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 چكيده

ان و خانواده در كنار فرابخشي بودن آن، موجب شده تجميع اعتبارات پراكندگي اعتبارات حوزه زن

هاي توان اعتبارات اين حوزه را ذيل دستگاهحال ميبا اين. شوداختصاص يافته به اين حوزه دشوار 

هاي ويژه آنكه در تبصرهكرد. بههاي مرتبط پيگيري اصلي حوزه زنان و خانواده و برنامه و شرح فعاليت

 ده هيچ بند مشخصي به اين حوزه اختصاص نيافته است. ماده واح

ميليارد  111دهد، اعتبارات از بررسي مجموعه اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده نشان مي

افزايش يافته كه  1931ميليارد ريال در اليحه بودجه سال  111، به 1934ريال در قانون بودجه سال 

اي در معاونت امور زنان و خانواده حذف ترين تغيير برنامههعمد درصدي آن است. 1به معني رشد 

هاي كاربردي برنامه فناوري اطالعات و توسعه دولت الكترونيك و جايگزين شدن آن با برنامه پژوهش

هاي كاربردي، جهت ذيل برنامه پژوهش ،1931است. بر اين اساس براي معاونت در اليحه بودجه سال 

درنظر اعتبار ريال ميليون  129ميليارد  4« ه و ترجمه درخصوص مسائل زنانتحقيق، مطالعه، مشاور»

 گرفته شده است.

در حوزه زنان و خانواده  1931سال يكي از مهمترين تغييرات صورت گرفته در اليحه بودجه 

ن است. آاجتماعي زنان و خانواده از اليحه و عدم اعتباربخشي مستقل به ـ حذف نام شوراي فرهنگي 

مجموعه شوراي عنوان يكي از اركان زيرشورا به اين 1931يح آنكه تا پيش از اليحه بودجه سال توض

تنها  ،1931جه سال داما در اليحه بوكرد، ميصورت مستقل اعتبار دريافت عالي انقالب فرهنگي به

اعي زنان و اجتم -دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي اعتبار دريافت كرده و نامي از شوراي فرهنگي

اي كه فهم مجموع ميزان اعتبارات اختصاص يافته به شورا را دشوار انواده به ميان نيامده است. نكتهخ

هاي ذيل دبيرخانه تحت عنوان حال با توجه به اينكه يكي از برنامهممكن كرده است. با اينرو غي

وان اين احتمال را داد كه بخش تمي ،قيد شده« برنامه سياستگذاري در امور زنان و تحكيم خانواده»

 اجتماعي زنان و خانواده از طريق اين برنامه تأمين خواهد شد. -اعظم اعتبار شوراي فرهنگي

مل در اليحه أرشد اعتبارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز از ديگر نكات قابل ت

 92وجوانان با رشدي معادل است. بر اين اساس مجموع اعتبارات كانون پرورش فكري كودكان و ن

اي و هم در اعتبارات تملك دارايي يش اعتبارات، هم در اعتبار هزينهدرصد همراه بوده است. اين افزا
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هاي كانون رخ داده اما اگرچه افزايش اعتبار در تمامي شرح فعاليتن دستگاه قابل مشاهده است. اي

مراكز  ادبيدرصد و فعاليت  414با « نوجوانانتوليد و اجراي تئاتر كودكان و »رشد اعتبار فعاليت 

توليد آثار، محتوا و »ها بوده است. فعاليت بيش از ساير فعاليتدرصد  15فرهنگي و هنري كانون با 

بر اين عنوان عالوهنيز براي اولين بار در اليحه اعتبار دريافت كرده است. « ايجاد پورتال كودكان

صورت كامل تغيير به 1931كان و نوجوانان در اليحه بودجه سال هاي كانون پرورش فكري كودبرنامه

 يافته است. 

 در حوزه زنان و خانواده نكات زير قابل ذكر است: 1931سال در مجموعه در اليحه بودجه  -

به اختصاص رديف در حوزه زنان و خانواده بايد  1931ازجمله نكات مثبت اليحه بودجه سال 

رپرست خانوار براي اولين بار ذيل سازمان بهزيستي، وزارت تعاون، كار و رفاه برنامه مجزا براي زنان س

برنامه حمايت از »اي مستقل تحت عنوان امام خميني )ره(، اختصاص برنامه اجتماعي و كميته امداد

ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و متناسب شدن « ايراني -توسعه و الگوسازي مد و لباس اسالمي

سياستگذاري در امور زنان و تحكيم »ماعي زنان و خانواده تحت عنوان اجتـ وراي فرهنگي برنامه ش

 با شرح وظايف اين سازمان اشاره كرد. «خانواده

خورد كه در ادامه به آنها اشاره ها و خألهايي نيز در اين اليحه به چشم ميحال چالشبا اين

 گردد:مي

 ،تحكيم نهاد خانوادهعدم وجود شرح فعاليت و اقدام خاص جهت  -

 ،هاي مرتبط با حمايت از زنان سرپرست خانوارعدم تمركز در فعاليت -

هاي معاونت امور زنان و خانواده با اهداف و جايگاه معاونت امور متناسب نبودن شرح فعاليت -

 ،زنان و خانواده

 دار.يكرد دولت درخصوص بيمه زنان خانهمشخص نبودن رو -

 

 مقدمه

، در اين گزارش به بررسي مجموعه اعتبارات و 1931م وصول اليحه بودجه سال با توجه به اعال

 هاي اختصاص داده شده به حوزه زنان و خانواده پرداخته شده است. برنامه

سنجش مجموع اعتبارات اختصاص يافته به حوزه زنان و خانواده بسيار دشوار است. بخش عمده 

هاي ذيل چنين شرح فعاليتهاي مرتبط و همو برنامهها تگاهاين دشواري به پراكندگي اعتبارات در دس

لحاظ ماهيت ساختار، نوع عملكرد و بههاي اصلي كه بر دستگاهگردد. بر اين اساس عالوهباز مي هر برنامه

)اين هماهنگي حتي از عنوان دستگاه گردند مرتبط با حيطه حوزه زنان و خانواده تلقي مي كامالًها برنامه

هايي روبرو هستيم كه اگرچه عنوان و شرح وظايف ها و برنامهدر بودجه سنواتي با دستگاهابل فهم است(، نيز ق



 

 

 

ها با اين وجود، ذيل برنامهمرتبط با حوزه زنان و خانواده نيست  صورت كاملبهو  مستقيماًاصلي دستگاه 

ها و اقداماتي مرتبط با رنامهب -با توجه به حيطه وظايف و اهداف سازمان –هاي آنهايا شرح فعاليت

 حوزه زنان و خانواده حضور دارد. 

علت قرار گرفتن مفهوم خانواده در آن و به گستردگي دامنه ، بهزنان و خانواده حوزه ،عالوه بر اين

نده اعتبارات اختصاص يافته به خانواده شهدا، اعتبارات اختصاص يافته به رتواند دربردااين مفهوم، مي

خانواده عنوان اعتبارات حوزه زنان و مت خانوار و ... نيز گردد. اينكه بتوان از اين اعتبارات بهموضوع سال

رسد اين اعتبارات پيش از آنكه با حوزه زنان و خانواده مرتبط باشد نظر ميياد كرد محل بحث است. به

تر مين اساس مناسببهداشت و سالمت و... ارتباط تنگاتنگ دارد. بر ه ،با حوزه تخصصي چون رفاه

. هرچند كه ممكن است برخي اين شوداست اين اعتبارات ذيل حوزه تخصصي خود محاسبه و بررسي 

 خانواده نيز باشند. ايده را نپذيرفته و معتقد به لزوم به حساب آوردن اين اعتبارات در حوزه زنان و

ي اختصاص عتبارات واقعچنين مشخص شدن اگويي و همعلت پرهيز از پراكندهدر اين گزارش به

ها به چنين وجود دفاتر تخصصي مرتبط با اين موضوعات در مركز پژوهشيافته به اين حوزه و هم

هاي مختص زنان و اعتبارات آنها، موضوعات مرتبط با سالمت خانواده چون موضوعاتي چون دانشگاه

 . شدواهد پزشك خانواده، خدمات ارائه شده به خانواده شهدا و .... پرداخته نخ

بر اين اساس در ابتدا ماده واحده اليحه و مواد اختصاص يافته به اين حوزه بررسي خواهد شد، 

اي رجمله معاونت امور زنان و خانواده، شواين حوزه از ااصلي مرتبط بهاي سپس اعتبارات دستگاه

ون پرورش فكري ميه خواهران و كانل، شوراي سياستگذاري حوزه عو خانواده فرهنگي اجتماعي زنان

ها پرداخته خواهد شد و در نهايت نيز به بررسي آنهاي كودكان و نوجوانان و شرح اقدامات ذيل برنامه

ذكر شده است و ها خانواده كه در ساير دستگاه ن وهاي مرتبط با حوزه زناها و شرح فعاليتساير برنامه

 يم.پردازهاي اليحه با برنامه پنجم توسعه ميانطباق برنامه

 

 در حوزه زنان و خانواده 5931احكام اليحه بودجه سال 

هاي توسعه در كشور به مجلس شوراي اسالمي در با توجه به تقديم اليحه تنظيم برخي از احكام برنامه

، شاهد كاهش حجم 1931سال و بررسي اين مواد در صحن علني، در اليحه بودجه  1/1/1934تاريخ 

هايي با همواره تبصرهاين اساس اگرچه در سنوات گذشته  احده هستيم. برهاي ماده واحكام و تبصره

يي هاي اجرااعطاي مجوز به مركز امور زنان و خانواده جهت عقد تفاهمنامه با دستگاه»موضوعاتي چون 

ستگاهي براي كرد تا يك درصد از اعتبارات دوز هزينهاعطاي مج»و يا « جهت پيشبرد اهداف خود

هيچ  1931در حوزه زنان و خانواده حضور داشت، در اليحه بودجه سال « انوادهحوزه زنان و خ

 اي مرتبط با موضوع زنان و خانواده وجود ندارد.تبصره
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حسب دستگاه، برنامه خانواده بر بررسي اعتبارات اختصاص يافته به حوزه زنان و

 و شرح فعاليت

خانواده موجب شده تجميع اعتبارات اختصاص  طور كه ذكر شد پراكندگي اعتبارات حوزه زنان وهمان

. جهت فهم بهتر اين موضوع در اين گزارش، اعتبارات به دو صورت شوديافته به اين حوزه دشوار 

 هاي اصلي حوزه زنان و خانواده و برنامه و شرح اقدامات مرتبط ذكر شده است.دستگاه

 هاي اصلي حوزه زنان و خانوادهالف( دستگاه

لحاظ ماهيت ساختار، هايي روبرو هستيم كه بهر حوزه زنان و خانواده با دستگاهذكر شد د طور كههمان

مرتبط با حيطه حوزه زنان و خانواده تلقي  و حتي عنوان دستگاه كامالًها نوع عملكرد و برنامه

له اين جماز. كردهاي اصلي حوزه زنان و خانواده تلقي توان دستگاهرا ميها گردند. اين دستگاهمي

اي راجتماعي زنان و خانواده، شوـ به معاونت امور زنان و خانواده، شوراي فرهنگي ها بايد دستگاه

هاي علميه خواهران و شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سياستگذاري حوزه

 اشاره كرد.

 جمهوريعاونت امور زنان و خانواده رياستم. 5

ترين نهاد فعال در حوزه سياستگذاري اجرايي در جمهوري مهمواده رياستزنان و خانمعاونت امور 

هاي اين معاونت در مقايسه با قانون . در ادامه اعتبارات و برنامهدشوموضوع زنان و خانواده تلقي مي

 بررسي شده است. 1934بودجه سال 



 

 

 

 (ميليون ريال)                         5931با قانون بودجه سال  5931ر اليحه بودجه سال هاي معاونت امور زنان و خانواده دمقايسه اعتبارات و برنامه .5جدول 

 عنوان كد دستگاه

 اعتبارات اختصاصي اياعتبارات هزينه
اعتبارات تملك دارايي 

 ايسرمايه
 مجموع اعتبارات

قانون 

بودجه 

5931سال   

اليحه 

بودجه سال 

5931 

درصد 

 رشد

قانون 

بودجه 

سال 

5931 

اليحه 

بودجه 

سال 

5931 

درصد 

 رشد

قانون 

بودجه 

سال 

5931 

اليحه 

بودجه 

سال 

5931 

درصد 

 رشد

قانون 

بودجه 

5931سال   

اليحه 

بودجه سال 

5931 

درصد 

 رشد

111.111 مركز امور زنان و خانواده -جمهورينهاد رياست  111.111  99/1  1 1 1 111 111 11/1  111.111  111.111  99/1  

111.111 هاي زنان و تحكيم خانوادهارتقاي توانمندي  155.115  11/5  1 1 1 1 1 11/1  111.111  155.115  11/5  

111.44 هاي اجتماعي جوانان و زنانها و مشاركتبرنامه حمايت از تشكل  111.44  11/1  1 1 1 1 1 11/1  111.44  111.44  11/1  

11/1 1 1 هاسازي تعمير تجهيز فضا، ساختمانمقاوم أمين، توسعهبرنامه ت  1 1 1 111 111 11/1  111 111 11/1  

129.4 1 هاي كاربرديبرنامه پژوهش  111 1 1 1 1 1 11/1  1 129.4  111 
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ميليارد ريال در قانون بودجه  111شود مجموعه اعتبارات معاونت از طور كه مالحظه ميهمان

 1افزايش يافته كه به معني رشد  1931ميليارد ريال در اليحه بودجه سال  111، به 1934سال 

هر چند كه . اي معاونت رخ داده استدرصدي در مجموع اعتبارات هزينه 1درصدي آن است. اين رشد 

با توجه به حجم اندك ، اين رشد را بايد رشد منفي در نظر گرفت. 1931با توجه به نرخ تورم سال 

اي معاونت ميليارد ريال اعتبارات هزينه 111از مجموع تخدامي معاونت و نقش ستادي آن، نيروهاي اس

ريال براي حقوق و مزايا در نظر گرفته شده و بخش عمده اين  ميليون155ميليارد و  1تنها در اليحه، 

نواده هاي مرتبط با حوزه زنان و خاميليون ريال( براي اجراي برنامه 129ميليارد و 112اعتبار )

 اختصاص يافته است.

با « هاي زنان و تحكيم خانوادهارتقاي توانمندي» آيد برنامهبر مي 1اساس آنچه از جدول بر

ميليارد ريال در  115به  1934ميليارد ريال در قانون بودجه سال  111درصد از  5رشدي معادل 

هاي ها و مشاركتت از تشكلحماي» هاياعتبار برنامه افزايش يافته است. 1931سال اليحه بودجه 

در « هاساختمانسازي، تعمير، تجهيز فضا، مقاوم ،أمين، توسعهبرنامه ت»و « اجتماعي جوانان و زنان

اي در معاونت امور زنان ترين تغيير برنامهعمدهتغييري نيافته است.  1934مقايسه با قانون بودجه سال 

برنامه »و جايگزين شدن آن با  «عه دولت الكترونيكفناوري اطالعات و توس»و خانواده حذف برنامه 

ذيل برنامه  1931است. بر اين اساس معاونت در اليحه بودجه سال  «هاي كاربرديپژوهش

ميليارد  4« تحقيق، مطالعه، مشاوره و ترجمه درخصوص مسائل زنان»، جهت «هاي كاربرديپژوهش»

ميليارد ريال  4، 1934ت كه در قانون بودجه سال حالي اساين در ،كردهميليون اعتبار دريافت  129و 

 «خانواده و زنان حوزه در اطالعاتيهاي بانك از حمايت» فعاليتاز اعتبارات معاونت جهت 

 اختصاص يافته بود. 

هاي صورت گرفته ذيل هر برنامه در معاونت امور زنان و خانواده در با توجه به اهميت فعاليت

 هر برنامه مورد بررسي قرار گيرد: ادامه تالش شده شرح اقدام



 

 

 

 كل كشور  5931هاي معاونت امور زنان و خانواده در اليحه بودجه سال شرح فعاليتبررسي  .6جدول 

 (ميليون ريال)

 شماره

 /دستگاه

 برنامه

 شرح فعاليت برنامه

مجموع 

اعتبارات در 

بودجه قانون 

5931 

مجموع 

اعتبارات در 

اليحه بودجه 

5931 

 هدف كمي

سنجه 

 عملكرد
 هزينه واحد مقدار

1519112111 
هاي توانمندي يارتقا برنامه

 خانواده تحكيم و زنان

 2.111 11 طرح 21.111 21.111 زنان شغلي هايمهارت ارتقاي

 1.215 11 طرح 12.155 21.111 خانواده و زنان جسماني سالمت و رواني بهداشت وضعيت ارتقاي

 1.111 2 مراسم 2.111 2.111 1و روز ملي خانواده برگزاري مراسم روز زن

 2.111 11 طرح 21.111 11.111 هانمايشگاه و هانشست برگزاري

 11 111 نفر 1.111 21.111 نخبه و كارآفرين نويسنده، محقق، هنرمند، ايثارگر، زنان تشويق

 4.111 11 طرح 41.111 11.111 فرهنگيهاي طرح و آموزشيهاي برنامه از حمايت

 511 11 طرح 5.111 4.111 حمايت از بانك اطالعاتي در حوزه زنان و خانواده  

1519115111 

 و هاتشكل از حمايت برنامه

 جوانان اجتماعي هايمشاركت

 و زنان

 2.911 21 تشكل 44.111 44.111 بانوان هايتشكل و هاتعاوني از حمايت

 412 11 طرح 4.129 21.111 2حقيق، مطالعه، مشاور و ترجمه درخصوص مسائل زنانت هاي كاربرديپژوهش برنامه 1511111111

91254 
سازي، مين، توسعه، مقاومأت برنامه

 هاتعمير تجهيز فضا، ساختمان
- 111 111    

                                                 
 (  قرار داشته است.91212« )هاي اجتماعي جوانان و زنانها و مشاركتحمايت از تشكل»مجموعه برنامه اين فعاليت در زير 1934ر قانون بودجه سال . د1

 قرار داشت. «هاي زنان و تحكيم خانوادهانمنديارتقاي تو» مجموعه برنامهاين فعاليت زير 1934. در قانون بودجه سال 2
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 درخصوص جدول فوق چند نكته قابل ذكر است:

برنامه  ،كندميعتبار دريافت هايي كه معاونت امور زنان و خانواده ذيل آن ااگرچه يكي از برنامه -

است و بخش عمده اعتبارات اختصاص يافته به معاونت « خانواده تحكيم و هاي زنانتوانمندي يارتقا»

شرح حال نگاهي بهد ريال( با اينميليار 111ميليارد ريال از 115صرف همين برنامه گردد ) بايد نيز 

وشني درخصوص موضوع تحكيم خانواده اقدام ردهد هاي ذيل اين برنامه نشان ميفعاليت

مرتبط با تحكيم هاي حالي است كه در حوزه شاخص. اين درزيرمجموعه آن، قرار نگرفته است

ياستگذاري كه سبا چالش جدي روبرو هستيم ژه وضعيت ازدواج و طالق در كشور وينهاد خانواده، به

 نمايد.معاونت در اين خصوص را الزامي مي

چنين عنوان گيرد و همموعه اين نهاد قرار ميمجرچه حوزه خانواده جزء زيرديگر اگعبارت به

درخصوص تحكيم نهاد خانواده عملياتي ي ريزفقدان برنامه ،ين زمينه وجود داردبرنامه مشخص در ا

محسوب اليحه بودجه در بخش زنان و خانواده هاي جدي رغم رشد آمار طالق در جامعه از چالشعلي

 گردد.مي

دهد عمده اقدامات معاونت متمركز بر هاي تعريف شده نشان ميبه عمده شرح فعاليت نگاهي -

هاي اجرايي بوده و در راستاي سياستگذاري در حوزه زنان و خانواده اقدام روشني تعريف نشده فعاليت

 و هانشست برگزاري، خانواده و زنان جسماني سالمت و رواني بهداشت وضعيت ارتقاياست. 

 و هاتعاوني از حمايت ،نخبه و كارآفرين نويسنده، محقق، هنرمند، ايثارگر، زنان ها، تشويقنمايشگاه

اجرايي  هايفعاليتهمگي فرهنگي هاي طرح و آموزشيهاي برنامه از حمايت ،بانوان هايتشكل

ا چرهستند اينكه  1بر اين بخش عمده اين اقدامات داراي متولي اجرايي در سطح وزارتهستند. عالوه

بازنگري كرد اعتبارات خود در راستاي سياستگذاري اجرايي يا جاي هزينهمعاونت امور زنان و خانواده به

هاي اجرايي شده كه در آن رابطه، متولي مشخصي قوانين و مقررات حوزه زنان و خانواده وارد فعاليت

 2ال است.ؤدارد محل سوجود هاي اجرايي در دستگاه

هاي هاي آموزشي و طرححمايت از برنامه»دهد شرح فعاليت شان ميول فوق ننگاهي به جد -

ست و هاي زنان و تحكيم خانواده، بسيار كلي تنظيم شده ارتقاي توانمندياذيل برنامه « فرهنگي

رقم  زمينهويژه آنكه براي هر طرح در اين يرد. بهگهايي صورت ميمشخص نيست ذيل آن چه فعاليت

 .كه رقم نسبتاً زيادي استنظر گرفته شده ميليارد ريال در  4111

                                                 
ها : وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ها و تشكلال براي ارتقاي بهداشت زنان :  وزارت بهداشت؛ حمايت از تعاونيعنوان مث. به1

 بنياد شهيد و امور ايثارگران و .......  ،تشويق زنان ايثارگر

هاي آن است. با اين وجود با چالشها به حوزه زنان و خانواده و معاونت در توضيح اين مسئله، معتقد به عدم توجه دستگاهاگرچه  .2

مناسب است  ،هاي نيازمند توجه در اين حوزهتوجه به اعتبارات ناچيز معاونت در اين زمينه و عدم امكان فعاليت در همه زمينه

 شد.دهد، راهكار ديگري بيانديهاي اجرايي خرد كه مخاطب چنداني را نيز تحت پوشش قرار نميمعاونت به جاي ورود به فعاليت



 

 

 

هايي روي فعاليتبايد ريزي معاونت رسد برنامهنظر ميندك معاونت بهبا توجه به حجم اعتبارات ا -

دست آمده در آن زمينه با چالش بيشتري مواجه هستيم و اساس آمار و اطالعات بهكه برشود  متمركز

زنان بيمه هاي اجتماعي، ايد. حوزه تحكيم خانواده، آسيبنمتر ميام در آن حوزه ضروريلويت اقدوا

 1هستند.موضوعات برخي از اين دار خانه

 اجتماعي زنان و خانوادهـ شوراي فرهنگي . 6

نمايد، شوراي حوزه سياستگذاري فعاليت ميدر هاي اصلي حوزه زنان و خانواده كه يكي از دستگاه

عالي انقالب فرهنگي محسوب  ه از شوراهاي اقماري شوراياجتماعي زنان و خانواده است كـ فرهنگي 

وعه شوراي عالي عنوان يكي از اركان زيرمجماين شورا به ،1931د. تا پيش از اليحه بودجه سال شومي

تنها  5931جه سال داما در اليحه بوكرد ميصورت مستقل اعتبار دريافت انقالب فرهنگي به

 -گي اعتبار دريافت كرده و نامي از شوراي فرهنگيدبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهن

اي كه فهم مجموع ميزان اعتبارات به ميان نيامده است. نكتهاجتماعي زنان و خانواده 

هاي حال با توجه به اينكه يكي از برنامهبا اين ممكن كرده است.اص يافته به شورا را غيراختص

توان اين قيد شده مي« نان و تحكيم خانوادهر امور زبرنامه سياستگذاري د» ذيل دبيرخانه تحت عنوان

ن برنامه اجتماعي زنان و خانواده از طريق ايـ احتمال را داد كه بخش اعظم اعتبار شوراي فرهنگي 

بر برنامه اصلي خود، از اينكه شورا در سنوات گذشته عالوهحال با توجه به تأمين خواهد شد. با اين

توان متوجه شد آيا امسال نيز بخشي نمي ،كرده استنيز اعتبار دريافت مي هاي كاربرديبرنامه پژوهش

 از اعتبارات اين برنامه به اين شورا اختصاص پيدا خواهد كرد يا نه. 

                                                 
 هاي اين حوزه ذكر شده است.اهم چالش ءروزه معاونت امور زنان و خانواده اين موارد جز 111. در گزارش عملكرد 1
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 (ميليون ريال)       كل كشور  5931اجتماعي زنان در اليحه بودجه سال  -هاي شوراي فرهنگيبررسي شرح فعاليت .9 جدول
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 برنامه
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اعتبارات در 

قانون بودجه 

5931 

مجموع 
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اليحه بودجه 
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151919911 
برنامه سياستگذاري در  امور زنان و 

 1تحكيم خانواده

هاي فرهنگي و راهبري و ساماندهي فعاليت

 اجتماعي زنان 
 951 91 سند 11.211 11.112

                                                 
 ثابت باقي مانده است. 1931در اليحه بودجه سال ن آليت ذيل هاي زنان و تحكيم خانواده به سياستگذاري در  امور زنان و تحكيم خانواده تغيير عنوان پيدا كرده اما شرح فعا. اگرچه عنوان برنامه شورا از ارتقاي توانمندي1



 

 

 

 91اجتماعي زنان از طريق تهيه ـ هاي فرهنگي اساس جدول فوق، راهبري و ساماندهي فعاليتبر

سياستگذاري در امور »هاي ذيل برنامه جمله شرح فعاليتميليون ريال از 951يك با اعتبار سند هر 

در طول يك سال تا چه ميزان  سند سياستگذاري، 91تهيه باشد. اينكه مي« تحكيم خانواده زنان و

سوي ديگر تهيه هر ماه دو سند(. از تقريباًي شدن است نكته قابل بررسي است )قابل اجرايي و عمليات

در حوزه زنان و  خانواده است  سند در عرض يك سال به معني تراكم بيش از اندازه اسناد راهبردي 91

( نيز اطالعي در دست نيست. سند 25)تهيه  ا در اين خصوصويژه كه از عملكرد سال گذشته شوربه

 صورت مستقل قادر بهاده بهاجتماعي زنان و خانوـ رسد با توجه به اينكه شوراي فرهنگي نظر ميبه

طرح يا »از سنجه عملكرد « سند»جاي سنجه عملكرد تر بود بهاد ياد شده نيست مناسبتصويب اسن

 كرد. استفاده مي« پژوهش

ع زن و رغم ذكر هر دو موضوهاي شورا اينكه عليو برنامهها شرح فعاليت نكته ديگر درخصوص

تنها به حوزه زنان پرداخته شده و ها شورا در كنار يكديگر اما در شرح فعاليتخانواده در عنوان برنامه 

 در زمينه تحكيم خانواده اقدام مشخصي بيان نشده است. 

 5شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهران .9

اساس شرح وظايف و ساختار بررا هاي علميه خواهران گرچه شايد بتوان شوراي سياستگذاري حوزها

اما با توجه به فعاليت تخصصي اين شورا در حوزه كرد، بندي يل حوزه تبليغات اسالمي نيز دستهذ ،آن

 مجموعه حوزه زنان و خانواده ذكر شده است. اهران در اين گزارش اين نهاد زيرخو

مورد  1934هاي اين شورا در مقايسه با قانون بودجه سالامه مجموعه اعتبارات و برنامهدر اد

 بررسي قرار گرفته است:

                                                 
در قالب اشخاص  1932هاي علميه خواهران شكل گرفته است تا پيش از اليحه سال اين شورا كه از تجميع جامعه الزهرا و حوزه. 1

كرده نون رديف مستقل دريافت كتا 1932نمود. اين دستگاه از  اليحه بودجه سال بگير حقيقي و حقوقي اعتبار دريافت ميكمك

 است.
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  5931با قانون بودجه سال  5931هاي علميه خواهران در اليحه بودجه سال هاي شوراي سياستگذاري حوزهمقايسه اعتبارات و برنامه .1جدول 

 (ميليون ريال)

 انعنو كد دستگاه

 مجموع اعتبارات اياعتبارات تملك دارايي سرمايه اعتبارات اختصاصي اياعتبارات هزينه

قانون بودجه 

5931سال   

اليحه بودجه 

5931سال   
 درصد رشد

قانون 

بودجه 

سال 

5931 

اليحه 

بودجه 

سال 

5931 

درصد 

 رشد

 قانون بودجه

5931سال   

 اليحه بودجه

5931سال   

درصد 

 رشد

قانون بودجه 

5931سال   

اليحه بودجه 

5931سال   
 درصد رشد

143.441.1 هاي علميه خواهرانشوراي سياستگذاري حوزه 114911  111.414.1  45/1  1 1 11/1  111.252  111.252  11/1  443.392.1  111.315.1  24/1  

143.441.1 حوزوي علوم برنامه حمايت از مدارس و طالب  1511114111  121.491.1  51/19-  1 1 11/1  1 111.225  11/1  143.441.1  924.514.1  44/2  

451.212 1 هاي كاربرديبرنامه پژوهش 1511111111  11/111  1 1 1 1 1 1 1 451.212  11/111  

111.252 1 1 1 1 1 1 برنامه احداث تأمين و نگهداري اماكن و فضاهاي فرهنگي 91214  1 -111 111.252  1 -111 



 

 

 

هاي علميه خواهران از ات شوراي سياستگذاري حوزهطور كه مالحظه شود مجموع اعتبارهمان

ميليارد  315به يك هزار و  1934ميليون ريال در قانون بودجه سال  443ميليارد و  392و يك هزار 

دهد ل شورا نشان ميهاي ذيدرصدي است. نگاهي به برنامه 24/1ريال افزايش يافته كه به معني رشد 

ه درصد رشد منفي همرا 51/19با « حوزويعلوم ز مدارس و طالب حمايت ا»اي برنامه اعتبار هزينه

ميليارد ريال  252اي به مبلغ يافت اعتبارات تملك دارايي هزينهعلت درحال اين برنامه بهبوده با اين

 است.كرده درصد رشد را تجربه  44/2در مجموع 

جمله و پژوهشي ازتبليغي هاي آموزشي، فرهنگي، هزار طلبه زن در فعاليت 51حمايت از 

 آموزش از حمايتهاي شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهران است. جهت مجموعههاي زيرفعاليت

ميليارد ريال اعتبار مدنظر گرفته شده كه  153مبلغي معادل يك هزار و  ديني )خواهران( علوم طالب

ملي است. اينكه أرقم قابل ت ريال براي هر نفر است كهميليون  141و ميليارد  14كرد به معني هزينه

كرد يك ميليارد توماني براي پذيرد كه سبب هزينهمايت صورت ميذيل اين ح هايي دقيقاًچه فعاليت

 فرهنگي، تبليغي هايفعاليت از شود نيازمند بررسي گزارش عملكرد اين نهاد است. حمايتهر طلبه مي

هاي شوراست. جهت اعمال اين ذيل برنامهجمله اقدامات ديگر ذكر شده خواهران( از) ديني علوم

هاي نظر گرفته شده است. براي حمايت از فعاليتهزار طلبه مد 51ميليارد ريال براي  212حمايت، 

نظر گرفته شده كه به  ميليارد ريال در 212اعتبار پروژه( نيز  51) پژوهشي طالب در زمينه علوم ديني

 ريالي براي هر پروژه است. ميليون  413و ميليارد  9كرد معني هزينه

دولتي، جهت كمك به مركز تربيت ، ذيل كمك به اشخاص حقوقي غير15بر اين در جدول عالوه

ميليون  111ميليارد و  15مبلغ  1934سال مدارس ديني مناطق محروم و خواهران در اليحه بودجه 

 13درصد افزايش به  11با  1931سال ريال اعتبار در نظر گرفته شده كه اين رقم در اليحه بودجه 

 ميليون ريال رسيده است. 211ميليارد و 

 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. 1

اما با كرد، چه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان را بايد ذيل حوزه فرهنگ و هنر محسوب گرا

هنري در حوزه كودكان  – فرهنگي هايتوجه به اينكه اين نهاد، تنها نهاد فعال رسمي در عرصه فعاليت

هاي ذيل اين دستگاه كودكان و نوجوانان هستند در اين گزارش به است و مخاطب تمامي برنامه

 بررسي اعتبارات آن ذيل نهادهاي مرتبط با حوزه زنان و خانواده پرداخته شده است.

نان در اليحه هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوامالحظه: با توجه به اينكه عنوان برنامه

تغيير يافته است امكان مقايسه اعتبارات اختصاص يافته به صورت كامل به 1931بودجه سال 

هاي كانون در قانون بودجه سال )عنوان برنامه هاي آن در مقايسه با سال گذشته نبوده استبرنامه

 و آموزشي كمك وسايلتأمين  فراغت، برنامه اوقات ديني و فرهنگي خدماتتأمين  ، برنامه1934

بوده  برنامه حمايت و گسترش هنرهاي نمايشي، برنامه توسعه نشر و ترويج كتابخوانيكننده، سرگرم



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

حذف شده و برنامه توسعة ها تمامي اين عنوان برنامه 1931سال حال در اليحه بودجه است با اين

مه رشد و پرورش فكري و برناو نوجوانان تأمين و توليد آثار متناسب تربيتي و پرورشي كودكان 

 .اند(ن و نوجوانان اعتبار دريافت كردهكودكا



 

 

 

 5931با قانون بودجه سال  5931هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در اليحه بودجه سال مقايسه اعتبارات و برنامه .1جدول 

 (ميليون ريال)

 عنوان كد دستگاه

 اعتبارات اختصاصي اياعتبارات هزينه
ت تملك دارايي اعتبارا

 ايسرمايه
 مجموع اعتبارات

ه قانون بودج

5931سال   

اليحه بودجه 

5931سال   

درصد 

 رشد

قانون 

بودجه 

سال 

5931 

اليحه 

بودجه 

سال 

5931 

درصد 

 رشد

قانون 

بودجه 

سال 

5931 

اليحه 

بودجه 

سال 

5931 

درصد 

 رشد

قانون 

بودجه 

5931سال   

اليحه بودجه 

5931سال   

درصد 

 رشد

214111 
كت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و شر

 نوجوانان
111.511  512.311  13/91  1 1 1.11 121.94  121.14  53/11  121.514  599.191.1  11/92  
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 514شود مجموع اعتبارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از طور كه مالحظه ميهمان

ميليارد ريال افزايش يافته كه به معني  91به يك هزار و  1934ميليارد ريال در قانون بودجه سال 

 511درصد از  91اي اين نهاد نيز با رشدي معادل درصد است. اعتبارات هزينه 92ادل رشدي مع

افزايش  1931سال ميليارد ريال در اليحه بودجه  311به  1934ميليارد ريال در قانون بودجه سال 

 ملك دارايي اين دستگاه نيز قابل مشاهده است.يافته است. اين افزايش اعتبارات، در اعتبارات ت

 هاي ذيل هر برنامه بررسي شده است.و شرح فعاليتها در جدول زير برنامه



 

 

 

 (ريالميليون )                                       كل كشور  5931هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در اليحه بودجه سال بررسي  شرح فعاليت .2جدول 

 شماره

 /دستگاه

 برنامه

 شرح فعاليت برنامه

مجموع اعتبارات در 

سال بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

 5931سال 

 هدف كمي

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

1519113111 
تأمين و توليد آثار متناسب  هبرنامه توسع

 تربيتي و پرورشي كودكان و نوجوانان

كننــده بــراي كودكــان و توليــد وســايل ســرگرم تجديــد

 4.931 1.151 نوجوانان
تعداد محصول تجديد 

 توليد شده
41 142 

 هاي كودكان و نوجوانانتجديد چاپ كتاب
19.411 31.121 

تعداد كتاب تجديد 

 چاپ شده
1.541 12 

 11.111 1 پورتال 11.111 - رتال كودكانوثار، محتوا و ايجاد پآتوليد 

 كننده براي كودكان و نوجوانانليد اول وسايل سرگرمتو
1.421 5.451 

تعداد محصول توليد 

 اول
41 144 

 49 1.111 تعداد كتاب چاپ اول 43.911 13.111 هاي كودكان و نوجوانانچاپ اول كتاب

1519191111 
برنامه رشد و پرورش فكري كودكان و 

 نوجوانان

گـي و هنـري كـانون    هاي ادبـي مراكـز فرهن  انجام فعاليت

 55.111 43.111 براي كودكان و نوجوانان
تعداد افراد تحت 

 آموزش
111 551 

هاي فرهنگي مراكز فرهنگي و هنري كـانون  انجام فعاليت

 براي كودكان و نوجوانان
945.311 422.111 

تعداد افراد تحت 

 آموزش
111 141 

هاي هنري مراكز فرهنگـي و هنـري كـانون    انجام فعاليت

 براي كودكان و نوجوانان
143.411 111.111 

تعداد افراد تحت 

 آموزش
211 341 

المللــي كودكــان و ملــي و بــين هــايبرگــزاري جشــنواره

 نوجوانان
4.311 4.141 

تعداد جشنواره برگزار 

 شده
14 441 

 12.352 - هاي بلند براي كودكان و نوجوانانتوليد فيلم

تعداد عناوين 

 ههاي توليد شدفيلم

 

2 4.414 
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 شماره

 /دستگاه

 برنامه

 شرح فعاليت برنامه

مجموع اعتبارات در 

سال بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

 5931سال 

 هدف كمي

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

 1هاي كوتاه براي كودكان و نوجوانانتوليد فيلم
- 14.411 

تعداد عناوين 

 هاي توليد شدهفيلم
12 1.211 

 توليد و اجراي تئاتر كودكان و نوجوانان
4.111 94.111 

تعداد تئاترهاي توليد 

 و اجرا شده
41 111 

1159141111 
برنامه تأمين توسعه مقاوم سازي تعمير 

 و نگهداري فضاتجهيز 

 
94.121 14.121    

                                                 
 هاي كوتاه و بلند براي كودكان و نوجوانان در كنار يكديگر ديده شده بود.توليد فيلم 1934در قانون بودجه سال 



 

 

 

هاي كانون پرورش فكري شود مجموعه اقدامات متنوعي ذيل برنامهطور كه مالحظه ميهمان

ذشته نيز وجود داشته با كودكان و نوجوانان گنجانده شده است. بخش عمده اين اقدامات در سنوات گ

 92ه بوده است. امري كه منجر به رشد با افزايش اعتبار همرا 1931اليحه بودجه سال در حال اين

ها در اليحه شده است. اگر چه عمده شرح فعاليت 1934مجموع اعتبارات در مقايسه با سال درصدي 

 ها قابل توجه است:با رشد مثبت همراه بوده اما رشد برخي از فعاليت

 «توليد و اجراي تئاتر كودكان و نوجوانان»درصدي اعتبار فعاليت  414رشد  ـ

 مراكز فرهنگي و هنري كانون براي كودكان و نوجوانان. ادبيفعاليت »درصدي اعتبار  15رشد  ـ

 .«هاي كودكان و نوجوانانچاپ اول كتاب»درصدي اعتبار فعاليت  99ـ رشد 

 «.توليد آثار، محتوا و ايجاد پورتال كودكان»ـ اضافه شدن شرح فعاليت 

ساماندهي و چون سنوات گذشته موضوع نيز هم 1931در اليحه بودجه سال بر اين عالوه

. رهبر معظم انقالب هاي اين شورا ديده نشده استها، در ذيل برنامهبازينظارت بر اسباب

در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به موضوع نقش  13/3/1932اسالمي در تاريخ 

چنين توليد خارجي و همهاي بازير اسبابجم فرهنگي و لزوم نظارت بيند تهاآدر فرها بازياسباب

م به ذكر است الز 1اند.كيد ورزيدهأدار و تهيه پيوست فرهنگي در اين راستا تبازي داخلي معنياسباب

 سوي شوراي عالي انقالب فرهنگي شورايياز 1955هاي كودكان در سال بازيجهت ساماندهي اسباب

مختلفي هاي شكل گرفته كه اگرچه متشكل از دستگاهها بازيتحت عنوان شوراي نظارت بر اسباب

هايي چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، وزارت آموزش  و پرورش، صنعت، ازجمله نمايندگان دستگاه

اساس اساسنامه، دبيرخانه شورا در كانون پرورش فكري ود برمعدن و تجارت و.... هستند با اين وج

  كودكان و نوجوانان متمركز شده است.

                                                 
 جوان، -روي رفتار ملت ما  روي ذهن ملت ما و بر خواهند بربنابراين تهاجم فرهنگي يك حقيقتي است كه وجود دارد؛ مي»

شود هايي كه وارد كشور ميبازيهمين است؛ اين اسباب هاي اينترنتي ازجملهاثرگذاري كنند. اين بازي -ن، حتي كودك نوجوا

دار و جذاب حرص خوردم با بعضي از مسئولين اين كار را بازي داخلىِ معنيتوليد اسباب كه من چقدر سر قضيه همين است ازجمله

شاءاهلل همان تصميم را هم دنبال كنيد كه اينجا يك تصميمي در اين زمينه گرفته شد، حاال ان هراًدنبال بكنند؛ البته بحمداهلل ظا

هاي خوبي درست كردند؛ خوب هم بود؛ اول هم هاي فعال و مسئول، عروسكاجرايي بشود. خب، دوستان ما آمدند در يكي از دستگاه

ها[ برانگيخت كه اينها آمدند در مقابل باربي و مانند اينها، اين ]عروسك -ها را يعني مخالفين را، خارجي -حساسيت طرف مقابل را 

را درست كردند؛ ولي نگرفت. من به اينها گفتم كه اشكال كار شما اين است كه شما آمديد به فالن نام، يك پسري را، يك دختري را 

خب، يك عروسك  -گوييم اينهاست پيوست فرهنگي كه مي ببينيد، -شناسد نمي ما اصالً در بازار، اين عروسك شما را بچهآورديد 

اند، اين فيلم را آنجا شناسد. ده بيست فيلم درست كردهما مي شناسد، بتمن را بچهما مي درحالي كه مرد عنكبوتي را بچه است فقط،

گويد اين را براي من مادرش ميكرد، در مغازه هست، به پدر و بيند همان عروسكي كه در فيلم داشت كار ميديده، بعد كه مي

شناسد؛ اين پيوست فرهنگي ]است[. شما بايستي اين عروسك را كه ساختيد، در كنار ساخت عروسك، ده بخريد؛ عروسك را مي

خرند، وقت خودشان ميها؛ بعد كه معرفي شد، آنكرديد براي اينكه اين عروسك معرفي بشود پيش بچهبيست فيلم كودك درست مي

هرحال اين هايي را بايست كرد. بهشود؛ و ورشكست شد. يعني يك چنين دقتوقتي معرفي نشد، بازار ندارد و ورشكست مي]ولي[ 

در ديدار با اعضاي شوراي عالي  13/3/1932بيانات مقام معظم رهبري در تاريخ  .«تهاجم فرهنگي به اين شكل يك واقعيتي است

 .انقالب فرهنگي
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 هاي حوزه زنان و خانوادهو شرح فعاليتها ب( برنامه

صورت كامل مرتبط با حوزه زنان و خانواده بهها هاي اصلي كه شرح وظايف و عملكرد آنبر دستگاهعالوه

هايي روبرو هستيم كه اگرچه و شرح فعاليتها و برنامهها با دستگاه 1931است در اليحه بودجه سال 

ها لحاظ تخصصي در حوزه زنان و خانواده دانست اما برخي برنامهتوان بهرا نمي طه عملكرد دستگاهحي

خانواده  است در حيطه زنان وكرده هايي كه آن دستگاه براي آن اعتبار دريافت يا شرح فعاليت

. به همين علت در اين بخش به اين اعتبارات پرداخته شده است. در ادامه تالش شده شودميمحسوب 

 .شوداشاره ها و شرح اقدامات و اعتبارات آنها برنامهبه اين 



 

 

 

 (ميليون ريال)                          5931هاي فرعي در اليحه بودجه سال هاي مرتبط با حوزه زنان و خانواده در دستگاهبررسي برنامه و  شرح فعاليت .7 جدول

 شرح فعاليت برنامه عنوان دستگاه

مجموع 

اعتبارات در 

بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

5931 

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

 وزارت ورزش و جوانان

برنامه  -1512111111

 گسترش ورزش بانوان

 1هاي ورزشيتئها و هيكمك به فدراسيون
 11 19.142 تئفدراسيون/ هي 211.111 114.111

برنامه  -1519123111

دايت امور حمايت و ه

 فرهنگي و تربيتي جوانان

ها و جشنواره امور جوانان ها، نمايشگاهبرگزاري همايش

 در امر ازدواج
 411 41 رويداد 24.921 24.921

 911 111 مركز 91.111 11.511 حمايت از ايجاد مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده

 9.119 4 مركز 21.111 21.111 حمايت از برنامه مشاوره و تحكيم خانواده

 1.111 41 مورد 41.111 21.511 حمايت از توليدات فرهنگي، هنري در موضوع ازدواج جوانان

 سازمان بهزيستي

برنامه  -1312111111

پوشش بيمه پايه اجتماعي 

 مددجويان بهزيستي

 5 11.111 نفر 911.212 949.351 هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهريبيمه

 هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار روستاييهبيم
 9/1 95.111 نفر 11.211 11.111

برنامه  -1319115111

تأمين كمك معيشت 

 نيازمندان

 4 11.541 نفر 111.111 3.111 هاي موردي به مددجويانپرداخت حمايت

 هاي نيازمندپرداخت مستمري به خانواده
 3 132.411 نفر 1.531.111 1.141.119

برنامه  -1319114111

 حمايت از سالمندان

 2كمك به نگهداري سالمندان در خانواده
 11 111 نفر 1.111 -

برنامه  -1319111111

حمايت از كودكان و 

 نوجوانان

 211 411 نفر 121.111 51.111 توانمندي و ترخيص فرزندان تحت سرپرستي يارتقا

نوجوانان توان علمي، آموزشي و تربيتي كودكان و  يارتقا

 تحت سرپرستي
 4 22.111 نفر 31.111 31.111

                                                 
 حذف شده است. 1931سال نيز قرار داشت كه در اليحه بودجه « تجليل از قهرمانان ورزش بانوان»، در ذيل اين برنامه فعاليت 1934. در قانون بودجه سال 1

 است.كرده ( اعتبار دريافت مي91419ذيل برنامه توانبخشي )« كمك به نگهداري معلوالن، سالمندان و بيماران رواني مزمن»اين فعاليت سال گذشته با عنوان 
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 شرح فعاليت برنامه عنوان دستگاه

مجموع 

اعتبارات در 

بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

5931 

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

 9 141.111 نفر 111.111 431.111 ييتأمين يك وعده غذاي گرم به كودكان مهد روستا

 132 24 نفر 1.111 11.111 آموزان شين آبادحمايت از دانش

هاي كمك به بهبود تغذيه كودكان مبتال به بيماري

 متابوليك
 1 1.411 نفر 1.111 4.311

هاي كم هاي خانوادهكمك به تأمين شهريه مهدكودك

 درآمد 
 2 11.111 نفر 141.111 194.119

 2 21.111 نفر 41.211 41.111 هاي داراي فرزند چند قلوكمك به تغذيه كودكان خانواده

سسات ؤكمك به نگهداري فرزندان در مراكز و م

 غيردولتي
 94 3.111 نفر 924.111 213.111

 42 19.111 نفر 144.111 911.111 كمك به نگهداري كودكان و نوجوانان در خانواده

 

برنامه  -1319113111

حمايت از خانواده و زنان 

 سرپرست خانوار

 9 11.111 نفر 41.914 13.111 توان علمي و تربيتي فرزندان تحت پوشش ارتقاي

 2 21.111 نفر 11.111 11.111 خدمات مالي خرد يارتقا

سازي شغلي زنان سرپرست پرداخت سرمايه كار و آماده

 خانوار
 911 211 نفر 41.111 41.111

 12 14.111 دانشجو 132.111 411.111 پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش

 11 4.111 نفر 41.111 41.111 تأمين لوازم ضروري مددجويان تحت پوشش

 2 129.111 نفر 911.111 111.111 خانوارتقويت امور مددكاري زنان سرپرست 

 44 321 نفر 41.111 41.111 هاي هميار زنانتقويت و توسعه گروه

 111 911 نفر 91.111 91.111 راهبري تأمين وديعه مسكن زنان سرپرست خانوار

 12 1.411 نفر 11.111 11.111 هاي نيازمندسالمت جسمي و رواني زنان خانواده

 91 2.111 نفر 41.111 11.111 هيزيه مددجويان تحت پوششكمك به ج



 

 

 

 شرح فعاليت برنامه عنوان دستگاه

مجموع 

اعتبارات در 

بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

5931 

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

 9 21.111 نفر 41.111 41.111 هاي داراي فرزند چند قلوكمك به خانواده

برنامه  -1319191111

ديدگان حمايت از آسيب

 اجتماعي

 11 4.111 نفر 121.111 41.111 ساماندهي كودكان خياباني

 ادگيهاي فردي و خانومداخله در بحران
 111 2.111 نفر 411.111 211.111

برنامه  -1314119111

ارائه خدمات توانبخشي به 

 نيازمندان

 بر خانوادهارائه خدمات توانبخشي مبتني
 21 4.111 نفر 115.111 194.111

كمك به نگهداري معلوالن و بيماران رواني مزمن در 

 1خانواده
 1 91.111 نفر 231.111 -

و رفاه  وزارت تعاون، كار

 اجتماعي

برنامه  -1312114111

پوشش بيمه پايه اجتماعي 

 مددجويان تحت پوشش 

 4 1.111 نفر 91.111 91.111 هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار شهريبيمه

 هاي اجتماعي زنان سرپرست خانوار روستاييبيمه
 1 95.111 نفر 41.111 11.111

برنامه  -1319111111

باردار و  توسعه رفاه مادران

 زنان سرپرست خانوار

 111 211 نفر 21.111 21.111 تأمين وديعه مسكن زنان سرپرست خانوار

 1 51.111 نفر 111.111 - تقويت امور مددكاري زنان سرپرست خانوار

 41 111 نفر 21.111 21.111 هاي هميار زنانتقويت و توسعه گروه

 1/1 11.111 نفر 41.111 41.111 خانواركمك به تأمين سرمايه كار زنان سرپرست 

 111 211 نفر 21.111 - كمك به تأمين مسكن زنان سرپرست خانوار

 15/1 51.111 نفر 1.111 - كمك به تغذيه مادران باردار و شيرده نيازمند 

 11 4.211 نفر 11.111 11.111 بر خانوادهارائه خدمات توانبخشي مبتنيبرنامه  -1319112111

                                                 
 كرده است.( اعتبار دريافت مي91419ذيل برنامه توانبخشي )« كمك به نگهداري معلوالن، سالمندان و بيماران رواني مزمن»اين فعاليت سال گذشته با عنوان 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 شرح فعاليت برنامه عنوان دستگاه

مجموع 

اعتبارات در 

بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

5931 

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

كمك به نگهداري معلوالن و بيماران رواني مزمن در  توسعه رفاه معلولين

 1خانواده
 1/1 11.111 نفر 1.111 11.111

برنامه  -1319119111

توسعه رفاه كودكان و 

هاي نوجوانان خانواده

 نيازمند

 1 94.111 نفر 41.111 41.111 آموزان نيازمند هاي تحصيلي دانشتأمين هزينه

 2 21.111 نفر 11.111 11.111 ك وعده غذاي گرم به كودكان مهد روستاييتأمين ي

 2 1.111 نفر 11.111 11.111 ساماندهي كودكان خياباني

 9 91.111 نفر 121.111 123.111 كمك به بهبود تغذيه كودكان معلول مراكز روزانه

كمك به تأمين شهريه مهدكودك كودكان معلول و 

 رآمددهاي كموادهخان
 1 21.111 نفر 21.111 21.111

 

 1 21.111 نفر 91.111 21.111 هاي داراي فرزند چند قلوكمك به تغذيه كودكان خانواده 

 1 2.111 نفر 91.111 - هاي داراي فرزند چند قلوكمك به خانواده

برنامه  -139191111

هاي كنترل و كاهش آسيب

 اجتماعي

 2/1 1.1111 نفر 11.111 - ري خانوادهاي و مددكاارائه خدمات مشاوره

 هاي فردي و خانوادگي راهبري مداخله در بحران
 2 11.111 نفر 91.111 9.111

برنامه  -1319199111

حمايت از اشتغال اقشار 

 خاص

 راهبري ارائه خدمات مالي خرد زنان روستايي

 1 11.111 نفر 11.111 -

كميته امداد امام خميني 

 )ره(

برنامه  -131211411

پوشش بيمه اجتماعي 

 مددجويان تحت پوشش

 4 424.111 نفر 2.124.441 2.122.111 پوشش بيمه پايه اجتماعي مددجويان تحت پوشش 

 2 1.111.111 نفر 9.415.121 9.221.111 پوشش بيمه پايه سالمت مددجويان شهريبرنامه  -1312112111

                                                 
 كرده است.افت مي( اعتبار دري91911ذيل برنامه توانبخشي )« كمك به نگهداري معلولين در خانواده»اين فعاليت سال گذشته با عنوان 



 

 

 

 شرح فعاليت برنامه عنوان دستگاه

مجموع 

اعتبارات در 

بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

5931 

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

پوشش بيمه پايه سالمت 

 مددجويان شهري

برنامه  -1319115111

تأمين كمك معيشت 

 نيازمندان

 11 1.111.111 نفر 11.411.191 13.911.111 هاي نيازمندپرداخت مستمري به خانواده

 21 11.111 نفر 1.111.111 - هاي نيازمندپرداخت موردي به خانواده

 24 21.111 نفر 191.111 191.111 كمك به تأمين لوازم ضروري زندگي

برنامه  -1319121111

حمايت از كودكان و 

نوجوانان و زنان سرپرست 

 خانوار

 1 152.111 نفر 152.111 152.111 ارائه خدمات حقوقي به نيازمندان

 99/1 211.111 نفر 51.111 51.111 برگزاري اردوهاي تربيتي

 9 11.111 نفر 141.111 141.111 سرپرستراهبري حمايت از كودكان بي

 9 11.111 نفر 212.111 212.111 هاآموزان نيازمند در خوابگاهنشنگهداري از دا

 24 11.111 نفر 1.311.111 1.311.111 كمك به ازدواج مددجويان

 12 11.111 نفر 1.191.111 341.111 كمك به رفع سوء تغذيه كودكان

سسه آموزش عالي ؤم

علمي، كاربردي جهاد 

 كشاورزي

برنامه  -1112119111

 ان روستاييآموزش زن

 19/1 141.111 ساعت -نفر 1.111 - آموزش فرآوري و كاهش ضايعات محصوالت كشاورزي

بهبود سطح توانمندي اقتصادي زنان و دختران روستايي 

 از طريق آموزش
 1/1 5.111 جومهارت 4.111 -

نهادينه نمودن مشاركت زنان روستايي در راستاي 

 توسعه روستاييهاي مختلف بخش كشاورزي و فعاليت
 1/1 5.111 جومهارت 4.111 -

ستاد مبارزه با مواد 

 مخدر

برنامه  -1319119111

پيشگيري از سوء مصرف 

 مواد مخدر و روانگردان

راهبري ارائه خدمات پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر 

 9/1 211.111 نفر 14.111 - در خانواده

 وزارت كشور
برنامه  -1112112111

ه، تحقيق و بررسي، مطالع

 1هاي فرهنگي و اجتماعي زنانراهبري مشاركت
21.231 21.111 

 درصد

 رضايتمندي
111 211 

                                                 
 اعتبار دريافت نموده است.« اجتماعي زنان ـتوسعه مشاركت فرهنگي ». اين فعاليت در سال گذشته با عنوان 1



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 شرح فعاليت برنامه عنوان دستگاه

مجموع 

اعتبارات در 

بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

5931 

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

مشي در حوزه ه خطئارا

 اجتماعي

 وزارت دادگستري

برنامه  -1112129111

تعامل و هماهنگي 

المللي در حوزه حقوقي بين

 و قضايي

 هماهنگي امور كنوانسيون حقوق كودك

 545 41 مورد 23.311 -

برنامه  -1211112111

 حقوق عامه ياحيا

 حمايت از صغار و امور حسبيه
 51 211 نفر 11.111 151.111

 ارتش -بسيج سازمان

 ميليوني 21

 برنامه -1111112111

 توسعه و آموزش جذب،

 بسيج

 و زنان آموزي،دانش )دانشجويي، فرهنگيارائه خدمات 

 341 121 ميليون نفر 111.114 111.114 اقشار( ساير

وزارت علوم، تحقيقات و 

 فناوري

برنامه  -1119121111

راهبري امور فرهنگي در 

 آموزش عالي

 ساماندهي و زنان فرهنگيـ  اجتماعي مشاركت توسعه

 911 1 طرح 1.511 1.111 جوانان امور

وزارت علوم، تحقيقات و 

امور علمي،  -فناوري

 فرهنگي و آموزشي

برنامه  -1119113111

هنگي به ارائه خدمات فر

 دانشجويان

 ساماندهي و زنان فرهنگي ـ اجتماعي مشاركت توسعه

 21 211 نهادسازمان مردم 1.211 1.111 جوانان امور

 مقام نمايندگي نهاد

 در رهبري معظم

 هادانشگاه

 برنامه -1511113111

 هدايت و حمايت

 ـ فرهنگي هايفعاليت

 هاديني در دانشگاه

 يياجراي طرح ملي ازدواج دانشجو

 4 25.111 زوج 122.111 123.144

 41 11 مورد 2.111 -اندركاران دست بخشي بهحمايت از ساماندهي و هويتبرنامه  -1519111111 ارشاد و فرهنگ وزارت



 

 

 

 شرح فعاليت برنامه عنوان دستگاه

مجموع 

اعتبارات در 

بودجه  قانون

5931 

مجموع اعتبارات 

در اليحه بودجه 

5931 

 هدف كمي

 هزينه واحد مقدار سنجه عملكرد

حمايت از توسعه و  اسالمي

الگوسازي مد و لباس 

 ايراني -اسالمي

 ايرانيـ حوزه مد و لباس اسالمي 

ضه و ترويج نمادها و حمايت از طراحي، توليد، عر

 ايراني ـ الگوهاي مد و لباس اسالمي 
 111 11 طرح 1.111 -

ـ المللي مد و لباس اسالمي هاي بينحمايت از فعاليت

 ايراني
 211 21 طرح 1.111 -

هاي ساماندهي مد و لباس در جهت حمايت از فعاليت

 گسترش عفاف و حجاب
 311 41 مورد 91.111 21.111

 تقريب يجهان مجمع

 اسالمي مذاهب

برنامه  -1511121111

گسترش و تعميق انديشه 

 تقريب مذاهب اسالمي

 هاي تقريبي براي بانوان جهان اسالمفعاليت

 11.111 1 طرح 11.111 11.111

 وزارت آموزش و پرورش

برنامه  -1111111111

پرورشي، امور تربيتي و 

 آموزانندسازي دانشتوانم

 اهنمايي خانوادهارائه خدمات مشاوره و ر

 14/1 111.111 دانش آموز 4.111 9.111

وزارت آموزش و 

ادارات كل  -پرورش

آموزش و پرورش 

 هااستان

برنامه  -1111111111

پرورشي، امور تربيتي و 

 آموزانندسازي دانشتوانم

 ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي خانواده

 119/1 11.193.332 دانش آموز 95.111 25.111

 و آموزش وزارت

 مدارس سازمان-پرورش

 توسعه و دولتيرغي

 هاي مردميمشاركت

برنامه  -1111111111

راهبري توسعه مدارس 

هاي غيردولتي و مشاركت

 مردمي

ريزي مشاركت زنان در آموزش و سياستگذاري و برنامه

 پرورش
 11 211 مورد 9.511 1.211



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

و شرح ها با حوزه زنان خانواده ذيل برنامه آيد اعتبارات مرتبططور كه از جدول فوق بر ميهمان

كميته ، سازمان بهزيستي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي هاي متعددي چونهاي دستگاهفعاليت

ستاد مبارزه با مواد ، سسه آموزش عالي علمي، كاربردي جهاد كشاورزيؤم، امداد امام خميني )ره(

 نمايندگي نهاد، بسيج، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انسازم، وزارت دادگستري، وزارت كشور، مخدر

 مذاهب تقريب جهاني مجمع، اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت، هادانشگاه در رهبري معظم مقام

فرابخشي حوزه زنان و از ، وزارت ورزش و جوانان ذكر شده كه نشان وزارت آموزش و پرورش، اسالمي

 خانواده دارد.

وق نيز شامل موضوعاتي چون كودكان خياباني، زنان سرپرست خانوار، تنوع موضوعات جدول ف

هاي نيازمند، زنان روستايي، سوء تغذيه كودكان، كودكان معلول، خانواده داراي فرزند چند قلو، خانواده

دهنده گردد از يكسو نشانودكان و مد و لباس مياجتماعي زنان، حقوق ك –مشاركت فرهنگي 

 سوي ديگر دشواري تجميع اعتبارات فوق است.و ازفرابخشي بودن حوزه 

 خصوص جدول فوق چند نكته قابل ذكر است: در

به موضوع  زنان سرپرست 1931دهد در اليحه بودجه سال نگاهي به جدول فوق نشان مي -

هاي ويژه آنكه براي اولين بار برنامهتوجه ويژه شده است. بهها خانوار و حمايت و توانمندسازي آن

ذيل سازمان « حمايت از خانواده و زنان سرپرست خانوار»ي با اين موضوع تحت عنوان برنامه مستقل

ذيل كميته امداد، برنامه « برنامه حمايت از كودكان و نوجوانان و زنان سرپرست خانوار»بهزيستي، 

در اليحه  ي ذيل وزارت تعاون كار و رفاه اجتماع« توسعه رفاه مادران باردار و زنان سرپرست خانوار»

متنوعي چون بيمه  هايدر قالبها هاي صورت گرفته ذيل اين برنامهاند. حمايتاعتبار دريافت نموده

سازي شغلي زنان سرپرست خانوار، مددكاري اجتماعي زنان سرپرست خانوار )شهري و روستايي(، آماده

نقطه ضعف باشد. ر و .... ميچنين سرمايه كار براي زنان سرپرست خانواها، تأمين وديعه مسكن و همآن

هاي تعريف شده براي سازمان بخش عمده شرح فعاليتعمده در ارتباط با اين موضوع اين است كه 

باشد. اين امر از يكسو منجر به پراكنده شدن بهزيستي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مشترك مي

د و ازسوي ديگر قابليت نظارت بر شوراد پوشش ذيل هر دو سازمان مياعتبارات و كاهش حجم اف

و انسجام در گزارش عملكرد كلي از وضعيت حمايت از زنان سرپرست خانوار در كل جامعه را ها فعاليت

در اين زمينه امكان نظارت  و اعتبارات ذيل يك دستگاهها رسد تجميع فعاليتنظر ميكند. بهسلب مي

 دهد. را افزايش ميها بخشي فعاليتو اثر

هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي اولين بار ذيل برنامه 1931ر اليحه بودجه سال د -

مبلغ « ايراني -برنامه حمايت از توسعه و الگوسازي مد و لباس اسالمي»اي مستقل تحت عنوان برنامه

تاريخ  با توجه به تصويب قانون ساماندهي مد و لباس در ميليارد ريال اعتبار دريافت نموده است. 15



 

 

 

روي هاي پيشو چالش 11/4/1915نامه اجرايي آن در در مجلس شوراي اسالمي و آيين 12/11/1911

 ياي مستقل به اين فعاليت اقدامكافي، اختصاص برنامه اجراي اين قانون درخصوص فقدان اعتبارات

ي ذيل اين هاحال برخي موارد نيز درخصوص شرح فعاليتگردد. با ايندر اليحه محسوب مي مثبت

حمايت از طراحي، توليد، عرضه و ترويج »هاي ذيل اين برنامه برنامه قابل ذكر است: اگرچه فعاليت

اندركاران بخشي به دستحمايت از ساماندهي و هويت، ايرانيـ نمادها و الگوهاي مد و لباس اسالمي 

حمايت ، و لباس اسالمي ايراني المللي مدهاي بينحمايت از فعاليت، ايرانيـ حوزه مد و لباس اسالمي 

نظر بهاست. تعريف شده « هاي ساماندهي مد و لباس در جهت گسترش عفاف و حجاباز فعاليت

تر از وزارت فرهنگ و ارشاد است. پررنگ توليدمعدن و تجارت در زمينه  ،رسد نقش وزارت صنعتمي

ن آذيل  ييهاچه فعاليت شد دقيقاًتوان متوجه بسيار كلي است و نميها بر اين شرح فعاليتعالوه

اعتبار دريافت خواهد كرد. امري كه امكان نظارت بر اعتبار ياد شده را نيز دشوار خواهد نمود. ها برنامه

هاي ساماندهي مد و لباس در جهت گسترش عفاف و حمايت از فعاليت»عنوان مثال تفاوت فعاليت به

 در چيست.ها از ساير فعاليت« حجاب

حمايت و هدايت امور »شود وزارت ورزش و جوانان ذيل برنامه ور كه مالحظه ميطهمان -

مبلغ « حمايت از ايجاد مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده»براي « فرهنگي و تربيتي جوانان

حمايت از برنامه مشاوره و »ميليون ريال( و براي  911مركز هريك با اعتبار  111ميليارد ريال )91

ميليارد ريال( اعتبار دريافت كرده است.  9مركز هريك با اعتبار  4ميليارد ريال ) 21« نوادهتحكيم خا

رسد موضوع هر دو شرح نظر ميفاوتي با يكديگر دارند مشخص نيست. بهچه تها اينكه اين برنامه

وه بر اند روشن نيست. عالقي تحت دو فعاليت مجزا تعريف شدهفعاليت يكي است اما اينكه با چه منط

)هر مركز سيصد  ره و حكيم خانوادهومركز مشا 4اين اختصاص دو ميليارد و پانصد ميليون تومان براي 

هاي ذيل وزارت و شرح فعاليتها مل در برنامهأو پنجاه و هشت ميليون تومان( نيز از نكات قابل ت

 ورزش و جوانان است.

ق مبهم بوده و مشخص نيست چه هاي ذكر شده در جدول فوازسويي ديگر برخي از فعاليت -

ريزي مشاركت زنان در آموزش و هد پذيرفت : سياستگذاري و برنامهاقداماتي در اين راستا صورت خوا

جمله اين اقدامات مبهم از ذيل وزارت كشور، زنان اجتماعي و فرهنگي مشاركت توسعهپرورش، 

 گشتند.ري تعريف ميتتر و شفافصورت عملياتيبهها هستند. بهتر بود اين فعاليت

 هاي متفرقه ج( بررسي اعتبارات اختصاص يافته به حوزه زنان و خانواده در رديف

و شرح ها چنين برنامههاي اصلي و همانواده ذيل دستگاهاعتبارات اختصاص يافته به حوزه زنان و خبر عالوه

 اي اين حوزه در نظر گرفته شده است.نيز اعتباراتي بر 1 هاي متفرقه ذيل جدولهاي مرتبط، در رديففعاليت
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 عنوان شماره طبقه بندي

 مجموع اعتبارات اعتبارات تملك دارايي اياعتبارات هزينه
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111111-95 
لويت زنان سرپرست واأهل با دار متاعتبار موضوع  حق بيمه زنان خانه

 خانوار
111.111  111.911  111 1 1 1 111.111  111.911  111 



 

 

 

 111دار با اده شده به موضوع بيمه زنان خانهشود اعتبار اختصاص دطور كه مالحظه ميهمان

ميليارد ريال در اليحه بودجه  911به  1934ميليارد ريال در قانون بودجه سال 111درصد افزايش از 

ر و تحت پوشش قرار رسيده است. با توجه به اينكه از عملكرد سال گذشته اين اعتبا 1931سال 

چنان دولت درخصوص خانوار اطالعي در دست نيست و هم دار سرپرستگرفتن چه ميزان از زنان خانه

اي به مجلس ارائه نكرده است درخصوص اين افزايش افراد و سهم پرداختي دولت اليحه نحوه بيمه اين

 .كرداظهارنظر توان اعتبار و اينكه چه تعداد زن تحت پوشش قرار خواهند گرفت نمي

دار و براي بيمه اجتماعي زنان خانهخاصي آنچه حائز اهميت است با توجه به عدم تصويب قانون 

دار براساس اعتبار اختصاص داده شده در لوايح چنين تحت پوشش قرار نگرفتن تمامي زنان خانههم

اغل آزاد و با انعقاد توانند در قالب بيمه حرف و مشبودجه سنواتي براي اين موضوع، اين زنان مي

قرار گيرند. اما با توجه به اينكه پرداخت  يهاي قانونقرارداد و پرداخت حق بيمه تحت پوشش حمايت

خارج است، بسياري  -علت فقدان درآمد مستقل به –دار ماهيانه حق بيمه از عهده اكثريت زنان خانه

دار از هزار زن خانه 191س برخي از اطالعات تنها اند و براسادار از اين طرح استقبال نكردهاز زنان خانه

، 1931اساس سرشماري سال با توجه به اينكه بر 1اند.برخوردار شدهحرف و مشاغل آزاد بيمه 

 2سرپرست خانوار استها هزار نفر آن 111دار در كشور وجود دارد كه هزار زن خانه 141ميليون و 11

هاي گذشته براساس اين اعتبار رپرست خانوار را در سالدار سند زن خانهچكند مشخص بايد دولت 

 بيمه نموده و امسال تا چه ميزان اين تعداد را افزايش خواهد داد.

 

 هاي حوزه زنان خانواده با مواد برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيمقايسه برنامه

 

با برنامه پنجم توسعه در حوزه  1931سويي اليحه بودجه سال در جدول زير تالش شده ميزان هم

 هاي اليحه بررسي شود.برنامه پنجم با برنامهمهم زنان و خانواده  از طريق تطبيق برخي از مواد 

                                                 
 .1932، 11دار، دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده : . طرح بيمه زنان خانه1

 .، مركز آمار ايران1931سالنامه آماري سال  .2
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 هاي حوزه زنان و خانواده در اليحه بودجه انطباق مواد برنامه پنجم توسعه با برنامه .3 جدول

 هاي مرتبطبرنامه موضوع مواد برنامه پنجم

ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد   1519111111ايراني) -برنامه حمايت از توسعه و الگوسازي مد و لباس اسالمي - (134و  213، 9)ماده  ه فرهنگ حجاب و عفافتوسع

 اسالمي(

حمايت »( برنامه 95-111111) رديفسرپرست خانوارلويت زنان وهل با اأدار متاعتبار موضوع حق بيمه زنان خانه (93) مين حق سرانه بيمه اجتماعي سرپرست خانوار نيازمندأت

حمايت از كودكان و »ذيل سازمان بهزيستي(، برنامه - 1319113111« )از خانواده و زنان سرپرست خانوار

توسعه رفاه مادران باردار و زنان »ذيل كميته امداد(، برنامه  -131912111« )نوجوانان و زنان سرپرست خانوار

 ذيل وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي( -1319111111« )سرپرست خانوار

هاي وزارت ورزش و ذيل شرح فعاليت -1519123111) حمايت از ايجاد مراكز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده (49) بخشي به مراكز مشاوره ازدواج جوانان و تحكيم بنيان خانوادهساماندهي و اعتبار

 جوانان(

 - (225)ماده  دكان در روابط اجتماعيسند ملي امنيت بانوان و كو

 - (291)ماده  برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده



 

 

 

و ها شود اگرچه درخصوص برخي موضوعات در اليحه بودجه، برنامهطور كه مالحظه ميهمان

جه با تبع آن اعتباراتي متناسب با برنامه پنجم لحاظ شده اما اين امر به معني انطباق اليحه بودبه

عنوان مثال در برنامه پنجم توسعه اجراي طرح جامع حجاب و عفاف در تمامي برنامه پنجم نيست. به

كه به معني ( 213)ماده هاي خدمتي در دستور كار قرار گرفته سازي محيطو متناسبها دستگاه

يارد ريال ذيل ميل 91اعتباري معادل  اختصاص اعتباري فرادستگاهي است اما در اليحه بودجه، صرفاً

براي وزارت فرهنگ و ارشاد جهت « ايراني -برنامه حمايت از توسعه و الگوسازي مد و لباس اسالمي»

در نظر گرفته شده « هاي ساماندهي مد و لباس در جهت گسترش عفاف و حجابفعاليتحمايت از »

 است.

 

 هاپيشنهادبندي و جمع

ضوعات ذيل آن سبب شده سنجش و بررسي اعتبارات فرابخشي بودن حوزه زنان و خانواده و تنوع مو

هاي اصلي توان اعتبارات اين حوزه را ذيل دستگاهحال مييناين حوزه با پيچيدگي همراه باشد. با ا

 .كردهاي مرتبط پيگيري حوزه زنان و خانواده و برنامه و شرح فعاليت

توان به موارد زير اشاره اده ميدر حوزه زنان و خانو 1931جمله نكات مثبت اليحه بودجه سال از

 :كرد

اختصاص رديف برنامه مجزا براي زنان سرپرست خانوار براي اولين بار ذيل سازمان بهزيستي،  -

 .وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كميته امداد امام خميني )ره(

اس برنامه حمايت از توسعه و الگوسازي مد و لب»اي مستقل تحت عنوان اختصاص برنامه -

 .ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« ايراني -اسالمي

سياستگذاري در »ماعي زنان و خانواده تحت عنوان اجتـ متناسب شدن برنامه شوراي فرهنگي  -

 با شرح وظايف اين سازمان «امور زنان و تحكيم خانواده

 خورد: هايي نيز در اليحه بودجه به چشم ميحال چالشبا اين

 ليت و اقدام خاص جهت تحكيم نهاد خانوادهعدم وجود شرح فعا -

بدين به يك رسيده است ) 4/4حال حاضر به شور كه دربا توجه به افزايش نسبت ازدواج به طالق در ك

درصدي ازدواج  4/4شود( و كاهش نرخ مورد ازدواج، يك مورد به طالق منجر مي 4/4معني كه از هر 

نمايد. با اين تگذاري ويژه در اين زمينه ضروري ميدر مقايسه با سال گذشته، سياس 1939در سال 

ريزي عملياتي مشخصي در اين زمينه صورت اقدام و برنامه ، هيچ1931وجود در اليحه بودجه سال 

ارتقاي »اي تحت عنوان خانواده، برنامه هاي معاونت امور زنان ونپذيرفته است. اگرچه ذيل برنامه

دهد ذيل اين برنامه فعاليت نشان ميها وجود دارد اما بررسي« دههاي زنان و تحكيم خانواتوانمندي
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 مشخصي براي تحكيم نهاد خانواده تعريف نشده است. 

هاي معاونت امور زنان و خانواده با اهداف و جايگاه معاونت متناسب نبودن شرح فعاليت -

 امور زنان و خانواده

، اين 1934- 1932زنان و خانواده در سال سوي معاونت امور براساس گزارش عملكرد منتشر شده از

ريزي، سياستگذاري، هدايت، ي خود، مسئوليت برنامهبا توجه به جايگاه ستادي و فرابخش»معاونت 

هاي ايراني را تران و خانوادهو اقدامات براي زنان، دخها هماهنگي، سازماندهي و پايش و ارزيابي برنامه

هاي تعريف شده براي معاونت امور زنان و ه برنامه و شرح فعاليتحال نگاهي ببا اين 1.«عهده داردبر

 هاي اجرايي تمركز يافته است.دهد بخش عمده اقدامات آن براي سال آتي بر فعاليتخانواده نشان مي

ها، نمايشگاه و هانشست برگزاري، خانواده و زنان جسماني سالمت و رواني بهداشت وضعيت ارتقاي

 هايتشكل و هاتعاوني از نخبه حمايت و كارآفرين نويسنده، محقق، هنرمند، ر،ايثارگ زنان تشويق

حالي است كه جمله اين موارد است. اين درازفرهنگي هاي طرح و آموزشيهاي برنامه از بانوان حمايت

 ريزي ولكرد به آن اذعان شده، بر برنامهطور كه در گزارش عمهاي معاونت همانرود برنامهانتظار مي

 متمركز گردد.ها در سطح جامعه و دستگاهها سياستگذاري و هدايت فعاليت

 شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان و خانوادهيافته به  اختصاصعدم امكان تخمين اعتبار  -

وعه شوراي عالي انقالب مجمعنوان يكي از اركان زيرشورا به اين 1931تا پيش از اليحه بودجه سال 

تنها دبيرخانه شوراي  1931جه سال دنمود اما در اليحه بواعتبار دريافت ميصورت مستقل فرهنگي به

انواده به ميان اجتماعي زنان و خ -عالي انقالب فرهنگي اعتبار دريافت كرده و نامي از شوراي فرهنگي

اي كه فهم مجموع ميزان اعتبارات اختصاص يافته به شورا را دشوار و غيرممكن كرده نيامده است. نكته

ري برنامه سياستگذا»هاي ذيل دبيرخانه تحت عنوان است. با اين حال با توجه به اينكه يكي از برنامه

توان اين احتمال را داد كه بخش اعظم اعتبار شوراي قيد شده مي« در امور زنان و تحكيم خانواده

 اجتماعي زنان و خانواده از طريق اين برنامه تأمين خواهد شد. -فرهنگي

 هاي مرتبط با حمايت از زنان سرپرست خانوارز در فعاليتعدم تمرك -

هاي مستقلي درخصوص حمايت از زنان سرپرست براي اولين بار برنامه 1931در اليحه بودجه سال 

ت حمايت از خانواده و زنان سرپرس»عبارتند از: برنامه ها اند. اين برنامهدريافت كردهخانوار اعتبار 

ذيل « برنامه حمايت از كودكان و نوجوانان و زنان سرپرست خانوار»يستي، ذيل سازمان بهز« خانوار

ذيل وزارت تعاون كار و رفاه « توسعه رفاه مادران باردار و زنان سرپرست خانوار»كميته امداد، برنامه 

هاي تعريف شده براي سازمان بهزيستي مل آنكه اگرچه بخش عمده شرح فعاليتأاجتماعي. نكته قابل ت

باشد اما اعتبارات اين هاي ياد شده مشترك ميرت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ذيل برنامهو وزا
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سو منجر به پراكنده شدن اعتبارات و پخش شده است. اين امر از يك دستگاهاين دو موضوعات بين 

ا هسوي ديگر قابليت نظارت بر فعاليتگردد و ازش ذيل هر دو سازمان ميكاهش حجم افراد تحت پوش

ر در كل جامعه را سلب و انسجام در گزارش عملكرد كلي از وضعيت حمايت از زنان سرپرست خانوا

در اين زمينه امكان نظارت و  و اعتبارات ذيل يك دستگاهها رسد تجميع فعاليتنظر ميكند. بهمي

 دهد. را افزايش ميها بخشي فعاليتاثر

 دار نهيكرد دولت درخصوص بيمه زنان خامشخص نبودن رو -

حال حاضر چند سال متوالي است ار، دردبا توجه به مطالبه عمومي شكل گرفته حول بيمه زنان خانه

شود. ضوع در نظر گرفته ميهاي متفرقه، اعتباري براي اين موكه در قوانين بودجه سنواتي، ذيل رديف

اي به داختي دولت اليحهحال با توجه به اينكه دولت درخصوص نحوه بيمه اين افراد و سهم پربا اين

ن تحت پوشش قرار خواهند گرفت درخصوص اين اعتبار و اينكه چه تعداد ز ،مجلس ارائه نكرده است

كرد ارائه كرد اين اعتبار كمك خواهد آنچه به شفاف شدن نحوه هزينه. كردنظر توان اظهارنمي

مه و خدمات قابل ارائه ذيل سوي دولت در اين خصوص است تا نحوه پوشش اين بياي مستقل ازاليحه

 آن مشخص گردد. 
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