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رابعاً :يف جمال دعم وم�ساندة تكاف�ؤ الفر�ص
تنفذ وحدة تكاف�ؤ الفر�ص بوزارة املالية م�ش��روعا رائدا بعنوان « تكاف�ؤ الفر�ص يف املوازنة العامة للدولة» ،يهدف �إلى حتقيق
العدالة االجتماعية ومراعاة النوع االجتماعي يف املوازنة العامة للدولة ،من خالل ا�س��تخدام موازنة الربامج والأداء ك�أداة
لتنفيذ العديد من ال�سيا�س��ات املالية التي تراعي حقوق الإن�س��ان ،حيث �إن املوازنة امل�ستجيبة تعترب من �أهم �أدوات حتقيق
�إدماج النوع.
ويعد امل�ش��روع من �أولى املبادرات التي يتم تنفيذها يف جمهورية م�ص��ر العربية من خالل وزارة املالية امل�صرية ،باال�شرتاك
مع ال�سفارة امللكية الهولندية كجهة ممولة و�صندوق الأمم املتحدة الإمنائي للمر�أة (اليونيفم) كداعم فني للم�شروع ملا له من
خربات دولية يف م�ساندة مبادرات املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف املنطقة العربية وتوفري امل�ساعدات الفنية واملالية
لزيادة الوعي بني �صانعي ال�سيا�سات واملنظمات غري احلكومية.
يهدف امل�ش��روع �إلى ت�ضمني املوازنة العامة لالحتياجات اخلا�صة باملر�أة والطفل والأ�سرة لالرتقاء ب�أو�ضاع املر�أة االقت�صادية
واالجتماعية ،وكيفية حتقيق امل�س��اواة والإن�صاف بني اجلن�س�ين ،وتلبية احتياجات الفئات الأقل حظا يف املجتمع وخا�صة
املر�أة والطفل ،يف كافة امل�شروعات املدرجة باخلطة واملوازنة العامة.
كما ي�س��تهدف امل�ش��روع حتقيق مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص للمر�أة وو�ضعها يف موقع مت�س��او مع الرجل �أمام فر�ص العمل والأجور
وامل�شاركة الفعالة يف عملية التنمية ،مبا ميثله ذلك من مردود اقت�صادي واجتماعي هام على مكافحة الفقر وحت�سني م�ستوى
املعي�شة �سواء على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو الأ�سري ومن ثم على امل�ستوى القومي.
ويتيح تطبيق املوازنة امل�س��تجيبة للنوع االجتماعي اقرتاح ال�سيا�س��ات والربامج وامل�ش��روعات التي ت�سهم يف حتقيق فر�ص
متكافئ��ة للمر�أة يف املوازنة العامة للدولة ،ل�س��د الفجوة يف التعليم واخلدمات ال�ص��حية والعناية بعالج الأمرا�ض اخلا�ص��ة
باملر�أة والطفل ،ومواجهة العنف الأ�س��ري وتلبية احتياجات الفقراء من الن�س��اء وحت�س�ين فر�ص ح�صولهن على اخلدمات
الالزمة كالنقل واملوا�ص�لات والكهرباء والو�ص��ول �إلى اخلدمات االجتماعية .كما يهدف امل�شروع �أي�ضا �إلى �إلقاء ال�ضوء
على اجلوانب التي حتقق تكاف�ؤ الفر�ص يف املوازنة القومية من حيث العوائد وامل�صروفات واملزايا التي توفرها املوازنة وتكلفة
هذه املزايا.
ويكت�س��ب هذا امل�ش��روع �أهمية كبرية يف ظل �إعادة تبويب املوازنة العامه للدولة وفقاً للت�ص��نيف االقت�ص��ادي الذي يتبناه
�صندوق النقد الدويل ،مبا يتيح مل�صر �أن تندمج يف االقت�صاد العاملي وت�صبح م�ؤ�شراتها االقت�صادية قابله للمقارنة مبا ينعك�س
ايجابياً على �أدائها االقت�ص��ادي ,وحتى يت�س��نى احل�ص��ول على النتائج املرجوة من تطبيق التبوي��ب اجلديد يتطلب ذلك
تطبي��ق موازن��ة الربامج والأداء التي ميكن �أن يكون لها دور هام يف مواجهه التحديات التي ت�ش��هدها م�ص��ر حالياً ,حيث
يتيح �إتباعها الو�ص��ول �إلى فعالية النفقة وكذلك الت�أكد من �أن الإنفاق يحقق النتائج املو�ض��وعة له وهو ما ي�سهم يف حتقيق
اال�ستغالل الأمثل للموارد.
وجتدر الإ�ش��ارة �إلى �أن وحدة تكاف�ؤ الفر�ص بالوزارة اتخذت العديد من اخلطوات والإجراءات من خالل تنفيذ امل�ش��روع،
والتي �س��اعدت كثريا يف الو�ص��ول �إلى �إعداد منوذج مقرتح ملوازنة برامج و�أداء م�س��تجيبة للن��وع االجتماعي يف قطاعات
ال�صحة والتعليم والقوى العاملة ،وذلك يف خم�سة حمافظات هي القاهرة واجليزة والإ�سكندرية والفيوم واملنيا.
وزارة املالية  -التقرير ال�سنوي  - 2009/2007املحور الثالث :الإ�صالح املايل وامل�ؤ�س�سي وتطوير نظم العمل

82

وزارة املالية

وتركزت �أهم جهود الوحدة خالل العام يف الآتي:
 �إعداد دليل تدريبي مرجعي ي�ستخدم يف تدريب العاملني بقطاعات املوازنة العامة بوزارة املالية على كيفية �إعداد
موازنة الربامج والأداء امل�س��تجيبة الحتياجات النوع االجتماعي ،مب�ش��اركة خرباء م��ن معهد التخطيط القومي
وخرباء املوازنة العامة وموازنة املحليات بوزارة املالية.
 تدري��ب  %90من العاملني بقط��اع موازنة املحليات واملوازنة العامة للدولة بالوزارة على كيفية �إعداد موازنة برامج
و�أداء م�ستجيبة للنوع االجتماعي.
 تدريب العاملني ب�إدارات اخلطة واملوازنة بكل من مديريات الرتبية والتعليم وال�ص��حة والقوى العاملة مبحافظات
القاهرة واجليزة والإ�س��كندرية والفيوم واملنيا امل�س��تهدفة بامل�ش��روع على كيفية �إعداد موازنة برامج و�أداء وموازنة
م�ستجيبة للنوع االجتماعي.
 �إ�ض��افة مناذج جديدة خا�ص��ة ب�إعداد املوازنة العامة للدولة للعام املايل  2010/2009لت�ش��مل النماذج اخلا�صة
ب�إعداد موازنة الربامج والأداء واملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
 تنفيذ برنامج للتدريب العملي على املكاتب وامل�س��اندة الفنية باال�س��تعانة بالعاملني بقطاع املوازنة العامة للدولة
وقطاع موازنة املحليات ،والذين �سبق تدريبهم على كيفية �إعداد موازنة الربامج والأداء واملوازنة امل�ستجيبة للنوع
االجتماعي ،بهدف توفري الدعم وامل�س��اندة الفنية الالزمني مل�س��اعدة العاملني باجله��ات التي تتبع قطاع املوازنة
العامة للدولة وقطاع موازنة املحليات على كيفية �إعداد تلك املوازنات.
 االنته��اء م��ن �إعداد املوازنة امل�س��تجيبة للنوع االجتماعي وموازن��ة الربامج والأداء للع��ام املايل 2010/2009
للخم�س حمافظات ال�سابق الإ�شارة �إليها ملديريات الرتبية والتعليم وال�صحة والقوى العاملة.
 االنتهاء من �إعداد املوازنة امل�س��تجيبة للنوع للباب الأول (الأجور وتعوي�ض��ات العاملني) جلميع اجلهات املدرجة
�ضمن املوازنة العامة للدولة.
 �إعداد الدليل التدريبي للموازنات امل�س��تجيبة للنوع االجتماعي يف �صورة منهج ليتم تدري�سه يف مركز التدريب
الإقليمي التابع لوزارة املالية والذي يجرى �إن�شا�ؤه حالياً.
 يت��م حتوي��ل الدلي��ل التدريبي للموازن��ات امل�س��تجيبة للنوع االجتماعي لي�ص��بح كم��اده تعليمي��ة الكرتونية
 E- learning systemتن�ش��ر على الإنرتنت ،وذلك بالتعاون مع �أحد ال�شركات املتخ�ص�صة يف نظم التعليم
االلكرتونية عن بعد.
 �إعداد كتيب يف جمال حمو �أميه املوازنة وذلك بهدف التدريب على كيفية قراءة املوازنة العامة ملنظمات املجتمع
املدين واجلمعيات الأهلية وال�شباب.
تطوير طريقة عر�ض املوازنة يف ظل �إدراك الوزارة ب�أهمية املوازنة امل�س��تجيبة للنوع ك�أداة حتليلية ملدى م�س��اهمة الإنفاق
العام يف حتقيق العدالة بني اجلن�سني واال�ستجابة ملتطلبات النوع االجتماعي.
تطوير منهجية تقدير خم�ص�صات النوع االجتماعي باملوازنة العامة وحتليل اعتمادات املوازنة لكي تعرب عن اال�ستجابة
للن��وع االجتماعي وتو�ض��يح الأن�ص��بة الن�س��بية للمر�أة والرج��ل من تلك االعتم��ادات .هذه املنهجي��ة تقوم على
عر�ض الت�ص��نيف اخلا�ص واالعتمادات املختلفة مب�ش��روع املوازنة مع الأخذ يف االعتب��ار القائمني باخلدمة من ناحية،
وامل�ستفيدين منها من ناحية �أخرى.
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جاري حتويل  %80من موازنة الدولة �إلى موازنة برامج و�أداء م�س��تجيبة للنوع االجتماعي ،وذلك بناء على توجيهات
ال�س��يد الدكتور الوزير ،و�س��وف تقوم الوحدة بتدريب الهيئات اخلدمية واجلهاز الإداري باملوازنة العام للدولة وذلك
لتحقيق الهدف.
وجدير بالإ�شارة �أن تقديرات امل�صروفات العامة مب�شروع املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية  ٢٠١٠/2009بلغت نحو
 319.1مليار جنيه ،وقد ت�ضمنت تلك التقديرات ما يقرب من  137.1مليار جنيه تقريباً متثل ما حت�صل عليه املر�أة من
�إجمايل امل�صروفات العامة .وقد مت �إعداد تلك التقديرات �أخذاً يف االعتبار امل�ؤ�شرات الأولية للتعداد الأخري لل�سكان
ح�س��ب النوع والفئات العمرية املختلفة .وي�س��تهدف هذا الإنفاق مب�ش��روع املوازنة العامة للدولة �إظهار دور املر�أة يف
الأن�شطة الثقافية واالجتماعية وتنمية املر�أة ب�صفة عامة يف املجتمعات الريفية والع�شوائية ب�صفة خا�صة.
وب�ص��فة عامة ف�إنه ميكن عر�ض مالمح تطبيق املوازنة امل�س��تجيبة للنوع االجتماعي ح�س��بما �أمكن ر�صده يف م�شروع
املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2010/2009فيما يلي:
 ت�ضمنت تقديرات م�شروع املوازنة العامة نحو  234.8مليون جنيه ،متثل تقديرات مبا�شرة للمر�أة والطفل والأ�سرة.
 يقدر ن�صيب املر�أة من جملة اعتمادات املوازنة بنحو  137.1مليار جنيه وهو ما يوازي  %43من جملة م�صروفات
املوازنة العامة.
 ت�ض��منت اخلطة اال�س��تثمارية بالباب ال�ساد�س(�شراء الأ�ص��ول غري املالية) العديد من امل�شروعات التي تهدف
مبا�ش��رة �إلى تنمية املر�أة والنهو�ض بها ،وبلغت جملة تقديرات تلك امل�ش��روعات اال�س��تثمارية مب�ش��روع املوازنة
العامة للدولة لل�سنة املالية 2010/2009نحو  ٢١٠مليون جنيه ،وت�ستهدف تلك اخلطط تنمية املر�أة يف جماالت
ال�ص��حة والتعليم وحمو الأمية وكذلك �إدارة امل�ش��روعات ال�صغرية والعمل على �سد الفجوة النوعية بني الإناث
والذكور يف مراحل التعليم الأ�سا�سي والثانوي.
الرتتيب لعقد م�ؤمتر دويل ودعوة جميع اخلرباء والدول التي تعمل يف هذا املجال ،وذلك يف نهاية عام .2009
�ش��هد ع��ام  2009/2008تطورا وحت�س��نا ملحوظا يف �أداء وحدة تكاف���ؤ الفر�ص بوزارة املالية م��ن خالل تنفيذ عدد
من الأن�ش��طة املتنوعة والت��ي تهتم ببناء قدرات العام�لات والعاملني وتنمية مهاراتهم يف جم��االت العمل املختلفة
للح��اق برك��ب التنمية والتقدم ،من خالل تنظيم عدد من ور�ش العمل التدريبية املتخ�ص�ص��ة يف املجاالت املختلفة
املت�ص��لة بالعمل مثل التخطيط اال�س�تراتيچي ،والتفكري االبتكاري ،وتنمية املهارات القيادية ،وكتابة التقارير ،و�إدارة
االجتماعات ،وبناء فرق العمل ،و�إدارة تنظيم الوقت.
اال�س��تمرار يف التعاون والتن�س��يق بني وحدة تكاف ؤ� الفر�ص بالوزارة ومكتب �ش��كاوى املر�أة باملجل�س القومي للمر�أة
كمثال واقعي للتعاون يف جمال حل امل�شكالت التي تواجه املر�أة امل�صرية العاملة.
امل�شاركة كع�ضو يف املر�صد القومي حلقوق الطفل التابع لوزارة الدولة ل�شئون الأ�سرة وال�سكان.
�إ�ستكمال تنمية مهارات وقدرات العاملني بالوزارة يف عام .2010-2009
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