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تجارب ومبادرات دولية في الموازنات المستجيبةة للنوع الجتماعي
تعرض هذه الورقة عدة تاررب ومبادرات دولهة  ي تضمي  موازنات النوع اجاتماعي  ي ايهكل الون سواء على مسسستوى
مر زي  ي الوازنة العامة كلل أو على مستوى منانقي أو ملي .تهدف الورقة بذلك إل  إلقاء الضسسوء على السسستويات
الختللفة  ي التتبهي على الستوى الدوول مبادرات أو سهاسهة عامة .نعرض لسبانها والنمسا مثاال لدولتي  أوروبهتي   ي
مرالل تتللفة من إدماج موازنات النوع  ي النار الون 1ل فلفي لي  تقوم أسبانها منذ متلع الللفهة ببناء قسسدرااا لرصسسد
وللهل ايوة بي  النسي  وتلفعهل سهاسات أوسع للمساواةل استتاعت النمسا أن تدرج موازنات النوع وااب دسسستوري
منذ  . 2007وعلى الضلفة الأرى من النلنتي نعرض تربة الكسهك الرائدة القانرة لوازنات النوع الااتماعي  ي أمريكا
التتهنهة.

أسبانها ل أدوات قوية دون موازنة نوع صرية
سي
تبع للنظام السهاسي السبايل تتوزع السئولهات واللتلهات بي  الدولة الر زية والقالهم السبعة عشر ذاتهة الدارةل ألس
هذا مستويي  أساسهي  لوازنات النوع وسهاسات الساواة ل الستوى الون والقالهمي .فعلى الستوى الونسس تتص وزارة
سة
سالدارة العامس
اللحة واددمات اجاتماعهة والساواةل ثثلة  ي سكرتارية الدولة للخدمات اجاتماعهة والساواةل العنهة بس
لللفرص التساوية؛ بتقههم تدعهم العاملة التساوية وتساوي القرص بي  الناث والذ ورل  ي لي  تتص مؤسسة الرأة – وهي
هان مستقل يتبع للوزارة – بدراسة وتقههم ايوة اجاتماعهة واجقتلادية بي  النسي ل واقتراح سهاسات تعسسزز من وضسسع
ساواة؛ وهي
سهة السس
الرأة .تلعب هانات أأرى أدوار على الستوى الون  ي معالة قضهة عدم الساواةل من ضمنها ملفوضس
هان عابر للوزارات يتشكل من ثثلي  لمهع الوزاراتل وولدات الساواة اللحقة بكل وزارة والعنهة بتتوير آلهات تلفلهلهة
لقهاس أأر السهاسات التبقة على قضهة الساواة وتقدي بهانات إللائهة تلفلهلهة .أما على الستوى النانقيل فقامت يهسسع
القالهم ذاتهة الدارة بتشكهل هان والد على القل تتص بقضهة الساواةل بالضافة إل  أفرع ملهة للفوضهة الرأة و هانسسات
س بي  تلك المهودات الختللفة على الستوى الون والنانقيل
أأرى متماوزة للتخللات الدارية .وللتنسهي

انشاء آلهة

علمة – متمثلة  ي الؤمر القتاعي للمساواة – وتمع ثثبي  عن السئولي  النانقهي  مع أقرامم على الستوى الون لضسسمان
التنسهي دون سهترة من الر ز على النراف.
أنتج هذا مستويات تتللفة ومتنوعة من اتاذ القرار اا يتناسب مع الوضع العم أوالأصل وإن تلفتقر الدولة السبانهة للهسسة
موازنة النوع بشكل أاصل إج أما متلك للهات مكن من قهاس أأر السهاسات القتلادية والاتماعهة على النسي ل مسسا
يلزم القانون رقم  3لسنة  2007أن تتضمن الللاءات أانة النس من أال تعزيز القدرة على تولهد بهانات قائمسسة على
س والشار ة واتاذ القرار ال مكن من ألي قاعدة قوية مستقبلهة
النوع اجاتماعي .ما للك النظام السباي آلهات للتشاور
 1اعتمدت الورقة  ي هاتي  التمربتي  على المهود ال قامت ب الؤسسة الوروبهة لساواة النوع الاتماعي  ي تقههم مدى تلفعهل دوال اجلاد الورو لتوصهات للس أوروبا
والرلان الورو صلوص موازنات النوع .متوافر على الرابط //eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countriesلhttp
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س من منظسسور
لتلفعهل موازنات النوع .جلقا سنعرض  ي التمربة ايندية مشكلة عدم القدرة على قراءة البهانات العامة للموازنة
النوع اجاتماعيل وسنرى أأر ذلك على لفاءة تتبهي موازنات النوع.
النمسال موازنة النوع حي دستوري
ستقتلهة
أداري ل يتشاب وضع الكهانات العنهة بالساواة على أساس النوع بي  النمسا وأسبانهال لكومة مر زية وأقالهم ذات اسس
عالهة تضع ل منهما مؤسسااا العنهة بقضهة الساواة وآلهات عابرة للوزارات والقتاعات تتوو التنسهي والتشبهك .إج إن ما
لهز النمسا هو تقدمها  ي إدراج موازنات النوع – تلري   -ي الدستور .فلفي التعديتت الدسسستورية لسسسنة  2007ل
صهاغة الادة  13أالث )من الدستور التاول
" بب أن ادف الدولة والقالهم) على الوضع التساوي للنساء والرااال  ي الوازنة"
أدى ذلك إل  إ سارب موازنات النوع وضع قانوي ودستوري فريدل ويت هذا الضمان الدستوري ضمن سهاسة نويلة بدأت
سدة
سي قاعس
 ي سنة  2002برنامج نويل المد لتعزيز ضمانات الساواة على أساس النوع  ي يهع مستويات الدولةل ما ألس
أهداف مددة لهتم تتبهقها بداية من  2008على الستوى اللفهدراول و انت ثرة تلك المهودات ببصسسدار مددات رسهة
للهاغة قواني  موازنات النوع  ي  .2001وصار لزام على ل وزارة أن تربط موازنااا يقي الهداف الراوة من الوازنةل
ومن ضمنها أهداف الساواة القائمة على أساس النوع.
ادير بالذ ر أن آلهات الللاءات اسساسة للنوع اجاتماعيل وللهل السهاسات اراعاة النوعل وتقههم أأر السهاسسسات
على قضايا النوعل والشاورات اللفتولة؛ تلعب يهعها دور أساسه  ي شلفافهة الوازنة وتشار هتهال اا يعسسزز من لفسساءة
موازنات النوع ضمنها.
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الكسهكل قانرة موازنات النوع  ي أمريكا التتهنهة
دفع تب الرلان الرلان الكسهكس لبادرة أنلقتها منظمات المتمع الدي  ي سنة  2000الكسهك لتكون رائدة الوازنات
الستمهبة للنوع اجاتماعي  ي أمريكا التتهنهة وقانرة البادرات فهها .استهدفت البادرة تقههم النلفاق اسكومي داأل الوازنة
س النساء وبرامج الساواة على أساس النوع .استتاعت تلك البادرة توفسس القسسدرة على قهسساس
العامة الذي يلب لللحة
س مسسع
استمرارية برامج التمكي  ومدى زيادة أو نقلان التمويل الوا يا .أعتي ذلك لكث من الرلانهات النساءل بالتعاون
س على زيادة الخللات الواهة للنساء  ي الوازنة العامة .ما
 " INMUJERESالؤسسة الوننهة سقوق الرأة"ل القدرة
ستمابة
سل واس
سة سرد فع
سل الوازن
سة داأ
سات أاص
ساء قي ملحق
سة للنس
سات الواه
سع الخلل
س على تمه
سة جلق
سة اللفهدراله
دعى اسكوم
س آلهة رسهة عابرة للمؤسسات  ي شكل لنة عمل تتكسسون من برلانهي  وأ سسادلهي  وثثلي 
لتلك البادرة .ولاله ل تشكلت
س الديل وملك تلك اللمنة لي مسائلة يهع الهات ال للل على موارد تللة لتحسي  وضسسع الرأة ضسسمن
للممتمع
الوازنة العامة.
وعلى اللعهد التنلفهذي  ي 2003ل ان اجهتمام اوازنات النوع منشته القتاع اللحيل فلضمان لفاية الوارد الالهسسة
لتلتهااات اللحهة اداصة بالنساءل قامت وزارة اللحة بالتعاون مع المتمع الدي واللمان الرلانهة الختلسسة باللسسحة
والساواة بتضمي  النوع اجاتماعي بعد أساسي  ي وضع موازنات اللحة .بدأ هذا بتحديد اسااات اللسسحهة اداصسسة
بالنساءل بتقههم الوارد الخللة وقتها و لفايتها أو عدم لفايتها للمتتلبات اللحهة للنساءل ومايةً بتحديد الوارد التلوبة
ومعاي قهاس لقهي ايدف الراو بانتهاء دورة الوازنة .لققت تلك البادرة ااح  ي زيادة لفاءة برامج الوقاية والتشخهص
البكر لممراض ال تلهب النساء بشكل أ ر.
سات
نتج عن تلك البادرات صهاغة قانون الوازنة اللفهدرالهة السئولهات الالهة  ي  2006والذي نص على أن يتم إعداد الوازنس
العامة اعتماد على عدة معاي ل من ضمنها النوع اجاتماعي.
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