدرة على ر�سد الإنفاق امل�ستجيب للنوع الجتماعي.

وفى �سوء ذلك, ومن خالل مراجعة تطور بيانات املوازنة امل�رشية خالل الفرتة من (2003/2002 -  2007/2006) 

ميكن ت�سنيف اعتمادات املوازنة امل�ستجيبة للنوع الجتماعي على النحو التاىل:
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2-2-1 اعتمادات مبا�رصة للنوع االجتماعي

وتنق�سم اجلهات وفًقا اإىل العتمادات املبا�رشة للنوع الجتماعي على النحو التاىل:

 اأ. جهات تخ�س�س كل اأو معظم اإنفاقها للنوع االجتماعي

• مُيكن ر�سد عدد من اجلهات التى تخ�س�ص كل اأو معظم اإنفاقها للربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي, اأى اأن العتمادات 	

ثل اإنفاًقا مبا�رًشا على النوع الجتماعي. ويو�شح اجلدول (1) بياًنا بهذه اجلهات كما  املدرجة �شنويًّا لهذه اجلهات تمُ

يلي:

جدول (1)

بيان بجهات املوازنة التى تخ�س�س كل اأو معظم اإنفاقها 

للربامج امل�ستجيبة للنوع االجتماعي(املراأة)

جهات تخ�س�س معظم اإنفاقهاجهات تخ�س�س كل اإنفاقها

املجل�ص القومى للمراأة.- 

املجل�ص القومى لل�سكان.- 

مركز �شحة املراأة باأ�شيوط.- 

املجل�ص القومى للطفولة والأمومة.- 

م�ست�سفيات جراحات اليوم الواحد باملحافظات.- 

م�ست�سفي طب الأطفال باملن�سورة.- 

م�شت�شفي الأطفال باأ�شيوط.- 

م�ست�سفى الأطفال التخ�س�سى ببنها.- 

مركز ثقافة الطفل.- 

املزايا الجتماعية(معا�ص الطفل ومعا�ص ال�سمان الجتماعي).- 

جهاز ال�سناعات احلرفية والتعاون الإنتاجى.- 

الهيئة العامة ملحو الأمية وتعليم الكبار.- 

امل�سدر: وزارة املالية.

• اجلهات فى 	 هذه  بها  تقوم  التى  املختلفة  الإنفاق  لربامج  جنيه  مليون  ر�سدت املوازنة العامة للدولة نحو 1745.8 

عام 2007/2006, مقارنة بنحو 1650.4 مليون جنيه فى عام 2006/2005، على النحو املو�شح فى  جدول (2) 
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جدول (2)

االعتمادات املبا�رصة املخ�س�سة للربامج امل�ستجيبة للنوع االجتماعي 

البيان
�رصاء ال�سلع االأجور 

واخلدمات
 الفوائد

 الدعم 

واملزايا 

االجتماعية

امل�رصوفات

 االأخرى
 اال�ستثمارات

جملة

 امل�رصوفات 

2007/2006 

جملة 

امل�رصوفات

2006/2005 

8.25.80.00.10.07.321.527.5املجل�ص القومى للمراأة

2.21.20.00.09.450.263.047.7املجل�ص القومى للطفولة والأمومة 

7.61.50.00.30.02.311.711.7املجل�ص القومى لل�سكان

3.02.00.00.00.00.04.90.0مركز �شحة املراأة باأ�شيوط

1.20.10.00.30.00.62.22.4جهاز ال�سناعات احلرفية والتعاون الإنتاجى

6.42.50.141.80.00.050.9129.5جهاز بناء وتنمية القرية امل�رشية

108.18.90.00.00.013.1130.1109.4الهيئة العامة ملحو الأمية وتعليم الكبار

24.618.10.00.03.90.046.739.4م�ست�سفيات جراحات اليوم الواحد باملحافظات

14.412.30.00.00.01.328.031.0م�ست�سفي طب الأطفال باملن�سورة

5.82.40.00.00.00.08.20.0م�شت�شفي الأطفال باأ�شيوط

4.33.10.00.01.00.08.48.7م�ست�سفى الأطفال التخ�س�سى ببنها

2.50.60.00.10.00.33.52.9مركز ثقافة الطفل

46.58.50.51293.59.48.41366.81240.3املزايا الجتماعية

234.866.90.51336.223.983.51745.81650.4االإجمايل

امل�سدر: وزارة املالية, بيانات احل�ساب اخلتامى للموازنة العامة للدولة, ل�سنوات خمتلفة.

• ويو�شح ال�شكل (1)التوزيع الن�سبى لهذا الإنفاق على الأبواب املختلفة فى عام 2007/2006 على النحو 	

التاىل:

                �سكل (1)

التوزيع الن�سبى لالعتمادات املبا�رصة املخ�س�سة للربامج امل�ستجيبة للنوع االجتماعي

                                       امل�سدر: حم�سوبة من بيانات احل�ساب اخلتامى للموازنة العامة للدولة.

% 5.1
% 4.8

% 13.5

% 76.6
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• ويو�شح ال�شكل (2)تطور العتمادات املبا�رشة املخ�س�سة للربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي خالل �سنوات اخلطة 	

اخلم�سية (2003/2002-2007/2006) كما يلي:

�سكل (2)

تطور االعتمادات املبا�رصة املخ�س�سة للربامج امل�ستجيبة للنوع االجتماعي

خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2007/2006-2003/2002)

                                                                                                                                                                    القيمة مبليون اجلنيه

                                        

  .               امل�سدر: حم�سوبة من بيانات احل�ساب اخلتامى للموازنة العامة, ل�سنوات خمتلفة

ب. جهات تخ�س�س جانًبا من اإنفاقها للنوع االجتماعي

وفًقا لتحليل هيكل الإنفاق العام, وفى �سوء الوزن الن�سبى للمراأة, والذى يقرتب من 50  % من املجتمع امل�رشى, فاإنه 

ميكن القول اإن حجم الإنفاق املخ�س�ص للربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي يتجاوز ب�سكل كبري قيمة الإنفاق التى مت 

ح�شابها على اأ�شا�س العتمادات املبا�رشة، كما هو مو�شح فى النقطة(اأ)، ويو�شح  جدول (3) القطاعات املختلفة التابعة 

للموازنة العامة والأوزان الن�سبية للمراأة فى كل قطاع على النحو التاىل:

جدول (3)

 القطاعات املختلفة والوزن الن�سبى للمراأة

الوزن الن�سبى للمراأةالقطاع 

37%التعليم

40%ال�سحة

49%الدعم واحلماية الجتماعية

28%ال�سباب والثقافة وال�سئون الدينية

47%الإ�سكان واملرافق

44%حماية البيئة

43%اخلدمات العامة بخالف مدفوعات الفوائد

43%ال�سئون القت�سادية

                                                                            امل�سدر: وزارة املالية, البيان التحليلى لل�سنة املالية 2009/2008, امللحق اخلام�ص.
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• اإليها, واأخًذا فى العتبار الوزن الن�سبى للمراأة فى كل قطاع, فاإنه 	 وفى �سوء تطور الإنفاق العام للقطاعات امل�سار 

والذي   ,(4) جدول  فى  املو�شح  النحو  على  الجتماعي  للنوع  منه  جانبًا  يخ�ش�س  الذى  الإنفاق  حجم  تقدير  ميكن 

على  الإنفاق  لربامج   ,2007/2006 لعام  فيه  املو�سحة  القطاعات  اإنفاق  % من  نالحظ فيه تخ�سي�ص نحو 43.0 

 %  42 بن�سبة   ,2003/2002 عام  فى  جنيه  مليار  املراأة, بقيمة بلغت نحو 62.1 مليار جنيه, مقارنة بنحو 33.5 

من اإنفاق هذه القطاعات فى هذا العام. ويو�شح ال�شكل (4) تطور قيمة ن�سيب الإنفاق على املراأة من اعتمادات اإنفاق 

قطاعات املوازنة خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2003/2002-2007/2006) على النحو التاىل:

جدول (4)

ن�سيب االإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق القطاعات املختلفة

القيمة مبليون اجلنيه

2003/20022004/20032005/20042006/20052007/2006بيانالقطاع

خدمات عمومية عامة

من دون مدفوعات الفوائد

11660.414584.021184.117269.119877.5اإجمايل اإنفاق القطاع
%الوزن الن�سبى للمراأة  43

5014.06271.19109.27425.78547.3اإنفاق يخ�ص املراأة

ال�سئون القت�سادية

10033.911959.211278.012360.213913.7اإجمايل اإنفاق القطاع
%الوزن الن�سبى للمراأة  43

4314.65142.54849.55314.95982.9اإنفاق يخ�ص املراأة

حماية البيئة

1568.9907.3791.11775.33571.4اإجمايل اإنفاق القطاع
%الوزن الن�سبى للمراأة  44

690.3399.2348.1781.11571.4اإنفاق يخ�ص املراأة

الإ�سكان واملرافق 

4969.05414.74997.74250.86505.1اإجمايل اإنفاق القطاع
%الوزن الن�سبى للمراأة  47

2335.42544.92348.91997.93057.4اإنفاق يخ�ص املراأة

ال�سحــــــة

7592.88073.57046.59664.910433.8اإجمايل اإنفاق القطاع
%الوزن الن�سبى للمراأة  40

3037.13229.42818.63866.04173.5اإنفاق يخ�ص املراأة

ال�سباب والثقافة

 وال�سئون الدينية

5792.06647.67195.27635.08729.1اإجمايل اإنفاق القطاع
%الوزن الن�سبى للمراأة  28

1621.81861.32014.72137.82444.1اإنفاق يخ�ص املراأة

التعليــم

20647.822666.824934.425636.427761.0اإجمايل اإنفاق القطاع
%الوزن الن�سبى للمراأة  37

7639.78386.79225.79485.51200271.6اإنفاق يخ�ص املراأة

الدعم واحلماية الجتماعية

18014.221777.926607.264648.053187.6اإجمايل اإنفاق القطاع
%الوزن الن�سبى للمراأة  49

8827.010671.213037.531677.526061.9اإنفاق يخ�ص املراأة

الإجمايل العام

8200279.092031.0104034.2143239.6143979.2اإجمايل اإنفاق القطاعات

33479.838506.343752.262686.362110.2اإنفاق يخ�ص املراأة

الوزن الن�سبى لالإنفاق الذى

يخ�ص املراأة من اإجمايل الإنفاق
%42%42%42%44%43

امل�سدر: وزارة املالية, بيانات احل�ساب اخلتامى للموازنة العامة للدولة, ل�سنوات خمتلفة.
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�سكل (3)

تطور قيمة ن�سيب االإنفاق على املراأة من اعتمادات اإنفاق قطاعات املوازنة

خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2007/2006-2003/2002)

                                                                                                                                                                     القيمة مبليار اجلنيه

امل�سدر: حم�سوبة من بيانات احل�ساب اخلتامى للموازنة العامة للدولة.

امل�ستجيبة  الربامج  اإىل  مالية مبا�رشة مت توجيهها  اعتمادات  مليار جنيه   63.9 اإن هناك نحو  القول  مُيكن  واإجمالً 

للنوع الجتماعي فى عام 2007/2006, منها نحو 1.8 مليار جنيه اعتمادات جرى اإدراجها فى موازنات اجلهات 

التى تخ�س�ص كل اأو معظم اإنفاقها لهذه الربامج, ونحو 62.1 مليار جنيه ُوجهت من خالل اإنفاق القطاعات املختلفة 

التى ُقدرت وفًقا لالأوزان الن�سبية لن�سيب املراأة من اإنفاق هذه القطاعات.
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2-2-2 اعتمادات غري مبا�رصة للنوع االجتماعي

لإنفاق  الن�سبى  الن�سيب  على  احلكم  ميكن  ل  العامة  املوازنة  فى  املالية  العتمادات  من  متعددة  اأنواع  هناك 

فوائد  مدفوعات  مثل  �سابقة,  �سنوات  عن  مالية  بقرارات  ترتبط  قد  العتمادات  هذه  واأن  خا�سة  منها,  املراأة 

والأمن. الدفاع  على  الإنفاق  وكذلك  املا�سى,  فى  اإنفاقها  لتمويل  املوازنة  عليها  ح�سلت  التى  واأق�ساطها  القرو�ص 

واإذا كانت هذه الأنواع من العتمادات ل ميكن ت�سنيفها على اأنها اعتمادات مبا�رشة للنوع الجتماعي, اإل اأنها يجب 

اأخذها فى العتبار ملا لها من عالقة غري مبا�رشة بالربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي, �سواء من اأن جانبًا من اأعباء 

الدين العام قد ن�ساأ بالأ�سا�ص نتيجة متويل هذه فى املا�سى, اأو اأن الأهمية املجتمعية التى حتتلها خدمات الدفاع والأمن.

 55.0 منها   ,2007/2006 عام  فى  جنيه  مليار   106.0 نحو  العتمادات  هذه  قيمة  بلغت  وقد 

برامج  لتمويل  جنيه  مليار   22.0 ونحو  واأق�ساطه,  العام  الدين  فوائد  مدفوعات  ل�سداد  جنيه  مليار 

جنيه  مليار   18.0 ونحو  العامة,  وال�رشكات  القت�سادية  للهيئات  املالية  وامل�ساندة  الهيكلة  اإعادة 

الق�سائى.  والنظام  العام  الأمن  خلدمات  جنيه  مليار   11.0 ونحو  القومى,  والأمن  الدفاع  خلدمات 
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الوزارات والقطاعات املختارة واال�ستجابة للنوع االجتماعي 2-3 قراءة وحتليل تف�سيلي لتوجه 

يف هذا الق�سم اخلا�ص بالدرا�سة, �سوف يتوىل التقرير تقييم مدى اإ�سهام الوزارات املختارة (ال�سحة والتعليم والت�سامن 

هذه  توجهات  يف  بقراءة  التحليل  ويبداأ  امل�رشية.  املراأة  لحتياجات  ال�ستجابة  العاملة)يف  والقوى  واملالية  الجتماعي 

الوزارات من خالل التعرف على اأهدافها وبراجمها املختلفة التي تخدم املراأة امل�رشية. ثم ينتقل التحليل اإىل موازنة هذه 

الوزارات, اأو حتديًدا القطاعات التي متثلها الوزارة املختارة اأو الوزارة ذاتها كل ح�سب طبيعته. ويختتم الف�سل مبلخ�ص 

جلهد هذه الوزارات وموازنتها لال�ستجابة لحتياجات املراأة. 

 

ال�سحة وقطاعها 2-3-1 وزارة 

ال�سحة وبراجمها 2-3-1-1 توجهات وزارة 

 فيما 
4

اأن�سئت وزارة ال�سحة وال�سكان �سنة 1936 مبر�سوم ملكى اأ�سدره امللك فوؤاد الأول. وتتمثل اأهم مهام الوزارة 

يلي:

• ر�سم ال�سيا�سة ال�سحية طبًقا ل�سيا�سة الدولة. 	

• تخطيط اخلدمات ال�سحية وتنظيم الأ�رشة طبًقا خلطة التنمية. 	

• العمل على ت�سجيل البيانات ال�سحية واإجراء الدرا�سات الإح�سائية والقت�سادية, على اأن يتم حتليل هذه البيانات 	

وا�ستخراج املعلومات الالزمة للتخطيط واملتابعة. 

• توفري اخلدمات ال�سحية املركزية مبا فيها املعامل املركزية ل�سئون الدواء والت�سجيل, وتدريب العاملني. 	

• مراقبة جودة الدواء والإدارة الفعالة اأثناء الأزمات ال�سحية. 	

• التن�سيق بني الأن�سطة ال�سحية على امل�ستوى املحلى يف جميع املحافظات وتطويرها.	

ويبا�رش قطاع ال�سكان وتنظيم الأ�رشة حتقيق اأهداف ال�سيا�سة ال�سكانية, من خالل روؤية ومبادئ حمددة اأقرتها الوزارة 

لتنفيذ ال�سرتاتيجية ال�سكانية للفرتة 2002 – 2017. وت�سم املبادئ اخلا�سة بالوزارة ما يلي:

• اعتبار املحليات القاعدة الأ�سا�سية لتنفيذ الربامج ال�سكانية واإدارتها.	

• اإقرار حق كل اإن�سان يف التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان دومنا متييز, 	

ومبا يتفق مع ال�رشائع ال�سماوية.

http://www.mohp.gov.eg املوقع الإلكرتونى لوزارة ال�سحة على ال�سبكه الدولية للمعلومات
4
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• , ورفع قدرات املراأة, والق�ساء على املمار�سات ال�سارة �سد الإناث بجميع 	 تعزيز امل�ساواة والإن�ساف بني اجلن�سنينْ

اأ�سكالها.

• زيادة ممار�سة تنظيم الإجناب؛ باعتباره املدخل الوقائي ملعظم م�سكالت ال�سحة الإجنابية و�سحة املراأة.	

• الرتكيز على �سحة املراأة يف فرتة ما قبل اخل�سوبة, وفرتة اخل�سوبة, وفرتة ما بعد اخل�سوبة, وم�ساعدة الزوجنينْ 	

على حتقيق اأهدافهم الإجنابية.

وت�سهم بالقدر الوفري يف برامج تنمية املراأة الريفية؛  وت�سارك وزارة ال�سحة وال�سكان يف االأن�سطة اخلا�سة باملراأة، 

بهدف احلفاظ علي �سحة املراأة فى املراحل العمرية املختلفة. ومن هذه الأن�سطة التي ت�ستهدف املراأة مبا�رشة ما يلي:

اأ. م�رصوع حت�سني الربامج ال�سكانية وتكاملها، وتت�سمن اأهداف امل�رصوع:

• اإعطاء اأولوية واهتمام لبع�ص فئات املجتمع مثل ال�سباب واملراأة, والرتكيز على املناطق املحرومة من خدمات تنظيم 	

الأ�رشة.

• تقوية جميع النظم التى تدعم برنامج ال�سحة الإجنابية وتنظيم الأ�رشة. 	

• اإيجاد الآليات التى توؤدى اإىل دعم دور كل من القطاع الهلى واخلا�ص, على النحو الذي ميكنهم من القيام بدور اأكرب 	

من الربنامج القومى لتنظيم الأ�رشة. 

ب. برامج التدريب: وت�سم برامج التدريب التي يجري فيها تدريب مقدمى اخلدمة من الأطباء واملمر�سات والإداريني. 

وامل�سورة  تتكلم,  العربية  واملراأة  واملمر�سات,  الطباء  من  اخلدمة  ملقدمى  الأ�سا�سى  التدريب  الدورات  هذه  وت�سمل 

والتحويل للممر�سات و الرائدات الريفيات والتدريب الأ�سا�سى للرائدات.

ج. التدخالت غري التقليدية: وت�سمل العديد من املبادرات والأن�سطة التى من اأهمها:

920 نادًيا للمراأة ملحًقا بالوحدات ال�سحية, ومت جتهيزها لتعليم ال�سيدات احلرف اليدوية  اإن�ساء  مت  - نوادى املراأة: 

الب�سيطة واخلياطة والرتيكو, وبها ف�سول ملحو الأمية وندوات لرفع الوعى ال�سحى والجتماعي . 

- الفرق املتنقلة: لتلبية رغبات املنتفعات فى التعامل مع طبيبة خا�سة بريف الوجه القبلى. ويتم تقدمي اخلدمة من خالل 

فريق مكون من طبيبة وممر�سة يقومان بزيارة بع�ص الوحدات ال�سحية.

هي جمموعة من اخلدمات ال�سحية املتكاملة التى تقدم من خالل العيادات املتنقلة �ساملة  - القوافل الطبية ال�ساملة: 

التخ�س�سات الطبية كافة (مثل الباطنة – اجلراحة – الأطفال – الأ�سنان – تنظيم الأ�رشة) جلذب املزيد من املنتفعات فى 

املناطق الع�سوائية والتجمعات ال�سكانية. 
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ال�سحة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي: قطاع  املوازنة   2-1-3-2

اإنطالًقا من الأهمية التى يوليها قطاع ال�سحة للربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي؛ يالحظ اأن نحو 40 % اأنفقت على 

بيانات  مراجعة  خالل  من  يتبني  ثم  ومن  لها).  التابعة  العالجية  واملوؤ�س�سات  والهيئات  ال�سحة  (وزارة  ال�سحة  قطاع 

3.0 مليار جنيه  2007/2006 مقارًنا بنحو  4.2 مليار جنيه فى عام  اأن الإنفاق على النوع يبلغ نحو  املوازنة العامة, 

فى عام 2003/2002.

اأى اأن قطاع ال�سحة قد قام بتوجيه ما يزيد على 17.0 مليار جنيه وتخ�سي�سها اعتمادات مبا�رشة للنوع الجتماعي 	•

هذه  خالل  ال�سحة,  اإنفاق  اإجمايل  (2003/2002-2007/2006)من  اخلام�سة  اخلم�سية  اخلطة  �سنوات  خالل 

الفرتة, والذى بلغ نحو 42.8 مليار جنيه. 

�سكل (4)

ن�سيب االإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق قطاع ال�سحة

                                                                                                                                                                                                                                                                                       القيمة مبليار اجلنيه

 

وات�ساًقا مع ذلك, يت�سمن الهيكل التنظيمى لقطاع ال�سحة العديد من جهات املوازنة العامة التى ت�سخ ن�سبة كبرية من 

اإنفاقها فى الربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي؛ بهدف توفري خدمات الرعاية الطبية, وتنفيذ برامج ال�سحة الإجنابية 

وتنظيم الأ�رشة وغريها من برامج رعاية الأمومة والطفولة. ويت�سمن اجلدول (5) بياًنا باأهم امل�رشوعات التى تنه�ص 

بها وزارة ال�سحة فى جمال النوع الجتماعي على النحو التاىل:

جدول (5)

اأهم برامج االإنفاق امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فى قطاع ال�سحة

برنامج تنظيم الأ�رشة- 

اإحالل م�ست�سفيات الن�ساء والتوليد - 

وجتديدها

م�ست�سفي اأطفال الرمل- 

م�ست�سفى الأطفال مبطروح- 

تطوير اخلدمات ال�سحة املكملة- 

مراكز رعاية امل�سنني - 

التثقيف ال�سحي- 

ال�سحة الإجنابية- 

تدعيم خدمات رعاية الأمومة - 

والطفولة

توفري خدمات رعاية الأ�رشة- 

�سحة الأم والطفل- 

معهد �سلل الأطفال- 

�سحة املراأة ورعاية الأ�رشة- 

رعاية املعاقني- 

معهد بحوث التغذية- 

معهد ال�سمع والكالم- 
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ويو�شح ال�شكل (5) تطور الإنفاق على بع�ص الربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى قطاع ال�سحة على النحو التاىل:

�سكل (5) 

تطور االإنفاق على بع�س الربامج امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فى قطاع ال�سحة

                                                                                                                                                                                                                                                      القيمة مبليون اجلنيه

                 امل�سدر: وزارة التنمية القت�سادية, وزارة املالية ووزارة ال�سحة. 

• كما ي�سري اجلدول (6)اإىل مقارنة بني العتمادات ال�ستثمارية املخططة لبع�ص برامج الإنفاق امل�ستجيبة للنوع 	

الجتماعي فى قطاع ال�سحة, وقيمة اإنفاقها الفعلى خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2003/2002 

التاىل: النحو  على   (2007/2006

31.8

12.6

20.8

12.3

5.6

2007 /2006 2006 /2005 2005 /2004 2004 /2003 2003 /2002 

50
57

67

119

75

2007 /2006 2006 /2005 2005 /2004 2004 /2003 2003 /2002 

2007 /2006 2006 /2005 2005 /2004 2004 /2003 2003 /2002 

14

38

29

15

7

3

5.1

6.4
6

5.5

2007 /2006 2006 /2005 2005 /2004 2004 /2003 2003 /2002 

2007 /2006 2006 /2005 2005 /2004 2004 /2003 2003 /2002 

3.1

6.4

18
19

13.4

2007 /2006 2006 /2005 2005 /2004 2004 /2003 2003 /2002 

14.3

38

29.2

15.1

10.7

برامج تنظيم الأ�رشة

�سحة الأم والطفل

تدعيم خدمات رعاية الأمومة والطفولة
معهد �سلل الأطفال

مراكز �سحية ح�ساريةخدمات �سحية مكتملة
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جدول (6)

االعتمادات االإ�ستثمارية املخططة لبع�س برامج االإنفاق امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فى قطاع ال�سحة، وقيمة 

اإنفاقها الفعلى خالل اخلطة اخلم�سية (2003/2002 2007/2006)

                                                                                                                                                                                                                                                                         القيمة مبليون اجلنيه

ا�سم امل�رشوع

اإجمايل اخلطة اخلم�سية2003/20022004/20032005/20042006/20052007/2006

فعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمطط

اإحالل م�ست�سفى الن�ساء والتوليد وجتديدها 

بالإ�سماعيلية
2.03.010.05.73.06.35.00.00.00.020.015.0

0.40.10.41.11.61.41.01.00.20.23.63.8م�ست�سفي اأطفال الرمل 

0.50.11.50.91.51.22.02.00.50.56.04.7م�ست�سفى الأطفال مبطروح

12.52.18.26.427.517.929.919.010.713.488.758.8تطوير اخلدمات ال�سحة املكملة

20.05.627.012.318.520.826.012.621.031.8112.583.1برنامج تنظيم الأ�رشة

51.910.718.515.142.429.240.738.014.314.3167.8107.4املراكز ال�سحية احل�رشية

8.07.115.06.48.05.08.03.85.05.044.027.3تدعيم خدمات رعاية الأمومة والطفولة

9.011.39.59.510.04.98.76.13.03.040.234.8م�ست�سفى اجلالء التعليمى ( القاهرة )

80.074.875.0119.080.067.360.056.450.050.0345.0367.6�سحة الأم والطفل

4.95.56.06.06.56.46.05.23.03.026.426.1معهد �سلل الأطفال

40.06.57.010.55.02.35.00.42.02.059.021.7�سحة املراأة ورعاية الأ�رشة

غ.م52.3غ.م3.1غ.م7.0غ.م16.021.713.234.213.0م�ست�سفيات الأطفال 

امل�سدر: وزارة التنمية القت�سادية. 

للنوع 	• امل�ستجيبة  الإنفاق  برامج  على  الفعلى  املن�رشف  انخفا�ص  وا�سحة  ب�سورة  ال�سابق  اجلدول  ويعك�ص 

الجتماعي, مقارًنا بالعتمادات ال�ستثمارية املخططة له عند اإعداد اخلطة فى بداية العام املاىل؛ الأمر الذى يرجع 

فى جانب منه اإىل عدم توافر املوارد املالية الكافية خالل فرتة تنفيذ املوازنة. اإل اأن ال�سبب الرئي�ص فى ذلك هو غياب 

ال�سوابط والقواعد املالية - �سواء كانت هذه ال�سوابط فى قانون املوازنة العامة اأو فى التاأ�سريات العامة واخلا�سة 

امللحقة بقانون ربط املوازنة العامة- التى ت�سمن التزام اجلهات بتوجيه العتمادات فى الأغرا�ص املخ�س�سة لها, 

وعدم النقل بني اعتمادات بع�ص الربامج وامل�رشوعات املدرجة فى موازنات اإحدى اجلهات اإىل برامج وم�رشوعات 

جهات اأخرى. 

ومن َثمَّ فاإن عمليات املناقلة التى تقوم بها تلك اجلهات  وعلى الرغم من اأنها تتم وفًقا لإطار وقواعد ينظمها قانون 	•

املوازنة طاملا اأنها تتم فى اإطار الباب نف�سه من اأبواب املوازنة حتت مربرات مرونة تنفيذ اخلطة واملوازنة فاإن مثل 

هذه املمار�سات حتتاج اإىل مزيد من ال�سبط واإحكام الرقابة, خا�سة فى ظل ما اأثبته الواقع العملى من قيام بع�ص 

اجلهات بخف�ص برامج الإنفاق امل�ستجيبة للنوع الجتماعي. 
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ال�سحة ومردوده النوع االجتماعي فى قطاع  االإنفاق على  اآثار   3-1-3-2

انعك�ص الإنفاق العام لقطاع ال�سحة على الربامج وامل�رشوعات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى حت�سن موؤ�رشات تقدمي 

خدمات الرعاية ال�سحية وجودتها؛ حيث ت�سري بيانات تقارير التنمية الب�رشية ال�سادرة عن معهد التخطيط القومى اإىل 

عدة حقائق توؤكد حت�شن موؤ�رشات اخلدمات ال�شحية امل�شتجيبة للنوع الجتماعي، على النحو املو�شح فى اجلدول (7):

جدول (7)

موؤ�رصات اخلدمات ال�سحية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي

200220042005املوؤ�رص

73.6*72.170.6توقع احلياة عند امليالد (�سنوات)

68.967.652.9معدل وفيات الأمهات (لكل 100000 مولود حى)

24.522.420.5معدل وفيات الأطفال دون اخلام�سة (لكل 1000 مولود حى)

31.428.626.4معدل وفيات الر�سع (لكل 1000 مولود حى)

70.569.6غ.من�سبة احلوامل الالتى يح�سلن على رعاية قبل الولدة

94.771.780ن�سبة الولدات حتت اإ�رشاف �سحى

170165.2210.6ن�سبة املمر�سات لالأطباء (وزارة ال�سحة وال�سكان)

                                                    امل�سدر: تقرير التنمية الب�رشية, �سنوات خمتلفة.* فى عام 2006.
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2-3-2 وزارة الرتبية والتعليم
2-3-2-1 توجهات وزارة الرتبية والتعليم 

بو�سع نظام التعليم قبل اجلامعى فى م�رش. وتعرب روؤية الوزارة عن اللتزام باأن يكون 
5

تلتزم وزارة الرتبية والتعليم 

التعليم قبل اجلامعى تعليًما عاىل اجلودة, متاًحا للجميع. ويتم ذلك من خالل توفري تعليم عاىل اجلودة كحق اأ�سا�سى من 

حقوق الإن�سان, واإعداد كل الأطفال وال�سباب ملواطنة م�ستنرية فى جمتمع املعرفة فى ظل عقد اجتماعى جديد قائم على 

العدل الجتماعي, وتاأ�سي�ص نظام تعليمى لمركزى يدعم امل�ساركة املجتمعية واحلوكمة الر�سيدة, ويكفل اإدارة اإ�سالح 

التعليم بطريقة فاعلة على م�ستوى املدر�سة وكل امل�ستويات الإدارية. وات�ساًقا مع هذه الروؤية التي بلورتها الوزارة, مت 

و�سع ثالثة اأهداف رئي�سة كما يلى:

• التاأكيد على جودة العملية التعليمية؛ باعتبارها ركيزة لتحقيق التحرك نحو اقت�ساد املعرفة.	

• الت�سديد على حتقيق نظام اإدارى فعال, داعم لالمركزية وامل�ساركة املجتمعية.	

• اأطفال 	 جلميع  املتكافئة  التعليمية  الفر�ص  وتوفري  امل�رشيني,  الأطفال  لكل  التعليم  فر�ص  اإتاحة  عدالة  على  احلر�ص 

م�رش, من خالل دعم بناء املدار�ص, والهتمام بذوى الحتياجات اخلا�سة, ودعم الطفولة املبكرة وحمو الأمية وزيادة 

الفر�ص لتعليم الفتيات.

وفيما يتعلق بتعليم الفتيات, تعمل الوزارة بالتعاون مع خمتلف الهيئات على الق�ساء على الفجوة النوعية, خا�سة فى 

املناطق التى تزيد بها ن�سبة ت�رشب الفتيات من التعليم, وذلك من خالل دعم مبادرة املجل�س القومى للطفولة واالأمومة 

التي تهدف اإىل خف�ص الفجوة النوعية فى �سبع حمافظات (بنى �سويف – املنيا – اأ�شيوط - الفيوم - �شوهاج – اجليزة – 

التعليم) وذلك من خالل  6.1 مليون فتاة مت�رشبة من  اإجمايل  األف فتاة (من  البحرية). وترمي املبادرة اإىل تعليم 281.1 

بناء اأكرث من 5000 ف�سل درا�سي. كما قامت وزارة الرتبية والتعليم منذ عام 1992, بالعديد من املبادرات للو�سول اإىل 

الأطفال الذين يتعذر الو�سول اإليهم, وقد اأدت هذه اجلهود اإىل اإن�ساء مدار�ص الف�سل الواحد ومدار�ص املجتمع واملدار�ص 

التعليم 
«

با�سم  التعليم  من  النوع  هذا  ويعرف  ال�سوارع,  لأطفال  ومدار�ص  ال�سغرية  واملدار�ص  للفتيات  ال�سديقة 

تعليم  مبادرة  بو�سع  احلكومة  قامت   ,
»
للجميع التعليم 

«
ب�ساأن   2000 عام  داكار  اإعالن  ومنذ   .

»
(CBE)املجتمعى

والتعليم  الرتبية  وزارة  وي�سارك   .2007 عام  بحلول  النوعية  الفجوة  على  الق�ساء  اأجل  من  للعمل  كاأولوية  الفتيات 

العديد من ال�رشكاء لتحقيق هذه الأهداف, واأهم هوؤلء املجل�ص القومى للطفولة والأمومة واجلمعيات الأهلية. 

http://www.moe.gov.eg املوقع الإلكرتونى لوزارة الرتبية والتعليم على ال�سبكه الدولية للمعلومات
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َبعد,  باحتياجاتهم  الوفاء  بعد  يتم  مل  طفلة  و  طفل  األف  حواىل400  هناك  لزال  فانه  املجهودات,  هذه  من  الرغم  وعلى 

مت  فقد  القطاع,  تواجه  التي  التحديات  �سوء  ويف  اخلدمة.  اإليهم  ت�سل  مل  األف   299.6 وحوايل  مت�رشب,  األف  و123.1 

و�سع التوجهات امل�ستقبلية لربامج اخلطة ال�سرتاتيجية 2007 -2012 , بحيث يقوم جهد الوزارة على تطوير التما�سك 

والتعليمية.  والجتماعية  القت�سادية  املجالت  فى  التنمية  برامج  فى  وتعزيزهما  املجتمعية  وامل�ساركة  الجتماعي 

فخرجت اخلطة بربنامج يعرب عن فل�سفة تربوية جديدة تواكب م�ستحدثات الع�رش واملبادرات الدولية؛ بحيث تهدف اإىل 

حتقيق امل�ساواة النوعية بحلول عام2015. 

كما تطبق الوزارة برنامج دعم التعليم املجتمعى للفتيات واالأطفال غري امللتحقني بالتعليم، والذى يهدف اإىل:

• منه 	 ت�رشبوا  الذين  اأو  الأ�سا�سى,  بالتعليم  يلتحقوا  مل  والذين   ,14-6 �سن  فى  الأطفال  لكل  جمتمعى  تعليم  توفري 

وخا�سة الفتيات والأطفال فى املناطق احل�رشية والريفية الفقرية.

• ل�ستيعاب 	 التعليم  فى  املقيدين  غري  والأطفال  للفتيات  الواحد  الف�سل  ومدار�ص  املجتمع  مدار�ص  اإن�ساء  فى  التو�سع 

وطفلة. طفل   400000
•  اإنتاج مواد تعليمية تتنا�سب مع الأطفال امللتحقني مبدار�ص التعليم املجتمعي.	

• توفري املدراء والعمال املوؤهلني للعمل فى جمال التعليم املجتمعي.	

• و�سع نظام فعال ل�سم التعليم املجتمعي اإىل منظومة الوزارة على غرار مدار�ص الف�سل الواحد. 	

تعليم  فر�ص  توفري  ي�ستهدف  والذى  ودجمهم,  اخلا�سة  االحتياحات  ذوى  االأطفال  تعليم  برنامج  ذلك  اإىل  ي�ساف 

متكافئة لالأطفال ذوى الحتياحات اخلا�سة خالل �سنوات اخلطة 2007-2012. ويعمل الربنامج على دمج 10% من 

الرتبية  مدار�ص  فى  التعليم  جودة  وحت�سني  الأ�سا�سى,  التعليم  مرحلة  مدار�ص  فى  الب�سيطة  الإعاقات  ذوى  الأطفال 

اخلا�سة احلالية, والعمل على اإيجاد بيئة تربوية و ت�رشيعية وثقافية داعمة ملفهوم الدمج مبدار�ص التعليم الأ�سا�سى. 

التعليم: امل�ستجيبة للنوع فى قطاع  الربامج  2-3-2-2 حتليل لالإنفاق على 

اإن الهدف الأ�سا�سي من النظام التعليمي هو توفري خربات من اجلن�سنينْ قادرة على حتمل م�سئولية قيادة عملية التنمية 

القت�سادية. ومن ثم ت�سعى الدولة اإىل الرتقاء مب�ستوى التعليم, مع اإتاحة قدر مالئم من التعليم للفئات املختلفة؛ بهدف 

خف�ص معدلت الأمية, وتوفري اخلربات املالئمة ل�سوق العمل, ومتكني الإناث من احل�سول على احلق الطبيعى فى العلم 

والعمل.
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املراأة املدرجة  اإىل  2007/2006)وامل�رشوعات املوجهة  اإىل  ومن خالل حتليل بيانات اخلطة اخلم�سية (2003/2002 

فيها, يالحظ اأنه من اإجمايل 121.6 مليار جنيه مت اإنفاقها على قطاع التعليم, بلغ ن�سيب املراأة منه نحو 45.0 مليار جنيه, 

% من هذا الإنفاق. ويو�شح ال�شكل (6)تطور ن�سيب املراأة من الإنفاق على قطاع التعليم خالل �سنوات   37.0 بن�سبة 

اخلطة اخلم�سية.

�سكل(6)

 ن�سيب االإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق قطاع التعليم

                                                                                                                                                                                                                                                      القيمة مبليار اجلنيه 

                                            

امل�سدر:وزارة التنمية القت�سادية. 

اآثار االإنفاق على النوع االجتماعي ومردوده:   3-2-3-2

حت�سن  فى  الجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  وامل�رشوعات  الربامج  على  التعليم  لقطاع  العام  الإنفاق  احلال  بطبيعة  انعك�ص 

موؤ�رشات تقدمي  وجودة اخلدمات التعليمية؛ حيث ت�سري البيانات ال�سادرة عن الوزارة اإىل اأن اأهم نتائج هذه اجلهود 

هى6:

• معدل النتقال اإىل املراحل التالية ي�سل اإىل 94 % بني اأطفال التعليم املجتمعى.	

• تفوق اأطفال التعليم املجتمعى على اأطفال التعليم الر�شمى(حقق التعليم املجتمعى فى منفلوط عام 1995 ن�سبة جناح 	

الر�سمى). التعليم  مدار�ص  % فى   75 مقابل   ,%  100
• عودة الأطفال الذين ت�رشبوا من التعليم الأ�سا�سى, حيث انخف�ص معدل الت�رشب فى التعليم البتدائى اإىل	

ن�سبته 65 0.% عن عام 2001, وكذلك انخفا�ص معدل الت�رشب فى التعليم الإعدادى  بتح�سن   2005 %عام   0.22
اىل 2.9 % عام 2005.

• بلغ عدد مدار�ص الرتبية اخلا�سة عام 2005 حواىل 804.	

•  مت بناء 434 مدر�سة حتى الآن مقيًدا بها 10674 تلميذة.	

•  بلغ عدد املدار�ص ال�سغرية التى بداأت فى نهاية الت�سعينيات حتى الآن 46 مدر�سة, بالتعاون مع املنظمات الدولية  	

واجلمعيات الأهلية. 

http://www.moe.gov.eg 6املوقع اإللكترونى لوزارة التربية والتعليم على الشبكه الدولية للمعلومات
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 مت تدعيم برنامج املدار�ص اجلديدة لتعليم الفتيات؛ والذى بداأ فى عام 2000 بالتعاون مع هيئة املعونة الأمريكية, فى 

حمافظات الفيوم واملنيا وبنى �سويف, حيث مت بناء 70 مدر�سة ابتدائية, بواقع 770 ف�سالً, واإقامة 170 ف�سالً متعدد 

امل�ستويات, مقيًدا بها ما يزيد على 30000 تلميذة.

• ,7975 فى املدار�ص 	 68627 طفالً, و6936 فى مدار�ص املجتمع  اإىل  اأعداد امللتحقني مبدار�ص الف�سل الواحد   زادت 

ال�سديقة للفتيات, و630 فى مدار�ص اأطفال ال�سوارع عام 2005. 

•  ارتفاع اإجمايل عدد املدار�ص فى قطاع التعليم عام 2005؛ حيث و�سل عدد مدار�ص الف�سل الواحد(3146) ومدار�ص 	

املجتمع مت�سمنة املدار�ص ال�سغرية (274), واملدار�ص ال�سديقة للفتيات (728)ومدار�ص لأطفال ال�سوارع(22).

• انخف�ست 	 وكذلك   ,2005 % عام   0.7 اإىل   2001 % عام   6.4 من  الإبتدائى  التعليم  فى  النوعية  الفجوة  اإنخفا�ص   

الفجوة النوعية فى التعليم الإعدادى من 7 % عام 2001 اإىل 0.5 % عام 2005 

وت�سري تقارير التنمية الب�رشية ال�سادرة عن معهد التخطيط القومى اإىل عدة موؤ�رشات توؤكد حت�سن اخلدمات التعليمية 

امل�شتجيبة للنوع الجتماعي، وتقل�س الفجوة التعليمية بني الإناث والذكور على النحو املو�شح فى اجلدول (8):

جدول (8)

موؤ�رصات اخلدمات التعليمية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي

200220042006املوؤ�رص

 90.69487.6التعليم الأ�سا�سى

98.496.494.51ن�سبة القيد الإجمالية بالتعليم البتدائى %

101.395.188.26ن�سبة القيد الإجمالية بالتعليم الإعدادى %

76.577.270.8ن�سبة القيد الإجمالية بالتعليم الثانوى %

22.7*23.523.5ن�سبة الإناث احلا�سالت على تعليم ثانوى اأو اأعلى(15عاًما فاأكرب)%

95.495.595.4ال�سكان(الإناث كن�سبة من الذكور)

78.9**67.468.3معدل الإملام بالقراءة والكتابة (+15) (الإناث كن�سبة من الذكور)

107.195.995.7معدل القيد بالبتدائى (الإناث كن�سبة من الذكور)

93.392.291.6معدل القيد بالإعدادى (الإناث كن�سبة من الذكور)

95.499.395.7معدل القيد بالثانوى (الإناث كن�سبة من الذكور)

امل�سدر: تقرير التنمية الب�رشية, �سنوات خمتلفة.*فى عام 2003,**فى عام 2005.
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الت�سامن االجتماعي 2-3-3 وزارة 

الت�سامن االجتماعي 2-3-3-1 توجهات وزارة 

�سابًقا.  التموين  ووزارة  الجتماعية  ال�سئون  وزارتي  لت�سم  2005؛  لعام   421 رقم  جمهوري  بقرار  الوزارة  اأن�سئت 

ومتثلت اأهداف الوزارة يف املرحلة احلالية واملقبلة على النحو التايل:

• تنفيذ الربنامج النتخابي لل�سيد الرئي�ص من خالل :	

• اإن�ساء �سبكة اأمان اجتماعي للمواطن امل�رشي. 	

• 	.
»
 لو�سوله اإىل م�ستحقيه 

«
اإيجاد اإطار جديد للدعم 

• الرتكيز على التنمية الب�رشية ال�ساملة. 	

• توفري اخلدمات الأ�سا�سية يف املناطق املحرومة.	

• م�ساركة احلكومة والقطاع اخلا�ص و اجلمعيات يف التنفيذ. 	

• الإفادة من اآراء املواطن ( امل�ستفيد ) وتقييمه مل�ستوي كفاية اخلدمات وجودتها.	

القت�سادي,  لالإ�سالح  املواكبة  الجتماعية  والربامج  ال�سيا�سات  و�سع  يف  اأي�ًسا  الوزارة  اخت�سا�سات  حتددت  وقد 

ال�سمان  �سبكات  يف  والتو�سع  املجتمع,  تنمية  وبرامج  الدعم  برامج  بني  الربط  خالل  من  امل�رشية,  بالأ�رشة  والرتقاء 

املراأة,  خا�سة  الجتماعية,  املواطنني  حقوق  وتدعيم  احتياًجا,  الأكرث  وخا�سة  كافة  املجتمع  فئات  لت�سمل  الجتماعي 

القت�سادية  التنمية  خطة  وتنفيذ  املجتمع,  تنمية  حتقيق  يكفل  ومبا  الك�سب  عن  والعاجزين  امل�ستغلني,  وغري  والطفل, 

الدعم. بطاقات  واإ�سدار  الجتماعية  البحوث  اإجراء  خالل  من  للدعم  امل�ستحقة  الفئات  وحتديد  والجتماعية, 

هذا وتقوم وزارة الت�سامن بالعديد من الربامج وامل�رشوعات التي ت�ستهدف املراأة ب�سورة مبا�رشة؛ حتقيًقا للعديد من 

الأهداف اخلا�سة بهذه الربامج. وتتمثل اأهم هذه الربامج فيما يلي:

الرائدة  امل�رشوعات  الجتماعية من  ال�سئون  لوزارة  التابع  املنتجة  الأ�رش  يعد برنامج  املنتجة؛ حيث  االأ�رص  - برنامج 

م�ستوى  ورفع  الفقر  مكافحة  فى  ي�سهم  مبا  امل�رشية؛  للمراأة  ال�سغر  ومتناهية  �سغرية  م�رشوعات  تقدمي  جمال  فى 

اجلغرافية.  م�رش  اأقاليم  فى  واليدوية  احلرفية  املهارات  من  ال�ستفادة  تعظيم  فى  املهم  دوره  عن  ف�سالً  معي�ستها, 

 وقد و�سل عدد الأ�رش امل�ستفيدة من امل�رشوع منذ بدايته عام 1964 وحتى عام 2003, اإىل حواىل 1.5 مليون اأ�رشة حت�سل 

على التمويل الأ�سا�سى من الدولة وال�سندوق الجتماعي واجلمعيات الأهلية, ف�سالً عن اللجوء اإىل م�سادر اأخرى خا�سة. 

ويقدم امل�رشوع العديد من اخلدمات التى تتنوع بني خدمات تدريبية (تزويد امل�ستفيدين باملهارات الفنية), وخدمات عينية 

الدائمة  املعار�ص  خالل  من  ت�سويقية  وخدمات  القرو�ص,  اإىل  بالإ�سافة  والآلت,  واملعدات  اخلامات  مثل  للتنفيذ  لزمة 

الريفية.  الأن�سطة  على  والتدريب  والنماذج  الت�سميم  مركز  خالل  من  وتوجيهية  فنية  وخدمات  واملو�سمية,  واملوؤقتة 
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- معا�س ال�سمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية، فقد مت التخطيط لو�سع برنامج متكامل للفئات ال�سعيفة يف 

املجتمع التى تتزايد ب�سفة م�ستمرة, وحتتاج حلماية الدولة. وي�سمل الربنامج تي�سري احل�سول على:

• تي�شري ح�شول الأطفال على املنح الدرا�شية للتعليم ملكافحة الت�رشب وعمالة الأطفال. 	

• ت�سجيع حمو اأمية الن�ساء والفتيات بتقرير حافز مايل �سهري ملن متحى اأميتها. 	

• تطوير اآليات تقدمي اخلدمة ( الوحدات الجتماعية ). 	

• ا�ستحداث قاعدة بيانات لالأ�رش الأكرث احتياًجا وامل�ستحقة للدعم. 	

• تطبيق منوذج ا�شتهداف الأ�رش الأوىل بالرعاية يف حمافظتي ال�رشقية واأ�شيوط. 	

- التعلم من اأجل حت�سني احلياة؛ حيث يتم تنفيذ امل�رشوع مبحافظتى ال�رشقية والفيوم من خالل وحدتي الت�سامن 

الجتماعى بكل حمافظة, بالإ�سافة اإىل 4 جمعيات اأهلية بكل حمافظة. لذا فاإن امل�رشوع يتم تنفيذه من خالل 4 وحدات 

ت�سامن اجتماعى و4 جمعيات اأهلية. وي�ستهدف امل�رشوع الفئات التالية:

: الأول, من خالل تنمية مهارات 	• �سباب اخلريجني (ذكوًرا كانوا اأو اإناًثا) ويتم ذلك من خالل حمورينْن اأ�سا�سينينْ

ال�سباب  تدريب  خالل  من  والثاين  الكبار,  وتعليم  اأمية  حمو  اخت�سا�سي  فى  للعمل  للكبار  والتدري�ص  التعليم 

وتاأهيلهم لفكر العمل احلر, واإقامة م�رشوعات �سغرية تكفل لهم بداية حياة جديدة للنمو الجتماعي والقت�سادى, 

وي�شتهدف الن�شاط تدريب 40 �سابًّا وفتاة, بواقع 10عن كل وحدة ت�سامن اجتماعى وتاأهيلهم.

الأميني الذين يعانون من البطالة (ذكوًرا واإناًثا)وهم املجموعات امل�ستهدفة من برامج حمو الأمية وتعليم الكبار 	•

ب�سكل اأ�سا�سى, ويبلغ عددهم حواىل 1600, بواقع 800 كل عام, و�سيتم العمل مع هذه املجموعة اأي�ًسا من خالل 

حمورينْن اأ�سا�سينينْ :-

االأول: من خالل برامج التعليم بالتنمية؛ وهو املنهج املقرتح تنفيذه وجتربته فى م�رش جلذب اأكرب عدد من الأميني 	•

للدرا�سة والتعلم.

واإدارة 	• الت�سويق  مثل  احلر  العمل  مهارات  حول  وتدريب  توعية  جل�سات  على  احل�سول  خالل  من  الثانى: 

امل�رشوعات ال�سغرية واملتناهية ال�سغر ودرا�سات اجلدوى مل�رشوعات الإقرا�ص وغريها.

والأميات  الأميني  من  الأقل  %على   80 اأمية  حمو  يف  متثلت  والنتائج  املخرجات  من  العديد  امل�رشوع  حقق  وقد 

امل�ستهدفني من امل�رشوع, والنتهاء من تدريب 40 �سابًّا وفتاة للعمل مدربني لربنامج حمو الأمية بالتنمية. كما نتج 

عن هذا امل�رشوع تنفيذ 20 ندوة توعية, وتوفري 61 فر�سة عمل موؤقتة, وتوفري دعم موؤ�س�سى لـ 8 جمعيات اأهلية.
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الت�سامن االجتماعي امل�ستجيبة للنوع االجتماعي:  املوازنة   2-3-3-2

�سدر القرار اجلمهوري رقم 421 ل�سنة 2005 بتنظيم وزارة الت�سامن الجتماعي؛ حيث ا�ستحدثت وزارة جديدة بهذا 

الأكرث  املجتمع  فئات  لدعم  املقررة  والعينية  املالية  واملخ�س�سات  للموارد  الأمثل  ال�ستخدام  حتقيق  ت�ستهدف  ال�سم؛ 

الجتماعي,  التكافل  وحتقيق  اأفرادها,  معي�سة  مب�ستويات  والرتقاء  ودعمها  امل�رشية  الأ�رشة  دور  وتعزيز  احتياًجا, 

وتر�سيخ حقوق املواطنني الجتماعية, خا�سة املراأة, والطفل, وغري امل�ستغلني, والعاجزين عن الك�سب, ومبا يكفل حتقيق 

تنمية املجتمع, وتنفيذ خطة التنمية القت�سادية والجتماعية. 

وقد ر�سدت الوزارة عدًدا من الربامج وامل�رشوعات التى ت�ستهدف حت�سني اأو�ساع املراأة ومتكينها اجتماعيًّا 

واقت�ساديًّا, وتتمثل اأهم هذه الربامج فيما يلى:

برنامج التعلم من اأجل حت�سني احلياة: 

من  ال�سباب  ومتكني   ,% % اإىل20   35 من  الأمية  معدلت  وخف�ص  الفقر,  حدة  من  التخفيف  �سيا�سات  اإطار  فى  ياأتى 

التوا�سل مع موؤ�س�سات الأعمال اخلا�سة, وخلق فر�ص عمل مبا ل يقل عن 1000 فر�سة �سنويًّا يف الأماكن امل�ستهدفة 

من امل�رشوع املقرتح. وي�ستهدف امل�رشوع :

• 	-: �سباب اخلريجني (ذكوًرا واإناًثا) ويتم ذلك من خالل حمورينْن اأ�سا�سينينْ

تنمية مهارات التعليم والتدري�ص للكبار للعمل فى اخت�سا�سى حمو اأمية وتعليم الكبار. [

تدريب ال�سباب وتاأهيلهم لفكر العمل احلر واإقامة م�رشوعات �سغرية تكفل لهم بداية حياة جديدة للنمو  [

الجتماعي والقت�سادى من خالل تدريب 40 �سابًّا وفتاة, بواقع 10عن كل وحدة ت�سامن اجتماعى 

وتاأهيلهم.

• الأميني الذين يعانون من البطالة (ذكوًرا واإناًثا) وهم املجموعات امل�ستهدفة من برامج حمو الأمية وتعليم الكبار 	

ب�سكل اأ�سا�سى.

وقد متثلت اأهم خمرجات امل�رشوع يف حمو اأمية 80 % على الأقل من الأميني والأميات امل�ستهدفني من امل�رشوع, والنتهاء 

من تدريب 40 �سابًّا وفتاة للعمل مدربني لربنامج حمو الأمية بالتنمية, وتنفيذ 20 ندوة توعية, وتوفري 61 فر�سة عمل 

موؤقتة والدعم املوؤ�س�سى لـ 8 جمعيات اأهلية.
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م�رصوع الفئات االأوىل بالرعاية االجتماعية: ويهف هذا امل�رشوع اإىل:

• حتديد الفئات الأوىل بالرعاية الجتماعية من خالل معايري علميه دقيقة, ت�سهم فى ت�سنيف الأ�رش وفًقا ملوقعها 	

القت�سادي والجتماعي ودرجة احتياجها.

• حتديد احتياجات الفئات امل�ستحقة للرعايه والدعم, ور�سد مدى مالءمة اخلدمات املقدمة من الدوله  لهذه 	

الحتياجات الفعلية.

• اإعداد قاعدة بيانات الأ�رش الأوىل بالرعاية, وال�ستفادة منها فى تطوير �سيا�سات الرعاية الجتماعية. 	

• دعم القدرات الذاتية لالأ�رشة امل�رشية, وتعزيز ا�ستقاللها القت�سادي.	

حمافظة  وفى  اأ�رشة,  األف   370 لنحو  ال�رشقية  حمافظة  فى  الفقرية  للمناطق  الجتماعي  امل�شح  من  النتهاء  مت  وقد 

اأ�شيوط لنحو 250 األف اأ�رشة, وفى حمافظة بنى �سويف لنحو 24 األف اأ�رشة, وفى حمافظه اجليزة لنحو 72 األف 

اأ�رشة, وفى حمافظه اأ�سوان لنحو 14 األف اأ�رشة, وفى حمافظة الدقهلية لنحو 11 األف اأ�رشة، وفى حمافظة دمياط 

لنحو 20 األف اأ�رشة, واإعداد قاعدة بيانات لالأ�رش الأوىل بالرعاية الجتماعية.

معا�س ال�سمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية 

الأ�رش  من  املجتمع  يف  الفئات  لبع�ص  والرعاية  الجتماعية  احلماية  تقدمي  م�سئولية  الجتماعي  الت�سامن  وزارة  تتوىل 

التاأمينات الجتماعية. ويهدف هذا  للدخل يعي�سون منها, ول تظلهم مظلة  اإيجاد م�سادر  القادرين على  والأفراد غري 

امل�رشوع اإىل:

• و�سع خطة جديدة لروؤية جديدة ت�ستهدف هذه الأ�رش, وتي�رش اأمامهم �سبل احلياة الكرمية. 	

• توفري الإمكانات لرفع قدراتهم, ومتكينهم من الندماج يف املجتمع بو�سفهم مواطنني منتجني وم�ساركني يف 	

جميع مناحي احلياة, و�سول اإىل م�ستوى حياة وتنمية اأف�سل لالأ�رشة. 

• وخدمة متميزة لفئات �سعيفة يف املجتمع.	
»
 معا�ص ملن ل معا�ص له 

«
و�سع برنامج متكامل 

• تو�سيع دائرة املزايا واخلدمات املقرتحة لالأ�رش, من خالل تعديل القرارات الوزارية املنظمة لها.	

•  و�سع نظام فعال ل�ستهداف الأ�رش الأوىل بالرعاية للو�سول اإىل امل�ستحقني الفعليني.	

•  العمل على زيادة اأعداد امل�ستفيدين من برامج ال�سمان الجتماعي وخدماته؛ لي�سل اإىل 2.5 مليون اأ�رشة.	

•  رفع قيمة املبالغ املن�رشفة �سهريًّا لالأ�رش؛ متهيًدا للو�سول اإىل معدل اأعلى لإ�سباع الحتياجات الأ�سا�سية, مع 	

تقدمي حزمة متكاملة من اخلدمات.
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وقد مت اإجناز ما يلى:

• زيادة اأعداد امل�ستفيدين من ال�سمان الجتماعي, وقد �سمل 650 األف اأ�رشة يف عام 2005، واأ�شبح حاليًّا مليون 	

اأ�رشة تقريبًا يف 2007/6/30, وي�ستهدف الو�سول اإىل 2.5 مليون اأ�رشة يف عام 2011 .

• املتو�سطة والثانوية 	 الدرا�سية  التعليم  النتظام فى مراحل  رفع قيمة ما ي�رشف لالأطفال كمنحة درا�سية؛ نظري 

لأبناء الأ�رش امل�ستفيدة من املعا�سات وامل�ساعدات ال�سهرية ومعا�ص قانون الطفل بن�سبة 100 %؛ بحيث ت�شبح 40 

جنيًها بدلً من 20 جنيًها, وت�رشف لكل ابن بحد اأق�سى 200 جنيه لالأ�رشة.

• بلغ عدد الأبناء امل�ستفيدين من املنحة الدرا�سية (435 األف)طالب, وبلغت قيمة التكلفة حواىل ( 122 مليون جنيه )تقريبًا 	

بعد اأن كانت (62.8 مليون جنيه ).

• رفع القيم ال�سهرية للمبالغ امل�ستحقة لالأ�رش امل�ستفيدة, وو�سلت اإىل 100 جنيه �سهريًّا للمعا�سات. 	

• رفع القيم ال�سهرية للمبالغ امل�ستحقة لالأ�رش امل�ستفيدة يف حالت امل�ساعدات باأنواعها لت�سل اإىل خم�سة اآلف جنيه 	

يف حالت الكوارث.

• ت�سجيع حمو اأمية الن�ساء والفتيات بتقرير حافز مايل �سهري ملن متحى اأميتها. 	

• اإليها بناءاً على احتياجات الأ�رش(امل�ساعدات ال�سهرية لالأطفال املعاقني 	 ا�ستحداث خدمات جديدة ظهرت احلاجة 

ذهنيًّا – امل�ساعدات ال�سهرية ملر�ص فرد من الأفراد داخل الأ�رشة ولي�ص رب الأ�رشة فقط). 

م�رصوع االأ�رص املنتجة: ويهدف هذا امل�رشوع اإىل:

• اإعداد الأ�رش وتاأهيلها وتدريبها لإك�سابها مهارات حرفية ويدوية؛ للعمل على زيادة دخل الأ�رش.	

• الالزمة 	 والت�سميمات  واخلدمات  والتجهيزات  واملعدات  الآلت  يف  تتمثل  عينية  قرو�ص  على  احل�سول  تي�سري   

لت�سغيل امل�رشوع.

• ت�سهيل احل�سول على قرو�ص نقدية؛ وذلك ملواجهة نفقات الت�سغيل اإذا تعذر توفريها ب�سورة عينية.	

• تقدمي خدمات فنية وتوجيهية للمنتفعني؛ بهدف حت�سني م�ستوى الأداء وجودة الإنتاج.	

• تقدمي خدمات ت�سويقية مل�ساعدة املنتفعني على ت�رشيف منتجاتهم, عن طريق املعار�ص الدائمة واملوؤقتة واملو�سمية 	

ومنافذ التوزيع املحلية واخلارجية, وتزويدهم بالتوجيهات املنا�سبة لتنمية قدراتهم الت�سويقية .
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وت�ستفيد من هذا امل�رشوع الفئات التالية:

• اأ�رش �سحايا الكوارث واحلوادث والنكبات العامة والفردية. 	

• الأ�رش ذات الدخل املنخف�ص, وكذا الأ�رش امل�ستحقة للم�ساعدات واملعا�سات الجتماعية احلكومية والأهلية.	

• الأ�رش التي تعولها الن�ساء واأ�رش امل�سجونني.	

• ربات البيوت ممن لديهن وقت الفراغ الكافى والقدرة على الإنتاج . 	

• الرائدات الريفيات واحل�رشيات وال�سحراويات . 	

م�رصوع ا�ستخراج الرقم القومى:

الرقم  على  احل�سول  فى  �سخ�سية  بطاقات  حتملن  ل  الالتى  القادرات  غري  ال�سيدات  معاونة  اإىل  امل�رشوع  هذا  ويهدف 

املعنية  الأجهزة  امليالد لكل �سيدة ل حتمل بطاقة �سخ�سية, والتن�سيق مع  ا�ستخراج وثيقة �سهادة  القومى من خالل: 

لت�سهيل احل�سول على الرقم القومى.

خدمات دور املغرتبات: 

خا�سة  وب�سفة   , الأخرى  املحافظات  من  الوافدين   , اجلن�سنينْ من  املغرتبني  لإقامة  اأماكن  توفري  اإىل:  امل�رشوع  ويهدف 

اأو  العام,  القطاع  �رشكات  اأو  باحلكومة,  والعامالت  العاملني  من  اأو  املختلفة,  التعليم  مراحل  باإحدى  املقيدات  الطالبات 

القطاع اخلا�ص ح�سب تخ�س�ص كل دار.  

م�رصوع خدمة املراأة العاملة

ويهدف امل�رشوع اإىل تقدمي خدمات للمراأة, وخا�سة املراأة العاملة, باأ�سعار منا�سبة؛ من اأجل م�ساعدة املراأة العاملة على 

التوفيق بني م�سئولياتها جتاه عملها وجتاه اأ�رشتها, ومن هذه اخلدمات الوجبات اجلاهزة, ومعاونات منازل (جلي�سات 

اأطفال- رعاية م�سنني), واإنتاج املالب�ص اجلاهزة والرتيكو.

م�رصوع الرائدات االجتماعيات:

يف  التوعية  بعمليات  للقيام  وتاأهيلها؛  وتدريبها  فيها,  تعي�ص  التي  القرية  من  ن�سائية  قيادة  اختيار  اإىل  امل�رشوع  ويرمي 

املجالت املختلفة, والتعريف بامل�رشوعات القومية التي تتبناها الدولة, مثل حمو الأمية وتنظيم الأ�رشة؛ كاأ�سا�ص لتنمية 

املجتمع الذي نعي�ص فيه.

خدمات االأندية الن�سائية: ويهدف هذا امل�رشوع اإىل:

• حمو اأمية الن�ساء غري امللمات بالقراءة والكتابة. 	

• تدريب الع�سوات على مهارات احلياة الأ�سا�سية, وتنمية قدراتهن مبا يعود عليهن وعلى اأ�رشهن بالنفع,وتدريبهن 	

على بع�ص احلرف مثل التف�سيل والقت�ساد املنزيل.
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• عقد الندوات واللقاءات لن�رش الثقافة العامة بني الع�سوات, والتوعية يف املجالت املختلفة.	

خدمات دار حماية املراأة وا�ست�سافتها: ويهدف هذا امل�رشوع اإىل:

• ا�ست�سافة املراأة التي تتعر�ص لظروف خا�سة؛ نتيجة التفكك الأ�رشى. 	

• تقدمي خدمات الرعاية والتوجيه واإعادة التن�سئة الجتماعية للفتيات الالتي تعر�سن لأي �سكل من اأ�سكال العنف. 	

• توفري الرعاية الجتماعية وال�سحية والنف�سية للمراأة؛ وذلك بهدف حمايتها من النحراف, وم�ساعدتها على حل 	

امل�سكالت التي تتعر�ص لها.

•  تدريب املقيمات على بع�ص الأعمال واملهارات التي تتنا�سب مع قدراتهن؛ لتنمية اإمكاناتها وا�ستثمار طاقاتها. 	

• ومهارات 	 خربات  واكت�ساب  الجتماعي,  والتعاي�ص  الروابط  لتوثيق  مماثلة  ملراكز  وزيارات  دورية  لقاءات  عقد 

جيدة.

خدمات مكاتب اال�ست�سارات االأ�رصية:

ويهدف هذا امل�رشوع اإىل تقدمي اخلدمة عن طريق اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات الأهلية امل�سهرة من خالل وزارة الت�سامن على 

النحو التايل:

• فح�ص امل�سكالت التى تتعر�ص لها الأ�رشة؛ ملعرفة اأ�سبابها ومعاونة الأ�رشة على حلها.	

• توجيه الأ�رش اإىل م�سادر اخلدمات املختلفة فى املجتمع؛ لال�ستفادة منها فى حل امل�سكالت. 	

• توعية الأ�رش واملجتمع بكيفية تفادى امل�سكالت واملنازعات الزوجية قبل حدوثها.	

ويو�سح جدول (9) اإنفاق وزارة الت�سامن االجتماعي ومتو�سط ن�سيب املراأة منها، خالل الفرتة (2003/2002  

- 2007/2006) على النحو التاىل:

جدول (9)

 اإنفاق وزارة الت�سامن االجتماعي ومتو�سط ن�سيب املراأة منها

خالل الفرتة (2007/2006-2003/2002)

2007/20062006/20052005/20042004/20032003/2002بيان

1423.91347.8697.1636.9591.6وزارة الت�سامن الجتماعي 

1366.81240.3697.1636.9591.6ال�سئون الجتماعية 

57.1107.50.00.00.0التموين 

580.6532.6499.5456.0427.9مديريات ال�سئون الجتماعية

2004.51880.31196.61092.91019.5الإجمايل

 49%الن�سيب الن�سبى للمراأة

982.2921.4586.3535.5499.6متو�سط ن�سيب املراأة

             وزارة املالية, وحدة تكافوؤ الفر�ص.



املالية وزارة 

املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعى يف م�رص - قراءة حتليلية

42

من هنا جند اأن وزارة الت�سامن الجتماعي ت�سع من خالل هذه الربامج امل�سار اإليها م�ساألة احلماية الجتماعية للمراأة يف 

. وكما يالحظ من اجلدول اأعاله,  مرتبة ذات اأهمية ق�سوى, على الرغم من اأن العديد من هذه الربامج ل مييز بني اجلن�سنينْ

فاإن متو�سط ن�سيب املراأة من برامج الإنفاق املختلفة خالل الفرتة (2003/2002-2007/2006) يبلغ 49 % من جملة 

الإنفاق. ويو�شح ال�شكل رقم (7) اأن جملة الإنفاق املوجه اإىل املراأة من وزارة الت�سامن قد ت�ساعف تقريبًا خالل فرتة اخلطة. 

�سكل (7)

ن�سيب املراأة من اإنفاق وزارة الت�سامن االجتماعي 

خالل الفرتة (2007/2006-2003/2002)

                                                                                                                                                                                                                                                                                  القيمة مبليون اجلنيه

                                                  وزارة املالية, وحدة تكافوؤ الفر�ص.
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العاملة القوى  2-3-4 وزارة 

القوى العاملة 2-3-4-1 توجهات وزارة 

مناه�سة اأ�سواأ اأ�سكال عمل 
«
تنه�ص وزارة القوى العاملة بالعديد من املهام وامل�سئوليات التي ياأتى فى مقدمتها م�رشوع 

 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة اليوني�سيف وبرنامج الغذاء العاملي, والذي يهدف اإىل الق�ساء على 
»
الأطفال 

وغري  ر�سمي  اأنواعه  مبختلف  التعليم  يف  العاملني  الأطفال  تاأهيل  اإعادة  خالل  من  م�رش,  يف  الأطفال  عمل  اأ�سكال  اأ�سواأ 

تنمية  على  تدريبهم  طريق  عن  الأ�رشة  دخل  لزيادة  الأطفال  لعمل  بديلة  فر�ص  اإتاحة  علي  ويعمل  واإدماجهم,  ر�سمي 

املهارات املختلفة, وتوفري بع�ص اخلدمات املبا�رشة لهم يف جمالت ال�سحة, ورفع الوعي واإحلاقهم بدورات حمو الأمية .

اإىل تدريب  املا�سة  اإدراًكا منها للحاجة  ؛ 
»
الب�رشية املوارد  لتنمية  الأعلى  املجل�ص 

«
الوزارة  اأن�ساأت  اإىل ذلك, فقد  بالإ�سافة 

وب�سفة  العمل,  ل�سوق  الفعلية  املتطلبات  ملواجهة  يوؤهلها  مبا  واآلياتها؛  حتويليًّا  تدريبًا  اأو  مهنيًّا  تدريبًا  العاملة,  الأيدي 

اأو�سع نطاق, وبطريقة فعالة ومثمرة, من خالل  اإ�سهام اليد العاملة الن�سائية يف عملية التنمية على  خا�سة تدعيم �سبل 

اإن�ساء مراكز تدريب تهتم بتدريب الفتيات والن�ساء على مهن اأو مهارات تتوافق وطبيعتهن اخلا�سة, وما ميكن اأن يتميزن 

به على غريهن من اأعمال. ويو�شح اجلدول (10) اإنفاق وزارة القوى العاملة ومتو�سط ن�سيب املراأة منها خالل الفرتة 

 (2007/2006-2003/2002)

جدول رقم (10)

اإنفاق وزارة القوى العاملة ومتو�سط ن�سيب املراأة منها 

خالل الفرتة (2007/2006-2003/2002) 

القيمة مبليون اجلنيه

2007/20062006/20052005/20042004/20032003/2002بيان

63.467.766.849.042.4 وزارة القوى العاملة

61.566.065.247.441.0ديوان عام وزارة القوى العاملة 

1.91.71.61.61.4�سئون الهجرة

134.3123.2113.4104.399.8مديريات القوى العاملة

197.7190.9180.2153.3142.2جملة وزارة القوى العاملة 

 43%الن�سيب الن�سبى للمراأة

85.082.177.565.961.1متو�سط ن�سيب املراأة
وزارة املالية, وحدة تكافوؤ الفر�ص.
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املايل  العام  85 مليون جنيه يف  بلغ  قد  املراأة,  اإىل  املوجه  املبا�رش  الإنفاق  فاإن  وكما يت�شح من اجلدول وال�شكل رقم (8), 

ن�سبة الزيادة قد بلغت  اأن  اأي  ال�سابقة,  اخلم�سية  اخلطة  بداية  يف  جنيه  مليون   61.1 من  زادت  والتي   ,2007/2006
اخلطة.  فرتة  %خالل   6.8 �سنوي  منو  مبعدل  اخلطة  فرتة  % خالل   39.1

�سكل (8)

متو�سط ن�سيب املراأة من اإنفاق وزارة القوى العاملة 

خالل الفرتة (2007/2006-2003/2002)

                                                                                                                                                              القيمة مبليون اجلنيه

                                    وزارة املالية, وحدة تكافوؤ الفر�ص.
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املالية 2-3-5 وزارة 
املالية 2-3-5 توجهات وزارة 

�سدر قرار ال�سيد رئي�ص اجلمهورية رقم 557 ل�سنة 1977 باإعادة تنظيم وزارة املالية, حمدًدا فى مادته الأوىل هدف وزارة 

 تهدف وزارة املالية اإىل ر�سم ال�سيا�سات واخلطط املالية للدولة وتطويرها, وتن�سيق املوازنات وتر�سيد 
«
املالية كما يلى: 

 .
»
الإنفاق احلكومى و�سبطه, وتنمية ح�سيلة ال�رشائب وتطوير نظمها مبا يحقق الأهداف القت�سادية والجتماعية

ومتار�س وزارة املالية عدة اأدوار اأ�سا�سية هي:

التنمية  اأهداف خطة  العامة ور�سمها, مبا يكفل حتقيق  املالية  ال�سيا�سة  اقرتاح  الدور  وي�سمل هذا  ال�سيا�سي:  الدور   -

القت�سادية والجتماعية, وامل�ساركة يف و�سع ال�سيا�سة النقدية العامة, بال�سرتاك مع اجلهات املعنية لتحقيق التنا�سق 

بينها وبني ال�سيا�سة املالية. وو�سع اخلطط والربامج املتعلقة بالنواحي املالية التي تكفل حتقيق الأهداف القومية, واأخرًيا 

اإعداد م�رشوعات املوازنة العامة للدولة �سمن اإطار اخلطة العامة للدولة, والتقدم بها اإىل اجلهات املعنية.

ومتابعتها,  عليها,  الت�سديق  بعد  للدولة  العامة  املوازنة  تنفيذ  على  الإ�رشاف  املالية  وزارة  تتوىل  اإذ  الرقابي:  الدور   -

وتقومي النتائج مبا يكفل حتقيق اخلطة العامة للدولة . كما تقوم مبمار�سة اأعمال الرقابة واملتابعة والإ�رشاف الفني على 

الأجهزة املالية واحل�شابية يف حدود القوانني واللوائح املتعلقة بهذا ال�شاأن. بالإ�شافة اإىل ذلك، تلعب الوزارة دوًرا رئي�ًشا 

يف تخطيط عمليات ال�رشاء والبيع للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ومتابعتها. 

- الدور الت�رصيعي: تقوم الوزارة بدرا�سة الت�رشيعات املالية واإعدادها, واإبداء الراأي يف الت�رشيعات التي تعدها الوزارات 

الأخرى التي يرتتب عليها حتميل اخلزانة باأعباء مالية جديدة. كما تقوم باإجراء الدرا�سات والبحوث اخلا�سة بال�سيا�سات 

الالزم يف هذا  الت�رشيعي  الإ�سالح  الداخلية واخلارجية, ودرا�سة خطط  املالية والقت�سادية  التطورات  املالية يف �سوء 

ال�شاأن. كما تتوىل امل�شاركة يف مراجعة التفاقيات الدولية كافة، اخلا�شة باملنح والقرو�س بال�شرتاك مع اجلهات املعنية. 

للدولة  العامة  اخلطة  بني  للربط  املعنية؛  اجلهات  مع  بال�سرتاك  الالزمة  الت�رشيعية  الدرا�سات  باإجراء  القيام  واأخرًيا 

واخلطط التمويلية للعمالت املحلية والأجنبية.

- الدور التنفيذي: من الوظائف الأ�سا�سية للوزارة تدبري املوارد املالية, وجتميع فائ�ص الإيرادات والحتياطات العامة 

ل�سناديق التمويل واأموال هيئات التاأمني وال�ستثمار والقرو�ص املحلية والأجنبية وغريها من الأموال املتاحة, وامل�ساركة 

العامة  التنمية القت�سادية والجتماعية واملوارد  التخطيط لتمويل خطط  العامة مع وزارة  املوارد  ا�ستخدام  فى تنظيم 

للدولة وبراجمها. كما تتوىل الوزارة تقدير املوارد العامة وحتديدها ومتابعتها وحت�شيلها وكل ما يناط باأجهزة الوزارة 

حت�سيله, وممار�سة اأعمال اخلزانة العامة و�سبط اأوراق النقد (خم�سة وع�رشة قرو�ص ) والعمالت املعدنية املختلفة و�سك 

العمالت املعدنية والتذكارية املختلفة وت�رشيفها. بالإ�سافة اإىل ذلك, تتوىل الوزارة الإ�رشاف على بنك ال�ستثمار القومي, 

وكذلك اإدارة الأموال التي اآلت اإىل الدولة مبوجب قوانني التاأميم واحلرا�سة اأو مبقت�سى اأحكام حمكمة القيم وت�سفيتها. 
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املراأة ب�سورة مبا�رصة اأن�سطة  ا�ستهداف  املالية يف  2-3-5-2 جهود وزارة 

تبذل الوزارة جهوًدا متعددة ت�ستهدف املراأة ب�سورة مبا�رشة, �سواء بطريقة مبا�رشة اأو بطريقة غري مبا�رشة. فقد تبنت 

املراأة وال�شتجابة ملتطلباتها يف  املختلفة يف دعم  القطاعات  اأن�شطة  اإ�شهام  الوزارة تطوير موازنتها بحيث تو�شح مدى 

خدمات التعليم وال�سحة وغريها. وتعد عملية قراءة من�سور املوازنة والبيان املايل اأهم وثيقتنينْ ت�سدران عن الوزارة, 

تو�سيات  اإىل  تتعداه  بل  اهتمامها,  �سمن  املوازنات  من  النوع  هذا  بو�سع  الوزارة  اهتمام  مدى  حتليل  على  وتعمالن 

ت�سدرها اإىل جهات املوازنة كافة, كما يعك�ص ذلك من�سور املوازنة.

اأ. وحدة تكافوؤ الفر�س

 
»

بوحدة تكافوؤ الفر�س
«

اأدت اخلطوة الفارقة يف جهود الوزارة يف دعم املوازنات امل�ستجيبة للنوع اإىل اإن�ساء ما يعرف 

2005؛ وذلك بهدف الرتقاء مب�ستوى العاملني والعامالت بالوزارة, مع  617 ل�سنة  القرار الوزارى رقم  مبوجب 

الرتكيز على امل�ساواة فى الفر�ص املتاحة للنوعني. ويتمثل الدور الذي تقوم به وحدة تكافوؤ الفر�س بالوزارة يف 

االأن�سطه التالية : 

اإقامة الندوات وحلقات النقا�ص حول املو�سوعات والق�سايا التي تهم العاملني والعامالت بالوزارة؛ لتفعيل دورهم 	•

وحت�سني اأدائهم . 

اإقامة ور�ص العمل للعاملني والعامالت بالوزارة يف خمتلف النواحي الفنية والإدارية, يكون الهدف منها الرتقاء 	•

مب�ستوى اأداء العاملني بالوزارة فنيًّا واإداريًّا ومهاريًّا وقياديًّا. 

ور�ص عمل يف املوازنات التي ت�ستجيب ملفهوم النوع الجتماعي من حيث الأداء والتقييم واملتابعة, من خالل تعاون 	•

 .(UNIFEM) الوحدة مع �سندوق الأمم املتحدة الإمنائى للمراأة

الفر�س 	• تكافوؤ  وحدة  خطة  لتنفيذ  وذلك  بالوزارة؛  املختلفة  والقطاعات  بامل�شالح  الوحدة  ممثلي  مع  التعاون 

ثقافيًّا  بتوعيتهم  والقيام  م�سكالتهم,  حل  اأجل  من  كافة؛  والعامالت  العاملني  اإىل  للو�سول  وكذلك  بالوزارة, 

واقت�ساديًّا واجتماعيًّا و�سيا�سيًّا. 

اإ�سدار الن�رشات واملجالت لتغطية املو�سوعات كافة التي تهم املراأة والعاملني بالوزارة. 	•

امل�سكالت 	• النوع, وح�رش  لها, وت�سنيفهم ح�سب  التابعة  بالوزارة والأجهزة  العاملني  البيانات عن  اإعداد قواعد 

التي يتعر �ص لها اأى من العاملني نتيجة للتمييز النوعي ودرا�ستها, واقرتاح احللول لهذه امل�سكالت, واإعداد تقرير 

عن امل�سكالت التي تاأخذ الطابع العام؛ لعر�سها على ال�سيد الأ�ستاذ الدكتور الوزير. 

توثيق البيانات واملعلومات والدرا�سات والبحوث التي تعك�ص واقع املراأة العاملة بالوزارة. 	•

النوع  يخ�ص  فيما  املهارات  رفع  حول  تدور  التي  التدريب  وبرامج  العمل  ور�ص  من  العديد  بتنظيم  الوحدة  وتقوم 

الجتماعي فى اإعداد املوازنات, منها:

وعالقته  [ الجتماعي  النوع  مفهوم  على  بالوزارة  والعامالت  العاملني  االجتماعي لتدريب  للنوع  التخطيط 

له  التخطيط  وكيفية  الجتماعي  النوع  مبفهوم  الأوىل  العمل  ور�سة  يف  تعريفهم  بهدف  للدولة؛  العامة  باملوازنة 

مدى  على  وتدريبهم  اإعدادها,  وخطوات  واأنواعها  الجتماعي  النوع  موؤ�رشات  ومفهوم  به,  املرتبطة  والق�سايا 

مالءمة م�رشوعات اخلطة اخلم�سية 2002 - 2007 ملواجهة الفجوات النوعية, واقرتاح م�رشوعات لتنمية الفر�ص 

للمراأة امل�رشية يف اإطار برنامج املوازنة العامة للدولة .
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ت�سمني النوع االجتماعي يف متابعة االأداء وتقييمه؛ بهدف تدريب العاملني والعامالت على كيفية تطبيق موازنة  [

الربامج والأداء يف املتابعة وتقييم الأداء للم�رشوعات املقرتحة باملوازنة العامة للدولة, واإعداد م�سفوفة التحليل 

امل�ستجيب للنوع الجتماعي كاإحدى اأدوات مراجعة امل�رشوعات املقرتحة باملوازنة العامة للدولة.

عمل دليل مرجعي تدريبي: اإذ تقوم باإعداد دليل تدريبي مرجعي يعد الأول من نوعه يف املنطقة العربية؛ حيث يتم  [

اإعداده بال�ستعانة بكم هائل من املراجع والأدبيات, ف�سالً عن الإفادة من التجارب الدولية يف هذا ال�ساأن؛ بهدف تدريب 

العاملني بقطاعات املوازنة العامة بوزارة املالية على كيفية اإعداد املوازنات التي ت�ستجيب لحتياجات املراأة والرجل. 

املراأة يف وزارة املالية: يف درا�سة ا�ستطالعية قامت بها وحدة تكافوؤ الفر�ص, بالتعاون مع ممثلي الوحدة عن ن�سبة  [

ا وموؤثًرا يف  متثيل املراأة يف القوى العاملة بالوزارة, وذلك عن عام 2004, اأظهرت الدرا�سة اأن املراأة حتتل موقًعا مهمًّ

الوزارة؛ حيث متثل 37 % من اإجمايل عدد العاملني بالوزارة, مقابل 63 %من الرجال, كما يو�سحه ال�سكل رقم (9)

�سكل رقم (9)

 التوزيع الن�سبي للمراأة يف وزارة املالية عام 2004

                                       امل�سدر: وزارة املالية, وحدة تكافوؤ الفر�ص. 

يف  اأو  الداخل  يف  �سواء  والذكور),  (الإناث  بنوعينْها  الب�رشية  املوارد  وتنمية  التدريب  لعملية  كبرية  اأهمية  الوحدة  وتويل 

بالداخل  درا�سية  وبعثات  درا�سية  اإجازات  يف  موظًفا   52 من  اأكرث  فهناك  التعليمية,  العملية  اإىل  بالن�سبة  اأما  اخلارج. 

واخلارج, وي�ستحوذ الذكور فيها على مايزيد 88 %, يف حني اأن ما يقرب من12 %من الإناث, واإن كان انخفا�ص ن�سبة 

.(10) رقم  �سكل  العائلية  الإناث  ارتباطات  اإىل  نظًرا  الذكور؛  يف   (% اخلارجية(61  البعثات  تركز  اإىل  يعود  الن�ساء 
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�سكل رقم (10)

البعثات واالإجازات الدرا�سية بوزارة املالية

                                    امل�سدر: وزارة املالية, وحدة تكافوؤ الفر�ص. 

اأما بالن�سبة اإىل الدورات التدريبية الداخلية, فتغلب عليها �سيطرة الإناث بن�سبة تزيد عن الذكور بالغة 

20 %، كما يو�شح ذلك ال�شكل رقم (11). وتتنوع هذه الدورات التدريبية اخلارجية لت�سم دورات يف 
احلا�سب الآيل واإعداد القادة واللغات, واإن غلب عليها اإعداد القادة, مع اإعطاء اأولوية وا�سحة لالإناث يف 

هذه الدورات �سكل رقم (12). 

�سكل رقم (11)

البعثات واالإجازات الدرا�سية بوزارة املالية

                                       امل�سدر: وزارة املالية, وحدة تكافوؤ الفر�ص. 

اخلارجيةالداخليةاخلارجيةالداخلية

البعثات الدرا�سيةالبعثات

الذكور

الإناث

الإناثالذكور

الدورات الداخلية
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�سكل رقم (12)

توزيع الدورات التدريبية اخلارجية بوزارة املالية بني االإناث والذكور

                                           امل�سدر: وزارة املالية, وحدة تكافوؤ الفر�ص. 

لغة حا�سب اأىل 

اجنليزية

لغة 

فرن�سية

مركز 

اعداد 

القادة

جمل�ص 

الوزراء

مركز 

تنمية املراأة 

يف جمال 

امل�رشوعات 

ال�سغرية 

اأخرى

الذكور

الإناث
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الق�سم الثالث

املوازنة امل�ستجيبة للنوع : امل�ستوى الالمركزي 
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متهيد

امل�رشية,  املراأة  لحتياجات  ال�ستجابة  جمال  يف  اإليها  امل�سار  الوزارات  توجهات  حتليل  من  التقرير  انتهى  اأن  بعد 

ينتقل التقرير يف هذا الق�سم اإىل حتليل هذه التوجهات على م�ستوى التنفيذ الالمركزي يف جتربة خم�ص من املحافظات 

امل�رشية. ويبداأ التحليل بتقييم التجربة اأولً على م�ستوى وزارة التنمية املحلية؛ باعتبارها الوزارة امل�سئولة عن اإدارة 

التنفيذ الالمركزي, ثم ينتقل بعد ذلك اإىل م�ستوى املحافظات املختارة. 

املركزية؛  التوجهات  عن  م�ستقالًّ  لي�ص  الالمركزي  التنفيذ  م�ستوى  اأن  على  التاأكيد  املهم  من  فاإنه  ال�سياق,  هذا  ويف 

فالإدارة الالمركزية يف جوهرها امتداد للوزارات املركزية يف التعليم وال�سحة واخلدمات الأخرى كافة, وتتناغم معها 

, ولكن  الف�سل بني امل�ستوينينْ الوزارات. ومن ثم يجب ال يرى هذا  يف حتقيق الأهداف املختلفة ل�سرتاتيجيات هذه 

يتعني النظر اإليهما  منظور تكاملي.

التنمية املحلية 3-1 وزارة 
التنمية املحلية 3-1-1 توجهات وزارة 

تعك�ص توجهات وزارة التنمية املحلية وفًقا للقرار اجلمهوري رقم 380 ل�سنة 1999, املن�سئ لها, ال�سالع بالعديد 

من املهام  احليوية ومنها:

التخطيط وتعبئة املوارد ومتابعة تنفيذ الربامج	•

اإن�ساء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والنجوع والأحياء الفقرية واملناطق الع�سوائية ت�سم (الو�سع ال�سكانى - 	•

الو�سع الجتماعي واخلدمات - املوارد الطبيعية - امل�سكالت والتحديات) وتعد هذه القاعدة من البيانات امل�سجلة 

فى قواعد البيانات فى القرى واملناطق.

الأ�رش 	• (م�رشوع  الجتماعية  ال�سئون  وزارة  ت�ساندها  التى  الذاتى  الت�سغيل  م�رشوعات  بني  التن�سيق 

املنتجة)وال�سندوق الجتماعي واملنظمات الأهلية.

ل�سيا�سة 	• وفًقا  واحل�رشية  الريفية  املحلية  التنمية  متطلبات  تلبية  يكفل  مبا  املحلية  لالإدارة  العامة  الأمانة  تطوير 

الدولة .

احلرفية 	• القت�سادية  للم�رشوعات  الالزمة  الفنية  واملعونة  والتدريب  املي�رشة  القرو�ص  توفري  فى  الإ�سهام 

وال�سغرية اخلا�سة والتعاونية؛ لإتاحة فر�ص عمل جديدة لل�سباب واملراأة والفئات الأكرث احتياًجا, وم�ساعدتهم 

على ت�سويق منتجاتهم باإقامة املعار�ص والأ�سواق الدائمة واملوؤقتة داخليًّا وخارجيًّا اأو امل�ساركة فيها.
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وقد حددت الوزارة لنف�سها عدًدا من الأهداف اأهمها, التن�سيق بني خمتلف اجلهود التى تعمل على تنمية املجتمعات 

وغريها  واملحافظات  املعنية  الوزارات  مع  وال�سرتاك  م�رش,  حمافظات  جميع  فى  املحلية  الإدارة  ووحدات  املحلية 

التنمية  خطة  فى  الإ�سهام  الوزارة,  اأهداف  من  كذلك  بها.  والرتقاء  املحلية  الإدارة  وحدات  تطوير  فى  اجلهات  من 

القت�سادية والجتماعية وذلك بال�سرتاك مع املحافظات. 

اأما بالن�سبة اإىل الربامج التي ترعاها وتنفذها وزارة التنمية املحلية, فاإنها متعددة. اإذ ت�سهم العديد من الربامج التي 

تبا�رشها وزارة التنمية املحلية يف تنفيذ خطتها ذات املحاور املختلفة, والتى يتعلق بع�سها باملراأة ب�سورة مبا�رشة كما 

يو�سحه اجلدول رقم (11). ومن هذه الربامج, ما يهتم بالت�سغيل, وما يهتم بتفعيل مبادرة تعليم الفتيات وغريها من 

الربامج التي ترعاها الوحدات التابعة للوزارة, وخا�سة جهاز تنمية القرية امل�رشية واملكتب الفني بالوزارة. 

جدول رقم (11)

اأهم الربامج التي ترعاها وزارة التنمية املحلية 

ال�ستهداف املراأة ب�سورة مبا�رصة

اجلهة امل�سئولة عن املتابعةالربنامج

جهاز بناء وتنمية القرية امل�رشيةالتو�سع يف ت�سغيل الإناث

جهاز بناء وتنمية القرية امل�رشيةتفعيل مبادرة تعليم الفتيات

جهاز بناء وتنمية القرية امل�رشية- املكتب الفنيالتو�سع يف مراكز تنمية املراأة اقت�ساديًّا ومهاريًّا بالقرى وتاأهيلها

جهاز بناء وتنمية القرية امل�رشيةامل�ساعدة يف ا�ستخراج الرقم القومي للن�ساء غري القادرات 

جهاز بناء وتنمية القرية امل�رشيةزيادة اأعداد دور احل�سانة (من خالل برنامج �رشوق)

• كما ت�سارك وزارة التنمية املحلية فى تنفيذ الربامج القومية ذات املردود املبا�رش على املراأة, ومنها برامج حمو الأمية, وبرامج تنظيم الأ�رشة.	

وترتكز االأهداف العامة لوزارة التنمية املحلية فى حتقيق ما يلى:

التن�سيق بني خمتلف اجلهود التى تعمل على تنمية املجتمعات املحلية ووحدات الإدارة املحلية فى جميع 	•

حمافظات م�رش .

ال�سرتاك مع الوزارات املعنية واملحافظات وغريها من اجلهات فى تطوير وحدات الإدارة املحلية والرتقاء بها, 	•

الإ�سهام فى خطة التنمية القت�سادية والجتماعية وذلك بال�سرتاك مع املحافظات . 	•
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بوزارة التنمية املحلية بتنفيذ امل�رشوعات القومية ذات املردود 
 7

وينه�ص العديد من الربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي

التى قامت بتنظيمها على م�ستوى املحافظات ملدة  املبا�رش على املراأة ومنها برامج حمو الأمية, وبرامج تنظيم الأ�رشة 

�سهرينْن فى عام 2008 (خالل الفرتة من اأكتوبر اإىل دي�سمرب)

فى  الأ�رشة  تنظيم  بخدمات  املنتفعات  عدد  املحلية,  التنمية  بوزارة  الجتماعي  بالنوع  املتعلقة  املوؤ�رشات  اأهم  من  ويعد 

الربع الأخري من عام 2008؛ حيث بلغ عدد املنتفعات من هذا الربنامج 2006435 �سيدة منتفعة.

التنمية املحلية فى بع�س املحافظات: اإجنازات وزارة   2-1-3

قامت وزارة التنمية املحلية بتقييم املحافظات ح�سب التغري فى عدد املنتفعات بخدمات تنظيم الأ�رشة خالل الربع الأخري 

من عام 2008, مقارنة بالفرتة نف�سها من العام ال�سابق 2007, مع ا�ستبعاد حمافظة القاهرة, وحمافظة اجليزة, وحمافظة 

و2008.  2007 العامنينْ  بني  ال�سكان  وعدد  امل�ساحات  فى  كبري  اختالف  وجود  اإىل  نظًرا  اأكتوبر؛   6 وحمافظة  حلوان, 

م�ستوى  على  املنتفعني  عدد  فى  الزيادة  بحجم  الأول  الق�سم  يتعلق   : ق�سمنينْ اإىل  التقييم  هذا  تق�سيم  مت  وقد 

الأ�رشة.  تنظيم  خدمات  من  املنتفعني  اأعداد  بها  قلت  التى  باملحافظات  الثانى  الق�سم  يخت�ص  بينما  املحافظات, 

الق�سم االأول: املحافظات التى زاد بها عدد املنتفعني

مت حتديد فئات لعدد املنتفعني على م�ستوى املحافظات وتعد كل من حمافظة مطروح, وحمافظة اأ�سوان, وحمافظة ال�رشقية 

القليوبية،  البحرية، وحمافظة دمياط، وحمافظة  %. و�شجلت حمافظة   20 اأكرث من  التى حققت زيادة  الأوىل  الفئة  فى 

وحمافظة الفيوم, وحمافظة ال�سوي�ص, وحمافظة بنى �سويف, وحمافظة املنوفية, وحمافظة الغربية, وحمافظة �سوهاج, 

وحمافظة الإ�سماعيلية, وحمافظة الوادى اجلديد, وحمافظة قنا فى الفئة الثانية التى حققت زيادة فى عدد املنتفعني من 

خدمات تنظيم الأ�رشة فى املقارنة التى مت اإعدادها عن عام 2007 - 2008, وذلك بن�سبة ترتاوح بني 10 % و20 %, 

وجاءت فى الفئة الثالثة بن�سبة اأقل من 10 % فى حجم زيادة عدد املنتفعني بهذه املحافظات: الدقهلية, واملنيا, وجنوب 

�شيناء، واأ�شيوط، وكفرال�شيخ، والإ�شكندرية، والبحرالأحمر، و�شمال �شيناء.

الق�سم الثانى: املحافظات التى قل بها عدد املنتفعني

وتعد   (%  20 من  (اأكرث  الأوىل  الفئة  فى  الأ�رشة  تنظيم  خدمات  من  املنتفعني  عدد  فى  انخفا�ًسا  حمافظة  اأى  ت�سجل  مل 

نتيجة هذا الق�سم من النتائج املرجوة التى نرغب فى خف�ص ن�سبتها على قدر امل�ستطاع, وذلك توجًها نحو التاأكيد على 

اأهمية الهتمام ب�سحة املراأة وتوفري الرعاية ال�سحية التى تعمل على زيادة معدل م�ساركتها فى املجتمع. وجاءت مدينة 

%, و�سجلت حمافظة بور�سعيد  % و20  الأق�رش فى الفئة الثانية التى يقل عدد املنتفعات بها بن�سبة ترتاوح  ما بني 10 

بهذه  املنتفعات  عدد  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  ال�سابقة  النتائج  وت�سري   .%  10 عن  بها  املنتفعات  عدد  يقل  التى  الثالثة  الفئة  فى 

اخلدمات فى ثالث وع�رشين حمافظة, وانخفا�سها فى حمافظتنينْ فقط وهما: حمافظة بور�سعيد واملجل�ص الأعلى ملدينة 

الأق�رش, وهذا ينبع من زيادة الوعى لدى الن�ساء, وارتفاع حجم التوعية فيما يتعلق بخدمات تنظيم الأ�رشة.

وزارة التنمية املحلية – مركز املعلومات, نقالً عن املركز القومى لل�سكان. متاح على ال�سبكة الدولية للمعلومات
7

http://www.mld.gov.eg/Arabic/LEFT/LocalProgramsforwomen/Family/OD2008.HTML.htm
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التنمية املحلية والنوع االجتماعي 3-1-3 موازنة 

املليار  نحو  يبلغ  الجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  الربامج  على  الإنفاق  اأن  العامة,  املوازنة  بيانات  مراجعة  خالل  من  تبني 

جنيه فى عام 2007/2006 مقارًنا بنحو 690.3 مليون جنيه فى عام 2003/2002. ويقدم جدول (10) بياًنا باأهم 

امل�رشوعات التى تنه�ص بها وزارة التنمية املحلية فى جمال النوع الجتماعي على النحو التاىل:

جدول (12)

 اأهم برامج االإنفاق امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بوزارة التنمية املحلية8

توعية املراأة والطفل بالربنامج القومى للتنمية الريفية املتكاملة.- 

املنحة الهولندية مل�رشوعات تنظيم الأ�رشة مبحافظة الفيوم.- 

برنامج امل�ساركة املحلية للتنمية مبدينة الأق�رش.- 

وحدات �سحية بالربنامج القومي للتنمية الريفية املتكاملة.- 

برنامج امل�ساركة املحلية للتنمية مبحافظة البحر الأحمر.- 

وزارة التنمية املحلية,موقع على �سبكة املعلومات الدولية.

ت�سعى وزارة التنمية املحلية اإىل ا�ستهداف العديد من امل�رشوعات التى تخدم التنمية, وتعمل على حت�سني البيئة املحلية 

الربامج  من  وغريها  �سحى  و�رشف  وكهرباء,  �سحية,  ووحدات  واإنارة,  طرق  ور�سف  الأ�رشة,  تنظيم  برامج  منها 

من  جمموعة  بتنفيذ  وقامت  اإليهم.  املقدمة  اخلدمة  م�ستوى  وحت�سني  املواطنني  اإر�ساء  اإىل  منها  �سعياً  وامل�رشوعات؛ 

امل�رشوعات فى خطتها عن عام 2009؛ من اأجل الت�سدى لآثار الأزمة املالية العاملية, وحتى تقلل من حجم النعكا�سات 

ال�سلبية على القت�ساد امل�رشى, وب�سفة خا�سة على م�ستوى الت�سغيل والتنمية فى املحافظات.

الإنفاق  حجم  مدى  على  للتعرف  املحلية؛  التنمية  وزارة  فى  املحافظات  لبع�ص  ممثلة  عينة  باأخذ  الدرا�سة  قامت  وقد 

املخ�س�ص للمراأة من اإجمايل الإنفاق املخ�س�ص لهذه املحافظات وما اأهم امل�رشوعات التى تقوم بها املحافظة فى توجهها 

نحو تدعيم دور املراأة فى ظل املناخ اجلديد الذى اأ�شاعته وزارة املالية بتطبيق املوازنة امل�شتجيبة للنوع الجتماعي فى 

هذه املحافظات (القاهرة, والإ�سكندرية, واجليزة, والفيوم, واملنيا).

 هذه امل�رشوعات التى مت ذكرها فى اخلطة اخلم�سية 2002 - 2003 / 2006 - 2007.
8
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اأوالً: حمافظة القاهرة:

قامت وزارة املالية بتطبيق جمموعة من الربامج التدريبية فى حمافظة القاهرة على املوازنة امل�ستجيبة للنوع الجتماعي 

فى العام املاىل 2008/ 2009؛ �سعيًا منها اإىل تطبيق املوازنة امل�ستجيبة للنوع الجتماعي, ومن ثم تكون املرحلة التالية 

تطبيق موازنة الربامج والأداء على جميع املحافظات فى جمهورية م�رش العربية.

جدول (13)

تطور قيمة اإنفاق ديوان عام حمافظة القاهرة ومتو�سط ن�سيب

النوع االجتماعي منها خالل الفرتة (2007/2006-2003/2002)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          القيمة مبليون اجلنيه

2003/20022004/20032005/20042006/20052007/2006حجم االإنفاق

اإجمايل اإنفاق املحافظة
418.4431.01015.6668.1856.6

ن�سيب املراأة من اإجمايل انفاق املحافظة
179.9185.3436.7 287.3368.3

امل�سدر: وزارة التنمية املحلية. 

وت�ستدعى �رشورة التعرف على حجم الإنفاق املخ�س�ص للمراأة فى هذه املحافظات وفى اخلطة اخلم�سية (2002 - 	•

2003/ 2006-2007), وما امل�رشوعات التى مت تخ�سي�سها لهذه املحافظات, وحجم املنفق على املراأة منها ا�ستجابة 
للنوع الجتماعي. وميكن مالحظة اأن هناك ما يقرب من 43 %من اإنفاق ديوان عام هذه املحافظة خم�س�ص للمراأة. 

ومن َثمَّ يت�شح من خالل مراجعة بيانات املوازنة العامة اأن الإنفاق على الربامج امل�شتجيبة للنوع الجتماعي يبلغ نحو 

.2003/2002 عام  فى  جنيه  مليون   180 بنحو  مقارًنا   ,2007/2006 عام  فى  جنيه  مليون   368.3

اأى اأن ديوان عام حمافظة القاهرة قام بتوجيه مبلغ 1.5 مليار جنيه وتخ�سي�سه اعتمادات مبا�رشة للنوع الجتماعي 	•

خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2003/2002-2007/2006) من اإجمايل اإنفاق ديوان عام املحافظة الذى 

تقدر قيمته مببلغ 3.3 مليار جنية خالل هذه الفرتة. وت�سري هذه النتائج اإىل اأن ما يقرب من ن�سف خم�س�سات ديوان 

عام حمافظة القاهرة موجه اإىل امل�رشوعات والربامج امل�شتجيبة للنوع الجتماعي. ويت�شح من ذلك ان ن�شيب املراأة من 

اإجمايل املبالغ ال�ستثمارية املخ�س�سة فى ديوان عام املحافظة يبلغ نحو 43 %موجهة اإىل امل�رشوعات امل�ستجيبة للنوع 

الجتماعي.
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�سكل (13) 

ن�سيب االإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق ديوان عام حمافظة القاهرة

               

                                                                                                                                                                                                                                                                القيمة مبليون اجلنيه

                                                    امل�سدر: وزارة التنمية املحلية. 

القاهرة, ارتفع بن�سبة 	• النوع الجتماعي فى ديوان عام حمافظة  اإىل  الإنفاق املوجه  اأن حجم  اإىل  ال�سكل (14)  وي�سري 

كبرية تكاد تكون ال�سعف فى عام 2004/ 2005, مقارًنا بعام 2004/2003. وقد يرجع ذلك اإىل توجهات ال�سيا�سة 

العامة للدولة الإ�سالحية فى هذه الفرتة والهتمام بالنوع الجتماعي.

•	 2007-2006 ويو�شح اجلدول (14) امل�رشوعات والربامج املدرجة فى اخلطة اخلم�سية اخلام�سة 2003-2002/ 

ملحافظة القاهرة, واأهم امل�رشوعات املوجهة اإىل النوع الجتماعي منها. 

ن�سيب الإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق ديوان عام حمافظة القاهرة

2007/20062006/20052005/20042004/20032003/2002
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جدول (14)

االعتمادات اال�ستثمارية املخططة والفعلية لبع�س برامج االإنفاق امل�ستجيبة للنوع باخلطة اخلم�سية 

القاهرة 2007 مبحافظة   - 2006  /2003  - 2002

                                                            القيمة مبليون اجلنيه

اأ�سم امل�رصوع
2003/20022004/20032005/20042006/20052007/2006

اإجمايل اخلطة 

اخلم�سية

فعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمطط

0.30.270.150.120.150.140.080.080.080.080.080.68تلبية احتياجات املراأة العاملة.

911.259.59.52104.958.76.0632.8540.234.6م�ست�سفى اجلالء التعليمى.

44.93.84.064.52.895.51.465.40.4823.213.8م�ست�سفى الن�ساء والولدة. 

1.51.24.12.44-1-0.60.780.50.50.5كلية البنات.

5.41.4823.211.21-44.93.84.14.50.735.5م�ست�سفى اأمرا�ص الن�ساء والولدة.

1.50.91.42.40.70.31.50.50.512310128كلية التمري�ص. 

0.130.50.170.670.20.40.10.070.140.10.71.76ا�ستكمال الدرا�سات الإ�سالمية والعربية.

0.340.340.340.490.340.260.20.370.50.111.71.46ا�ستكمال املدن اجلامعية للطلبات.

0.090.120.481.59--0.131.340.130.13-0.13ت�سغيل 4314 ف�سالً �سناعيًّا للبنات.

0.310.50.982.53.51.10.9004.46.35تطوير خدمات ال�سحة املكملة.

7.70.82.50.28.90.915.75.70024.87.56املراكز ال�سحية احل�رشية.

15.774.97---1.4-4.174.972.7-7.6اإن�ساء 16000 ف�سل ح�سانة وجتهيزها.

0.20.52-0.03---0.050.520.04-0.04فتح 1900 تربية خا�سة.

7.0921.75-1.4-1.3-1.521.751.4-1.43اإن�ساء 1000 ف�سل تربية خا�سة وجتهيزها.

4.510.24---1.5-15.914.371م�ست�سفى الأطفال القدمية اأبو الري�ص.

312.133.84.10505.3020.415.9م�ست�سفى الأطفال.

17.66.97-4.75.951.082.503.102.4كلية ريا�ص الأطفال كود (1528- 1780).

50.114.6-6.5-9-9.45.613.58.9511.7اإعداد مبنى املجل�ص القومى للمراأة وجتهيزه

  امل�سدر: وزارة التنمية القت�سادية. 

اآثار االإنفاق على النوع االجتماعي فى حمافظة القاهرة ومردوده:

انعك�ص الإنفاق العام لديوان عام حمافظة القاهرة على الربامج وامل�رشوعات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى حت�سن 	•

طفيف فى موؤ�رشات خدمات الرعاية ال�شحية التى تت�شح فى ارتفاع معدل توقع احلياة عند امليالد اإىل 74.8 % فى 

عام 2006, على الرغم من انخفا�ص معدل وفيات الأمهات اإىل 61.7 % فى العام نف�سه, اأى اأن هناك �ستني حالة وفاة 

من الأمهات لكل 100 األف مولود حى, بالإ�سافة اإىل زيادة ن�سبة الأطباء اإىل 116.3 % فى عام 2006, مقارنة بن�سبة 

2004. ولكن فى الوقت ذاته, فاإن معدل العاطلني من الن�ساء ارتفع اإىل 284.5 %فى عام 2005 الذى  % فى عام   73
�سجل معدل الزيادة اإىل اأكرث من ال�سعف مقارًنا بعام 2004 والذى بلغ  125%, وانخفا�ص ن�سبة العاملني من الن�ساء 

 ,2005 2006, وذلك وفًقا لتقارير التنمية الب�رشية فى عام (2004,  % فى عام   11.2 اإىل  باحلكومة والقطاع العام 

2008). وفيما يلى جمموعة من املوؤ�رشات التى تعتمد على بيانات تقارير التنمية الب�رشية ال�سادرة عن معهد التخطيط 
القومى, مبينة حت�سن بع�ص املوؤ�رشات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي, نو�سحها على النحو التاىل فى اجلدول رقم (15)
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جدول (15)

 بع�س املوؤ�رصات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي مبحافظة القاهرة

200220042005املوؤ�رص

94125284.5عدد العاطلني من الن�ساء (بالألف)

74.8*73.371.2توقع احلياة عند امليالد (�سنوات)

61.7*100.673معدل وفيات الأمهات (لكل 100000 مولود حى)

-32.930.6معدل وفيات الر�سع(لكل 1000 مولود حى)

97.173.590.8ن�سبة الولدات حتت اإ�رشاف �سحى

6.2*6.56.9عدد املمر�سات لكل 10000 ن�سمة

116.3*8073ن�سبة املمر�سات اإىل الأطباء

83.5*103.5113.2ن�سبة القيد بالبتدائى

76.8*111.812002ن�سبة القيد بالإعدادى

68*89.588.6ن�سبة القيد بالثانوى

38*38.938.9ن�سبة الإناث احلا�سالت على تعليم اأعلى من الثانوى

88.2*73.474.8معدل معرفة القراءة والكتابة

-6360.8ن�سبة العامالت فى املهن املتخ�س�سة

23.721.820.06ن�سبة الإناث فى قوة العمل

16.2*92.617.1العاملون باأجر كن�سبة من اإجمايل قوة العمل

11.2*71.310.6ن�سبة العاملني باحلكومة والقطاع العام

17.424.725.81معدل البطالة

                                      امل�سدر: تقرير التنمية الب�رشية, �سنوات خمتلفة.*فى عام 2006.

ثانًيا: حمافظة الفيوم

قامت وزارة املالية بتطبيق جمموعة من الربامج التدريبية فى حمافظة الفيوم على املوؤ�رشات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي 

فى العام املاىل 2008/ 2009, �سعيًا منها اإىل تطبيق املوازنة امل�ستجيبة للنوع الجتماعي, ومن ثم موازنة الربامج والأداء 

على جميع املحافظات فى جمهورية م�رش العربية.

جدول (16)

تطور قيمة اإنفاق ديوان عام حمافظة الفيوم ومتو�سط ن�سيب 

النوع االجتماعي منها خالل الفرتة (2007/2006-2003/2002)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            القيمة مبليون اجلنيه

2003/20022004/20032005/20042006/20052007/2006حجم الإنفاق

250.3317.1329248.7356.9اإجمايل اإنفاق املحافظة

ن�سيب املراأة من اإجمايل 

اإنفاق املحافظة
107.6136.3141.5106.9153.5

امل�سدر: وزارة التنمية املحلية, واحل�سابات اخلتامية بوزارة املالية.
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يتبني من خالل مراجعة بيانات املوازنة العامة فى حمافظة الفيوم اأن الإنفاق على الربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي 	•

يبلغ نحو 153.5 مليون جنيه فى عام 2007/2006, مقارًنا بنحو 107.6 مليون جنيه فى عام 2003/2002.

اأى اأن ديوان عام حمافظة الفيوم قام بتوجيه ما يزيد على 645.86 مليون جنيه وتخ�سي�سها اعتمادات مبا�رشة للنوع 	•

عام  ديوان  اإنفاق  اإجمايل  من   (2007/2006-2003/2002) اخلام�سة  اخلم�سية  اخلطة  �سنوات  خالل  الجتماعي 

املحافظة البالغ حواىل 152002 مليون جنيه، خالل الفرتة نف�شها، ويت�شح من ذلك اأن ن�شيب املراأة من اإجمايل املبالغ 

ال�ستثمارية املخ�س�سة فى ديوان عام املحافظة بلغ نحو 43 % موجهة اإىل امل�رشوعات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي.

�سكل (14)

 ن�سيب االإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق ديوان عام حمافظة الفيوم

                                                                                                                                               القيمة مبليون اجلنيه

جدول (17)

 اأهم امل�رصوعات املدرجة ملحافظة الفيوم

باخلطة اخلم�سية (2002 -2003 /2007-2006)

تثقيف الأمومة والطفولة بالريف امل�رشى وتنميتها. - 

تنمية املراة والطفل بالربنامج القومى للتنمية الريفية املتكاملة.- 

املنحة الهولندية مل�رشوعات تنظيم الأ�رشة - 

فتح 48 مدر�سة الف�سل الواحد.- 

ت�سغيل 4314 ف�سالً �سناعيًّا للبنات. - 

اإن�ساء ف�سول �سناعية للبنات.- 

اإن�ساء 600 مدر�سة ف�سل واحد وجتهيزها.- 

ت�سغيل 1900 ف�سل تربية خا�سة.- 

فتح 933 مدر�سة الف�سل الواحد.- 

اإن�ساء 16000 ف�سل ح�سانة وجتهيزها.- 

املراكز ال�سحية احل�رشية.- 

اإن�ساء 1000 ف�سل تربية خا�سة وجتهيزها.- 

وحدات �سحية بالربنامج القومى للتنمية الريفية املتكاملة.- 

امل�سدر: وزارة التنمية القت�سادية, خطة التنمية القت�سادية والجتماعية. 

ن�سيب املراأة من اإجمايل  النفقات
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املتعلقة بتثقيف الأمومة والطفولة فيما يتعلق بالريف 	• 2005 حت�سنًا ملحوًظا فى اخلدمات   - 2004 وقد �سهد عام 

ال�سحية  املراكز  فى  املقدمة  اخلدمات  اأن  يالحظ  كما  الأرا�سي.  وا�ست�سالح  الزراعة  وزارة  لنتائج  وفًقا  احل�رشى 

احل�رشية حققت اأعلى معدلتها خالل هذا العام.

جدول (18)

 العتمادات ال�ستثمارية املخططة والفعلية لبع�ص برامج الإنفاق امل�ستجيبة للنوع باخلطة اخلم�سية 

(2003/2002-2007/2006) مبحافظة الفيوم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          القيمة مبليون اجلنيه

اأ�سم امل�رشوع

اإجمايل اخلطة 2003/20022004/20032005/20042006/20052007/2006

اخلم�سية

فعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمطط

1.451.875.2--0.50.70.430.430.432.60.57تثقيف الأمومة والطفولة وتنميتها بالريف امل�رشى. 

توعية املراأة والطفل بالربنامج القومى للتنمية الريفية 

املتكاملة. 
1.64-1.571424762-0.77---4.741.4

7.34.1---1-3.51.891.52.211.3املنحة الهولندية مل�رشوعات تنظيم الأ�رشة. 

0.210.09-0.04--0.050.020.060.010.060.06ت�سغيل 4314 ف�سالً �سناعيًّا للبنات. 

1.440.2-----0.5-0.480.20.5اإن�ساء 600 مدر�سة ف�سل واحد وجتهيزها. 

1.590.51.923.11.500.50.565.5املراكز ال�سحية احل�رشية.

وحدات �سحية بالربنامج القومى للتنمية الريفية 

املتكاملة.
---------1.4501.45

امل�سدر: وزارة التنمية القت�سادية, خطة التنمية القت�سادية. 

اآثار االإنفاق على النوع االجتماعي ومردوده فى حمافظة الفيوم:

انعك�ص الإنفاق العام لديوان عام حمافظة الفيوم على الربامج وامل�رشوعات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى حت�سن 	•

عام  فى   %  71.9 اإىل  امليالد  عند  احلياة  توقع  معدل  ارتفاع  فى  تت�شح  التى  ال�شحية  الرعاية  خدمات  موؤ�رشات 

وفيات الأمهات اإىل 31.5  %فى العام نف�سه, اأي اأن هناك ثالثني حالة وفاة  معدل  انخفا�ص  من  الرغم  على   ,2006
2006, وذلك وفقاً  % فى عام   366.2 100000 مولود حى, بالإ�سافة اإىل زيادة ن�سبة الأطباء اإىل  من الأمهات لكل 

لتقرير التنمية الب�رشية؛ واعتماداً على النتائج التى مت اإدراجها من وزارة ال�سحة وال�سكان؛ وانخفا�ص ن�سبة العاملني 

من الن�ساء باحلكومة والقطاع العام اإىل 4.6 % فى عام 2006, وارتفاع معدل البطالة اإىل 33.16 %فى عام 2005. 

التخطيط  معهد  عن  ال�سادرة  الب�رشية  التنمية  تقارير  بيانات  على  تعتمد  التى  املوؤ�رشات  من  جمموعة  يلى  وفيما 

(19) اجلدول  فى  التاىل  النحو  على  تت�شح  الجتماعي،  للنوع  امل�شتجيبة  املوؤ�رشات  بع�س  حت�شن  مبينة  القومى؛ 
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جدول (19)

 بع�س املوؤ�رصات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي مبحافظة الفيوم

200220042005املوؤ�رص

23.628.525.4عدد العاطلني من الن�ساء (بالألف)

71.9*70.469توقع احلياة عند امليالد (�سنوات)

31.5*42.370معدل وفيات الأمهات(لكل 100000 مولود حى)

-26.925.4معدل وفيات الر�سع (لكل 1000 مولود حى)

9974.982.7ن�سبة الولدات حتت اإ�رشاف �سحى

12.6*13.113.1عدد املمر�سات بوزارة ال�سحة وال�سكان لكل 10000 ن�سمة

366.2*280328ن�سبة املمر�سات لالأطباء (وزارة ال�سحة وال�سكان)

88.4*87.880.2ن�سبة القيد بالبتدائى

73.5*81.380ن�سبة القيد بالإعدادى

62.1*54.264.7ن�سبة القيد بالثانوى

13.1*1414ن�سبة الإناث احلا�سالت على تعليم اأعلى من الثانوى

73.9*54.855.8معدل معرفة القراءة والكتابة

-51.148ن�سبة العامالت فى املهن املتخ�س�سة

23.924.929.15ن�سبة الإناث فى قوة العمل

7.5*27.54.4العاملون باأجر كن�سبة من اإجمايل قوة العمل

4.6*36.55.9ن�سبة العاملني باحلكومة والقطاع العام

303033.16معدل البطالة

امل�سدر: تقرير التنمية الب�رشية, �سنوات خمتلفة. * فى عام 2006.
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ثالًثا: حمافظة االإ�سكندرية

قامت 	• الجتماعي؛  للنوع  امل�ستجيبة  للربامج  الإ�سكندرية  حمافظة  توليها  التى  الأهمية  اإىل  نظًرا 

دواوين عموم املحافظة بتوجيه 43 % من اإجمايل اإنفاقها اإىل املراأة. ومن هم يتبني من خالل مراجعة 

باملراأة  تتعلق  والتي  الجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  الربامج  على  الإنفاق  اأن  العامة  املوازنة  بيانات 

172.6 مليون جنيه فى عام  2007/2006, مقارًنا بنحو  210.4 مليون جنيه فى عام  يبلغ نحو 

.2003/2002

وتخ�سي�سها 	• جنيه  مليون   924.5 من  يقرب  ما  بتوجيه  قامت  قد  الإ�سكندرية  حمافظة  اأن  اأى 

اخلام�سة  اخلم�سية  اخلطة  �سنوات  خالل  جتماعي  ال للنوع  مبا�رشة  اعتمادات 

خالل  املحافظة  عموم  دواوين  نفاق  اإ جمايل  اإ من   (2007/2006-2003/2002 )

على  الإنفاق  ن�سيب   (15) ال�شكل  ويو�شح  جنيه.  مليار   2.15 نحو  بلغ  لذى  وا الفرتة,  هذه 

املراأة من اإجمايل اإنفاق دواوين عموم املحافظة:

�سكل (15)

ن�سيب االإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق 

دواوين عموم حمافظة االإ�سكندرية 

                                                                                                                                                                                                                               القيمة باملليون جنيه

                                       امل�سدر: وزارة التنمية املحلية, موازنة حمافظة الإ�سكندرية.

 

ن�سبة 	• ت�سخ  التى  العامة  املوازنة  جهات  من  العديد  الإ�سكندرية  ملحافظة  التنظيمى  الهيكل  يت�سمن 

الطبية  الرعاية  خدمات  توفري  بهدف  الجتماعي؛  للنوع  امل�ستجيبة  الربامج  فى  اإنفاقها  من  كبرية 

وتنفيذ برامج ال�سحة الإجنابية وتنظيم الأ�رشة وغريها من برامج رعاية الأمومة والطفولة, وكذلك 

تنفيذ الربامج التعليمية وبرامج وزارة التنمية املحلية. ويقدم اجلدول (20) بياًنا باأهم امل�رشوعات 

التى تنه�ص بها حمافظة الإ�سكندرية فى جمال النوع الجتماعي على النحو التاىل:
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اجلدول (20)

اأهم برامج االإنفاق امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فى حمافظة االإ�سكندرية

الأن�سطة النتاجية لل�سيدات املنتفعات بالأرا�سي اجلديدة بوزارة - 

الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي.

كلية الرتبية الريا�سية بنات بوزارة التعليم العاىل.- 

تنمية املراأة والطفل بالربنامج القومى للتنمية الريفية املتكاملة - 

بوزارة التنمية املحلية.

ا�ستكمال اإ�سكان طالبات الإ�سكندرية بالأزهر ال�رشيف.- 

اإن�ساء 600 مدر�سة ف�سل واحد وجتهيزها بوزارة الرتبية - 

والتعليم.

وحدات �سحية بالربنامج القومي للتنمية الريفية املتكاملة.- 

ا�ستكمال املدن اجلامعية واإ�سكان الطالبات بالأزهر ال�رشيف.- 

كلية التمري�ص.- 

م�ست�سفى دار الولدة بوزارة ال�سحة وال�سكان.- 

م�ست�سفى الن�ساء والولدة بوزارة التعليم العاىل.- 

ا�ستكمال كلية درا�سات اإ�سالمية وعربية لبنات الإ�سكندرية - 

بالأزهر ال�رشيف.

فتح 44 مدر�سة الف�سل الواحد بوزارة الرتبية والتعليم.- 

فتح ف�شول �شناعى بنات بوزارة الرتبية والتعليم.- 

اإن�ساء ف�سول �سناعى بنات بوزارة الرتبية والتعليم.- 

م�ست�سفي اأطفال الرمل.- 

ا�ستكمال كلية الدرا�سات الإ�سالمية بنات بالأزهر ال�رشيف.- 

م�ست�سفى الطب وجراحة الأطفال.- 

كلية ريا�ص الأطفال.- 

امل�سدر: وزارة التنمية املحلية. 

ويو�شح ال�شكل (16) تطور الإنفاق على بع�ص الربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى حمافظة الإ�سكندرية 	•

على النحو التايل:
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�سكل (16)

 تطور االإنفاق على بع�س الربامج امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فى حمافظة االإ�سكندرية

                                                                                                                                                                                                                                                                             القيمة باألف اجلنيه
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م�ست�سفي دار الولدة

كلية الرتبية الريا�سية بنات

ا�ستكمال كلية درا�سات ا�سالمية وعربية بنات 
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300.2
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جدول (21)

 االعتمادات االإ�ستثمارية املخططة لبع�س برامج االإنفاق امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فى حمافظة االإ�سكندرية 

وقيمة اإنفاقها الفعلى خالل اخلطة اخلم�سية 

(2007/2006  -  2003/2002)

كما ي�سري اجلدول (21) اإىل تطور العتمادات الإ�ستثمارية املخططة لبع�ص برامج الإنفاق امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى 

حمافظة الإ�سكندرية وقيمة اإنفاقها الفعلى خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2003/2002 -  2007/2006) 

على النحو التاىل:

                          القيمة باألف اجلنيه

ا�سم امل�رشوع

اإجمايل اخلطة اخلم�سية2003/20022004/20032005/20042006/20052007/2006

فعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمطط

اإحالل م�ست�سفى الن�ساء والتوليد 

بالإ�سماعيلية وجتديدها.

10379096196706524 -246 -240 26667615

40010040011001600140010001000020020036003800م�ست�سفي اأطفال الرمل. 

--150-200-150-----م�ست�سفى دار الولدة.

كلية الرتبية الريا�سية بنات بوزارة 

التعليم العاىل.

-150-752-557,9-410----

ا�ستكمال كلية درا�سات اإ�سالمية 

وعربية لبنات اإ�سكندرية بالأزهر 

ال�رشيف.

-267-156,5-74,6-2188-2 .300 --

323008274 -7000- 8700- 62005394620028804200م�ست�سفى الطب وجراحة الأطفال. 

6000651 - -- - - 150053915001123000كلية التمري�ص.

25050623200050662- 500- 50- 60039600كلية ريا�ص الأطفال.

6900494   400 2500925004851500م�ست�سفي اأمرا�ص الن�ساء والولدة.

385066- 500- 500- 100039100027850كلية الرتبية الريا�سية بنات.

ا�ستكمال املدن اجلامعية واإ�سكان 

الطالبات.

2840217228402049164002200060000155204221

ا�ستكمال كلية الدرا�سات الإ�سالمية 

بنات.

23808652640191481502000062500140852779

60053500550050190020140035002122تطوير اخلدمات ال�سحة املكملة .

امل�سدر: وزارة التنمية القت�سادية, خطة التنمية القت�سادية والجتماعية. 
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اآثار االإنفاق على النوع االجتماعي ومردوده

انعك�ص الإنفاق العام ملحافظة الإ�سكندرية على الربامج وامل�رشوعات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى حت�سن موؤ�رشات 

تقدمي اخلدمات باملحافظة وجودتها؛ حيث ت�سري بيانات تقارير التنمية الب�رشية ال�سادرة عن معهد التخطيط القومى 

اإىل عدة حقائق توؤكد حت�شن هذه املوؤ�رشات، على النحو املو�شح فى اجلدول(22)

جدول (22)

بع�س املوؤ�رصات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي مبحافظة االإ�سكندرية

200220042005املوؤ�رص

41.736.9130.8عدد العاطلني من الن�ساء (بالألف)

74.9*73.471.4توقع احلياة عند امليالد (�سنوات)

67.8*102.690معدل وفيات الأمهات (لكل 100000 مولود حى)

24.722.8معدل وفيات الر�سع (لكل 1000 مولود حى)

98.674.692.2ن�سبة الولدات حتت اإ�رشاف �سحى

12.8*10.914عدد املمر�سات بوزارة ال�سحة وال�سكان لكل 10000 ن�سمة

129.5*100106ن�سبة املمر�سات اإىل الأطباء (وزارة ال�سحة وال�سكان)

90.6*109.3111.2ن�سبة القيد بالبتدائى

82.8*120109.8ن�سبة القيد بالإعدادى

66.4*80.581.3ن�سبة القيد بالثانوى

32.3*33.233.2ن�سبة الإناث احلا�سالت على تعليم اأعلى من الثانوى

87.7*73.975.3معدل معرفة القراءة والكتابة

60.860.6ن�سبة العامالت فى املهن املتخ�س�سة

17.512.515.82ن�سبة الإناث فى قوة العمل

14.6*94.48.7العاملون باأجر كن�سبة من اإجمايل قوة العمل

10*47.55ن�سبة العاملني باحلكومة والقطاع العام

23.630.927.67معدل البطالة

17.412.515.82الن�سبة املئوية لالإناث فى قوة العمل

امل�سدر: تقرير التنمية الب�رشية, �سنوات خمتلفة * فى عام 2006.
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رابًعا: حمافظة اجليزة

نظًرا اإىل الأهمية التى توليها حمافظة اجليزة للربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي؛ قامت دواوين عموم 	•

املحافظة بتوجيه 43 % من اإجمايل اإنفاقها اإىل املراأة. ومن ّثمَّ يتبني من خالل مراجعة بيانات املوازنة العامة 

اأن الإنفاق على الربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي, والتي تتعلق باملراأة, يبلغ نحو 158 مليون جنيه فى 

عام 2007/2006 مقارًنا بنحو 101 مليون جنيه فى عام 2003/2002.

اعتمادات 	• وتخ�سي�سها  جنيه  مليون   879.35 من  يقرب  ما  بتوجيه  قامت  قد  اجليزة  حمافظة  اأن  اأى 

اخلام�سة(2007/2006-2003/2002)  اخلم�سية  اخلطة  �سنوات  خالل  الجتماعي  للنوع  مبا�رشة 

من اإجمايل اإنفاق دواوين عموم املحافظة خالل هذه الفرتة، والذى بلغ ما يقرب من ملياري جنيه. ويو�شح 

ال�سكل(17) ن�سيب الإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق ديوان عام املحافظة.

�سكل (17)

ن�سيب االإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق دواوين عموم حمافظة اجليزة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      القيمة مبليون اجلنيه

من 	• كبرية  ن�سبة  ت�سخ  التى  العامة  املوازنة  جهات  من  العديد  اجليزة  ملحافظة  التنظيمى  الهيكل  يت�سمن 

برامج  وتنفيذ  الطبية  الرعاية  خدمات  توفري  بهدف  الجتماعي؛  للنوع  امل�ستجيبة  الربامج  فى  اإنفاقها 

الربامج  تنفيذ  وكذلك  والطفولة,  الأمومة  رعاية  برامج  من  وغريها  الأ�رشة  وتنظيم  الإجنابية  ال�سحة 

ال�ستثمارية  العتمادات  بني  مقارنة   (23) اجلدول  ويو�شح  املحلية.  التنمية  وزارة  وبرامج  التعليمية 

الفعلى  اإنفاقها  وقيمة  اجليزة,  حمافظة  فى  الجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  الإنفاق  برامج  لبع�ص  املخططة 

خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2003/2002 -2007/2006) على النحو التاىل:
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جدول (23)

 االعتمادات اال�ستثمارية املخططة لبع�س برامج االإنفاق امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فى حمافظة اجليزة، 

وقيمة اإنفاقها الفعلى خالل اخلطة اخلم�سية (2003/2002 -  2007/2006)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                القيمة باألف اجلنيه

ا�سم امل�رشوع

اإجمايل اخلطة اخلم�سية2003/20022004/20032005/20042006/20052007/2006

فعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمططفعلىخمطط

250005002005001501500150050050055002350املراكز ال�سحية احل�رشية.

توعية املراأة والطفل بالربنامج القومي 

للتنمية الريفية املتكاملة.

197-118223655772-772---292323655

وحدات �سحية بالربنامج القومي 

للتنمية الريفية املتكاملة.

---------1540154

امل�سدر: وزارة التنمية القت�سادية, خطة التنمية القت�سادية. 

اآثار االإنفاق على النوع االجتماعي ومردوده:

انعك�ص الإنفاق العام ملحافظة اجليزة على الربامج وامل�رشوعات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى حت�سن موؤ�رشات تقدمي 

اخلدمات باملحافظة وجودتها؛ حيث ت�سري بيانات تقارير التنمية الب�رشية ال�سادرة عن معهد التخطيط القومى اإىل عدة 

حقائق توؤكد حت�شن هذه املوؤ�رشات، على النحو املو�شح فى اجلدول (24) :

جدول (24)

 بع�س املوؤ�رصات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي مبحافظة اجليزة

200220042005املوؤ�رص

34.542.1187.6عدد العاطلني من الن�ساء (بالألف)

72.1*70.669توقع احلياة عند امليالد (�سنوات)
43.8*44.354معدل وفيات الأمهات (لكل 100000 مولود حى)

17.715.6معدل وفيات الر�سع(لكل 1000 مولود حى)

94.271.378.7ن�سبة الولدات حتت اإ�رشاف �سحى

9.8*109.9عدد املمر�سات بوزارة ال�سحة وال�سكان لكل 10000 ن�سمة
118.9*10095ن�سبة املمر�سات اإىل الأطباء (وزارة ال�سحة وال�سكان)

93.8*100.2101.2ن�سبة القيد بالبتدائى
80.1*97.690.1ن�سبة القيد بالإعدادى

59.5*68.760.6ن�سبة القيد بالثانوى
25.5*27.127.1ن�سبة الإناث احلا�سالت على تعليم اأعلى من الثانوى

81.4*6768.3معدل معرفة القراءة والكتابة
69.365.8ن�سبة العامالت فى املهن املتخ�س�سة

12.812.713.4ن�سبة الإناث فى قوة العمل

9.9*90.28.9العاملون باأجر كن�سبة من اإجمايل قوة العمل
6.6*54.85.9ن�سبة العاملني باحلكومة والقطاع العام

18.422.423.55معدل البطالة

                           امل�سدر: تقرير التنمية الب�رشية, �سنوات خمتلفة. * فى عام 2006.
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خام�ًسا: حمافظة املنيا

عموم 	• دواوين  قامت  الجتماعي؛  للنوع  امل�ستجيبة  للربامج  املنيا  حمافظة  توليها  التى  الأهمية  اإىل  نظًرا 

املحافظة بتوجيه نحو 43 % من اإجمايل اإنفاقها اإىل املراأة. ومن َثمَّ يتبني من خالل مراجعة بيانات املوازنة 

العامة اأن الإنفاق على الربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي والتي تتعلق باملراأة, يبلغ نحو 203.8 مليون 

جنيه فى عام 2007/2006, مقارًنا بنحو 98.6 مليون جنيه فى عام 2003/2002.

اأى اأن حمافظة املنيا قامت بتوجيه ما يقرب من 817.6 مليون جنيه وتخ�سي�سها اعتمادات مبا�رشة للنوع 	•

اإنفاق  اإجمايل  من   (2007/2006-2003/2002) اخلام�سة  اخلم�سية  اخلطة  �سنوات  خالل  الجتماعي 

 (18) ال�شكل  1901.5 مليون جنيه. ويو�شح  بلغ نحو  الفرتة والذى  املحافظة خالل هذه  دواوين عموم 

ن�سيب الإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق ديوان عام املحافظة.

�سكل(18) 

ن�سيب الإنفاق على املراأة من اإجمايل اإنفاق ديوان عام حمافظة املنيا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        القيمة مبليون اجلنيه

ويت�سمن الهيكل التنظيمى ملحافظة املنيا العديد من جهات املوازنة العامة التى ت�سخ ن�سبة كبرية من اإنفاقها 	•

ال�سحة  برامج  وتنفيذ  الطبية,  الرعاية  خدمات  توفري  بهدف  الجتماعي؛  للنوع  امل�ستجيبة  الربامج  فى 

التعليمية  الربامج  تنفيذ  وكذلك  والطفولة,  الأمومة  رعاية  برامج  من  وغريها  الأ�رشة  وتنظيم  الإجنابية 

وبرامج وزارة التنمية املحلية. ويقدم اجلدول (25) بياًنا باأهم امل�رشوعات التى تنه�ص بها حمافظة املنيا 

فى جمال النوع الجتماعي على النحو التاىل:
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جدول (25)

اأهم برامج االإنفاق امل�ستجيبة للنوع االجتماعي فى حمافظة املنيا

تثقيف الأمومة والطفولة بالريف امل�رشى بوزارة وتنميتها - 

الزراعة وا�ست�سالح الأرا�سي. 

كلية التمري�ص بوزارة التعليم العاىل.- 

فتح 168 مدر�سة الف�سل الواحد بوزارة الرتية والتعليم.- 

اإن�ساء ف�سول �سناعى بنات بوزارة الرتبية والتعليم.- 

وحدات �سحية بالربنامج القومي للتنمية الريفية املتكاملة.- 

خدمات �سحية وتنمية املراأة والطفل بوزارة التنمية املحلية.- 

تنمية املراأة والطفل بالربنامج القومى للتنمية الريفية املتكاملة - 

بوزارة التنمية املحلية.

فتح ف�شول �شناعى بنات بوزارة الرتبية والتعليم.- 

اإن�ساء مدار�ص ف�سل واحد بوزارة الرتبية والتعليم وجتهيزها.- 

 امل�سدر: وزارة التنمية القت�سادية, خطة التنمية القت�سادية. 

اآثار االإنفاق على النوع االجتماعي ومردوده:

انعك�ص الإنفاق العام ملحافظة املنيا على الربامج وامل�رشوعات امل�ستجيبة للنوع الجتماعي فى حت�سن موؤ�رشات تقدمي 	•

اخلدمات باملحافظة وجودتها؛ حيث ت�سري بيانات تقارير التنمية الب�رشية ال�سادرة عن معهد التخطيط القومى اإىل عدة 

حقائق توؤكد حت�شن هذه املوؤ�رشات، على النحو املو�شح فى اجلدول (26)

جدول (26)

 بع�س املوؤ�رصات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي مبحافظة املنيا

200220042005املوؤ�رص

71.883.470.2عدد العاطلني من الن�ساء (بالألف)

71.6*70.168.8توقع احلياة عند امليالد (�سنوات)

68.6*89.185معدل وفيات الأمهات (لكل 100000 مولود حى)

9773.481ن�سبة الولدات حتت اإ�رشاف �سحى

10.59.48.6عدد املمر�سات بوزارة ال�سحة وال�سكان لكل 10000 ن�سمة

200181188.6ن�سبة املمر�سات اإىل الأطباء(وزارة ال�سحة وال�سكان)

91.2*102.987.7ن�سبة القيد بالبتدائى

79.1*76.180.8ن�سبة القيد بالإعدادى

55.6*62.262.7ن�سبة القيد بالثانوى

12.3*1313ن�سبة الإناث احلا�سالت على تعليم اأعلى من الثانوى

23.924.529.15ن�سبة الإناث فى قوة العمل

7.5*27.54.4العاملون باجر كن�سبة من اإجمايل قوة العمل

4*15.83.3ن�سبة العاملني باحلكومة والقطاع العام

25معدل البطالة
27.220.66

23.924.529.15الن�سبة املئوية لالإناث فى قوة العمل

امل�سدر: تقرير التنمية الب�رشية, �سنوات خمتلفة * فى عام 2006.
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الق�سم الرابع 

 نتائج التقرير والتو�سيات
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النتائج والتو�سيات

من  عدد  توجهات  حتليل  هو  نوعها,  من  الأوىل  املحاولة  باعتباره  التقرير,  من  الهدف  اأن  على  التاأكيد  الأهمية  من 

اإنفاقها  برامج  خالل  من  لال�ستجابة  والت�سامن؛  واملالية  العاملة  والقوى  وال�سحة  التعليم  مثل  املختلفة  الوزارات 

املختلفة لحتياجات النوع الجتماعي, وخا�سة املراأة. وقد قدم التقرير حتليالً لهذه التوجهات على كل من امل�ستوينينْ 

املركزي والالمركزي خالل فرتة اخلطة اخلم�سية (2007-2002). 

 وقد ا�ستعر�ص التقرير يف ق�سمه الأول مدخالً تعريفيًّا ومفاهيميًّا للموازنة امل�ستجيبة للنوع, بالإ�سافة اإىل الدرو�ص 

امل�ستفادة من اخلربة الدولية يف جمال تطبيق هذا النوع من املوازنات. وهنا اأ�سار التقرير اإىل اأن املوازنات امل�ستجيبة 

للنوع الجتماعي لي�ست موازنات منف�سلة للمراأة, واإمنا هى املوازنات امل�ستجيبة لحتياجات الرجال والن�ساء مًعا, 

وهي تعد حماولة للفت نظر �سناع القرار والقائمني على اإعداد املوازنة اإىل التحيزات �سد الفئات املهم�سة, وخا�سة 

املراأة. اإن هذا النوع من املوازنات هو حماولة لتحديد حجم املوارد التى تخ�س�سها الدولة لالإنفاق على الربامج املوجهة 

اإىل املراأة وتقييمها, ومدى قدرة هذه الربامج على التعبري عن احتياجات املراأة, بالإ�سافة اإىل و�سع هذه الفئة املجتمعية 

يف املوازنة العامة, اأي و�سعها يف �سورة الهتمام املوازين يف تلبية احتياجاتها املختلفة وال�ستجابة اإليها. 

  فاملوازنة امل�ستجيبة للنوع هي - يف حقيقتها - اإحدى موازنات احلقوق التي تهتم بحقوق النوع الجتماعي (رجالً 

كانو اأو ن�ساًء). وتعد املوازنات امل�ستجيبة للنوع باعتبارها اأداًة ميكن من خاللها قيا�ص مدى التزام احلكومات بتنفيذ 

بني   - نوعها  كان  اأيًّا   - الفجوة  ل�سد  الدولية  املوؤمترات  من  العديد  اأقرها  التي  باملراأة  املرتبطة  واخلطط  التو�سيات 

. ونظًرا اإىل الأهمية الكبرية للموازنة كوثيقة �شيا�شية واقت�شادية توؤثر يف م�شالح املواطنني بطريقة مبا�رشة،  اجلن�شنينْ

ظهرت مبادرات يف العديد من الدول - مثل الهند وجنوب اإفريقيا والعديد من دول اأمريكا الالتينية تطالب مبوازنات 

اأكرث ا�شتجابة مل�شالح الفئات املهم�شة يف هذه الدول. وقد كانت هذه املبادرات هى بداية ظهور املوازنات احل�شا�شة 

للنوع (اأو امل�شتجيبة للنوع) التى نعرفها اليوم. ومن خالل حتليل هذه املبادرات، ات�شح اأن حتليالت موازنة النوع 

توزيع  اإعادة  تتطلب  واأنها  الإنفاق,  خم�س�سات  يف  زيادة  اأو  للمراأة,  منف�سلة  موازنة  اإيجاد  على  تقوم  الجتماعي 

ال�ستجابة ملتطلّبات  العاّم ح�سب احلالة, من حيث  الإنفاق  اأثر مردود  اللتزام بتحليل  اأن م�ساألة  املخ�س�سات. كما 

النّوع الجتماعي, هي الأ�سا�ص الأول الذي يجب اأن يعتمد عليه التحليل. 
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املوازنة  اإعداد  اأن عملية  املوازنات, هي  النوع من  اإعداد هذا  الدولية يف نطاق  اأبرزتها اخلربة  التي  املهمة  النقطة  لكن 

عدم  وحتديًدا  الكافية,  البيانات  توافر  بعدم  اخلا�سة  امل�سكلة  اأهمها  امل�سكالت,  من  العديد  يكتنفها  للنوع  امل�ستجيبة 

وجود بيانات موزعة تبًعا للنوع الجتماعي, وطريقة اإعداد املوازنة نف�سها. فاإعداد املوازنة على اأ�سا�ص البنود ولي�ص 

الربامج, يحول دون احل�سول على مثل هذه البيانات. ولكون املوازنة امل�رشية تعد على اأ�سا�ص موازنة البنود ولي�ص 

الربامج, فقد �سكلت قيًدا على تطوير هذا النوع من املوازنات يف احلالة امل�رشية, ولهذا فاإن التقرير َمثَّل مقرتًبا لتحليل 

توجهات املوازنة العامة امل�رشية ا�ستجابة للنوع الجتماعي, ومل يهدف اإىل و�سع اإطار لعمل هذه املوازنات. 

ويف �سوء حتليل توجهات الوزارات املركزية املختلفة وامل�ستوى الالمركزي كما تناوله الق�سمان الثاين والثالث من 

الدرا�سة, فاإن اأهم نتائج هذا التحليل تتمثل يف:

تعطي الوزارات املختارة, التعليم وال�سحة والت�سامن الجتماعي واملالية والقوى العاملة يف براجمها املختلفة اأولوية . 1

ل�ستهداف احتياجات املراأة امل�رشية. كما ل تفرق هذه الوزارات يف براجمها بني الرجال والن�ساء, واإمنا ت�ستهدف كال 

النوعنينْ مًعا, واإن اأولت اأهمية خا�سة يف براجمها الإنفاقية للمراأة. 

العامة على . 2 املوازنة  التعامل مع  املالية دفعة قوية لتطوير مدخل حيوي يف  الفر�ص بوزارة  اإن�ساء وحدة تكافوؤ  َمثََّل 

اأ�سا�ص النوع الجتماعي؛ اإذ مثلت ما تتيحه الوحدة من بيانات م�سنفة وفقا للنوع خطوة مهمة لعمل هذا النوع من 

املوازنات واإجراء التحليل, وفًقا ملا يتعلق بال�ستجابة لحتياجات املراأة امل�رشية.

اأ�سار التحليل اأي�ًسا اإىل اأن الن�سيب الن�سبي ملخ�س�سات املراأة من اإجمايل اإنفاق القطاعات املختلفة يرتواح بني. 3

      30 %تقريبًا و 47%, وبالن�سبة اإىل الوزارات اخلم�ص املختارة ل يقل ن�سيب املراأة الن�سبي يف النفقة فيها عن 40.% 

املخ�س�سة . 4 الجتماعي  النوع  باحتياجات  الوفاء  ت�ستهدف  التي  املبا�رشة  العتمادات  لتطور  املراجعة  اأو�سحت   

 -2003/2002) من  الفرتة  خالل  للمراأة)  معظمه  اأو  اإنفاقها  تخ�س�ص  التي  (اجلهات  امل�رشية  باملوازنة  للمراأة 

بها  تقوم  التى  املختلفة  الإنفاق  لربامج  جنيه  مليون   1745.8 نحو  بلغت  قد  العتمادات  هذه  اأن   ,(2007/2006
هذه اجلهات فى عام 2007/2006, مقارنة بنحو 1650.4 مليون جنيه فى عام 2006/2005. وقد تزايدت هذه 

اخلطة  نهاية  يف  جنيه  مليار   17.5 اإىل  لت�سل   2003/2002 العام  يف  جنيه  مليون   940.7 من  املبا�رشة  العتمادات 

اخلم�سية ال�سابقة, اأي اأن هذه املخ�س�سات تت�ساعف تقريبًا �سنويًّا. 

اأ�سار التقرير اإىل انخفا�ص املن�رشف الفعلى على بع�ص برامج الإنفاق امل�ستجيبة للنوع الجتماعي, مقارًنا بالعتمادات . 5

ال�ستثمارية املخططة له عند اإعداد اخلطة فى بداية العام املاىل؛ وهو الأمر الذى يرجع فى جانب منه اإىل عدم توافر 

املوارد املالية الكافية خالل فرتة تنفيذ املوازنة, بالإ�سافة اإىل وجود �سبب رئي�ص فى ذلك يرجع اإىل غياب ال�سوابط 

والقواعد املالية التى ت�سمن التزام اجلهات بتوجيه العتمادات فى الأغرا�ص املخ�س�سة لها. حتتاج هذه املمار�سات 

اأثبته الواقع العملى من قيام بع�ص اجلهات بخف�ص برامج  اإىل مزيد من ال�سبط واإحكام الرقابة, خا�سة فى ظل ما 

الإنفاق امل�شتجيبة للنوع الجتماعي ل�شالح برامج اأخرى. 
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اأما بالن�شبة اإىل التحليل على امل�شتوى الالمركزي، فقد اأو�شح اأن نحو 43 %من اإنفاق وزارة التنمية املحلية والهيئات . 6

والأجهزة التابعة لها ميثل ن�سيب املراأة من الربامج املخ�س�سة لها. وتبني من خالل مراجعة بيانات املوازنة العامة 

اأن قطاع اخلدمات العمومية العامة قد قام بتوجيه ما يزيد على 36.367 مليار جنيه وتخ�سي�سها اعتمادات مبا�رشة 

للنوع الجتماعي خالل �سنوات اخلطة اخلم�سية اخلام�سة (2003/2002-2007/2006) من اإجمايل اإنفاق قطاع 

اخلدمات العمومية العامة خالل هذه الفرتة, والذى بلغ نحو 84.575 مليار جنيه, كما اأن وزارة التنمية املحلية قد 

وجهت ما يقرب من ثلث املبالغ ال�ستثمارية املخ�س�سة فى قطاع احلماية الجتماعية للم�رشوعات امل�ستجيبة للنوع 

الربامج  لدعم  خم�س�ساتها  من   %  40 عن  تقل  ل  ن�سبة  املختارة  اخلم�ص  املحافظات  خ�س�ست  كما  الجتماعي. 

املوجهة اإىل الوفاء باحتياجات املراأة.

انعك�ص الإنفاق العام املوجه اإىل ال�ستجابة لحتياجات املراأة امل�رشية من خالل الوزارات املختلفة والأجهزة املحلية . 7

باإيجابية يف حت�سن موؤ�رشات تقدمي اخلدمات املختلفة مركزيًّا, وعلى م�ستوى هذه اخلدمات باملحافظات املختلفة. 

وعلى الرغم من هذه النتائج الإيجابية التي اأو�سحت اأن املوازنة العامة باإنفاقها يف اأبوابها املختلفة ل ت�ستهدف متييًزا 

املوازنة) تخ�س�ص �سوًرا لالإنفاق  اأنها (نق�سد  الرجال والن�ساء, واإمنا تتعامل مع الثننينْ على قدم و�ساق, بل  بني 

املبا�رش نحو ا�ستهداف املراأة, اإل اأن هناك �سوًرا من الق�سور اأملت على التقرير احلايل ذكرها, اأهمها:

عدم ا�ستخدام منهجية الربامج يف اإعداد املوازنة يزيد من �سعوبة التقدير ملا يخ�س�ص من اإنفاق ي�ستهدف احتياجات 	•

املراأة.

غياب مفهوم قيا�ص مردود الإنفاق العام يف املوازنة امل�رشية (يف ظل غياب تطبيق موازنات الأداء) ل ي�ساعد على 	•

تقييم الإنفاق املوجه اإىل ا�ستهداف املراأة. ولهذا اقت�رش التقرير يف تعامله على حماولة ح�رش الإنفاق دون قيا�ص 

املردود للنفقات.

ومن ثم يو�سي التقرير باأن ي�ستمر الدعم لتطبيق منهجية الربامج والأداء يف اإعداد املوازنة, واأن تكون موازنة النوع 

الجتماعي هي بداية لتعميم التطبيق لت�سمل برامج الإنفاق املختلفة, واأن تطور الوزارات القطاعية املختلفة موازناتها 

النفقات  مردود  قيا�س  حتليلها  على  للقائمني  املوازنة  تتيح  اأن  ثم  ومن  الأداء؛  اأ�شا�س  على  التحليل  يخدم  نحو  على 

النوع, فهي توفري  يتعلق مبوازنات  فيما  املوازين  الأداء  الأخرى يف جمال تطوير منظومة  املهمة  النقطة  اأما  العامة. 

البيانات اخلا�سة بالإنفاق على اأ�سا�ص النوع؛ اإذ اإن هناك دائًما �سعوبة يف احل�سول على البيانات. 

غري اأن التو�سية الأخرية يف �سياق تطوير منظومة العمل, هي الدورية يف اإعداد التقارير املختلفة اخلا�سة مبوازنات 

النوع؛ مبا ي�شمح بالوقوف على التقدم يف منظومة ال�شتجابة لحتياجات املراأة عرب الفرتات الزمنية املختلفة. 



املالية وزارة 
75

املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعى يف م�رص - قراءة حتليلية

ملحق (اأ) 

مناذج ملوازنات النوع االجتماعي يف عدد من الدول النامية واملتقدمة 

التقييممراحل التنفيذاالأهدافالفاعلونالن�ساأة

اأ�سرتاليا

1984 بعد تقلد حزب 
العمل احلكم.

مبادرة 

حكومية.

زيادة الوعي داخل - 

احلكومة ب�ساأن الأثر 

النوعي للموازنة 

وال�سيا�سات املمولة .

اإقرار مبداأ امل�ساءلة - 

احلكومية عن اللتزام 

. بامل�ساواة بني اجلن�سنينْ

- اإدخال تعديالت على 

املوازنة وال�سيا�سات التي 

متولها احلكومة, لتح�سني 

اأو�ساع املراأة القت�سادية 

والجتماعية.

اإنفاق موجه للنوع.- 

اإنفاق يحقق تكافوؤ الفر�ص - 

للموظفني احلكوميني

( متثيل واأجور واأعداد 

وظيفية... متكافئة) .

اإنفاق عام لتوفري ال�سلع - 

واخلدمات للمجتمع باأ�رشه 

زيادة الوعي داخل - 

احلكومة.

نظام قوي ملتابعة - 

ال�سيا�سات احلكومية.

�سعف م�ساركة املجتمع - 

املدين.

مل تكن هناك خطوط - 

اإر�شادية لتو�شيح فعالية 

حتليل اأثر اإدماج الإنفاق.

عدم مقدرة اأدوات املبادرة - 

على حتليل متغريات 

القت�ساد الكلي للموازنة.

تظهر موؤ�رشات نوعية - 

تو�شح النجاح عرب الزمن.

كرب حجم بيان املوازنة.- 

جنوب اإفريقيا

1995 بوا�سطة 
اللجنة الربملانية 

لل�سئون املالية, بعد 

انتهاء فرتة التمييز 

العن�رشي, واإدخال 

الد�ستور اجلديد بعد 

النقا�سات التي اأدت اإىل 

تنفيذ اأول انتخابات 

دميوقراطية.

مبادرة 

م�سرتكة بني 

منظمات غري 

حكومية معنية 

بالأبحاث حول 

ال�سيا�سات 

مع جمموعة 

�سيا�سات 

اللجنة 

الربملانية حول 

التمويل.

ن�رشنقد �سامل لكل - 

ال�سيا�سات احلكومية 

وخم�س�سات املوازنة, 

ولتاأثريها يف املراأة على 

م�ستوى القطاع لكل 

م�ستوى حكومي.

تقدمي قاعدة معلوماتية - 

را�سخة للدفاع اأمام 

احلكومة.

تدعيم امل�ساركة - 

الدميقراطية للمواطنني 

يف احلكم يف جمالته 

الجتماعية والقت�سادية.

دعم اللتزام الد�ستوري - 

وال�سيا�سي باإيجاد دولة 

غري عن�رشية.

حتليل موقف الرجال - 

والن�ساء والأولد والبنات.

تق�سيم ح�سا�سية - 

ال�سيا�سات للنوع 

الجتماعي وا�ستجابتها.

تق�سيم خم�س�سات - 

املوازنة.

متابعة الإنفاق ور�سده - 

وتو�سيل اخلدمات.

تقييم املخرجات.- 

الرتكيز على الإيرادات.- 

وجود بيانات موزعة - 

ح�سب النوع.

رص املقارنة
  عن�

املبادرة 
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املك�سيك

1998عندما قام 
املنتدى القومي للمراأة 

وال�سيا�سات ال�سكانية 

من خالل الباحثة 

(ج�سيال اإ�سبينوزا) 

بعمل ترتيبات ملتابعة 

الإنفاقات املخ�س�سة 

بوا�سطة احلكومة 

املك�سيكية لل�سحة 

الإجنابية, يف اإطار 

الإعداد لجتماع

 ( القاهرة +5).

مبادرة 

م�سرتكة من 

جانب احلكومة 

وتنظيمات 

املجتمع 

املدين وهيئة 

اليونيفم.

الهدف الرئي�ص: تقليل - 

الالم�ساواة القائمة بني 

الرجل واملراأة.

فح�ص دور الإنفاق يف - 

عرقلة اأو حت�سني م�ساواة 

النوع. 

حتديد كيف توؤثر - 

خم�س�سات املوازنة 

يف الفر�ص الجتماعية 

والقت�سادية لكل من 

الرجل واملراأة.

مراجعة الدرا�سة - 

الت�سخي�سية وحتليلها من 

منظور النوع الجتماعي.

حتليل عدم التوازن - 

النوعي.

حتديد املكونات - 

والإجراءات. 

حتديد الأولويات. - 

تخ�سي�ص التمويل الالزم - 

لت�شحيح عدم التوازن 

النوعي. 

ت�سميم موؤ�رشات املتابعة. - 

الرتكيز على قطاع ال�سحة - 

فقط كخطوة ا�سرت�سادية 

وذات �سلة باملراأة.

اتباع منهج علمي متكامل - 

و�سامل ومرحلي يف حتليل 

موازنة النوع الجتماعي.

الفلبني

1996 بعد اأن مت 
اإدراج ن�ص يف قانون 

املخ�س�سات العامة 

يفو�ص كل هيئة 

اأو منظمة حكومية 

بتخ�سي�ص ن�سبة من 

موازنتها للم�رشوعات 

امل�سممة ملعاجلة 

ق�سايا املراأة, وحددت 

الن�سبة املخ�س�سة 

لتمويلها ب 5 % كحد 

اأدنى.

مبادرة 

حكومية عن 

طريق اللجنة 

القومية للمراأة 

الفلبينية.

تعميم النوع الجتماعي يف - 

كل القطاعات احلكومية. 

تعزيز ال�سفافية - 

والدميقراطية وم�ساركة 

املجتمع املدين.

 تتمثل قوة املبادرة يف اأنها - 

تطلب من جميع الأجهزة 

واجلهات احلكومية 

الهتمام  بالبعد  النوعي 

(املراأة) يف  الأن�سطة التي تقوم 

بها, ومن َثمَّ تكون قوة دافعة 

لتفعيل دور املراأة.

املتابعة اجليدة عن طريق - 

اللجنة القومية للمراأة 

الفلبينية. 

هناك بع�ص التحديات - 

خ�سو�ًسا عندما يكون 

هوؤلء ال�سيا�سيون من 

اأحزاب لها و�سعها. 

ولكن اإ�رشاك ال�سيا�سيني 

من جهة اأخرى يعني اأن 

الباحثني �سوف تتوفر 

لديهم معلومات جيدة عن 

من يجب التوجه اإليه, وما 

الأ�سئلة التي يجب توجيهها 

اإليه؟.

املوازنة ل تغطي جانب - 

الإيرادات يف املوازنة على 

الإطالق .

كما اأن املخ�س�سات املوجهة 

اإىل املراأة ل تتعدى اأكرث من 

% يف اأح�سن الأحوال من   5
الإنفاق العام .

رص املقارنة
  عن�

املبادرة 
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تنزانيا

1997 مت تنفيذ اأوىل 
ور�ص العمل التي 

جمعت بني برنامج 

�سبكة ات�سالت 

النوع , وبني املنظمات 

الأخرى يف ائتالف 

فعال مع بع�ص اآليات 

النوع احلكومية.

 مبادرة غري 

حكومية, 

منظمة اأهلية 

غري حكومية 

ت�سمى 

 برنامج �سبكة 

«

ات�سالت 

.

»

النوع

تعزيز مهارات ال�سغط - 

والدفاع لدى الن�ساء.

اإعداد حمالت فعالة - 

للرتويج حلقوق الن�ساء 

. والعدالة بني اجلن�سنينْ

حتليل عملية املوازنة, - 

وتوزيع احل�س�ص 

فيها على الوزارات 

ال�سرتاتيجية املختارة.

تنظيم حملة �سغط للتاأثري - 

على التكنوقراطيني 

والهيئات الت�رشيعية 

وتنفيذها؛ لزيادة ح�س�ص 

املوازنة املخ�س�سة 

للقطاعات احل�سا�سة 

بالن�سبة اإىل الن�ساء.

توفري املعلومات واحلمالت - 

املوجهة اإىل املواطنني 

لالطالع على عملية املوازنة 

وكيفية توزيع احل�س�ص.

تغذية مرتدة ون�رش نتائج - 

الأبحاث.

تطوير ا�سرتاتيجيات - 

م�سرتكة واأدوات الربملانيني 

واإعالمها.

تطوير القدرات اخلا�سة - 

بالعالقة بني النوع 

الجتماعي واملوازنة.

تطوير الأدوات والآليات - 

الالزمة للموازنات 

امل�ستجيبة للنوع.

م�ساركة املعلومات وبناء - 

الئتالفات و�سبكات 

الت�سالت.

تطوير عمليات ال�سغط على - 

احلكومة واجلهات املانحة.

توثيق عمليات املوازنة - 

امل�ستجيبة للنوع.

الإفادة من جتارب �سابقة - 

كتجربة جنوب اإفريقيا, مع 

البدء بقطاعات ا�سرت�سادية.

الإفادة من قوة املجتمع - 

املدين ودوره ومهاراته من 

قبيل الت�سبيك والدعوى 

وال�سغط..

هولندا

مبادرة 

حكومية.

تقييم امل�ستفيدين على - 

ح�سب احلالة, ومدى 

ال�ستجابة ملتطلّبات النّوع 

الجتماعي لتقدير اخلدمات 

العاّمة احلاليّة على �سعيد 

املياه وال�رشف ال�سّحي 

وعالقتها مع املوازنة يف 

حالة خ�سخ�سة قطاع 

املياه .

 حتليل الآثار الناجتة عن - 

�سيا�سات �سبط الأ�سعار 

وعالقاتها بالدخل الذي 

يح�سل عليه كل من املراأة 

والرجل, ومدى الإفادة من 

اخلدمات العاّمة. 

حتليل اأثر امليزانيّة ح�سب - 

احلالة على ا�ستثمار الوقت 

الإفادة من جتارب جنوب - 

اإفريقيا وتنزانيا.

الرتكيز على قطاع املياه.- 

اهتمامها بدرا�سات حتليل - 

الوقت.

اهتمت بتحليل اأثر منافع - 

الإنفاق العام ح�سب احلالة 

من حيث ال�ستجابة 

ملتطلّبات النّوع الجتماعي. 

رص املقارنة
  عن�

املبادرة 
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فرن�سا

2000 بعد �سدور 
قانون املوازنة 

بهدف اإ�سالح املالية 

احلكومية.

مبادرة 

حكومية 

برملانية.

النتقال من منط املوازنة - 

املعتمد على الو�سائل 

والبنود اإىل منط موازنات 

النتائج.

العمل على بلوغ درجة - 

متقدمة من امل�ساواة بني 

الرجل واملراأة.

اأ�سبحت كل اإدارة حكومية 

مطالبة بتحديد عدة اأمور:

الأفعال التي يتم اتخاذها - 

لدعم م�ساواة املراة والرجل 

والتوعية بالفروق بينهم.

الربامج التي ت�ستهدف - 

الفئات املختلفة واملتنوعة 

للن�ساء.

اخلطوط الإر�شادية العامة - 

. للم�ساواة بني اجلن�سنينْ

تقدمي موؤ�رشات لقيا�ص - 

التقدم يف جمال عملها 

واخلا�ص بالنوع 

الجتماعي.

مل تنطِو التحليالت على - 

اأي تف�سريات فعالة, اأو 

نتائج بحثية حول جذور 

اخلالفات بني الرجال 

والن�ساء.

ومع هذا متثل جتربة - 

مبدئية تقدم معلومات 

تف�سيلية عن و�سعية املراأة 

وجمهودات دعم م�ساواتها. 

رص املقارنة
  عن�

املبادرة 
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ملحق (ب)

 من�سور املوازنة العامة واملوازنة امل�ستجيبة للنوع خالل الفرتة من 2007-2003

مالحظات حول ا�ستهداف الركائز الأ�سا�سية لالإنفاق وال�سيا�سة املالية كما حددها من�سور املوازنةبيان

احتياجات املراأة

من�سور املوازنة املايل 

2004/2003
• الأ�سا�سي 	 الهدف  اأن  اإىل  املوازنة  من�سور  ي�سري  وهنا  وتر�سيده:  العام  الإنفاق  فاعلية  حتقيق 

هو اأن يحقق الإنفاق مردوده, لي�ص فقط يف �سقه الجتماعي, ولكن يف �سقه القت�سادي اأي�سا. 

فالأمر لي�ص جمرد اإنفاق لالإنفاق, ولكن يجب اأن ي�ست�سعر اجلميع اأن لهذا الإنفاق مردوًدا على 

اأن يراعى ما يلي عند  الت�سغيل. ولهذا يجب  الوطن واملواطن من حيث زيادة الدخول وفر�ص 

الإنفاق:

o .ق�رش الإنفاق على النفقة الفعالة وما حتققه هذه النفقة من اأهداف كمية وعينية

o  .حتديد جدوى امل�رشوعات ال�ستثمارية مبا ي�سمن العائد املنا�سب على الإنفاق

o .تر�سيد الإنفاق العام دون اإخالل مبقت�سيات  توفري الأ�سا�سي منها

o .الهتمام بربامج ال�سيانة وتوفري م�ستلزمات للحفاظ على كفاية الأداء

o  ال�شليم التحليل  باإعداد  ي�شمح  مبا  العامة  املوازنة  لإعداد  الآلية  النظم  اإدخال 

للموازنة.

• اإن 	 اإذ  العام:  الدين  العامة لتوفري احتياجاتنا, واحلد من عجز املوازنة وتخفي�ص  تنمية املوارد 

العام  الدين  وحجم  القرتا�ص  زيادة  اإىل  ثم  ومن  املوازنة؛  عجز  زيادة  اإىل  توؤدي  املوارد  ندرة 

واأعباء خدمة هذا الدين, وحجب هذه املوارد عن تلبية احتياجات ملحة للوطن واملواطن. ولهذا 

فاإن تنمية املوارد العامة اأمر اأ�سا�سي لعدم الوقوع يف هذه احللقة املفرغة. ويف هذا ال�سياق يراعى 

ما يلي:

o .البحث عن الفر�ص املتاحة لزيادة موارد الدولة كافة

o اللتزام ب�سداد حقوق الدولة من �رشائب ور�سوم

o .تنفيذ برنامج الإ�سالح  ال�رشيبي املتكامل

o .تطوير الإدارة ال�رشيبية

• الهتمام بالحتياجات الأ�سا�سية للمواطنني: فعلى الرغم  من الدعوة اإىل �رشورة تر�سيد الإنفاق 	

الحتياجات  بتوفري  الدولة  فالتزام  املواطنني.  باحتياجات  الوفاء  عدم  يعني  ل  ذلك  فاإن  العام 

الأ�سا�سية للمواطن اإحدى الركائز الأ�سا�سية عند اإعداد املوازنات املختلفة. ولكن لبد اأن حتقق 

النفقات العامة مردودها الجتماعي والقت�سادي, اأي توفري الحتياجات باأكفاأ الطرق واأقلها 

تكلفة.

• اإدارة املخزون احلكومي اإدارة فعالة ت�سعى اإىل خف�ص املخزون الراكد وتقليل الفاقد والتالف: 	

الفاقد والتالف  ال�سلع واخلدمات على نحو يقلل من  للتعامل مع املخزون من  فهناك �رشورة 

ومبا يحقق ما يلي:

o .احلد من الإنفاق العام ومن امل�سرتيات اجلديدة دون داع

o .ت�رشيف املخزون من الإنتاج التام وغريها من الأنواع لدى اجلهات املختلفة

o .اإدارة حركة ال�سوق وتن�سيط اآلياته

• يهتم من�سور املوازنة بتوفري 	

الحتياجات املختلفة للمواطنني 

دون التمييز بني رجل وامراأة؛ 

ومن ثم ي�ستند من�سور املوازنة 

ويعتمد على مبداأ عدم التمييز. 

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية مردود النفقة العامة 

و�رشورة تعظيمها؛ ومن ثم 

ي�سري ب�سورة �سمنية اإىل اأهمية 

توجيه الإنفاق نحو �سور 

ال�ستخدام ذات الأثر الأكرب, 

ومنها ال�ستجابة لحتياجات 

املراأة.

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية الدور الذي يلعبه القطاع 

اخلا�ص يف دفع عجلة التنمية. 

وهو ما يق�سد به قطاع الأعمال 

اخلا�ص ككل دون متييز.

• يوؤكد من�سور املوازنة اأي�ًسا 	

على اأهمية دعم ال�سناعات 

ال�سغرية. وهنا اإ�سارة �سمنية 

اإىل دعم املراأة يف ظل جلوئها, 

وخا�سة املراأة املعيلة, اإىل العمل 

بهذا القطاع. 
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• اآلية جديدة لإدارة الدين العام وتخفي�ص تكلفته واأعبائه: وهنا ي�سري من�سور املوازنة اإىل اأن على 	

وحتديًدا  امل�رشوعات,  لهذه  تو�سيًفا  ال�ستثمارية  بطلباتها  وترفق  حتدد  اأن  املختلفة  اجلهات 

هذه  تكلفة  ا�سرتداد  وجداول  املقرتحة  املختلفة  التمويل  وم�سادر  القت�سادية,  جلدواها 

امل�رشوعات. كما اأن هذه اجلهات لبد اأن تبحث عن و�سائل التمويل الأقل تكلفة, والبتعاد عن 

القرو�ص ذات الفائدة املرتفعة التي تلقي باأعباء كبرية خلدمة الدين. كما يوؤكد من�سور املوازنة 

على �رشورة اأن تكون هناك اإدارة للتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة ملراعاة ربط امل�رشوف 

بتوقيت الإيراد على نحو يقلل من اللجوء اإىل القرتا�ص.

• اأمر 	 اإن زيادة الإنتاج القومي والناجت املحلي  اإذ  زيادة الإنتاج القومي والناجت املحلي الإجمايل: 

بالغ الأهمية؛ لزيادة دخول املواطنني، وتدوير عجلة الن�شاط القت�شادي وت�شغيل العمالة. ويف 

هذا ال�سياق, يوؤكد من�سور املوازنة اأن حتقيق ذلك يقت�سي:

o .الرتكيز على امل�رشوعات ال�ستثمارية التي تخدم زيادة قاعدة الإنتاج

o .تهيئة املناخ املنا�شب جلذب ال�شتثمارات العربية والأجنبية

o .تو�سيع دور القطاع اخلا�ص امل�رشي وتهيئة ال�سبل كافة لقيادة التنمية

o .الهتمام بامل�رشوعات ال�سغرية باعتبارها نواة حقيقية لزيادة الإنتاج القومي

• م�ساألة 	 فالت�سدير  ال�سترياد:   وتر�سيد  امل�رشية  ال�سادرات  بتنمية  التجاري  امليزان  اإ�سالح 

ال�سياق, ي�سري  الأمام. ويف هذا  اإىل  النمو القت�سادي  اأ�سا�سية لالقت�ساد امل�رشي؛ لدفع عجلة 

من�سور املوازنة اإىل اأن ذلك يتم من خالل:

o .الهتمام بجودة املنتج, وتوفري املقومات الالزمة لذلك

o .دعم امل�رشوعات ذات التوجه الت�سديري

o .توفري الدعم الالزم للت�سدير 

اأما بالن�سبة اإىل تر�سيد ال�سترياد, فاإن من�سور املوازنة يوؤكد على �رشوة التزام كل جهات الدولة مبا 

يلي:

o .حظر اأي م�سرتيات ذات بديل وطني منا�سب

o .الهتمام بالإنتاج الوطني من حيث اجلودة

• املايل: يوؤكد من�شور املوازنة على �رشورة �شمان ا�شتخدام 	 املالية والن�شباط  الرقابة  حتقيق 

املخ�س�سات املالية يف جمالها ال�سليم, ويف هذا ال�سياق, ينبغي على اجلهات املختلفة اللتزام مبا 

يلي:

o .حظر جتاوز احلدود املخططة املعتمدة باملوازنة

o  املوازنة موارد  اإىل  املختلفة  اجلهات  حت�سلها  التي  كافة  املوارد  باأيلولة  اللتزام 

العامة للدولة.

o .تركيز احل�سابات كافة لالأجهزة املختلفة بالبنك املركزي

o  املوارد �سمن  اخلا�سة  واحل�سابات  ال�سناديق  موارد  وا�ستخدام  موارد  ت�سمني 

وا�ستخدامات املوازنة العامة للدولة.

o  ,منها ليلزم  ما  واإلغاء  املختلفة,  اجلهات  مبوازنة  اخلا�سة  التاأ�سريات  مراجعة 

وعدم ا�ستخدامها طريقة لتجاوز الإنفاق.

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية دعم الفئات حمدودة 

الدخل, ومنها املراأة بطبيعة 

احلال, بل اإن املراأة وفًقا 

للدرا�سات املختلفة هي من 

الفئات الأكرث ه�سا�سة يف 

املجتمع. ومن ثم فاإن الت�سديد 

على دعم الفئات ال�سعيفة 

هو ا�ستهداف للمراأة ب�سورة 

اأ�سا�سية.
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من�سور املوازنة املايل 

املالية 2005/2004 ال�سيا�سة  اأدوات  تفعيل  قوامه  جديٍد  نهٍج  با�ستخدام  وذلك  املالية:  ال�سيا�سة  اأدوات  تفعيل 

بالتن�سيق مع ال�سيا�سة النقدية لتحقيق متطلبات التنمية ال�ساملة؛ ولتكون فى خدمة املجتمع وتلبية 

احتياجات املواطنني . 

على  النفقات  تقت�رش  اأن  يبغى  اأنه  اإىل  املوازنة  من�سور  ي�سري  وهنا  و�سبطه:  العام  الإنفاق  تر�سيد 

احلتميات الرئي�سة وال�رشورية فقط لت�سيري دولب العمل, والهدف الأ�سا�سي هو اأن يحقق الإنفاق 

اإنفاق  جمرد  لي�ص  فالأمر  اأي�ًسا.  القت�سادي  �سقه  يف  ولكن  الجتماعي,  �سقه  يف  فقط  لي�ص  مردوده, 

الوطن واملواطن, وعليه فاإن  الإنفاق مردوًدا على  اأن لهذا  اأن ي�ست�سعر اجلميع  لالإنفاق, ولكن يجب 

على اجلميع اأن ي�ست�سعروا �رشورة اأن يغل هذا الإنفاق العائد املنا�سب عليه. ولهذا يجب اأن يراعى 

ما يلي عند الإنفاق:

ق�رش الإنفاق على النفقة الفعالة, وما حتققه هذه النفقة من اأهداف كمية وعينية, كما اأن - 

الإعداد وال�ستعداد لذلك هو البداية احلقيقية لإعداد موازنة الربامج والأداء .

حتديد جدوى امل�رشوعات ال�ستثمارية مبا ي�سمن العائد املنا�سب على الإنفاق. - 

تر�سيد الإنفاق العام دون اإخالل مبقت�سيات توفري الأ�سا�سي منها.- 

الهتمام بربامج ال�سيانة وتوفري م�ستلزمات للحفاظ على كفاية الأداء.- 

اإدخال النظم الآلية لإعداد املوازنة العامة؛ مبا ي�شمح باإعداد التحليل ال�شليم للموازنة.- 

ندرة  اإن  اإذ  العام:  الدين  وتخفي�ص  املوازنة  عجز  من  واحلد  احتياجاتنا  لتوفري  العامة  املوارد  تنمية 

املوارد توؤدي اإىل زيادة عجز املوازنة؛ ومن ثم زيادة القرتا�ص وحجم الدين العام واأعباء خدمة هذا 

الدين, وحجب هذه املوارد عن تلبية احتياجات ملحة للوطن واملواطن. ولهذا فاإن تنمية املوارد العامة 

اأمر اأ�سا�سي لعدم الوقوع يف هذه احللقة املفرغة. ويف هذا ال�سياق يراعى ما يلي:

البحث عن الفر�ص املتاحة كافة؛ لزيادة موارد الدولة من دون اأن مي�ص ذلك حمدودى - 

الدخل, وعلى اأن يتم ذلك فى اإطار من العدالة الجتماعية.

اللتزام ببذل اجلهود املمكنة كافة؛ لتح�سيل حقوق الدولة من �رشائب ور�سوم واأدائها.- 

تنفيذ برنامج الإ�سالح ال�رشيبي املتكامل ل�سمان حتقيق العدالة بني املواطنني.- 

تطوير الإدارة ال�رشيبية والأداء ال�رشيبى.- 

الهتمام باملتطلبات الأ�سا�سية للمواطنني, وجعل املواطن امل�رشى فى بوؤرة الإهتمام: على الرغم من 

الدعوة اإىل �رشورة تر�سيد الإنفاق, العام, فاإن ذلك ل يعني عدم الوفاء باحتياجات املواطنني. فالتزام 

الدولة بتوفري الحتياجات الأ�سا�سية للمواطن اإحدى الركائز الأ�سا�سية عند اإعداد املوازنات املختلفة. 

ولكن لبد اأن حتقق النفقات العامة مردودها الجتماعي والقت�سادي, اأي توفري الحتياجات باأكفاأ 

الطرق واأقلها تكلفة.

اإدارة  ِكفاية  للعمل على رفع  ال�رشاء: فهناك �رشورة  املخزون احلكومي ومركزية  اإدارة  ِكفاية  رفع 

املخزون احلكومى من ال�سلع واخلدمات, وحتقيق اأكرب ا�ستفادة من هذا املخزون ومبا يحقق ما يلي:

احلد من الإنفاق العام, ومن امل�سرتيات اجلديدة دون داع.- 

ت�رشيف املخزون من الإنتاج التام وغريها من الأنواع لدى اجلهات املختلفة.- 

اإدارة حركة ال�سوق وتن�سيط اآلياته.- 

• يهتم من�سور املوازنة بتوفري 	

الحتياجات املختلفة للمواطنني 

دون التمييز بني رجل وامراأة؛ 

ومن ثم ي�ستند من�سور املوازنة 

ويعتمد على مبداأ عدم التمييز. 

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية مردود النفقة العامة 

و�رشورة تعظيمها؛ ومن ثم 

ي�سري ب�سورة �سمنية اإىل اأهمية 

توجيه الإنفاق نحو �سور 

ال�ستخدام ذات الأثر الأكرب, 

ومنها ال�ستجابة لحتياجات 

املراأة.

• يوكد من�سور املازنة على اأهمية 	

ال�ستعداد لتطبيق موازنة 

الربامج والأداء , والتي يتم من 

خاللها و�سع برامج خا�سة 

لتلبية احتياجات املراأة من 

خالل برامج خم�س�سة لها .
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رفع ِكفاية ال�ستثمار كقاعدة راأ�سمالية لتنمية اأ�سول املجتمع واحلد من تزايد الدين العام: وهنا ي�سري 

من�سور املوازنة اإىل اإيالء اأولويات للم�رشوعات التى تقوم بها قطاعات الدولة املختلفة, وذلك من خالل 

القت�سادية  اجلدوى  لدرا�سات  وفًقا  الأولويات,  ح�سب  موزعة  امل�رشوعات  لهذه  م�سفوفة  و�سع 

والجتماعية املتكاملة ومعايري واأ�س�ص. كما اأن اأى اإنفاق ا�ستثمارى له تكلفته, وهو غالبًا ما يتم متويله 

بالقرتا�ص وزيادة الدين العام تبًعا لذلك.

والناجت  القومي  الإنتاج  زيادة  اإن  اإذ  الت�سدير:  وت�سجيع  ال�سترياد  وتر�سيد  املحلى  الإنتاج  زيادة 

املحلي اأمر بالغ الأهمية لزيادة دخول املواطنني، وتدوير عجلة الن�شاط القت�شادي، وت�شغيل العمالة. 

ويف هذا ال�سياق, يوؤكد من�سور املوازنة اأن حتقيق ذلك يقت�سي:

الهتمام بالت�سنيع املحلى, والأولوية ل�رشاء املحلى مادام يتوفر فى الأ�سواق.- 

زياد الإنتاج املحلى موؤداه احلد من الركود القت�سادى, ومن َثمَّ ت�سغيل العمالة امل�رشية - 

واحلد من البطالة.

ميثل الت�سدير التوجه الرئي�ص للدولة حاليًّا من اإيالء امل�رشوعات الإنتاجية الت�سديرية - 

كل الهتمام, �سواء من حيث جودة املنتج ذاته, اأو رفع كفاية عمليات الت�سويق ب�سفة 

عامة.

الهتمام بتحقيق اأكرب زيادة فى حجم الت�سدير وباإ�سافة عائد ال�سادرات من العمالت - 

الجنبية اإىل موارد البلد بالنقد الجنبى. فالت�سدير م�ساألة اأ�سا�سية لالقت�ساد امل�رشي لدفع 

عجلة النمو القت�سادي اإىل الأمام. ويف هذا ال�سياق, ي�سري من�سور املوازنة اإىل اأن ذلك يتم من 

خالل:

الهتمام بجودة املنتج, وتوفري املقومات الالزمة لذلك.- 

دعم امل�رشوعات ذات التوجه الت�سديري.- 

توفري الدعم الالزم للت�سدير.- 

اأما بالن�سبة اإىل تر�سيد اال�سترياد، فاإن من�سور املوازنة يوؤكد على �رصوة التزام كل جهات الدولة 

مبا يلي:

حظر اأي م�سرتيات ذات بديل وطني منا�سب.- 

الهتمام بالإنتاج الوطني من حيث اجلودة.- 

ا�ستخدام  �سمان  �رشورة  على  املوازنة  من�سور  يوؤكد  املايل:  والن�شباط  املالية  الرقابة  حتقيق 

املخ�س�سات املالية يف جمالها ال�سليم. ويف هذا ال�سياق, ينبغي على اجلهات املختلفة اللتزام مبا يلي:

حظر جتاوز احلدود املخططة املعتمدة باملوازنة- 

اللتزام باأيلولة املوارد كافة التي حت�سلها اجلهات املختلفة اإىل موارد املوازنة العامة - 

للدولة.

تركيز احل�سابات كافة لالأجهزة املختلفة بالبنك املركزي- 

ت�سمني موارد وا�ستخدام موارد ال�سناديق واحل�سابات اخلا�سة �سمن املوارد - 

وا�ستخدامات املوازنة العامة للدولة.

مراجعة التاأ�سريات اخلا�سة مبوازنة اجلهات املختلفة, واإلغاء ما ليلزم منها, وعدم - 

ا�ستخدامها طريقة لتجاوز الإنفاق. 

• يوؤكد من�سور املوازنة علي 	

اهمية الدور الذي يلعبة القطاع 

اخلا�ص فى دفع عجلة التنمية . 

وهو ما يق�سد بة قطاع الأعمال 

اخلا�ص ككل دون متييز.

• يوؤكد من�سور املوازنة اأي�ًسا 	

على اأهمية دعم ال�سناعات 

ال�سغرية, وهنا اإ�سارة �سمنية 

اإىل دعم املراأة يف ظل جلوئها, 

وخا�سة املراأة املعيلة, اإىل العمل 

بهذا القطاع. 

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية دعم الفئات حمدودة 

الدخل, ومنها املراأة بطبيعة 

احلال, بل اإن املراأة وفًقا 

للدرا�سات املختلفة هي من 

الفئات الأكرث ه�سا�سة يف 

املجتمع. ومن ثم فاإن الت�سديد 

على دعم الفئات ال�سعيفة 

هو ا�ستهداف للمراأة ب�سورة 

اأ�سا�سية. 
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احتياجات املراأة

من�سور املوازنة املايل 

2006/2005
اأن  تطوير دور املوازنة كاأداة تخطيطية عالية الكفاية: اإن تطوير دور املوازنة العامة ينبغى 

ينظر اليه من منظورى �سبط الإنفاق العام, من ناحية, وتنمية اليرادات العامة من ناحية 

اأخرى على النحو التاىل:

�سبط الإنفاق العام للدولة عن طريق حتديد تقديرات الإنفاق العام طبًقا لالأ�سول العلمية, 

ال�سابقة, وارتباطها باهداف كمية ومالية,  ال�سنوات  الفعاليات املحققة فعالً فى  وفى �سوء 

واأداء  الوطنى  الإنتاج  ت�سجيع  فى  دوره  وتعظيم  الإنفاق  تر�سيد  بني  املواءمة  ومبراعاة 

اخلدمات العامة.

للدولة  العامة  املوارد  تنامى  عدم  ميثل  حيث  للدولة؛  العامة  املوارد  لتنمية  جديدة  روؤية 

باملعدلت نف�سها التى يتنامى بها الإنفاق العام, امل�سكلة الرئي�سة. حيث يوؤدى ذلك اإىل وجود 

؛ فت�سطر الدولة اإىل القرتا�ص لتغطيتها. فجوة بني اجلانبنينْ

حيوي  اأمر  للدولة  العامة  الإيرادات  لزيادة  للتطبيق  والقابلة  اجليدة  املقرتحات  طرح  اإن 

عدم  اأهمية  ومبراعاة  الجتماعية,  العدالة  من  اإطار  فى  ذلك  يتم  اأن  �رشيطة  و�رشورى؛ 

امل�سا�ص مبحدودى الدخل. 

تدعيم �سيا�سة الالمركزية وتعظيم دور املحليات: وهنا ي�سري من�سور املوازنة اإىل دور وزارة 

املالية فى تدعيم الالمركزية من خالل توزيع العتمادات التى تدرج مركزيًّا على موازنات 

املحافظات املختلفة وفًقا لفروعها املخت�سة (تعليم , �سحة, �سباب, �سئون اجتماعية....اإلخ) 

اتخاذ  املحلية  الإدارة  على  ي�سهل  حتى  للدولة؛  العامة  املوازنة  م�رشوع  فى  ذلك  يتم  بحيث 

قراراتها ور�سم خططها؛ فهى اأكرث دراية مبجتمعاتها املحلية واحتياجاتها. كما يتم تطبيق 

مبداأ �سمول املوازنة العامة وعموميتها فى اإطار من امل�سارحة وال�سفافية واملكا�سفة.

البعد الجتماعي ا�سرتاتيجية ثابتة للدولة من خالل منظومة متطورة: على الرغم من الدعوة 

املواطنني.  باحتياجات  الوفاء  عدم  يعني  ل  ذلك  اأن  اإل  العام,  الإنفاق  تر�سيد  �رشورة  اإىل 

اأن ي�ست�سعر  فاملواطن امل�رشى �سيظل فى بوؤرة اهتمام احلكومة , ولهذا املواطن احلق فى 

مردودها  العامة  النفقات  حتقق  اأن  لبد  ولكن  اأ�سا�ًسا.  اإليه  تن�رشف  اإمنا  الدولة  جهود  اأن 

من  اإنه  حيث  تكلفة.  واأقلها  الطرق  باأكفاأ  الحتياجات  توفري  اأي  والقت�سادي,  الجتماعي 

العدالة توزيع موارد الدولة توزيًعا متنا�سبًا وفًقا لالحتياجات الفعلية لكل مواطن من دون 

التفرقة بني رجل وامراأة؛ فالكل �سواء. لذا فاملنهج الذى مت اتباعه فى اعداد املوازنة, هو اأداء 

اأو  اأو ال�سحة  اخلدمات للمواطنني ب�سورة جيدة ونافعة فى املناحى ِكفاية �سواء يف التعليم 

الطرق اأو فى دعم ال�سلع اأو غريها. 

• يهتم من�سور املوازنة بتوفري 	

الحتياجات املختلفة للمواطنني 

دون التمييز بني رجل وامراأة؛ 

ومن ثم ي�ستند من�سور املوازنة 

ويعتمد على مبداأ عدم التمييز. 

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية مردود النفقة العامة 

و�رشورة تعظيمها؛ ومن ثم 

ي�سري ب�سورة �سمنية اإىل اأهمية 

توجيه الإنفاق نحو �سور 

ال�ستخدام ذات الأثر الأكرب, 

ومنها ال�ستجابة لحتياجات 

املراأة.

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية ال�ستعداد لتطبيق 

موازنة الربامج والأداء, والتى 

يتم من خاللها و�سع برامج 

خا�سة لتلبية احتياجات املراأة 

من خالل برامج خم�س�سة لها.
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اإدارة  ِكفاية  رفع  على  للعمل  �رشورة  فهناك  املخازن:  وموجودات  ال�سلعى  املخزون  ِكفاية  رفع 

املخزون احلكومى من ال�سلع واخلدمات, وحتقيق اأكرب ا�ستفادة من هذا املخزون, واإدارته اإدارة جيدة 

ور�سيدة, ومبا يحقق ما يلي:

احلد من الإنفاق العام ومن امل�سرتيات اجلديدة دون داع.

ت�رشيف املخزون من الإنتاج التام وغريها من الأنواع لدى اجلهات املختلفة.

اإدارة حركة ال�سوق وتن�سيط اآلياته.

م�رشوعاتنا ال�ستثمارية وتوفريمتطلبات متويلها قاعدة لبناء اأ�سول املجتمع: اإن ا�ستثمارات اخلطة 

الالزمة لتنفيذ قواعد البنية ال�سا�سية للمجتمع, واإحالل الأ�سول وجتديدها فاإنها متول غالبًا بالدين 

والقرتا�ص مع ما ي�ساف اإىل هذا الدين من اأعباء خلدمته. وهنا ي�سري من�سور املوازنة اإىل اإيالء اأولويات 

للم�رشوعات التى تقوم بها قطاعات الدولة املختلفة, وذلك من خالل و�سع م�سفوفة لهذه امل�رشوعات 

موزعة ح�سب الأولويات وفًقا لدرا�سات اجلدوى القت�سادية والجتماعية املتكاملة ومعايري واأ�س�ص. 

اإنفاق ا�ستثمارى له تكلفته, وهو غالبًا ما يتم متويله بالقرتا�ص وزيادة الدين العام تبًعا  اأن اأى  كما 

لذلك.

زيادة  اإن  اإذ  الت�سدير:  وت�سجيع  ال�سترياد,  وتر�سيد  اهتمامنا,  اأولويات  من  املحلى  الإنتاج  زيادة 

الن�شاط  عجلة  وتدوير  املواطنني،  دخول  لزيادة  الأهمية  بالغ  اأمر  املحلي  والناجت  القومي  الإنتاج 

القت�سادي, وت�سغيل العمالة. ويف هذا ال�سياق, يوؤكد من�سور املوازنة اأن حتقيق ذلك يقت�سي:

الهتمام بالت�سنيع املحلى والأولوية ل�رشاء املحلى مادام يتوفر فى ال�سواق.- 

زياد الإنتاج املحلى موؤداه احلد من الركود القت�سادى, ومن َثمَّ ت�سغيل العمالة امل�رشية - 

واحلد من البطالة.

ميثل الت�سدير التوجه الرئي�ص للدولة حاليًّا من اإيالء امل�رشوعات الإنتاجية الت�سديرية - 

كل الهتمام, �سواء من حيث جودة املنتج ذاته, اأو رفع ِكفاية عمليات الت�سويق ب�سفة عامة.

تطوير نظم الت�سال والنقل.- 

الهتمام بجودة املنتج وتوفري املقومات الالزمة لذلك.- 

دعم امل�رشوعات ذات التوجه الت�سديري.- 

تعاون القطاعنينْ العام واخلا�ص؛ خللق نظام موؤ�س�سى قادر على قيادة حركة الت�سدير.- 

رفع ِكفاية املوانئ وتب�سيط الإجراءات اجلمركية.

الأجنبى, وي�ساعدنا على ما  النقد  ال�سغط على  اإىل تقليل  اإىل تر�سيد ال�سترياد, فيوؤدى  بالن�سبة  اأما   

يلي:

تقليل ال�شغط على امليزان التجارى، وحماولة توجيهه �شنة بعد اخرى ل�شالح م�رش.- 

تقليل احلاجة اإىل النقد الأجنبى.- 

ت�سجيع التوجه نحو العتماد على الإنتاج امل�رشى, وزيادة فر�ص الت�سغيل والعمالة, - 

واحلد من البطالة.

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية الدور الذي يلعبه القطاع 

اخلا�ص يف دفع عجلة التنمية. 

وهو ما يق�سد به قطاع الأعمال 

اخلا�ص ككل دون متييز.

• يوؤكد من�سور املوازنة اأي�ًسا 	

على اأهمية دعم ال�سناعات 

ال�سغرية. وهنا اإ�سارة �سمنية 

اإىل دعم املراأة يف ظل جلوئها, 

وخا�سة املراأة املعيلة, اإىل العمل 

بهذا القطاع. 

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية دعم الفئات حمدودة 

الدخل, ومنها املراأة بطبيعة 

احلال, بل اإن املراأة وفقا 

للدرا�سات املختلفة, من الفئات 

الأكرث ه�سا�سة يف املجتمع. 

ومن ثم فاإن الت�سديد على دعم 

الفئات ال�سعيفة, هو ا�ستهداف 

للمراأة ب�سورة اأ�سا�سية. 
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املراأة

من�سور املوازنة املايل 

ال�سعى 2007/2006 ان  للدولة:  العامة  النقدى للموازنة  التوازن  اإطار  الإيرادات وامل�رشوفات فى  تقدير 

اإىل التنمية لبد اأن يوازن بني الرتكيز على الأولويات والحتياجات الأ�سا�سية لأجهزة الدولة 

التوازن  اأخرى. فهذا  اإمكاناتنا املالية ومواردنا املتاحة من ناحية  املختلفة, من ناحية, وبني 

فاإنه  ثم  ومن   , واخلارجى  املحلى  ب�سقينْه  العام  الدين  على  ال�سيطرة  تع�سده  اأمر  املطلوب, 

كلما ا�شتطعنا ا�شتثمار مواردنا اأف�شل ا�شتثمار ممكن، كان ذلك فى �شالح املجتمع وحماية 

اإليه من منظورى �سبط الإنفاق العام, من ناحية,  لالأجيال القادمة, وينبغى اأي�ًسا اأن ينظر 

وتنمية الإيرادات العامة من ناحية اأخرى على النحو التاىل:

�سبط الإنفاق العام للدولة عن طريق حتديد تقديرات الإنفاق العام طبًقا لالأ�سول العلمية, 

ومالية,  كمية  باأهداف  ومرتبطة  ال�سابقة,  ال�سنوات  فى  فعالً  املحققة  الفعاليات  �سوء  وفى 

واداء  الوطنى  الإنتاج  ت�سجيع  فى  دوره  وتعظيم  الإنفاق  تر�سيد  بني  املواءمة  ومبراعاة 

اخلدمات العامة.

اإن اأحد اأهم اجلوانب التى يعانى منها اقت�سادنا وماليتنا العامة يتمثل فى عدم تنامى املوارد 

العامة للدولة باملعدلت نف�سها التى يتنامى بها الإنفاق العام؛ وهو ما يعد امل�سكلة الرئي�سة. 

تبذل  والذى  العام  الدين  حجم  زيادة  واإىل   , اجلانبنينْ بني  فجوة  وجود  اإىل  ذلك  يوؤدى  حيث 

الدولة جهوًدا مكثفة للحد منه.

حيوي  اأمر  للدولة  العامة  الإيرادات  لزيادة  للتطبيق  والقابلة  اجليدة  املقرتحات  طرح  اإن 

عدم  اأهمية  ومبراعاة  الجتماعية,  العدالة  اإطارمن  فى  ذلك  يتم  اأن  �رشيطة  و�رشورى؛ 

امل�سا�ص مبحدودى الدخل. 

من  بات  الالمركزية  نحو  التوجه  اإن  املحليات:  دور  وتعظيم  الالمركزية  �سيا�سة  تعميق 

ال�رشوريات التى ينبغى اأن ت�ساحب دور الدولة فى تن�سيطها لالأداء ولالإدارة لتكون فاعلة 

من�سور  ي�سري  وهنا  وظروفها.  منطقة  كل  لطبيعة  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  على  وقادرة 

املوازنة اإىل دور وزارة املالية فى تدعيم الالمركزية من خالل توزيع العتمادات التى تدرج 

�سباب,  �سحة,   , (تعليم  املخت�سة  لفروعها  وفًقا  املختلفة  املحافظات  موازنات  على  مركزيًّا 

ي�سهل  حتى  للدولة؛  العامة  املوازنة  م�رشوع  فى  ذلك  يتم  بحيث  اجتماعية....اإلخ)  �سئون 

املحلية  مبجتمعاتها  دراية  اأكرث  فهى  خططها؛  ر�سم  قراراتها,  اتخاذ  املحلية  الدارة  على 

واحتياجاتها. كما يتم تطبيق مبداأ �سمول املوازنة العامة وعموميتها فى اإطار من امل�سارحة 

وال�سفافية واملكا�سفة. 

• يهتم من�سور املوازنة بتوفري 	

الحتياجات املختلفة للمواطنني 

دون التمييز بني رجل وامراأة؛ 

ومن ثم ي�ستند من�سور املوازنة 

ويعتمد على مبداأ عدم التمييز. 

• يوؤكد من�سور املوازنة على اأهمية 	

مردود النفقة العامة و�رشورة 

تعظيمها؛ ومن ثم ي�سري ب�سورة 

�سمنية اإىل اأهمية توجيه الإنفاق 

نحو �سور ال�ستخدام ذات 

الأثر الأكرب, ومنها ال�ستجابة 

لحتياجات املراأة.

• يوؤكد من�سور املوازنة على اهمية 	

اإل�ستعداد لتطبيق موازنة الربامج 

والأداء , والتي يتم من خاللها 

و�سع برامج خا�سة لتلبية 

احتياجات  املراأة من خالل برامج 

خم�س�سة لها

• يوؤكد من�سور املوازنة على اأهمية 	

الدور الذي يلعبه القطاع اخلا�ص 

يف دفع عجلة التنمية. وهو ما 

يق�سد به قطاع الأعمال اخلا�ص 

ككل دون متييز.
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مالحظات حول ا�ستهداف احتياجات الركائز الأ�سا�سية لالإنفاق وال�سيا�سة املالية كما حددها من�سور املوازنةبيان

املراأة

البعد الجتماعي ركيزة اأ�سا�سية من ركائز املوازنة العامة: اإن كفالة توفري احتياجات املواطنني, 

م�سئولية  اإطار  فى  للدولة  العامة  للموازنة  ا�سرتاتيجيًّا  هدًفا  �سيظل  الدخل,  حمدودى  خا�سة 

العدالة الجتماعية بني املواطنني؛ فاملواطن امل�رشى �سيظل فى بوؤرة اهتمام  الدولة عن حتقيق 

احلكومة. فعلى الرغم من الدعوة اإىل �رشورة تر�سيد الإنفاق العام, فاإن ذلك ل يعني عدم الوفاء 

تن�رشف  اإمنا  الدولة  جهود  اأن  ي�ست�سعر  اأن  فى  احلق  للمواطن  ولهذا  املواطنني.  باحتياجات 

اأي توفري  العامة مردودها الجتماعي والقت�سادي,  النفقات  اأن حتقق  اأ�سا�ًسا. ولكن لبد  اإليه 

الحتياجات باأكفاأ الطرق واأقلها تكلفة. حيث اإنه من العدالة توزيع موارد الدولة توزيًعا متنا�سبًا 

وفًقا لالحتياجات الفعلية لكل مواطن من دون التفرقة بني رجل وامراأة؛ فالكل �سواء.لذا فاملنهج 

الذى مت اتباعه فى اإعداد املوازنة هو اأداء اخلدمات للمواطنني ب�سورة جيدة ونافعة فى املناحى 

كافة, �سواء يف التعليم اأو يف ال�سحة اأو ي الطرق اأو فى دعم ال�سلع اأو غريها. 

مراجعة موقف املخزون ال�سلعى, ورفع ِكفاية ا�ستخدامه وت�رشيفه: اإن تزايد املخزون ال�سلعى 

عن احلدود ال�سرتاتيجية لالحتفاظ بهذا املخزون ت�سكل م�سكلة كبرية؛ حيث يعنى ذلك حتميل 

الإنفاق العام مبا كان ميكن جتنبه, كما يعنى اإهداًرا ملوارد الدولة فى غري حمله. لذلك فان مراجعة 

رئي�ًسا  هدًفا  يعد  وت�رشيفه  وا�ستخدامه  املخزون  اإدارة  ِكفاية  ورفع  ال�سلعى,  املخزون  موقف 

اإدارة جيدة  من اأهداف املوازنة العامة للدولة, وحتقيق اكرب ا�ستفادة من هذا املخزون, واإدارته 

ور�سيدة, ومبا يحقق ما يلي: 

احلد من الإنفاق العام, ومن امل�سرتيات اجلديدة دون داٍع.- 

ت�رشيف املخزون من الإنتاج التام وغريها من الأنواع لدى اجلهات املختلفة.- 

اإدارة حركة ال�سوق وتن�سيط اآلياته.- 

ال�ستثمارات العامة قاعدة لبناء اأ�سول املجتمع: اإن ا�ستثمارات اخلطة العامة متثل قاعدة اأ�سا�سية 

لبناء اأ�سول املجتمع, واإن�ساء البنية الأ�سا�سية الالزمة له وتوفري احتياجات ال�سول من اإحالل 

التنمية والإنتاج. وعلى ذلك  لتكون قادرة على حتقيق  اأمور تدفع مب�رشوعاتنا  وجتديد وكلها 

فانها متول غالبًا بالدين والقرتا�ص مع ما ي�ساف اإىل هذا الدين من اأعباء خلدمته. وهنا ي�سري 

وذلك  املختلفة،  الدولة  قطاعات  بها  تقوم  التى  للم�رشوعات  اأولويات  منح  اإىل  املوازنة  من�شور 

لدرا�سات اجلدوى  الأولويات وفًقا  امل�رشوعات موزعة ح�سب  من خالل و�سع م�سفوفة لهذه 

القت�سادية والجتماعية املتكاملة ومعايري واأ�س�ص. كما اأن اأى اإنفاق ا�ستثمارى له تكلفته, وهو 

غالبًا ما يتم متويله بالقرتا�ص وزيادة الدين العام تبًعا لذلك.

• يوؤكد من�سور املوازنة اأي�ًسا على 	

اأهمية دعم ال�سناعات ال�سغرية. 

وهنا اإ�سارة �سمنية اإىل دعم املراأة 

يف ظل جلوئها, وخا�سة املراأة 

املعيلة, اإىل العمل بهذا القطاع. 
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مالحظات حول ا�ستهداف الركائز الأ�سا�سية لالإنفاق وال�سيا�سة املالية كما حددها من�سور املوازنةبيان

احتياجات املراأة

زيادة الإنتاج وت�سجيع ال�ستثمار حمور رئي�ص للتنمية, وت�سغيل العمالة, ومعاجلة لق�سية البطالة: 

ق�سية  فهى  اهتماماتنا؛  اأولويات  راأ�ص  على  يكونا  اأن  ينبغى  ال�ستثمار  وت�سجيع  النتاج  زيادة  اإن 

م�سريية, يرتبط بتحقيقها جناح خطتنا القت�سادية والجتماعية فيما نن�سده من منو. اإذ اإن زيادة 

الن�شاط  عجلة  وتدوير  املواطنني،  دخول  لزيادة  الأهمية  بالغ  اأمر  املحلي  والناجت  القومي  الإنتاج 

القت�سادي, وت�سغيل العمالة. ويف هذا ال�سياق, يوؤكد من�سور املوازنة اأن حتقيق ذلك يقت�سي:

الهتمام بالت�سنيع املحلى, والأولوية ل�رشاء املحلى مادام يتوفر فى الأ�سواق.- 

زياد الأنتاج امل�رشى, ورفع معدلت الإنتاجية, وما يعنيه النجاح فى ذلك من احلد من - 

ال�سترياد, وحت�شني امليزان التجارى ل�شالح م�رش .

تن�سيط ال�سادرات امل�رشية, وما يطلبه من الهتمام بجودة املنتج, ورفع ِكفاية قدرتنا - 

الت�سويقية.

ت�سجيع ال�ستثمار, �سواء ال�ستثمار املحلى اأو الأجنبى وخلق القدرة على جذب هذه - 

ال�ستثمارات؛ وهو الأمر الذى يحقق املردود الالزم لزيادة التنمية, وزيادة املقدرة الت�سغيلية 

للعمالة, ومعاجلة ق�سية البطالة وتخفيف ال�سغط على العمالة احلكومية.

 

• يوؤكد من�سور املوازنة على 	

اأهمية دعم الفئات حمدودة 

الدخل, ومنها املراأة بطبيعة 

احلال, بل اإن املراأة وفًقا 

للدرا�سات املختلفة هي من 

الفئات الأكرث ه�سا�سة يف 

املجتمع. ومن ثم فاإن الت�سديد 

على دعم الفئات ال�سعيفة 

هو ا�ستهداف للمراأة ب�سورة 

اأ�سا�سية. 
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ملحق (ج)

 قراءة خمت�رصة للبيان املايل 2007/2006-2003/2002 

ما يخ�س دعم حقوق املراأةالبيان املايلال�سنة

2003/2002• يوؤكد البيان اخلا�س بال�سنة املالية على االلتزام احلكومي بالربامج 	

املعدة يف �سوء تكليفات الرئي�س؛ بحيث يعك�س م�رصوع املوازنة ما 

يلي: 

o  تخفيف وطاأة الظروف القت�سادية على املواطن امل�رشي, وخا�سة

الفئات الأقل دخالً.

o  .حماية حمدودي الدخل, وعدم حتميلهم اأعباء جديدة

o .ت�سجيع رجال الأعمال وامل�ستمرثين العرب

o .موا�سلة م�سرية الإ�سالح القت�سادي يف الأوجه كافة

o  دعم اإ�سهام القطاع اخلا�ص وت�سجيعه على زيادة حجم ال�ستثمارات

الكلية.

o  من للمواطن  الأ�سا�سية  اخلدمات  تقدمي  يف  الدولة  اإ�سهام  م�ساعفة 

تعليم ورعاية �سحية.

o  بالن�سبة الدولة وحت�سني نوعيته خ�سو�ًسا  تو�سيع نطاق خدمات 

اإىل املراأة والطفل والفئات الأقل قدرة. 

o  يف املختلفة  الأقاليم  بني  ال�ستثمارات  توزيع  عدالة  على  احلفاظ 

ال�سمال واجلنوب.

o  سعور كل مواطن بعائد النمو القت�سادي؛ بحيث ت�سل اآثار النمو�

والتنمية اإىل جميع الفئات. 

o  حجم يف  ملمو�سة  زيادة  لتحقيق  للدولة؛  الت�سديري  التوجه  دعم 

ال�سادرات.

o  التحديث برامج  خالل  من  امل�رشي  الإن�سان  قدرات  تطوير 

والتدريب امل�ستمرة 

o  الرتقاء خالل  من  للمواطن,  والبدنية  العقلية  القدرة  بنيان  تعزيز 

مب�ستوى التعليم يف كل املراحل التعليمية املختلفة.

o  الهتمام املتزايد بدور البحث العلمي والتكنولوجي يف خدمة ق�سايا

املجتمع والتنمية.

o .الرتقاء بامل�ستوى ال�سحي للفرد

o  .تي�سري ح�سول املواطنني على اخلدمات

o  يف الإداري  لالإ�سالح  ال�سامل  الربنامج  تطبيق  يف  ال�ستمرار 

موؤ�س�سات الدولة كافة.

o .توفري فر�ص عمل جديدة

o .سبط معدلت التزايد ال�سكاين�

التزام  على  املايل  البيان  يوؤكد 

املختلفة  اخلدمات  بتقدمي  الدولة 

للموطنني  الد�ستور  كفلها  التي 

اإىل  بالإ�سافة  وال�سحة,  كالتعليم 

والثقافية  الجتماعية  اخلدمات 

وال�سبابية املختلفة. بل يوؤكد على 

م�رشوع  اأن  وهي  حيوية  نقطة 

نطاق  تو�سيع  اإىل  يهدف  املوازنة 

خدمات الدولة وحت�سني نوعيتها, 

املراأة والطفل  اإىل  خا�سة بالن�سبة 

يوؤكد  كما  قدرة.  الأقل  والفئات 

الوفاء  اأهمية  على  املايل  البيان 

يف  للفرد  الد�ستورية  باحلقوق 

التعليم وال�سحة ب�سفة خا�سة.
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ملحق (ج)

 قراءة خمت�رصة للبيان املايل 2007/2006-2003/2002 

ما يخ�س دعم حقوق املراأةالبيان املايلال�سنة

2003/2002
• خالل 	 العام  لالإنفاق  العامة  وااللتزامات  االأهداف  املايل  البيان  حدد 

ال�سنة املالية فيما يلي:

o االأهداف

التنمية القت�سادية ال�ساملة.	 

العاملني بالدولة وتوفري متطلباتهم من الأجور 	  اأحوال  حت�سني 

واملرتبات. 

�سبط الإنفاق العام وتر�سيد وحتقيق فاعلية النفقة العامة.	 

حت�سني اأو�ساع  الهيئات  القت�سادية  واإ�سالح  هياكلها  التمويلية.	 

o االلتزامات

الوفاء مبتطلبات القوات امل�سلحة والأمن الداخلي.	 

الدور الجتماعي للدولة التزام وحق اأ�سيل.	 

توفري اأعباء الدين العام من اأق�شاط وفوائد.	 

• للدولة يقوم على 	 العامة  املوازنة  اأن م�رصوع  اإىل  املايل  البيان  ي�سري 

الدعائم التالية: 

o  .البعد الجتماعي التزام وهدف دائم للدولة

o  الربط خالل  من  وذلك  املجتمع,  تنمية  يف  الب�رشية  القوى  ا�ستثمار 

بني �سوق العمل والنظم التعليمية.

o  اإىل موازنة الربامج تطوير املوازنة العامة للدولة تدريجيًّا, و�سولً 

والأداء. 

o  .تطوير الإنتاج الوطني وتدعيمه, وم�ساندة ال�سادرات امل�رشية

o .اللتزام بربامج اإدارة املخزون احلكومي وتقليل الراكد والتالف

o  .اإدارة الدين العام وال�سيطرة عليه

o  .تنمية املوارد العامة للدولة, وتفعيل ال�سيا�سة ال�رشيبية

o  اإ�شالح اأو�شاع الهيئات القت�شادية من خالل ت�شحيح الختاللت

املالية فيها.

o . اإ�سالح نظم املعا�سات واأ�ساليب ا�ستثمار اأموال التاأمينات
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ما يخ�س دعم حقوق املراأةالبيان املايلال�سنة

2004/2003
•  اأهداف الدولة يف م�رصوع املوازنة والتزاماتها، كما يعك�سها م�رصوع 	

املوازنة: 

o  والرتقاء والجتماعي,  القت�سادي  النمو  جهود  يف  ال�ستمرار 

الجتماعية,  العدالة  حتقيق  يف  وال�ستمرار  العامة,  باخلدمات 

و�سمان حماية حمدودي الدخل من تقلبات ال�سوق. 

o  تو�سيع امل�ساركة يف العملية التعليمية, من خالل تعزيز دوره حتت

رقابة الدولة, وتطوير التعليم مبا يواكب التطورات الدولية.

o .الت�سدي لالآثار الجتماعية لربنامج الإ�سالح القت�سادي

o .ال�ستمرار يف تطوير نظام املعا�سات والتاأمينات

o  زيادة دخل الأ�رش حمدودة الدخل, من خالل توفري التمويل الالزم

للم�رشوعات ال�سغرية.

o .توفري اأكرب عدد من فر�ص العمل

o .الإبقاء على دعم ال�سلع واخلدمات

o  تنفيذ احلملة القومية للوقاية من الأمرا�ص, وتوافر اخلدمة الطبية

املتكاملة.

o .التو�سع يف خدمات النقل يف املدن, والرتقاء مب�ستوى اخلدمة

o .ا�ستكمال �سبكة الطرق ال�رشيعة

o  ,ا�ستكمال بناء املدار�ص وتوفري العدد الالزم منها يف القرى والنجوع

وتطوير املقررات والتحديث ال�سامل, واإعادة هيكلة التعليم الفني, 

ون�رش الكليات جغرافيًّا.

o .الهتمام باملزراعني والبدء يف جدولة الديون املتاأخرة

o .الإ�رشاع يف تنفيذ برنامج حتديث ال�سناعة امل�رشية

o  املواطنني ورعاية  للدولة,  الجتماعية  الأهداف  بتحقيق  اللتزام   

وحمدودي الدخل. 

اخلدمات  توفري  املايل  البيان  يعد 

الأ�سا�سية للفرد,وب�سفة خا�سة 

والتعليم  والنقل  والدواء  الغذاء 

على  حتميًّا  التزاًما  وال�سحة, 

اإىل  البيان  ي�سري  كما  الدولة. 

العام,  الإنفاق  فاعلية  اأهمية 

والعائد القت�سادي والجتماعي 

لالإنفاق العام.
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2004/2003
o  حتقيق فاعلية الإنفاق العام وتر�سيده من خالل ق�رش الإنفاق على

النفقة الفعالة.

o  لالإ�سالح متكامل  برنامج  تنفيذ  خالل  من  العامة  املوارد  تنمية 

ال�رشيبي..

o  اإدارة املخزون احلكومي اإدارة فاعلة تهدف اإىل تقليل املخزون, ومن

َثمَّ تخفي�ص امل�سرتيات احلكومية وتقليل الفاقد. 

o  اإعادة هيكلة الدين العام, وتخفي�ص تكاليفه, ومن َثمَّ تخفي�ص اأعباء

خدمته.

o  خالل من  التنمية  معدلت  ورفع  املجتمع,  خدمة  يف  ال�ستثمارات 

الرتكيز على امل�رشوعات التي تزيد الطاقة الإنتاجية، وتهيئة املناخ 

جلذب ال�ستثمارات..

o  تنمية ال�سادرات امل�رشية وتر�سيد ال�سترياد بهدف اإ�سالح امليزان

التجاري.

o .الرقابة املالية والن�شباط املايل؛ لتح�شني اإدارة مالية الدولة

• حتميات االإنفاق العام كما حددها البيان املايل:	

o .توفري متطلبات الأجور واملرتبات وحت�سني اأحوالهم املعي�سية

o .دعم نظم التاأمني واملعا�سات

o .الدعم املبا�رش لل�سلع واخلدمات الأ�سا�سية

o .التزامات خدمة الدين العام واأداوؤها

o .ال�ستثمارات العامة يف اإطار التنمية القت�سادية ال�ساملة

o .م�ستلزمات الت�سغيل وال�سيانة

o .الوفاء مبتطلبات القوات امل�سلحة والأمن الداخلي

o  لتح�سني لها  الالزم  التمويل  وتوفري  القت�سادية  الهيئات  م�ساندة 

هياكلها التمويلية. 
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ما يخ�س دعم حقوق املراأةالبيان املايلال�سنة

2005/2004
• والركائز 	 االأ�س�س  اإىل  ي�ستند  املوازنة  م�رصوع  فاإن  املايل،  البيان  حدد  وكما 

التالية:

o  ا�ستمرار تطوير ورفع ِكفاية اجلهاز الإدراي, وتفاعله مع متطلبات ت�سجيع

ال�ستثمار وتنميتها.

o .الهتمام بامل�رشوعات ال�سغرية واملتو�سطة

o .الهتمام اخلا�ص بالت�سدير

o .تطوير الهيكل ال�رشيبي

o .تطوير املوؤ�س�سات املالية

o .اإعادة النظر يف توظيف املوارد العامة, وتر�سيد الإنفاق احلكومي

o .مواجهة امل�سكلة ال�سكانية

• اأهداف م�رصوع املوازنة:	

o  ال�سيطرة على عجز املوازنة العامة للدولة, وعدم جتاوزه احلدود املخططة

لالإنفاق. 

o  سلع� ودعم  ومعا�سات,  اأجور  من  للمواطنني  الأ�سا�سية  املتطلبات  توفري 

متوينية, ومياه لل�رشب و�رشف �سحي وتعليم و�سحة ونقل, وغريها من 

املتطلبات الأ�سا�سية للمواطن. 

o  .ت�سغيل �سباب اخلرجني واحلد من البطالة

o .الهتمام بالإنتاج املحلي, وتر�سيد ال�سترياد وت�سجيع الت�سدير

o  اأعباء وتخفي�ص  عليه  لل�سيطرة  ومتوازنة؛  حكيمة  اإدارة  العام  الدين  اإدارة 

خدمته.

o  .رفع ِكفاية اإدارة املخزون احلكومي

o  .زيادة ِكفاية ال�ستثمارات وخلق قاعدة راأ�سمالية لتنمية اأ�سول املجتمع

o  حتقيق الرقابة املالية والن�شباط املايل، من خالل حظر اإنفاق اأي م�رشوف

ح�سابات  وتركيز  العتمادات,  جتاوز  اأو  للدولة,  العامة  املوازنة  خارج 

العامة  بالتاأ�سريات  واللتزام  املركزي,  بالبنك  كافة  املختلفة  اجلهات 

واخلا�سة املرافقة لقانون ربط املوازنة. 

الهدف  املايل  البيان  يعد 

املوازنة  اأهداف  من  الثاين 

املتطلبات  بتوفري  منوًطا 

الأ�سا�سية للمواطنني. كما 

اإحدى  اأن  اإىل  البيان  ي�سري 

م�رشوع  توجهات  ركائز 

�رشورة  هي  املوازنة, 

توظيف  يف  النظر  اإعادة 

وب�سفة  العامة,  املوارد 

التي  اخلدمات  يف  خا�سة 

تقدمها الدولة لدعم الفئات 

وو�سول  القادرة,  غري 

م�ستحقيه,  اإىل  الدعم 

والهتمام بجودة اخلدمة 

مراحل  يف  التعليمية 

وتفعيل  املختلفة,  التعليم 

ال�سحي.  التاأمني  اآليات 
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ما يخ�س دعم حقوق املراأةالبيان املايلال�سنة

2005/2004
• التوجهات الرئي�سة لالإنفاق العام:	

o  بو�سفه ورعايتهم  الدخل  حمدودي  دعم  وت�ستهدف  الجتماعية  التنمية 

التزاًما على الدولة مل�ساندة هذه الفئة.

o  ,التنمية القت�سادية من خالل تنفيذ ال�ستثمارات, وزيادة اأ�سول املجتمع

وزيادة الإنتاج وتن�سيط ال�سادرات.

o  ورفع العاملني,  اأجور  زيادة  خالل  من  بالدولة  العاملني  اأحوال  حت�سني 

م�ستوى معي�ستهم.

o .م�ساندة نظم املعا�سات والتاأمينات الجتماعية

o  .ال�سيطرة على الدين العام, واللتزام ب�سداد اأعباء خدمته

o  الهتمام بال�سيانة لالأ�سول الراأ�سمالية, وذلك بتوفري م�ستلزمات الت�سغيل

وال�سيانة.

o .الوفاء مبتطلبات القوات امل�سلحة والأمن الداخلي

o  لتح�سني لها  الالزم  التمويل  وتوفري  القت�سادية,  الهيئات  دور  تفعيل 

هياكلها التمويلية.

امل�سدر: وزارة املالية, البيان املايل, اأعداد خمتلفة. 
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• م�سايرتها 	 من  للتاأكد  احلكومية  املوازنات  مراقبة  املراأة:  حقوق  مراعاة  مع  املوازنة  اإعداد   
«
,(2007) األي�سون  دايان 

للنهو�ص  املتحدة  المم  �سندوق   ,
»
ال�سيداو) با�سم  (املعروفة  املراأة  �سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  لتفاقية 

. UNIFEM باملراأة

• وزارة املالية, البيان املايل, اأعداد خمتلفة. 	
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• وزارة التنمية القت�سادية, خطة التنمية القت�سادية والجتماعية, 2007-2002.	

• وزارة التنمية املحلية, تقرير التنمية الب�رشية باملحافظات امل�رشية, اأعداد خمتلفة.	
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متهيد

يهدف هذا التقرير اإىل عر�س اأهم مالمح املوازنة امل�شتجيبة للنوع خالل العام املايل 2010/2009 باعتباره خطوة مكملة 

للتقرير املَُعدِّ عن حتليل الإنفاق من منظور املوازنة امل�ستجيبة للنوع يف خطة التنمية(2002-2007). وهنا ت�سيد بالدور 

الذي ت�سطلع به وزارة املالية يف هذا ال�ساأن؛ حيث ت�سعى وزارة املالية اإىل تطوير طريقة عر�ص املوازنة با�ستمرار, مبا 

ي�سمن اأن تكون لتحليل الإنفاق على اأ�سا�ص النوع الجتماعي اأهمية كبرية. هذا اجلهد يتناغم مع فكرة اأن املوازنة تعد اأداة 

حتليلية ملدى اإ�سهام الإنفاق العام فى حتقيق العدالة بني فئات املجتمع وال�ستجابة ملتطلبات النوع الجتماعي. 

 ,2010/2009 املايل  العام  موازنة  يف  الجتماعي  النوع  موازنة  لق�سمات  كلية  روؤية  التقرير  يقدم  ذلك,   �سوء  ويف 

خدمية  مديريات  ثالث  على  الرتكيز  مع  حمافظات,  خم�ص  يف  وتطبيقها  الجتماعي  النوع  موازنة  حتليل  اإىل  بالإ�سافة 

رئي�سة وهي: مديريات الرتبية والتعليم وال�سحة والقوى العاملة. وي�سم هذا التقرير ثالثة اأجزاء, اجلزء الأول ويقدم 

روؤية كلية ملالمح املوازنة امل�شتجيبة للنوع على م�شتوى املوازنة العامة للدولة واملنهجية املتبعة لدى وزارة املالية لتبني 

هذا النوع من املوازنات، يف حني يقدم اجلزء الثاين مالمح املوازنة امل�شتجيبة للنوع يف املحافظات اخلم�س ب�شورة جممعة 

ثم ب�سورة تف�سيلية على م�ستوى املديريات الثالث, واأخرًيا يختتم التقرير باأهم النتائج والتو�سيات.

اأوالً: املوازنة امل�ستجيبة للنوع 2010/2009: روؤية كلية

ا لتقدير الإنفاق العام وحتليله من منظور النوع الجتماعي, ينه�ص على عر�ص الت�سنيف  تنهج وزارة املالية نهًجا خا�سًّ

: اخلا�ص باملوازنة العامة من خالل مدخلنينْ رئي�سنينْ

• املدخل  الأول ويقوم على حتليل ملقدمي اخلدمة؛ من اأجل التعرف على مدى التمييز النوعي فيما يتعلق بالفر�ص املتاحة 	

للجن�سنينْ للم�ساركة يف تقدمي اخلدمة, مبعنى هل تتاح الفر�ص ب�سكل متكافئ لالإناث والذكور فى �سغل الوظائف, بدًءا 

من قبول املراأة للتعيني وحتى ارتقائها اإىل الوظائف القيادية, وحقها فى احل�سول على الأجر دون متييز فى املكافاآت, 

وح�شولها على الدورات التدريبية واملنح الداخلية واخلارجية والبعثات؟ باخت�شار فاإن هذا املدخل يهتم بالدور الذي 

يلعبه اجلن�سان يف تقدمي اخلدمة ذاتها.

• موزعة 	 العام  لالإنفاق  مبدئية  مالمح  اإر�شاء  على  قائم  فهو  ثم  ومن  اخلدمة،  من  بامل�شتفيدين  ويهتم  الثانى  املدخل 

طبًقا للم�ستفيد من �سور الإنفاق التي ت�سم (1) الإنفاق املوجه اإىل النوع حتديًدا, (2) الإنفاق املوجه اإىل دعم الفر�ص 

املت�ساوية بني اجلن�سنينْ (3) الإنفاق العام واأثره على النوع الجتماعي.
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وفيما يتعلق مبوازنة العام املاىل 2010/2009, فقد بلغت تقديرات امل�رشوفات نحو 319.1 مليار جنيه, فاإن ما يخ�ص 

املراأة منها يختلف وفًقا ملا يذهب مبا�رشة اأو بطريقة غري مبا�رشة من جملة تلك امل�رشوفات العامة, ويتباين هذا الإنفاق 

تبًعا لطبيعة اجلهة والدور املنوط بها وفًقا للت�شنيف التايل: 

اأ.جهات تخ�س�س كل اأو معظم اإنفاقها للنوع االجتماعي

املوازنة  اإليه حتليل موازنات هذه اجلهات، اأن  2010/2009 فاإن اأهم ما ي�سري  من خالل حتليل موازنة العام املايل 

العامة للدولة قد ر�سدت نحو 234.8 مليون جنيه لربامج الإنفاق املختلفة التى تقوم بها هذه اجلهات على النحو املو�شح 

فى اجلدول (1). 

جدول (1)

االعتمادات املبا�رصة املخ�س�سة للربامج امل�ستجيبة للنوع االجتماعي 

البيان
�رصاء ال�سلع االأجور 

واخلدمات

 الدعم 

واملزايا 

االجتماعية

امل�رصوفات

 االخرى
 اال�ستثمارات

جملة

 امل�رصوفات 

2007/2006 

11.07.31.10.19.028.5املجل�ص القومى للمراأة

6.41.40.00.041.048.8املجل�ص القومى للطفولة والأمومة 

7.56.20.00.10.013.8مركز �شحة املراأة باأ�شيوط

5.87.00.30.30.013.4مركز �سوزان مبارك الإقليمى ل�سحة وتنمية املراأة

12.08.40.00.23.524.1م�شت�شفي الأطفال باأ�شيوط

19.214.90.01.20.535.8م�ست�سفي طب الأطفال باملن�سورة

7.37.10.01.11.617.1م�ست�سفى الأطفال التخ�س�سى ببنها

4.00.80.00.00.55.3مركز ثقافة الطفل

18.62.10.30.06.027.0املجل�ص القومى لل�سكان

0.00.020.00.00.020.0معا�ص الطفل

0.00.00.00.01.01.0وزارة الدولة لل�سكان

االإجماىل
91.855.221.73.063.1234.8

امل�سدر: وزارة املالية, البيان التحليلى مل�رشوع املوازنة العامة للدولة عن ال�سنة املالية 2010/2009, مايو 2009, �ص172.

ويو�شح ال�شكل رقم (1) التوزيع الن�سبى لهذا الإنفاق على الأبواب املختلفة فى عام 2010/2009، والذي يو�شح اأن 

من بني جملة الأبواب اخلم�سة للم�رشوفات ياأتي باب الأجور وتعوي�سات امل�ستغلني يف املرتبة الأوىل من حيث ا�ستحواذه 

على ما يقرب من 40 %من جملة املخ�س�سات التي توجه مبا�رشة اإىل املراأة, وهو ما يعك�ص يف الوقت نف�سه الثقل اخلا�ص 

باب  الدويل ككل. وياأتي  الكيان  اأهمية يف  الأجهزة وما متثله من  اإىل هذه  بالن�سبة  الإداري  املراأة يف اجلهاز  ت�سغله  الذي 

الإنفاق ال�ستثماري يف املرتبة الثانية بن�سبة 27 %من جملة اإنفاق هذه اجلهات. 
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�سكل (1)

التوزيع الن�سبى لالعتمادات املبا�رصة املخ�س�سة للربامج امل�ستجيبة للنوع االجتماعي

                                       امل�سدر: حم�سوب بوا�سطة الباحث. 

ب. جهات تخ�س�س �سطًرا من اإنفاقها للنوع االجتماعي

وفًقا لتحليل هيكل الإنفاق العام, وفى �سوء الوزن الن�سبى للمراأة, والذى يقرتب من 50 %من املجتمع امل�رشى, فاإنه 

ميكن القول اإن حجم الإنفاق املخ�س�ص للربامج امل�ستجيبة للنوع الجتماعي يتجاوز ب�سكل كبري قيمة الإنفاق التى مت 

ح�سابها على اأ�سا�ص العتمادات املبا�رشة امل�سار اإليها عاليًا. وب�سورة عامة, فاإن الن�سيب الن�سبى لالإنفاق على املراأة من 

اإجماىل اإنفاق القطاعات الوظيفية للموازنة (اأي وفًقا للت�سنيف الوظيفي) يبلغ نحو 137.1 مليار جنيه بن�سبة 43 %يف 

املتو�شط، ويو�شح ال�شكل رقم (2) هيكل الإنفاق على املراأة موزًعا على قطاعات املوازنة فى عام 2010/2009. وكما 

يت�شح من اجلدول رقم (2) فاإن الوزن الن�سبي ملا يخ�ص املراأة يف قطاع الدعم واحلماية الجتماعية يقرتب من 49 %من 

جملة هذه العتمادات, يليه ما يخ�س�ص لقطاع الإ�سكان واملرافق. اأما فيما يتعلق بقطاعي التعليم وال�سحة  فاإن ن�سيب 

املراأة يزيد عن 40 %من جملة هذه العتمادات.

                         جدول (2) 

القطاعات الوظيفية املختلفة والن�سيب الن�سبى للمراأة

 فى موازنة ال�سنة املالية 2010/2009         
                                                                                                                                                                                                                                                                          ( مبليار اجلنيه)

الوزن الن�سبى للمراأةن�سيب املراأةجملة االعتماداتالقطاع 

%41.316.6التعليم  40.2

%15.96.6ال�سحة  40

%63.330.8الدعم واحلماية الجتماعية  48.7

%12.93.8ال�سباب والثقافة وال�سئون الدينية  29.3

%6.93.3الإ�سكان واملرافق  47.7

%1.10.5حماية البيئة  44.8

%113.949.9اخلدمات العامة بخالف مدفوعات الفوائد  43.8

%25.511.4ال�سئون القت�سادية  44.9

%38.514.3اأخرى  37.1

%319.3137.2االإجماىل  43.0
امل�سدر: وزارة املالية.

املزايا االجتماعية ؛

املصروفات  األخرى ؛

شراء السلع واخلدمات ؛

االستثمارات

األجور
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�سكل (2) 

هيكل االإنفاق على املراأة موزًعا على قطاعات املوازنة فى عام 2010/2009

ا                                                                                                                لقيمة مبليار اجلنيه

امل�سدر: وزارة املالية.

اأما على م�ستوى التق�سيم القت�سادى لهيكل الإنفاق العام موزًعا على قطاعاته املختلفة وعلى ن�سيب املراأة, 

فيو�سحه ال�سكل رقم (3) الذي نتبني منه الباب الرابع ي�ستاأثر بالن�سيب الأكرب من الإنفاق ال�سابق, يليه باب 

الفوائد.  وهو يتناغم اأي�ًسا مع التوزيع الوظيفي امل�سار اإليها.  

�سكل (3) 

ن�سيب االإنفاق على املراأة موزًعا على اأبواب املوازنة فى عام 2010/2009      

                                                                                     مبليار اجلنيه

       امل�سدر: وزارة املالية.

االسكان حماية البيئة
واملرافق

الشباب 
والثقافة 
والشئون 

الدينية

الشئون الصحة
االقتصادية

الدعم التعليمأخري
واحلماية 

االجتماعية

اخلدمات 
العامة 
بخالف 
الفوائد

49.9
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ثانًيا: مالمح املوازنة امل�ستجيبة للنوع يف املحافظات اخلم�س

يتناول هذا الق�شم من التقرير مالمح اإطار تطبيق مدخل املوازنة املوازنة امل�شتجيبة للنوع يف املحافظات اخلم�س، وذلك 

حتليل  خالل  ومن  املحافظات.  هذه  يف  العاملة)  والقوى  والتعليم  (ال�سحة  اخلدمية  املديريات  من  ثالث  على  بتطبيقها 

موازنات هذه املحافظات يف مدخل املوازنة امل�ستجيبة للنوع يف العام املايل 2010/2009, فاإن اأهم ما ي�سري اإليه توزيع 

اعتمادات مديريات الرتبية والتعليم وال�سئون ال�سحية والقوى العاملة على �سعيد املحافظات اخلم�س - مو�سع 

ملها فيما يلي: الدرا�سة بع�س من احلقائق، جنجُ

•	 6.2 البالغ  والتعليم  الرتبية  مديريات  اإنفاق  اإجماىل  من   %  54 3.3 مليار جنيه بن�سبة  ي�ستحوذ الذكور على نحو 

%, وقد جاءت الزيادة فى  2.9 مليار جنيه لالإنفاق على الإناث بن�سبة 46  مليار جنيه, فى حني مت تخ�سي�ص نحو 

الن�سيب الن�سبى للذكور نتيجة لالآتي:

تخ�سي�ص اجلانب الأكرب من اإنفاق مديريتى الرتبية والتعليم فى الفيوم واملنيا لالإنفاق على الذكور؛ حيث يتخطى  [

ن�سيب الذكور حاجز الـ 60 %.

على الرغم من تقارب الن�سيب الن�سبى للذكور والإناث فى حمافظتى القاهرة واجليزة, فاإن العتمادات املخ�س�سة  [

للذكور اأكرب من اعتمادات الإناث.

البالغ 	• العاملة  القوى  مديريات  اإنفاق  اإجماىل  % من   56 بن�سبة  جنيه  مليون   29.4 بنحو  الإناث  خم�س�سات  قدرت 

مليون جنيه لالإنفاق على الذكور بن�سبة 44 %.  23.2 نحو  تخ�سي�ص  مت  حني  فى  جنيه,  مليون   52.6

مت تخ�سي�ص نحو 500 مليون جنيه بن�سبة 55 % من اإجماىل اإنفاق مديريات ال�سئون ال�سحية البالغ 900 مليون 	•

جنيه تقريبًا, يف حني مت تخ�سي�ص نحو 400 مليون جنيه لالإنفاق على الذكور بن�سبة 45 %.

من هنا، نالحظ  اأن االإنفاق العام فى مديريات القوى العاملة ومديريات ال�سئون ال�سحية يوجه ب�سكل اأكرب اإىل 

االإنفاق على املراأة، كما اأن اإنفاق مديريات الرتبية والتعليم واإن كان ينحاز اإىل الذكور، اإال اأن الفجوة بني الذكور 

واالإناث لي�ست كبرية جدول رقم (3).
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جدول رقم(3) 

توزيع اعتمادات املديريات الثالث بني الذكور واالإناث على م�ستوى 

املحافظات اخلم�س لل�سنة املالية 2010/2009 

                                                                                                                                                                                                               مبليون اجلنيه

االإجمايلالن�سبة (%)اأنثىالن�سبة(%)ذكرالبيان

م
علي

والت
ة 

بي
رت

ت ال
يا

ير
د

م

482057.6%52977.7%1079.9القاهرة
49794.5%51389.6%404.9اجليزة

561300.2%44730.3%569.9الإ�سكندرية
38679.1%62256.9%422.3الفيوم

371396.0%63518.5%877.4املنيا
466227.4%542873.0% 3354.5الإجماىل

ة
مل

عا
ى ال

و
ت الق

يا
ير

د
م

%7.1القاهرة  4010.7%  6017.7
%3.1اجليزة  542.6%  465.7

%5.7الإ�سكندرية  3212.2%  6817.9
%2.4الفيوم  621.5%  384.0

%4.9املنيا  662.5%  347.3
%4429.4 %23.2الإجماىل  5652.6

ة
حي

�س
ن ال

و
�سئ

ت ال
يا

ير
د

م

59250.6%41147.0%103.6القاهرة
55141.6%4577.7%64.0اجليزة

62212.9%38132.1%80.8الإ�سكندرية
52125.6%4865.3%60.4الفيوم

44178.8%5678.1%100.7املنيا
55909.5%45500.1%409.4االإجماىل

امل�سدر: حم�سوب بوا�سطة الباحث.

التعليم  امل�ستجيبة للنوع االجتماعي وقطاع  املوازنة   1-2

يف ظل اإميان الدولة باأهمية دور املراأة يف تنمية املجتمع و�رشورة �سقلها علميًّا وثقافيًّا, فقد قامت باإتاحة الفر�ص التعليمية 

لها خا�سًة يف املناطق الأكرث حرماًنا؛ تلك التي تزيد بها ن�سبة ت�رشب الفتيات من التعليم؛ وذلك باإن�ساء م�رشوع املدر�سة 

ال�سديقة للفتيات والف�سل الواحد – الذي �ساركت فيه منظمة اليوني�سيف العاملية و�سبع منظمات تابعة لالأمم املتحدة, 

مطلوبة  اأ�سا�سية  حياتية  مهارات  الفتيات  اإك�ساب  اإىل  تهدف  وهي   – والأمومة  للطفولة  القومي  املجل�ص  مع  بالتن�سيق 

لالإ�سهام الفّعال يف التنمية, ف�سالً عن تعلم القراءة والكتابة ملحو اأميتها. 

م�ستجيبة  موازنات  تف�سيل  اأ�س�ص  اإدخال  يف  رائدة  املالية  وزارة  كانت  فقد  باملراأة,  الهتمام  نحو  التوجه  هذا  اإطار  ويف 

هذا  ويف   .2010/2009 املالية  ال�سنة  موازنة  اإعداد  مبن�سور  ورد  ما  وفق  واإ�سدارها,  واإظهارها  الجتماعي  للنوع 

الرتبية والتعليم وال�سحة والقوي  لدرا�سة موازنات كل من مديريات  العمل  العديد من جمموعات  ال�سياق, مت ت�سكيل 

العاملة, وعر�سهما يف خم�ص حمافظات تتباين بيئاتها الجتماعية وموروثاتها الثقافية بالن�سبة اإىل املراأة وهي حمافظات 

(القاهرة- اجليزة- الإ�سكندرية- الفيوم- املنيا).
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وتعليم  تربية  مديريات  خلم�ص  الجتماعي  للنوع  م�ستجيبة  موازنات  باإعداد  املخت�سة  العمل  جمموعات  قامت  وقد 

باملحافظات املذكورة، اآخذين يف العتبار تو�شيح التكاليف اخلا�شة مب�رشوع وزارة املالية لل�شنة املالية 2010/2009, 

ومق�سمة اإىل موؤدي اخلدمة (عاملني باملديرية) ومتلقي اخلدمة (الطلبة) وموزعني على اأ�سا�ص النوع الجتماعي, وذلك 

كاأداة تتيح لنا التعرف على ما اإذا كانت ال�شيا�شة املتعلقة باحلد من الفقر وامل�شاواة بني اجلن�شنينْ يف تلقي اخلدمة التعليمية 

تعك�ص �سيا�سة الدولة يف �سورة ميزانيات كافية لهذا الغر�ص اأم ل؟ مع الأخذ يف العتبار اأي�ًسا باأنه توجد اعتمادات تخ�ص 

.
1

الطلبة والعاملني ومدرجة مبوازنة ديوان عام وزارة الرتبية والتعليم والأجهزة التابعة لها

2-1-1  مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة القاهرة

بلغ اإجمايل اأعداد املدار�ص التابعة ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة القاهرة 1772 مدر�سة, وجاءت ن�سبة اأعداد املدار�ص 

تليها   ,%  55.1 بن�سبة  977 مدر�سة  ُقدرت بنحو  الأويل؛ حيث  املرتبة  الأطفال يف  البتدائي وريا�ص  التعليم  يف مرحلة 

مدار�ص الإعدادي العام والثانوي العام بن�سبة 21.4 %, 10.2 % على التوايل. بينما ات�سمت ن�سبة اأعداد مدار�ص الثانوي 

ال�سناعي والثانوي التجاري والثانوي الريا�سي والرتبية اخلا�سة بالنخفا�ص حيث قدروا بنحو 4 %, 1.7 %, 0.2 %, 

5.9 % على التوايل, بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن عدد مدار�ص الثانوي الفندقي يف حمافظة القاهرة قد بلغت �سفًرا.  ويقدم اجلدول 
رقم(4) بياًنا باإجمايل اأعداد املدار�ص والف�سول والتالميذ والعاملني موزًعا على املراحل التعليمية املختلفة مبحافظة القاهرة.

جدول رقم (4) 

بيان باإجمايل اأعداد املدار�س والف�سول والتالميذ والعاملني موزًعا 

على املراحل التعليمية املختلفة مبحافظة القاهرة

 

املرحلة

عدد العاملنيعدد التالميذعدد الف�سولعدد املدار�ص

الن�سبة (%)العددالن�سبة (%)العددالن�سبة(%)العددالن�سبة (%)العدد

97755.11182450.556575759.15893234.2ابتدائي وريا�ص اأطفال

38021.4600925.723847424.95418531.5اإعدادي عام

18010.2281412839138.83612621ثانوي عام

70414466.2385524122747.1ثانوي �سناعي

311.76382.718722266953.9ثانوي جتاري

40.2150.1267000ثانوي ريا�سي

00000000ثانوي فندقي

00180.15640.1800�سديقة الفتيات والف�سل الواحد

1045.94952.168550.727141.6الرتبية اخلا�سة

177210023423100956977100172112100الإجمايل

  امل�سدر: وزارة املالية. 

 يو�شح مرفق (1) بامللحق (اأ) اأ�س�ص توزيع بع�ص البنود والأنواع املختلفة مبوازنات مديريات الرتبية والتعليم وح�سابها.
1

 



املالية وزارة 
107

مالمح املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعى يف م�رص 

القاهرة؛  مبحافظة  الجتماعي  للنوع  وفًقا  موزعني  العاملني  اأعداد   (4) رقم  ال�شكل  ويو�شح 

البتدائي  التعليم  مراحل  يف  وذلك  العامالت  الإناث  اأعداد  على  الذكور  اأعداد  تتفوق  حيث 

وريا�ص الأطفال والثانوي العام والثانوي ال�سناعي بن�سبة 53 %, 59 %, 62 % على التوايل, 

مقابل 47 %, 41 %, 38 % على التوايل لالإناث. بينما يزيد عدد الإناث العامالت على الذكور 

و�سديقة  التجاري  والثانوي  العام  الإعدادي  التعليم  مراحل  يف  واإداريني)  (فنيني  العاملني 

التوايل,  % على  الفتيات والف�سل الواحد والرتبية اخلا�سة بن�سبة 52 %, 55 %, 79 %, 70 

مقابل 48 %, 45 %, 21 %, 30 % على التوايل للذكور.

�سكل رقم (4)

 اأعداد العاملني موزعة على املراحل التعليمية وفًقا 

للنوع االجتماعي مبحافظة القاهرة

                            امل�سدر: وزارة املالية. 

ويو�شح ال�شكل رقم (5) اأعداد التالميذ وفًقا للنوع الجتماعي موزعة على املراحل التعليمية 

يف  الإناث  التلميذات  ن�سبة  عن  الذكور  التالميذ  ن�سبة  تزيد  حيث  القاهرة؛  مبحافظة  املختلفة 

مراحل التعليم البتدائي وريا�ص الأطفال والإعدادي املهني والإعدادي الريا�سي والثانوي 

 72.2  ,%  63.1  ,%  66.9  ,%  52.5 الريا�سي والرتبية اخلا�سة بن�سبة  ال�سناعي والثانوي 

الإناث  التلميذات  ن�سبة  وتزيد  لالإناث.  والباقي  للذكور  التوايل  على   %  70  ,%  57.7  ,%
التجاري  والثانوي  العام  والثانوي  العام  الإعدادي  التعليم  مراحل  يف  الذكور  التالميذ  عن 

التوايل  % على   75 و�سديقة الفتيات والف�سل الواحد بن�سبة 50.3 %, 51.8 %, 71.3 %, 

لالإناث والباقي للذكور.

�سديقة 
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�سكل رقم (5) 

توزيع التالميذ على املراحل التعليمية وفًقا للنوع االجتماعي مبحافظة القاهرة

                                                        امل�سدر: وزارة املالية.

م�رصوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة القاهرة 

ي�سري م�رشوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة القاهرة يف ال�سنة املالية 2010/2009 اإىل زيادة ن�سبة املخ�س�سات 

يف ال�ستخدامات للذكور؛ حيث بلغت هذه الن�سبة حوايل 52 %, مقابل 48 % لالإناث, وانعك�ص ذلك على اأبواب املوازنة يف: 

الأجور وتعوي�شات العاملني، و�رشاء ال�شلع واخلدمات، والدعم واملنح واملزايا الجتماعية، بينما ت�شاوت الن�شبة املخ�ش�شة 

للذكور والإناث يف باب امل�رشوفات الأخرى. ويو�شح اجلدول رقم (5) توزيع العتمادات وفًقا لبيان وزارة املالية مبديرية 

الرتبية والتعليم يف حمافظة القاهرة مب�رشوع ال�سنة املالية 2010/2009.

جدول رقم (5)

 توزيع االعتمادات مبديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة القاهرة

 فى ال�سنة املالية 2010/2009
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (باجلنيه)

الإجمايلالن�سبة(%)اأنثىالن�سبة (%)ذكرالبيان

105208300052952417000482004500000الأجور وتعوي�سات العاملني

2726000052247500004852010000�رشاء ال�سلع واخلدمات

5470005544500045992000الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

53000505200050105000امل�رشوفات الأخرى

107994300052977664000482057607000اإجماىل امل�رشوفات
امل�سدر: وزارة املالية.

2-1-2 مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة اجليزة

اأعداد املدار�ص يف  491 مدر�سة, وجاءت ن�سبة  اأعداد املدار�ص التابعة ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة اجليزة  اإجمايل  بلغ 

تليها مدار�ص   ,%  57 280 مدر�سة بن�سبة  ُقدرت بنحو  الأوىل؛ حيث  املرتبة  الأطفال يف  البتدائي وريا�ص  التعليم  مرحلة 

الإعدادي العام بن�سبة 23 %. بينما ات�سمت ن�سبة اأعداد مدار�ص الثانوي ال�سناعي والثانوي التجاري والثانوي الزراعي 

والثانوي الفندقي والرتبية اخلا�سة بالنخفا�ص؛ حيث قدروا بنحو 2.4 %, 1.2 %, 0.4 %, 0.4 %, 7.1 % على التوايل 

كما يو�شح ذلك اجلدول رقم (6). 
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جدول رقم (6)

 بيان باإجمايل اأعداد املدار�س والف�سول والتالميذ والعاملني

 موزًعا على املراحل التعليمية املختلفة مبحافظة اجليزة

املرحلة

عدد العاملنيعدد التالميذعدد الف�سولعدد املدار�ص

العدد
الن�سبة 

(%)
العدد

الن�سبة 

(%)
العدد

الن�سبة 

(%)
العدد

الن�سبة 

(%)

28057487152.322147860.11386856.1ابتدائي وريا�ص اأطفال

11323253527.28396422.8663626.8اإعدادي عام

122.43543.7106572.87132.8ثانوي �سناعي

61.22492.7230606.213425.4ثانوي جتاري

20.4490.518730.51240.5ثانوي زراعي

20.4380.412680.3930.4ثانوي فندقي

0010.1290.170.1�سديقة الفتيات والف�سل الواحد

357.1182219700.51300.5الرتبية اخلا�سة

491100931910036824310024720100الإجمايل

امل�سدر: وزارة املالية. 

وكما يو�شح ال�شكل رقم (6) تتفوق اأعداد الذكور العاملني على اأعداد الإناث العامالت مبحافظة اجليزة وذلك يف مراحل 

اخلا�سة,  والرتبية  الفندقي  والثانوي  الزراعي  والثانوي  التجاري  والثانوي  املهني  والإعدادي  العام  الإعدادي  التعليم 

بينما يزيد عدد الإناث العامالت على الذكور العاملني يف مراحل التعليم البتدائي وريا�ص الأطفال والثانوي ال�سناعي 

و�سديقة الفتيات والف�سل الواحد.

�سكل رقم (6)

 اأعداد العاملني موزعة على املراحل التعليمية وفًقا للنوع االجتماعي مبحافظة اجليزة

                                 امل�سدر: وزارة املالية. 
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املختلفة  التعليمية  املراحل  على  موزعة  الجتماعي  للنوع  وفًقا  التالميذ  اأعداد   (7) رقم  ال�شكل  ويو�شح 

التعليمية  املراحل  الإناث يف معظم  التلميذات  ن�سبة  الذكور عن  التالميذ  ن�سبة  مبحافظة اجليزة؛ حيث تزيد 

البتدائي وريا�ص الأطفال والإعدادي العام والثانوي العام والثانوي ال�سناعي والثانوي الزراعي والثانوي 

 %  61.1  ,%  57  ,%  70.4  ,%  68.4  ,%  50.7  ,%  50.5  ,%  51.6 بن�سبة  اخلا�سة  والرتبية  الفندقي 

على التوايل للذكور والباقي لالإناث. وتزيد ن�سبة التلميذات الإناث عن التالميذ الذكور فقط يف مرحلة الثانوي 

التجاري؛ حيث ُقدرت ن�سبة التلميذات الإناث بنحو 65 %, مقابل 35 % للتالميذ الذكور. 

�سكل (7)

 توزيع التالميذ على املراحل التعليمية املختلفة وفًقا للنوع االجتماعي مبحافظة اجليزة

                                  امل�سدر: وزارة املالية

م�رصوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة اجليزة 

وجند بالن�سبة اإىل م�رشوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة اجليزة يف ال�سنة املالية 2010/2009, اإن اأهم 

 % % مقابل 49  ما لوحظ فيه هو زيادة ن�سبة املخ�س�سات يف ال�ستخدامات للذكور؛ حيث بلغت هذه الن�سبة حوايل 51 

لالإناث، وانعك�س ذلك على اأبواب املوازنة يف: الأجور وتعوي�شات العاملني، و�رشاء ال�شلع واخلدمات، والدعم واملنح 

واملزايا الجتماعية, وامل�رشوفات الأخرى اجلدول رقم (7). ويعك�ص توزيع املخ�س�سات امل�سار اإليه اإىل ارتفاع درجة 

الإن�ساف يف التوزيع بني النوعنينْ فيما يتعلق بالإنفاق العام اإذ يتم�سى ب�سورة كبرية مع التوزيع الدميوجرايف لل�سكان.  

جدول (7) 

توزيع االعتمادات مبديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة اجليزة فى عام 2010/2009

                                                                                                                                                                                                                                              (باجلنيه)

البيان
الإجمايلالن�سبة (%)انثيالن�سبة (%)ذكر

3927480005137801800049770766000الأجور وتعوي�سات العاملني

1195900051113640004923323000�رشاء ال�سلع واخلدمات

1740005713000043304000الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

60000525500048115000امل�رشوفات الأخرى

4049410005138956700049794508000جملة امل�رشوفات 
               امل�سدر: وزارة املالية. 
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2-1-3 مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة االإ�سكندرية

يف الإ�سكندرية, بلغ اإجمايل اأعداد املدار�ص التابعة ملديرية الرتبية والتعليم 102002 مدر�سة, وجاءت ن�سبة اأعداد املدار�ص 

تليها   ,%  57.1 بن�سبة  572 مدر�سة  ُقدرت بنحو  الأوىل؛ حيث  املرتبة  الأطفال يف  البتدائي وريا�ص  التعليم  يف مرحلة 

مدار�ص الإعدادي العام والثانوي العام بن�سبة 25.5 %, 8.9 % على التوايل. بينما ات�سمت ن�سبة اأعداد مدار�ص الثانوي 

ال�سناعي والثانوي التجاري والثانوي الزراعي والثانوي الفندقي والرتبية اخلا�سة بالنخفا�ص؛ حيث قدروا بنحو 

% على التوايل اجلدول رقم (8).   3.6  ,%  0.1  ,%  0.3  ,%  0.8  ,%  2.3

جدول رقم (8)

: بيان باإجمايل اأعداد املدار�س والف�سول والتالميذ والعاملني 

موزًعا على املراحل التعليمية املختلفة مبحافظة االإ�سكندرية

املرحلة

عدد العاملنيعدد التالميذعدد الف�سولعدد املدار�ص

الن�سبة (%)العددالن�سبة (%)العددالن�سبة (%)العددالن�سبة (%)العدد

57257.1873356.645439862.42395430.7ابتدائي وريا�ص اأطفال
25625.5374924.317671724.32733235.1اإعدادي عام
898.914299.35092771448318.6ثانوي عام

232.38435.529419473529.4ثانوي �سناعي
80.81901.27551116752.1ثانوي جتاري
30.3830.521880.38291.1ثانوي زراعي
10.1200.14510.11400.2ثانوي فندقي

00490.39010.12710.3�سديقة الفتيات والف�سل الواحد
363.62041.320080.311941.5الرتبية اخلا�سة

1020021001542910072840110077972100الإجمايل
امل�سدر: وزارة املالية. 

الإناث  اأعداد  اأن  جند  ال�سكندرية,  مبحافظة  املختلفة  ووظائفهم  العاملني  لأعداد  النوعي  التوزيع  اإىل  بالن�سبة  اأنه  غري 

العامالت تفوق اأعداد الذكور العاملني يف معظم املراحل التعليمية, وحتديًدا يف مراحل التعليم البتدائي وريا�ص الأطفال 

والإعدادي العام والثانوي العام والثانوي التجاري و�سديقة الفتيات والف�سل الواحد والرتبية اخلا�سة, بينما يزيد عدد 

الذكور العاملني على الإناث العامالت فقط يف مراحل التعليم الثانوي ال�سناعي والثانوي الزراعي �سكل رقم (8) .
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�سكل رقم (8) 

اأعداد العاملني موزًعا على املراحل التعليمية املختلفة وفًقا 

للنوع االجتماعي مبحافظة االإ�سكندرية

                      امل�سدر: وزارة املالية. 

مبحافظة  املختلفة  التعليمية  املراحل  على  الجتماعي  للنوع  وفًقا  التالميذ  اأعداد  بتوزيع  يتعلق  فيما  اأما 

اأن ن�سبة التالميذ الذكور تزيد عن ن�سبة التلميذات الإناث يف مراحل التعليم البتدائي  الإ�سكندرية, جند 

وريا�ص الأطفال والثانوي ال�سناعي والثانوي الزراعي والثانوي الفندقي والرتبية اخلا�سة, يف املقابل 

تزيد ن�سبة التلميذات الإناث عن التالميذ الذكور يف مراحل التعليم الإعدادي العام والثانوي العام والثانوي 

التجاري و�سديقة الفتيات والف�سل الواحد , �سكل رقم (9).

�سكل رقم (9)

توزيع التالميذ على املراحل التعليمية املختلفة وفًقا للنوع االجتماعي مبحافظة االإ�سكندرية

                       امل�سدر: وزارة املالية. 
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م�رصوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة االإ�سكندرية 

ي�سري م�رشوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الإ�سكندرية يف ال�سنة املالية 2010/2009 اإىل زيادة ن�سبة املخ�س�سات 

% للذكور, وانعك�ص ذلك على اأبواب املوازنة  % مقابل 44  يف ال�ستخدامات املخ�س�سة لالإناث؛ حيث بلغت هذه الن�سبة حوايل 56 

يف: الأجور وتعوي�سات العاملني, و�رشاء ال�سلع واخلدمات, والدعم واملنح واملزايا الجتماعية جدول رقم (9), وهذا ي�سري اإىل اأن 

توزيع املخ�س�سات مييل اإىل �شالح الإناث يف حمافظة الإ�سكندرية. 

جدول(9) 

توزيع العتمادات مبديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة الإ�سكندرية, 2010/2009

                                                                                                                                                                                                                            (باجلنيه)

الإجمايلالن�سبة (%)اأنثىالن�سبة (%)ذكرالبيان

55489300044705838000561260731000الأجور وتعوي�سات العاملني

1432600038238190006238145000�رشاء ال�سلع واخلدمات

4030004745000053853000الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

2630005422300046486000امل�رشوفات الأخرى

5698850004473033000056130200215000اإجماىل  امل�رصوفات
                             امل�سدر: وزارة املالية. 

2-1-4 مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الفيوم

بلغ اإجمايل اأعداد املدار�ص التابعة ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الفيوم 977 مدر�سة, وجاءت ن�سبة اأعداد املدار�ص يف مرحلة 

%, تليها مدار�ص الإعدادي العام  التعليم البتدائي وريا�ص الأطفال يف املرتبة الأوىل؛ حيث ُقدرت بنحو 630 مدر�سة بن�سبة 64.5 

% على التوايل. بينما ات�سمت ن�سبة اأعداد مدار�ص الثانوي ال�سناعي والثانوي التجاري   4.3 ,% والثانوي العام بن�سبة 26.9 

 %  0.6 ,%  0.1 ,%  0.3 ,%  1.2 ,% والثانوي الزراعي والثانوي الفندقي والرتبية اخلا�سة بالنخفا�ص؛ حيث قدروا بنحو 1.9 

على التوايل اجلدول رقم(10).

ويو�شح ال�سكل رقم(11) اأعداد العاملني ووظائفهم موزعني وفًقا للنوع الجتماعي مبحافظة الفيوم؛ حيث يتفوق اأعداد الذكور 

% لالإناث.  % مقارًنا بنحو 36  العاملني على اأعداد الإناث العامالت وذلك يف معظم املراحل التعليمية مبتو�سط ُقدر بنحو 64 

% للذكور. % مقابل 40  بينما يزيد عدد الإناث العامالت على الذكور العاملني فقط يف مرحلة التعليم بالرتبية اخلا�سة بن�سبة 60 
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جدول (10)

 بيان باإجمايل اأعداد املدار�س والف�سول والتالميذ والعاملني 

موزًعا على املراحل التعليمية املختلفة مبحافظة الفيوم

املرحلة

عدد العاملنيعدد التالميذعدد الف�سولعدد املدار�ص

الن�سبة (%)العددالن�سبة(%)العددالن�سبة(%)العددالن�سبة (%)العدد

ابتدائي وريا�ص اأطفال

63064.51251170.132918860.62362454.6
اإعدادي عام

26326.932371814560326.71404932.5
ثانوي عام

424.33862.2135492.510772.5
ثانوي �سناعي

191.96633.7235154.220114.7
ثانوي جتاري

121.23732.1172543.213203.1
ثانوي زراعي

30.3930.526230.52270.5
ثانوي فندقي

10.1170.14170.1370.1
�سديقة الفتيات والف�سل الواحد

0053831074828331.8
الرتبية اخلا�سة

60.6240.1340.1100.1

الإجمايل  9771001784710054306710043245100

امل�سدر: وزارة املالية. 

�سكل رقم (10)

: اأعداد العاملني موزًعا على املراحل التعليمية املختلفة 

وفًقا للنوع االجتماعي مبحافظة الفيوم

                              امل�سدر: وزارة املالية. 

اأما بالن�سبة اإىل توزيع اأعداد التالميذ وفًقا للنوع الجتماعي على املراحل التعليمية املختلفة مبحافظة الفيوم, فاإن اأهم ما يالحظ 

هو زيادة ن�سبة التالميذ الذكور عن ن�سبة التلميذات الإناث يف مراحل التعليم البتدائي وريا�ص الأطفال والإعدادي العام والثانوي 

ال�سناعي والثانوي الزراعي والثانوي الفندقي والرتبية اخلا�سة, يف حني تزيد ن�سبة التالميذ الإناث عن التالميذ الذكور يف مراحل 

التعليم الثانوي العام والثانوي التجاري و�سديقة الفتيات والف�سل الواحد �سكل (11).
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�سكل (11) 

توزيع التالميذ على املراحل التعليمية 

وفًقا للنوع االجتماعي مبحافظة الفيوم

م�رصوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الفيوم 

من خالل حتليل م�رشوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة الفيوم يف ال�سنة املالية 2010/2009, فاإن اأهم ما ي�سري اإليه 

% لالإناث, وانعك�ص ذلك  % مقابل 38  هو زيادة ن�سبة املخ�س�سات يف ال�ستخدامات للذكور؛ حيث بلغت هذه الن�سبة حوايل 62 

على اأبواب املوازنة يف: الأجور وتعوي�شات العاملني، و�رشاء ال�شلع واخلدمات، والدعم واملنح واملزايا الجتماعية، بينما ت�شاوت 

الن�سبة املخ�س�سة للذكور والإناث يف باب امل�رشوفات الأخرى جدول (11)

جدول (11) 

توزيع االعتمادات مبديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة الفيوم، 2010/2009

                                                                                                                                                                                                                                         (باجلنيه)

الإجمايلالن�سبة (%)انثيالن�سبة (%)ذكرالبيان

4018520006224446700038646319000الأجور وتعوي�سات العاملني

200270006212200230003832050000�رشاء ال�سلع واخلدمات

2130005219900048412000الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

1690005016600050335000امل�رشوفات الأخرى

4222610006225685500038679116000اإجماىل امل�رشوفات
                  امل�سدر: وزارة املالية. 

2-1-5 مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة املنيا

% خم�س�سة للتعليم البتدائي  بلغ اإجمايل عدد املدار�ص التابعة ملديرية الرتبية والتعليم مبحافظة املنيا 1904 مدر�سة, منها 66.9 

وريا�ص الأطفال, و25.7 % للتعليم العام, يف حني يوزع الباقي على اأنواع التعليم الأخرى كما يو�شح ذلك اجلدول رقم (12). 

وي�ستوعب هذا العدد من املدار�ص ما يقارب مليون طالب موزًعا على مراحل التعليم املختلفة. 
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جدول (12)

 بيان باإجمايل اأعداد املدار�س والف�سول والتالميذ والعاملني

 موزًعا على املراحل التعليمية املختلفة مبحافظة املنيا

املرحلة

عدد العاملنيعدد التالميذعدد الف�سولعدد املدار�ص

الن�سبة (%)العددالن�سبة(%)العددالن�سبة(%)العددالن�سبة(%)العدد

127466.91373459.761429261.53773442.2ابتدائي وريا�ص اأطفال

48925.7535423.323611523.62751430.8اإعدادي عام

784.19384.1324623.286109.6ثانوي عام

241.311825.149927579888.9ثانوي �سناعي

120.67083.132200283.234293.8ثانوي جتاري

60.35062.220088228323.2ثانوي زراعي

10.1180.14860490.1ثانوي فندقي

003801.7126561.35450.6�سديقة الفتيات والف�سل الواحد

201.11670.715230.27030.8الرتبية اخلا�سة

19041002298710099957710089404100الإجمايل

امل�سدر: وزارة املالية.

ويو�شح ال�شكل رقم (12) اأعداد العاملني ووظائفهم باملديرية موزعني وفًقا للنوع الجتماعي مبحافظة املنيا؛ حيث يتفوق اأعداد 

الذكور العاملني على اأعداد الإناث يف كل املراحل التعليمية مبتو�سط ُقدر بنحو %64 مقابل %36 للعامالت الإناث.

 �سكل (12)

اأعداد العاملني موزعة على املراحل التعليمية وفًقا للنوع االجتماعي

 مبحافظة املنيا

                                   امل�سدر: وزارة املالية. 

تزيد  حيث  املنيا؛  مبحافظة  التعليمية  املراحل  على  موزعة  الجتماعي  للنوع  وفًقا  التالميذ  اأعداد   (13) رقم  ال�شكل  ويو�شح 

ن�سبة الذكور عن ن�سبة الإناث يف مراحل التعليم البتدائي وريا�ص الأطفال والإعدادي العام والثانوي العام والثانوي ال�سناعي 

التجاري  الثانوي  مراحل  يف  فقط  الذكور  عن  الإناث  ن�سبة  تزيد  بينما  اخلا�سة,  والرتبية  الفندقي  والثانوي  الزراعي  والثانوي 

و�سديقة الفتيات والف�سل الواحد.
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�سكل (13)

توزيع التالميذ على املراحل التعليمية املختلفة وفًقا للنوع االجتماعي

 مبحافظة املنيا

                                        امل�سدر: وزارة املالية. 

م�رصوع موازنة مديرية الرتبية والتعليم مبحافظة املنيا 

يف  املخ�س�سات  ن�سبة  زيادة  اإىل   2010/2009 املالية  ال�سنة  يف  املنيا  مبحافظة  والتعليم  الرتبية  مديرية  موازنة  م�رشوع  ي�سري 

% لالإناث, كما يعك�ص ذلك توزيعها على اأبواب املوازنة  % مقابل 37  ال�ستخدامات للذكور؛ حيث بلغت هذه الن�سبة حوايل 63 

الأ�شا�شية من اأجور العاملني وتعوي�شاتهم، و�رشاء ال�شلع واخلدمات، والدعم واملنح واملزايا الجتماعية، وامل�رشوفات الأخرى 

اجلدول رقم (13).  

جدول رقم (13)

 توزيع االعتمادات املالية مبديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة املنيا  

                 مب�رصوع ال�سنة املالية 2010/2009         

                                                                                                                                                                                                                                               (باجلنيه)

الإجمايلالن�سبة(%)انثيالن�سبة (%)ذكرالبيان

8520970006349817800037135200275000الأجور وتعوي�سات العاملني

2468600055200680004544754000�رشاء ال�سلع واخلدمات

6130007025800030871000الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

4000053360004776000امل�رشوفات الأخرى

87743600063518540000371395976000اإجماىل امل�رشوفات
               امل�سدر: وزارة املالية. 

2-2 املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي والقوى العاملة

الدولة بتحقيق امل�ساواة والتكافوؤ يف الفر�ص؛ �سيانة حلقوق  العاملة مب�سئوليات ومهام تعك�ص اهتمام  تنه�ص مديريات القوى 

املراأة و�شماًنا مل�شاركتها الفعالة يف البنيان الجتماعي. وفى هذا الإطار، يعتمد ن�شاط هذه املديريات فى تطبيق املوازنة امل�شتجيبة 

للنوع الجتماعي على ما يلى:
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	 التعداد ال�سكاين للمحافظات املعد من قبل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء.•

	 حتديد ن�سبة الإفادة من خدمات القوى العاملة باملحافظات وفًقا للخطة املو�سوعة من قبل وزارة القوى العاملة.•

	 حتديد مهام مديريات القوى العملة واأن�سطتها املتمثلة يف (التدريب-ال�سالمة وال�سحة املهنية-الت�سغيل-التفتي�ص العمايل- •

تراخي�ص عمل الأجانب).

	 والإدارة • العامة  الإدارة  من  الواردة  البيانات  �سوء  يف  باملحافظات  العاملة  القوى  مبديريات  للعمل  التنظيمي  الهيكل  اإعداد 

الفنية.

	 حتديد طبيعة ن�شاط مديريات القوى العاملة يف �شوء الهيكل العام اخلا�س باملديريات.•

	 و�سع اأ�س�ص التوزيع النوعي (ذكر- اأنثى) لالعتمادات املالية باملديريات. •

	 للتنظيم • املركزي  اجلهاز  قبل  من  واملعتمدة  باملحافظات,  العاملة  القوى  مبديريات  اخلا�سة  امل�سغولة  الوظائف  مراجعة 

والإدارة, ح�سبما ورد بال�ستمارة رقم “5” اخلا�سة مبوازنة الوظائف لهذه اجلهات.

املالية  ال�شنة  فى  (ذكر-اأنثى)وتوزيعهم  باملحافظات  العاملة  القوى  مديريات  ن�شاط  من  امل�شتفيدين  نوعية  حتليل  خالل  ومن 

2010/2009؛ لوحظ ما يلى:
	 % للذكور.• ت�ستحوذ الإناث على الن�سبة الأكرب من اأن�سطة القوى العاملة بن�سة 56 %, مقابل 44 

	 •.%  بلغت ن�سبة الن�ساء امل�ستفيدات من اإنفاق الأجور نحو 57 

	 الذكور هم الأكرث اإفادة من �سائر اأبواب الإنفاق؛ حيث بلغت ن�سبة امل�ستفيدين من الذكور من �رشاء ال�سلع واخلدمات, •

 ,% %, و53.9 % و51.4 %, على التوايل, مقابل 38.4  وامل�رشوفات الأخرى، والدعم واملنح واملزايا الجتماعية 61.6 

و46.1 %, و48.6 % ن�سب اإفادة الإناث على التوايل.

جدول (14)

توزيع امل�شتفيدين من ن�شاط مديريات القوى العاملة فى 2010/2009

البيان
جملة الإنفاق

(باجلنيه)

الإنفاق على 

الذكور(باجلنيه)

الإنفاق على

 الإناث (باجلنيه)
ن�سبة الناثن�سبة الذكور

%496660002135290028313100الأجور والتعوي�سات للعاملني  43,0%  57,0

%283100017435001087500�رشاء ال�سلع واخلدمات  61,6%  38,4

%420002160020400الدعم واملنح واملزايا الجتماعية  51,4%  48,6

%310001670014300امل�رشوفات الأخرى  53,9%  46,1

%525700002313470029435300االإجماىل  44،0%  56،0

 امل�سدر: وزارة املالية. 

وقد اأظهر حتليل االإنفاق على املحافظات - مو�سع الدرا�سة فى عام 2010/2009، كما يو�سحه اجلدول رقم (15)، ما 

يلى:

	 العاملة, • القوى  الإنفاق مبديريات  اأكرب من خم�س�سات  القاهرة والإ�سكندرية على ن�سيب  الن�ساء مبحافظتى  ح�سلت 

وات�شح هذا التفوق يف الإ�شكندرية، تليها القاهرة.

	 كان ن�سيب الذكور من خم�س�سات الإنفاق مبديريات القوى العاملة اأكرب من ن�سيب الن�ساء يف اجليزة والفيوم واملنيا.•
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جدول (15)

توزيع حجم اإنفاق مديريات القوى العاملة 

فى املحافظات - مو�سع الدرا�سة فى ال�سنة املالية 2010/2009

البيان
جملة الإنفاق

(باجلنيه)

الن�سيب الن�سبىالتوزيع النوعي

الإنفاق على

الذكور (باجلنيه)

الإنفاق على الإناث 

(باجلنيه)
اإناثذكور

القاهرة

17709000705400010655000%  39.8%  60.2
اجليزة

572500031150002610000%  54.4%  45.6
الإ�سكندرية

17855000566390012191100%  31.7%  68.3
الفيوم

396500024471001517900%  61.7%  38.3
املنيا

731600048547002461300%  66.4%  33.6

%525700002313470029435300االإجمايل  44.0%  56.0

            امل�سدر: وزارة املالية                                                                                                                                                                                                                                        . 

 

2-2 -1 مديرية القوى العاملة مبحافظة القاهرة

كان اأهم ما ي�سري اإليه حتليل توزيع العتمادات بني الذكور والإناث مبديرية القوى العاملة لل�سنة املالية 2010/2009 يف حمافظة 

% للذكور. وات�ساقاً مع ال�سورة الإجمالية, فقد  % من اجماىل العتمادات مقابل 39.8  القاهرة؛ اأن الن�ساء قد حظيت على 60.2 

ح�سلت الن�ساء على ن�سيب اكرب من الذكور من اإنفاق الأجور؛ حيث و�سل ن�سيبها الن�سبى اإىل 61.5 % مقابل 38.5 % للذكور. 

ويف املقابل، يح�شل الذكور على الن�شيب الأكرب من اعتمادات �شائر اأبواب الإنفاق، با�شتثناء باب الدعم واملنح واملزايا الجتماعية 

الذى تت�ساوى فيه ن�سبة الذكور والإناث مًعا جدول رقم (16). 

جدول (16)

توزيع االعتمادات بني الذكور واالإناث مبديرية القوى العاملة

 مبحافظة القاهرة لل�سنة املالية 2010/2009

البيان
جملة االإنفاق

(باجلنيه)

الن�سيب الن�سبىالتوزيع النوعي

االإنفاق على

الذكور (باجلنيه)

االإنفاق على االإناث 

(باجلنيه)
اإناثذكور

الأجور والتعوي�سات للعاملني
16903000651000010393000%  38.5%  61.5

�رشاء ال�سلع واخلدمات
793000537300255700%  67.8%  32.2

الدعم واملنح واملزايا الجتماعية
1000050005000%  50.0%  50.0

امل�رشوفات الأخرى
300017001300%56.7%  43.3

%17709000705400010655000االإجمايل  39.8%  60.2

                                     امل�سدر: وزارة املالية. 
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اأما فيما يتعلق مبتلقى اخلدمة من اأن�سطة مديرية القوى العاملة مبحافظة القاهرة, فاإن اأهم ما يالحظ ما يلى: 

	 احتل الذكور املرتبة الأوىل كمتلقني للخدمة املقدمة من مديريات القوى العاملة يف جميع اأن�سطة املديرية.•

	 برز اختفاء الن�ساء يف بع�ص البنود التي متثلت يف تراخي�ص عمل الأجانب والتفتي�ص العماىل وبحث ال�سكاوى.•

	 اإن امل�ستهدف تعيينه من الن�ساء �سواء بالن�رشة القومية للتوظيف اأو بالقطاع اخلا�ص مل يتخَط 2 % من اإجمايل امل�ستهدف, •

% جدول رقم (17). يف حني و�سل امل�ستهدف من الذكور اإىل 98.0 

جدول(17)

 هيكل متلقى اخلدمة من اأن�سطة مديرية القوى العاملة مبحافظة القاهرة

اجلملةاأنثىذكرالبيان

%املتوقع من ت�سجيل راغبى الأرا�سى  75.8%  24.2%  100.0

%امل�ستهدف تعيينه �سواء بالن�رشة القومية للتوظيف اأو بالقطاع اخلا�ص  98.0%  2.0%  100.0

%مراجعة العقود  86.8%  13.2%  100.0

%تراخي�ص عمل الأجانب  100.0%  0.0%  100.0

%بحث �سكاوى فردية  100.0%  0.0%  100.0

%بحث �سكاوى جماعية  100.0%  0.0%  100.0

%تفتي�ص عماىل  100.0%  0.0%  100.0

%رعاية الأطفال (دورى)  78.9%  21.1%  100.0

%رعاية الأطفال (حمالت)  55.9%  44.1%  100.0

%التدريب املهنى  74.3%  18.2%  92.6

%قيا�ص م�ستوى املهارة واإ�سدار تراخي�ص مزاولة احلرفة  92.5%  7.5%  100.0

                       امل�سدر: وزارة املالية. 

2-2 -2 مديرية القوى العاملة مبحافظة اجليزة

املالية  لل�سنة  اجليزة  مبحافظة  العاملة  القوى  مبديرية  واالإناث  الذكور  بني  االعتمادات  توزيع  اإىل  بالن�سبة  اأما 

2010/2009؛ فاإنه على خالف ال�سورة الإجمالية لالعتمادات باملحافظات اخلم�ص, ا�ستحوذ الذكور على الن�سيب الأكرب من 
الأجور, على نحو ما انعك�ص على اإجمايل اعتمادات الذكور التي تفوقت على الإناث. وبرز ا�ستئثار الذكور باجلانب الأكرب  من 

الإنفاق يف وجوهه املختلفة، وقد ظهر ذلك ب�شكل وا�شح يف امل�رشوفات الأخرى جدول رقم (18).
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جدول (18)

 توزيع االعتمادات بني الذكور واالإناث مبديرية القوى العاملة

 مبحافظة اجليزة لل�سنة املالية 2010/2009

البيان
جملة االإنفاق

(باجلنيه)

الن�سيب الن�سبىالتوزيع النوعي

االإنفاق على

الذكور

 (باجلنيه)

االإنفاق على 

االإناث 

(باجلنيه)

اإناثذكور

%520300037688002434200الأجور والتعوي�سات للعاملني  53.2%  36.8

%516000342200173800�رشاء ال�سلع واخلدمات  66.3%  33.7

%500030002000الدعم واملنح واملزايا الجتماعية  60.0%  40.0

%100010000امل�رشوفات الخرى  100.0%  0.0

%525700031150002610000االإجمايل  54.4%  45.6

                                امل�سدر: وزارة املالية. 

اأما بالن�شبة اإىل متلقى اخلدمة من اأن�شطة مديرية القوى العاملة مبحافظة اجليزة، فقد اأو�شح التحليل اأن الذكور احتلوا 

املرتبة الأوىل كمتلقني للخدمة املقدمة يف جميع الأن�شطة واملجالت، وبرز تفوق الذكور ب�شكل وا�شح يف ن�شاط مراجعة 

العقود, وبحث �سكاوى العمل, وتراخي�ص عمل الأجانب جدول رقم (19).

جدول (19)

هيكل متلقى اخلدمة من اأن�سطة مديرية القوى العاملة مبحافظة اجليزة

اجلملةاأنثىذكرالبيان

%ت�سجيل راغبي العمل  70.0%  30.0%  100.0

%امل�ستهدف تعيينه  71.4%  28.6%  100.0

%مراجعة العقود  98.0%  2.0%  100.0

%تراخي�ص عمل الأجانب  79.5%  20.5%  100.0

%بحث �سكاوى العمل  78.6%  21.4%  100.0

%الأمن ال�سناعي  69.6%  30.4%  100.0

%التدريب املهني  62.3%  37.7%  100.0

%القيا�ص واملزاولة  97.5%  2.6%  100.0
                       امل�سدر: وزارة املالية. 



مالمح املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعى يف م�رص 

املالية وزارة 
122

2-2 -3 مديرية القوى العاملة مبحافظة االإ�سكندرية

املالية  لل�سنة  الإ�سكندرية  مبحافظة  العاملة  القوى  مبديرية  والإناث  الذكور  بني  املالية  العتمادات  توزيع  اأظهر 

اإجمالً فيما يتعلق بن�سيبها من اعتمادات املديرية, ويعود ذلك اإىل ارتفاع ن�سيبها يف بابى  الن�ساء  2010/2009, تفوق 
الأجور وامل�رشوفات الأخرى, يف حني ا�ستحوذ الذكور على ن�سيب اأكرب من اإنفاق الأبواب الأخرى (جدول رقم 20). 

تفاوًتا وا�سًحا  اأن هناك  العاملة جند  القوى  اأن�سطة مديرية  يتعلق مبتلقى اخلدمة من  فيما  فاإنه  الرغم من ذلك,  وعلى 

بني  الفجوة  �شاقت  بينما  الأجانب،  عمل  وتراخي�س  العقود  ومراجعة  العمل  راغبي  ت�شجيل  جمال  يف  الذكور  ل�شالح 

الذكور والإناث يف جمال التدريب املهني مقارًنا باملجالت الأخرى جدول رقم (21)

جدول (20) 

توزيع االعتمادات بني الذكور واالإناث مبديرية القوى العاملة

 مبحافظة االإ�سكندرية لل�سنة املالية 2010/2009

البيان
جملة االإنفاق

(باجلنيه)

الن�سيب الن�سبىالتوزيع النوعي

االإنفاق على

الذكور (باجلنيه)

االإنفاق على االإناث

 (باجلنيه)
اإناثذكور

%1720023000522920011793800الأجور والتعوي�سات للعاملني  30.7%  69.3
%804000422800381200�رشاء ال�سلع واخلدمات  52.6%  47.4

%1000056004400الدعم واملنح واملزايا الجتماعية  56.0%  44.0
%18000630011700امل�رشوفات الأخرى  35.0%  65.0

االإجمايل
17855000566390012191100%  31.7%  68.3

                                 امل�سدر: وزارة املالية. 

جدول (21)

 هيكل متلقى اخلدمة من اأن�سطة مديرية القوى العاملة مبحافظة االإ�سكندرية

اجلملةاأنثىذكرالبيان

%ت�سجيل راغبي العمل  73.9%  26.1%  100.0

%املتوقع يف جمال ت�سجيل املعوقني  75.9%  24.1%  100.0

%امل�ستهدف تعيينه  80.0%  20.0%  100.0

%جمال ت�سجيل البحارة راغبي العمل  100.0%  0.0%  100.0

%مراجعة العقود  96.0%  4.0%  100.0

%تراخي�ص عمل الأجانب  68.4%  31.6%  100.0

%يف جمال التدريب املهني   61.2%  38.8%  100.0

%قيا�ص م�ستوى املهارة واإ�سدار تراخي�ص مزاولة احلرفة  96.9%  3.1%  100.0
                                     امل�سدر: وزارة املالية. 
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2-2 -4 مديرية القوى العاملة مبحافظة الفيوم

اإن حتليل توزيع العتمادات بني الذكور والإناث مبديرية القوى العاملة مبحافظة الفيوم لل�سنة املالية, اأظهر اأن اإجمايل 

ن�شيب الذكور من العتمادات اأكرب من العتمادات املخ�ش�شة للن�شاء، وقد برز ذلك ب�شكل وا�شح يف بابى الأجور 

وامل�رشوفات الأخرى, وهو الو�سع الذى يتطابق مع مديرية القوى العاملة فى حمافظة اجليزة؛ الأمر الذى يوؤكد 

الطبيعة املختلفة ملحافظات الوجه القبلي عن حمافظات الوجه البحري جدول (22)

جدول (22) 

توزيع االعتمادات بني الذكور واالإناث مبديرية القوى العاملة

 مبحافظة الفيوم لل�سنة املالية 2010/2009

البيان
جملة الإنفاق

(باجلنيه)

الن�سيب الن�سبىالتوزيع النوعي

الإنفاق على

الذكور(باجلنيه)

الإنفاق على الإناث 

(باجلنيه)
اإناثذكور

%3598000221996001378400الأجور والتعوي�سات للعاملني  61.7%  38.3

%354000219900134100�رشاء ال�سلع واخلدمات  62.1%  37.9

%800030005000الدعم واملنح واملزايا الجتماعية  37.5%  62.5

%50004600400امل�رشوفات الأخرى  92.0%  8.0

%396500024471001517900الإجمايل  61.7%  38.3

                                    امل�سدر: وزارة املالية. 

اأما فيما يتعلق مبتلقى اخلدمة من اأن�شطة مديرية القوى العاملة مبحافظة الفيوم، فقد لوحظ وجود تفاوت وا�شح ل�شالح 

الذكور يف جمال ت�سجيل راغبي العمل ومراجعة العقود وتراخي�ص عمل الأجانب, يف حني يتبدى التفاوت وا�سًحا يف جمال 

التدريب املهني ل�شالح الإناث. كما لوحظ اأي�ًشا تخ�شي�س ن�شاط م�شتقل لفح�س خمالفات ت�شغيل الن�شاء يف هذه املديرية 

جدول رقم (23).
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جدول (23)

هيكل متلقى اخلدمة من اأن�سطة مديرية القوى العاملة مبحافظة الفيوم

اجلملةاأنثىذكرالبيان

ت�سجيل راغبي العمل

%موؤهل عاٍل  86.3%  13.7%  100.0
%غري حملة موؤهالت  82.7%  17.3%  100.0

%ذوو الحتياجات اخلا�سة  65.2%  34.8%  100.0
%امل�ستهدف تعيينه �سواء من الن�رشة القومية اأو القطاع اخلا�ص   63.8%  36.2%  100.0

%تراخي�ص عمل الأجانب  100.0%  0.0%  100.0
%عقود العمل الفردية  78.6%  21.4%  100.0

%خمالفات الأجور   88.6%  11.4%  100.0
%خمالفات �ساعات العمل  78.9%  21.1%  100.0

%خمالفات ت�سغيل الن�ساء  0.0%  100.0%  100.0
%انق�ساء عالقة العمل  95.0%  5.0%  100.0

%عالقات اجتماعية  96.7%  3.3%  100.0
%التدريب املهني  35.0%  65.0%  100.0

%القيا�ص واملزاولة  95.7%  4.3%  100.0
                                     امل�سدر: وزارة املالية. 

2-2 -5 مديرية القوى العاملة مبحافظة املنيا

اأن   ,2010/2009 املالية  لل�شنة  املنيا  مبحافظة  العاملة  القوى  مبديرية  والإناث  الذكور  بني  العتمادات  توزيع  حتليل  اأو�شح 

اإجمايل ن�شيب الذكور من العتمادات كان اأكرب من العتمادات املخ�ش�شة للن�شاء، وقد برز ذلك ب�شكل وا�شح يف بابى الأجور 

وامل�رشوفات الأخرى. وهو الو�سع الذى يتطابق مع مديريتى القوى العاملة فى حمافظتي اجليزة والفيوم؛ الأمر الذى يوؤكد 

الطبيعة املختلفة ملحافظات الوجه القبلي عن حمافظات الوجه البحري جدول رقم (24).

جدول (24):

 توزيع االعتمادات بني الذكور واالإناث مبديرية القوى العاملة

 مبحافظة املنيا لل�سنة املالية 2010/2009

البيان
جملة االإنفاق

(باجلنيه)

الن�سيب الن�سبىالتوزيع النوعي

االإنفاق على

الذكور (باجلنيه)

االإنفاق على االإناث 

(باجلنيه)
اإناثذكور

%693900046253002313700الأجور والتعوي�سات للعاملني  66.7%  33.3

%364000221300142700�رشاء ال�سلع واخلدمات  60.8%  39.2

%900050004000الدعم واملنح واملزايا الجتماعية  55.6%  44.4

%40003100900امل�رشوفات الأخرى  77.5%  22.5

%731600048547002461300الإجمايل  66.4%  33.6

                                   امل�سدر: وزارة املالية. 
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املنيا،  مبحافظة  العاملة  القوى  مديرية  اأن�سطة  من  اخلدمة  مبتلقى  املتعلق  اخلا�س  التحليل  اإىل  بالن�سبة  اأما 

فاإنه ي�سري اإىل زيادة اأعداد الن�ساء من طالبي خدمة العمل من حملة املوؤهالت العليا, مقارنة بالذكور من حملة املوؤهالت 

املتو�شطة واأقل من املتو�شطة، بل مييط اللثان عن اأن هناك تفاوًتا وا�شًحا ل�شالح الإناث يف جمال التدريب املهني (جدول 

رقم 25).

جدول (25)

 هيكل متلقى اخلدمة من اأن�سطة مديرية القوى العاملة مبحافظة املنيا

اجلملةاأنثىذكرالبيان

ت�سجيل راغبى العمل

%موؤهل عاٍل  13.4%  86.6%  100.0
%فوق املتو�سط  65.5%  34.5%  100.0

%متو�سط  74.5%  25.5%  100.0
%اأقل من املتو�سط  87.4%  12.6%  100.0

%فر�ص العمل املتوقعة  88.1%  11.9%  100.0
%التدريب املهني  33.1%  66.9%  100.0

%القيا�ص واملزاولة  98.3%  1.7%  100.0
                                       امل�سدر: وزارة املالية. 

 

3-2 املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي وقطاع ال�سئون ال�سحية

ياأتى تقدمي اخلدمة ال�سحية على قائمة اأولويات البعد الجتماعي التي تتبناها الدولة, وفى هذا الإطار تتوىل مديريات 

ال�سئون ال�سحية العديد من املهام والأدوار التى ت�سهم فى تقدمي اخلدمة ال�سحية للمواطنني. وي�سري حتليل ال�سورة 

الإجمالية ملوازنات مديريات ال�سئون ال�سحية فى املحافظات اخلم�ص(القاهرة- اجليزة- الإ�سكندرية- الفيوم- املنيا) 

اإىل ما يلى:

• ت�ستحوذ الإناث على الن�سبة الأكرب من الإنفاق على الأجور فى مديريات ال�سئون ال�سحية اخلم�ص؛ حيث ت�سل هذه 	

الن�سبة اإىل نحو 68 % فى حمافظة الإ�سكندرية, وتنخف�ص اإىل نحو  53 % فى حمافظة الفيوم.

• حت�شل الإناث اأي�ًشا على الن�شبة الأكرب من الإنفاق على الدعم واملنح واملزايا الجتماعية؛ حيث ت�شل الن�شبة اإىل نحو 	

اجليزة, وتنخف�ص اإىل نحو  56 % فى حمافظة الإ�سكندرية, واإن كانت هذه الن�سبة تنخف�ص اإىل  حمافظة  % فى   65
املنيا. حمافظة  % فى   40

• ي�ستاأثر الذكور باجلانب الأكرب من امل�رشوفات الأخرى فى ثالث حمافظات هى: اجليزة وال�سكندرية والفيوم, فى 	

حني ت�ستاأثر الإناث على بن�سبة اأعلى من امل�رشوفات الأخرى فى حمافظتى القاهرة واملنيا جدول رقم (26).
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جدول(26)

توزيع امل�ستفيدين من اإنفاق مديريات ال�سئون ال�سحية باملحافظات 

البيان

امل�رصوفات االأخرىالدعم واملنح واملزايا االجتماعية�رصاء ال�سلع واخلدماتاالأجور وتعوي�سات العاملني

ذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناث

39%61%37%63%49%51%39%61%القاهرة

89%11%35%65%47%53%45%55%اجليزة

60%40%44%56%48%52%32%68%الإ�سكندرية

57%43%37%63%47%53%47%53%الفيوم

38%62%60%40%48%52%42%58%املنيا

56%44%41%59%48%52%40%60%الإجماىل

                      امل�سدر: وزارة املالية. 

وبالن�سبة اإىل هيكل امل�ستفيدين من اخلدمة التى تقدمها مديريات ال�سئون ال�سحية، ميكن االإ�سارة اإىل عدد من 

النتائج اأهمها:

• ت�ستحوذ الإناث على الن�سبة الأكرب من اأن�سطة مديريات ال�سئون ال�سحية فى حمافظات اجليزة والإ�سكندرية والفيوم؛ 	

حيث تتخطى ن�سبة الن�ساء امل�ستفيدات من اخلدمة ال�سحية التى تقدمها تلك املديريات حاجز ن�سبة الـ 50 %.

• ُيفيد الذكور من اجلانب الأكرب من اأن�سطة مديريات ال�سئون ال�سحية فى حمافظتى القاهرة واملنيا �سكل رقم(14).	

�سكل (14)

هيكل امل�شتفيدين من ن�شاط مديريات ال�شئون ال�شحية باملحافظات  (%)

                                                              امل�سدر: وزارة املالية. 
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2-5 -1 مديرية ال�سئون ال�سحية مبحافظة القاهرة

الإناث على  ا�ستحواذ  اإىل   2010/2009 املايل  للعام  القاهرة  ال�سحية مبحافظة  ال�سئون  اعتمادات مديرية  ي�سري هيكل 

يقرتب  نف�شه  الوقت  وفى  الأخرى.  وامل�رشوفات  والأجور  الجتماعية  واملزايا  واملنح  الدعم  اإنفاق  من  الأكرب  الن�شيب 

الن�سيب الن�سبى لالإناث من الن�سيب الن�سبي للذكور فى الإنفاق على �رشاء ال�سلع واخلدمات جدول رقم (27). فقد

 بلغ ن�سيب الإناث من جملة امل�رشوفات على الأبواب اخلم�سة الرئي�سة ما يقرب من 59 % مقابل 41 % للذكور, ويتفوق 

ن�سيب الإناث على الذكور يف كافة الأبواب كافة. 

جدول رقم (27)

توزيع االعتمادات مبديرية ال�سئون ال�سحية يف حمافظة القاهرة

                                                                                                                                                                                                                                                                          (باجلنيه)

االإجمايلالن�سبة(%)اأنثىالن�سبة (%)ذكرالبيان

61.5183393000%38.5112754060%70638940الأجور وتعوي�سات العاملني

50.765841000%49.333409970%32431030�رشاء ال�سلع واخلدمات

62.01242000%38.0769660%472340الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

57.7129000%42.374470%54530امل�رشوفات الأخري

58.7250605000%41.3147008160%103596840اإجماىل امل�رصوفات

                       امل�سدر: وزارة املالية. 

2-5 -2 مديرية ال�سئون ال�سحية مبحافظة اجليزة

ل يختلف هيكل اعتمادات مديرية ال�سئون ال�سحية مبحافظة اجليزة عن مثيله يف القاهرة؛ اإذ ي�سري حتليل هذا الهيكل اإىل 

ا�شتحواذ الإناث على الن�شيب الأكرب من اإنفاق الدعم واملنح واملزايا الجتماعية والأجور و�رشاء ال�شلع واخلدمات. وفى 

الوقت نف�سه ينخف�ص الن�سيب الن�سبى لالإناث مقارًنا بالن�سيب الن�سبي للذكور فى الإنفاق على امل�رشوفات الأخرى. 

ولكن على م�ستوى اإجمايل هذه الأبواب اخلم�سة لتزال املراأة ت�ستاأثر بالن�سيب الأكرب مبعدل يقرتب من 55 % من جملة 

اعتمادات مديرية ال�سحة باملحافظة جدول رقم (28). 

جدول (28)

توزيع االعتمادات مبديرية ال�سئون ال�سحية يف حمافظة اجليزة

                                                                                                                                                                                                                                                                                   (باجلنيه)

االإجمايلالن�سبة (%)اأنثىالن�سبة (%)ذكرالبيان

55.412002008000%44.656478800%45529200الأجور وتعوي�سات العاملني

53.439252000%46.620949010%1832002990�رشاء ال�سلع واخلدمات

64.6362000%35.4233690%128310الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

12.712000%87.31520%10480امل�رشوفات الأخرى

54.8141634000%45.27766320020%63970980اإجماىل امل�رصوفات
                    امل�سدر: وزارة املالية. 
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3  مديرية ال�سئون ال�سحية مبحافظة االإ�سكندرية  - 5-2

من  الأكرب  الن�سيب  على  الإناث  ا�ستحواذ  ال�سكندرية,  مبحافظة  ال�سحية  ال�سئون  مديرية  اعتمادات  هيكل  من  يتبدى 

اإنفاق الأجور والدعم واملنح واملزايا الجتماعية. وفى الوقت نف�شه يقرتب الن�شيب الن�شبى لالإناث من الن�شيب الن�شبي 

للذكور فى الإنفاق على �رشاء ال�سلع واخلدمات وامل�رشوفات الأخرى يف موازنة العام املايل 2010/2009. وكغريها من 

% من جملة   38 % وما يذهب اإىل الذكور يبلغ   62 املحافظات, فاإن ما يخ�س�ص من اعتمادات هذه اخلدمة للمراأة يبلغ 

العتمادات يف الأبواب امل�سار اإليها جدول رقم (29).

جدول (29)

 توزيع االعتمادات مبديرية ال�سئون ال�سحية يف حمافظة االإ�سكندرية   

                                                                                                                                                                                                                                                                            (باجلنيه)

االإجمايلالن�سبة (%)اأنثىالن�سبة (%)ذكرالبيان

%59648460الأجور وتعوي�سات العاملني  35.2109945540%  64.8169594000

%20848895�رشاء ال�سلع واخلدمات  48.921801105%  51.142650000

%160085الدعم واملنح واملزايا الجتماعية  42.5216915%  57.5377000

%129765امل�رشوفات الأخرى  51.912200235%  48.1250000

%80787205اإجماىل امل�رشوفات  38.0132083795%  62.0212871000
                          امل�سدر: وزارة املالية. 

4  مديرية ال�سئون ال�سحية مبحافظة الفيوم  - 5-2

ي�سري هيكل اعتمادات مديرية ال�سئون ال�سحية مبحافظة الفيوم اإىل ا�ستحواذ الإناث على الن�سيب الأكرب من اإنفاق الدعم 

واملنح واملزايا الجتماعية. وفى الوقت نف�شه يقرتب الن�شيب الن�شبى لالإناث من الن�شيب الن�شبي للذكور فى الإنفاق 

على الأجور و�رشاء ال�سلع واخلدمات, وينخف�ص فى حالة امل�رشوفات الأخرى. وعلى م�ستوى اإجمايل الأبواب تتقارب 

ا�ستمر  واإن  ن�شب ما يخ�س الإناث مع ما يخ�س الذكور، واإن مالت الكفة ن�شبيًّا ل�شالح الأوىل مبعدل يقرتب من 52 %, 

واأ�رشنا  القاهرة والإ�سكندرية واجليزة كما �سبق  الفيوم مقارًنا بغريه يف  الإناث يف حمافظة  اأن�سبة  اأقل من  املعدل  هذا 

جدول رقم (30).



املالية وزارة 
129

مالمح املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعى يف م�رص 

جدول رقم (30)

توزيع االعتمادات مبديرية ال�سئون ال�سحية يف حمافظة الفيوم

                                                              (باجلنيه)

االإجمايلالن�سبة (%)اأنثىالن�سبة(%)ذكرالبيان

91846000  51.6 %47389510  48.4 %44456490الأجور وتعوي�سات العاملني

33561000 52.8 %17727410  47.2%15833590�رشاء ال�سلع واخلدمات

%69520الدعم واملنح واملزايا الجتماعية  34.8  130480% 65.2 200000

30000 42.9 %12860  57.1 %17140امل�رشوفات الأخرى

125637000  51.9%6526200260 48.1 %60376740اإجماىل امل�رصوفات

                        امل�سدر: وزارة املالية. 

5  مديرية ال�سئون ال�سحية مبحافظة املنيا  - 5-2

اأخرًيا, فاإن حتليل هيكل اعتمادات مديرية ال�سئون ال�سحية مبحافظة املنيا ي�سري اإىل ا�ستحواذ الإناث على الن�سيب الأكرب 

الن�شبي  الن�شيب  من  لالإناث  الن�شبى  الن�شيب  ينخف�س  نف�شه  الوقت  وفى  الجتماعية.  واملزايا  واملنح  الدعم  اإنفاق  من 

الأبواب متيل  اإجمايل  ال�سلع واخلدمات وامل�رشوفات الأخرى. وعلى م�ستوى  الأجور و�رشاء  الإنفاق على  للذكور فى 

الن�سبة اإىل الذكور مبعدل 56.3 % مقارنة بن�سبة 43.7 %. وهذه هي اأقل ن�سب تخ�س�ص لالإناث يف املحافظات اخلم�ص 

على م�ستوى اأبواب الإنفاق امل�سار اإليها (جدول رقم 31). 

جدول رقم (31)

 توزيع االعتمادات مبديرية ال�سئون ال�سحية يف حمافظة املنيا      

                                                                                   (باجلنيه)

االإجمايلالن�سبة (%)اأنثىالن�سبة (%)ذكرالبيان

42.0131573000%58.055267630 %76305370الأجور وتعوي�سات العاملني

48.346920000%51.722681650 %24238350�رشاء ال�سلع واخلدمات

61.0250000%39.0152440 %97560الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

37.422000%62.68220 %13780امل�رشوفات الأخرى

43.7178765000%56.378109940 %100655060اإجماىل امل�رصوفات

            امل�سدر: وزارة املالية. 



مالمح املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعى يف م�رص 

املالية وزارة 
130

ثالثـًًا: اخلال�سة واأهم النتائج

امل�ستوى  على  �سواء   ,2010/2009 املايل  للعام  للنوع  امل�شتجيبة  املوازنة  مالمح  اأهم  ا�شتعرا�شنا  خالل  من 

واملنيا  والإ�سكندرية  واجليزة  القاهرة  وهي  املختارة  املحافظات  م�ستوى  على  اأو  للدولة)  العامة  املوازنة  الكلي( 

والقوى  وال�سحة  التعليم  قطاعات  يف  اخلدمية  للمديريات  العام  الإنفاق  بهيكل  يتعلق  فيما  وخا�سة  والفيوم, 

يلي: فيما  نوجزها  املهمة  النتائج  من  عدد  اإىل  التقرير  خل�ص  العاملة, 

• ا لتقدير الإنفاق العام وحتليله من منظور النوع الجتماعي يقوم على عر�ص الت�سنيف 	 تنهج وزارة املالية نهًجا خا�سًّ

التعرف على  اأجل  الأول يقوم على حتليل ملقدمي اخلدمة من  ؛  العامة من خالل مدخلنينْ رئي�سنينْ باملوازنة  اخلا�ص 

مدى التمييز النوعي فيما يتعلق بالفر�ص املتاحة للجن�سنينْ للم�ساركة يف تقدمي اخلدمة, والثانى يهتم بامل�ستفيدين من 

اخلدمة، ومن ثم فهو قائم على اإعداد مالمح مبدئية لالإنفاق العام موزعة طبًقا للم�شتفيد من �شور الإنفاق املختلفة. 

امل�ستجيبة  املوازنات  اإعداد  اإىل  بالن�سبة  عليها  املتعارف  الدولية  املناهج  مع  املتبعة  املداخل  هذه  وتتم�سى 

للنوع االجتماعي. 

• اإنفاقها 	 معظم  اأو  كل  تخ�س�ص  جهات   هناك  اأن  جند   ,2010/2009 من حتليل الإنفاق العام مبوازنة العام املايل 

للنوع الجتماعي, را�سدة لها نحو 234.8 مليون جنيه لرباجمها املختلفة.  كما اأن الن�سيب الن�سبى لالإنفاق على املراأة 

137.1 مليار جنيه  اإجماله نحو  يبلغ  الوظيفي)  للت�سنيف  (اأي وفًقا  للموازنة  الوظيفية  القطاعات  اإنفاق  اإجماىل  من 

بن�سبة 43 % يف املتو�سط, بينما يبلغ الوزن الن�سبي ملا يخ�ص املراأة يف قطاع الدعم واحلماية الجتماعية نحو 49 % 

من جملة هذه العتمادات, يليه ما يخ�س�ص لقطاع الإ�سكان واملرافق. اأما فيما يخ�ص قطاعي التعليم وال�سحة, فاإن 

ن�سيب املراأة يزيد عن 40 % من جملة هذه العتمادات.

• اأظهر التقرير اأي�ًسا اأن الإنفاق العام فى مديريات القوى العاملة ال�سئون ال�سحية, يوجه ب�سكل اأكرب اإىل الإنفاق على 	

لي�ست  الذكور والإناث  الفجوة بني  اأن  اإل  الذكور  اإىل  واإن كان ينحاز  الرتبية والتعليم  اإنفاق مديريات  اأن  املراأة, كما 

كبرية. فقد اأ�سار  حتليل توزيع اعتمادات مديريات الرتبية والتعليم وال�سئون ال�سحية والقوى العاملة على م�ستوى 

املحافظات اخلم�ص - مو�سع الدرا�سة, اإىل عدد من احلقائق, من اأهمها اأن ما يخ�س�ص من اعتمادات املوازنة للذكور 

يبلغ نحو 3.3 مليار جنيه بن�سبة 54 % من اإجماىل اإنفاق مديريات الرتبية والتعليم البالغ 6.2 مليار جنيه, فى حني مت 

تخ�سي�ص نحو 2.9 مليار جنيه لالإنفاق على الإناث بن�سبة 46 %, وقد جاءت الزيادة فى الن�سيب الن�سبى للذكور؛ 

حيث  الذكور؛  على  لالإنفاق  واملنيا  الفيوم  فى  والتعليم  الرتبية  مديريتى  اإنفاق  من  الأكرب  اجلانب  تخ�سي�ص  نتيجة 

يتخطى ن�سيب الذكور حاجز 60 %. بالإ�سافة اإىل ذلك اأنه على الرغم من تقارب الن�سيب الن�سبى للذكور والإناث 

فى حمافظتى القاهرة واجليزة, فاإن العتمادات املخ�س�سة للذكور اأكرب من العتمادات املخ�س�سة لالإناث. كما اأظهر 

29.4 مليون جنيه بن�سبة   اأن خم�س�سات الإناث تقدر بنحو  اإىل  اإنفاق مديريات القوى العاملة  التحليل ملخ�س�سات 

23.2 مليون جنيه لالإنفاق على الذكور بن�سبة 44 %.  الإنفاق, يف حني يقابل ذلك تخ�سي�ص نحو  اإجماىل  %من   56
اأما بالن�سبة اإىل خم�س�سات مديرية ال�سئون ال�سحية, فقد اأ�سار التحليل اإىل اأنه مت تخ�سي�ص نحو 500 مليون جنيه 

بن�سبة 55 %  ل�شالح الإناث، فى مقابل نحو 45 % خ�س�ست للذكور.

ويف النهاية، ي�سدد التقرير على اأن تطبيق منهج املوازنة امل�ستجيبة للنوع ميثل نقلة نوعية تو�سح فل�سفة التوجه 

امل�ساواة  ، كاأحد مبادئ  التفاوت بني اجلن�سنينْ النوعي، وتقليل  التمييز  احلكومي نحو تفعيل �سيا�سات حماربة 

التي اأر�ساها الد�ستور امل�رصي.  
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ملحق (اأ)

مرفق (1) اأ�س�س توزيع بع�س البنود واالأنواع املختلفة مبوازنات مديريات الرتبية والتعليم وح�سابها

البيان

كيفية املعاجلة

طريقة احل�ساباأوجه ال�رشف على البند
طريقة توزيع التكاليف ملقدم اخلدمة 

ومتلقيها وفًقا للنوع الجتماعي

- الأجور والتعوي�سات للعاملني

•  الوظائف الدائمة	

تقدم اخلدمة وتوزع العتمادات بن�سبة 

اأعداد العاملني الذكور والإناث

X املرتبات الأ�سا�سية
العاملون الدائمون للجهة املعينون وفًقا لقانون العاملني املدنيني 

بالدولة رقم (47) ل�سنة 78 وتعديالته.

الربط وفًقا للقانون رقم (47) ل�سنة 78 م�ساًفا اإليه العالوات الدورية 

والت�سجيعية والعالوات اخلا�سة امل�سمومة وفًقا لقوانني اإ�سدارها.

•  الوظائف املوؤقتة	

العمالة املوؤقتة وفًقا لغر�ص التعاقد ومن �سمنها خدمات معاونة X اأجور مو�سميني

وحرا�سة واإداريني ...

قيمة العقد �سامالً الأجر الأ�سا�سي وحافز الإثابة والعالوات اخلا�سة 

وفًقا لقراري اجلهاز املركزي للتنظيم والإدارة رقمي (23) ل�سنة 2006, 

(2) ل�سنة 2007

•  املكافاآت	

عن  العاملني  تعوي�ص   X
جهود غري عادية

ت�رشف ملدير املديرية ووكيلها, وكذلك لبع�ص العاملني القائمني 

باأعمال يف غري اأوقات العمل الر�سمية
وفًقا للقواعد املنظمة لل�رشف بكل جهة

وفًقا للقواعد املنظمة لل�رشف بكل جهة.ت�رشف لبع�ص العاملني الدائمني املتميزين يف اأعمالهمX املكافاآت الت�سجيعية

X مكافاآت التدري�ص
للعاملني املتعاقد معهم بو�سفهم معلمني م�ساعدين اأو من خالل 

تعاقد عادي اأو م�ستعان بهم باحل�سة ل�سد العجز يف هيئات 

التدري�ص باملراحل املختلفة.

املعلم امل�ساعد باأجر 365 جنيًها �سهريًّا �سامالً الأجر الأ�سا�سي وحافز الإثابة 

والعالوات اخلا�سة وبدل املعلم, واملتعاقد العادي باأجر 120 جنيًها �سهريًّا, 

وامل�ستعان بهم باحل�سة 110 جنيهات �سهريًّا, بالإ�سافة اإىل اأجر احل�س�ص الزائدة 

عن الن�ساب للعاملني الدائمني.

•  مزايا نقدية	

ت�رشف جلميع العاملني باملديرية.X عالوة اجتماعية
جنيهان للفرد عند الزواج, وجنيهان للرجل عن كل طفل بحد اأق�سي 

. طفلنينْ

جنيهان للمراأة عند الزواج وللرجل 6 

. جنيهات زواج واإعالة بحد اأق�سي طفلنينْ

العامالت  تعوي�ص  تكاليف   X
املرتب  من   %  25 يعادل  مبا 

ال�سهري

ت�رشف لبع�ص العامالت باملديرية يف اإجازة رعاية الطفل (التي 

حت�سل على %25 من راتبها الأ�سا�سي, على اأن تقوم ب�سداد 

ح�ستها وح�سة احلكومة يف التاأمينات).

اإناث فقط (مقدم اخلدمة)

يف  احلكومة  اإ�سهام  تكاليف   X
اإجازة  يف  العامالت  على  التاأمني 

لرعاية اأطفالهن

اإناث فقط (مقدم اخلدمة)احل�سة التي تتحملها الدولة عن العامالت يف اإجازة لرعاية الطفل.

- �رشاء ال�سلع واخلدمات

•  املواد اخلام	

X الأغذية
ُيفيد منها الطلبة يف مدار�ص الرتبية اخلا�سة طوال العام, بالإ�سافة 

 تكلفة الوجبة = عدد الأيام * عدد الطلبة * �سعر الوجبة * عدد الوجبات.اإىل طالب املرحلة البتدائية.

امل�ستفيدين  الطلبة  اأعداد  على  توزع 

عدد  اأ�سا�ص  على  اخلدمة)  (متلقي 

والإناث. الذكور 

X مواد خام اأخرى
ت�سمل الزي للمدار�ص الع�سكرية (للذكور), خامات الت�سغيل العملي للتعليم 

العام والفني ( كل الطلبة) وزي طالب مدار�ص الرتبية اخلا�سة ملراعاة البعد 

الجتماعي.

وفًقا للقرار املنظم لل�رشف من وزبر الرتبية والتعليم.

- الدعم واملنح واملزايا الجتماعية

•  منح جلهات احلكومة العامة	

نظري اإيجار كل ف�سل متفق عليه.املنح التي تقوم بتقدميها احلكومة للمدار�س املعانة.X جاٍر
املعانة  باملدار�ص  الطلبة  عدد  على  توزع 

النوع. ح�سب  على  اخلدمة)  (متلقي 

- امل�رشوفات الأخرى

•  �رشائب ور�سوم	

ت�سدد ال�رشيبة امل�ستحقة عن م�سرتيات املديرية من الأغذية وقطع X �رشيبة املبيعات

الغيار وخالفه.
وفًقا لالحتياجات وحالت ال�رشف الفعلية.

تق�سم ح�سب امل�ستفيد من امل�سرتيات الأ�سلية 

(الأغذية مثالً تق�سم ال�رشيبة التي تخ�سها 

على عدد الطلبة امل�ستفيدين من التغذية 

املدر�سية).

  امل�سدر: وزارة املالية. 
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