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 كل كشور 1397بررسي اليحه بودجه سال 

 و خانواده حوزه زنان .23

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

بودن حوزه زنان و خانواده و پراكنده بودن اعتبارات اين موضوع در اليحه بودجه سنواتي، سبب فرابخشي 

در مستقيم غير كه احصاي اعتبارات ويژهبه ؛دشوار گرددبه آن، شده تخمين اعتبارات اختصاص يافته 

 حالايناست. با ممكن غير تقريباًحوزه زنان و خانواده، براي  1397 لنظر گرفته شده در اليحه بودجه سا

يعني اعتباراتي  ،اين حوزه برايشده  بينيپيشاعتبارات مستقيم در اين گزارش تالش شد با احصاي 

برنامه يا شرح اقدام آنها، به موضوع زن، كودك و خانواده اشاره شده، تصويري كلي  ،كه در عنوان دستگاه

  .از وضعيت بودجه اين حوزه ترسيم گردد

 شده براي اين حوزه در چهار قالب كلي قابل پيگيري است: بينييشپاعتبارات مستقيم  

اصلي در  دو هاي شده در قالب دستگاه بينيپيششده در ماده واحده، اعتبارات  بينيپيشاعتبارات  

فرعي بر هاي شده در دستگاه بينيپيشاجرايي، اعتبارات هاي سياستگذار و دستگاههاي بخش دستگاه

 .متفرقههاي مرتبط، اعتبارات رديفها و شرح فعاليتها اساس برنامه

ريز به دو نهاد سياستگذار و برنامه ،شده در اليحه بينيپيشمجموع اعتبار ، دهدمي اين بررسي نشان 

در حوزه زنان و خانواده يعني معاونت امور زنان و خانواده و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در اليحه 

درصد رشد داشته است.  38يليارد ريال است كه در مقايسه با سال گذشته م 227، 1397بودجه سال 

درصد است. مجموع اعتبار  38واده به ميزان نعمده اين رشد مربوط به رشد اعتبار معاونت امور زنان و خا

كانون پرورش  ،علميه خواهرانحوزه اجرايي اصلي در اين حوزه يعني شوراي سياستگذاري هاي دستگاه

شده  بينيپيشميليارد ريال  117هزار و  6 1تك جنسيتي زنانهاي دكان و نوجوانان و دانشگافكري كو

درصد رشد داشته است. بيشترين ميزان رشد اعتبارات در اين  9كه در مقايسه با اعتبار سال گذشته 

نان و فرعي حوزه زهاي دستگاهتك جنسيتي زنان رخ داده است. مجموع اعتبارات هاي بخش در دانشگا

ميليارد ريال برآورد شده كه در مقايسه با اعتبار  884هزار و  42گيرد دستگاه را دربرمي 18خانواده كه 

در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  ،درصد رشد داشته است. بيشترين ميزان رشد اعتبارات7سال گذشته 

حمايت از اجراي توسعه »با عنوان  ذيل آن، رخ داده كه به واسطه اضافه شدن شرح فعاليتي جديد

درصد  80 ،اساساين  برميليارد ريال است.  40اعتباري معادل  با« سينماي كودك و نوجوانان

                                                 

 .مجتمع آمورش عالي فاطميه نهاوند )ويژه دختران(، دانشگاه فرزانگان سمنان )ويژه خواهران(، دانشگاه الزهرا)س(. 1
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 11 .توزيع شده استاي برنامه صورتبهي مختلف هادستگاهدر  پراكنده صورتبهاعتبارات 

متفرقه توزيع شده ي هادرصد نيز در رديف 9اصلي اجرايي و هاي دستگاهدرصد اعتبارات متمركز در 

كمتر از يك  ريز،اصلي سياستگذار و برنامههاي دستگاهنكته حائز اهميت آنكه اعتبارات است. 

تا حدودي در تناسب  ،اگرچه حجم كمتر اين اعتبارات دهند.مي درصد مجموع اعتبارات را تشكيل

از يكديگر و ها ستگاهمنفك بودن عملكرد داما با توجه به  ،استهدستگاهبا جايگاه ستادي اين 

درصد اعتبارات  80كرد اجرايي و سياستگذار، هزينههاي دستگاهفقدان ارتباط سيستمي بين 

گيرد و اين ريز، صورت ميسياستگذار و برنامههاي دستگاهبدون ايفاي نقش راهبري توسط 

 .دشومي وادهگذاري اين اعتبارات در كليت حوزه زنان و خانتأثيرنكته منجر به كاهش حجم 

هاي حوزه زنان و خانواده، گوياي و برنامه هادستگاهبررسي ماده واحده و اعتبارات عالوه بر اين،  

 برخي از نكات مثبت و منفي در اليحه بودجه است:

 توان به موارد زير اشاره كرد:مي در حوزه زنان و خانواده 1397از نكات مثبت اليحه بودجه سال   

 ،در حوزه زنان و خانواده با الزامات تقنيني موجود 1397درصدي اليحه بودجه سال  76انطباق  - 

 ،هابرنامه ارزيابي تحقق سياستتقويت نقش ستادي معاونت امور زنان و خانواده با در نظر گرفتن  - 

 ،نوادهمعاونت امور زنان و خاهاي ذيل برنامه هاي مرتبط با وضعيت زنان و خانوادهها و طرحبرنامه

كانون  جديدي ذيلهاي كودكان از طريق اضافه شدن برنامهتقويت موضوع آموزش و سرگرمي  - 

 نشر توليد»، «نوجوانان و كودكان براي انيميشن توليد»هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان با عنوان

 نوجوان و كودك هنري و فرهنگي آثار اجراي و نشر توسعه حمايت»، «نوجوان و كودك موسيقي اجراي و

 مرزي و عشايري روستايي مناطق نوجوانان و كودكان دسترسي ارتقاي و بهبود»، «كشور نواحي و اقوام

 از روستايي و محروم مناطق در كتابخواني فرهنگ كانون و تقويت هنري و فرهنگي آثار وها فعاليت به

ز اجراي توسعه سينماي كودك حمايت ا» و فعاليت« كتاب به دسترسي افزايش و معرفي مينأت طريق

 ،ذيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي« و نوجوان

حمايت از »هايي چون توجه بيشتر به موضوع ورزش همگاني بانوان از طريق اضافه شدن فعاليت - 

و اختالالت جسمي و حركتي دختران ها بهبود و اصالح ناهنجاري»و « طرح اوقات فراغت بانوان با ورزش

 ،وزارت ورزش و جوانانهاي ذيل برنامه« ورزشيهاي كشور از طريق فعاليتو بانوان 

 اولويت با اجتماعي هايآسيب كاهش و كنترل جامع طرح نمودن اجرايي و تهيهاز حمايت  - 

گسترده خانواده و پذيري تأثيربا توجه به  اخالقي مفاسد و كار كودكان نشيني،هحاشي طالق، اعتياد،

 هاي اجتماعي.سيبجامعه زنان از آ

 ينمهمترمنفي در حوزه زنان و خانواده وجود دارد كه از  ي، نكات1397 سال در اليحهاين با وجود  

                                                 
دانشكده علوم انساني حضرت معصومه ، هاي نوين سبزوار حضرت زينب )س( )ويژه خواهران(مهندسي فناوريدانشكده فني و 

 .پرديس خواهران –دانشگاه كاشان ، دانشكده علوم انساني حضرت نرجس )س(، دانشگاه كوثر )ويژه خواهران(، )س(
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 توان به موارد زير اشاره كرد: ميآنها 

كاهش اعتبار دو موضوع مهم در حوزه زنان و خانواده يعني حمايت از زنان سرپرست خانوار و بيمه  - 

اين دو بر برنامه ششم توسعه  تأكيددرصد. با توجه به  39و  25ترتيب با رشد منفي ل بههأزنان خانه دار مت

كاهش اين اعتبار مثبت  ،موضوع و همچنين تبديل شدن اين موضوعات به يك مطالبه عمومي در جامعه زنان

 (103)كيد ماده دار متاهل بايد گفت با توجه به تأعالوه بر اين در  خصوص بيمه زنان خانهد. شونمي تلقي

ميليارد ريال  146دار متاهل داراي سه فرزند، از يك سو اختصاص قانون برنامه ششم بر لزوم بيمه زنان خانه

هزار زن ( در  31ميليون ريال براي  5دار متاهل ) سهم دولت براي پرداخت بيمه پايه اجتماعي زنان خانه

 اند وه فرزند مد نظر قرار گرفتهدار متاهل داراي سان خانهدر اين حكم تنها زن زيرا ،تناسب با اين حكم نيست

شده براي اين موضوع با توجه به كاهش  بينيپيش ريالميليارد  146رسد مبلغ حدود نظر ميسوي ديگر بهاز

 د. كندرصدي اعتبار موضوع، به هيچ عنوان كفايت پوشش زنان متاهل داراي سه فرزند را نمي 39

موضوع تحكيم نهاد خانواده ذيل  درخصوصاقدامات راهبردي  و در نظر گرفتنزي ريعدم برنامه - 

با شرح « راهبري زنان و حمايت از تحكيم خانواده»هماهنگي برنامه نا :معاونت امور زنان و خانواده

 مرتبط با اين برنامه،هاي در شرح فعاليتو نپرداختن به موضوع تحكيم نهاد خانواده  ذيل آنهاي فعاليت

ذكر است  شايان .نامشخص گرددمعاونت در حوزه تحكيم خانواده هاي شده مجموعه اعتبار و برنامهسبب 

اما بين  ،كندمي معاونت امور زنان دريافتهاي اگرچه اين برنامه بيشترين اعتبار را در مقايسه با ساير برنامه

حمايت و نظارت شود. نمي داني ديدهتناسب چن ،آنمرتبط با هاي عناوين ذيل اين برنامه و شرح فعاليت

، ارتقاي وضعيت بهداشت جسمي و رواني و وضعيت اجتماعي و فرهنگي اعضاي خانوادههاي بر اجراي طرح

هاي آموزشي و طرحهاي حمايت از برنامه ،و مراسم روز ملي خانوادهها و نمايشگاهها برگزاري نشست

 ندارد. « تحكيم نهاد خانواده»اما ارتباطي با موضوع  ،است« خانواده»اگرچه مرتبط با موضوع  فرهنگي

و سياستگذاري معاونت امور زنان و خانواده در حوزه حمايت از كودكان: نگاهي ريزي عدم برنامه - 

نيز « كودكان»دهد اگرچه مي و شرح اقدامات ذيل معاونت امور زنان و خانواده نشانها برنامه عنوانبه

اما هيچ شرح فعاليتي  ،هستندريزي سياستگذاري و برنامه فرآينداين دستگاه در يكي از مخاطبين مهم 

 اختصاص نيافته است. آنها  به

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

 ،1394- 1392 سال در خانواده و نزنا امور معاونت ازسوي شده منتشر عملكرد گزارش براساسخانواده: 

 هدايت، سياستگذاري، ريزي،برنامه مسئوليت خود، فرابخشي و ستادي جايگاه به توجه با» معاونت اين

 را ايرانيهاي خانواده و دختران زنان، براي اقدامات وها برنامه ارزيابي و پايش و سازماندهي هماهنگي،

 خانواده و زنان امور معاونت براي شده تعريفهاي فعاليت شرح و نامهبر به نگاهي حالاين با .«دارد برعهده

 برگزاري. است يافته تمركز اجراييهاي فعاليت بر آتي سال براي آن اقدامات عمده بخش دهدمي نشان

 از حمايت نخبه و كارآفرين نويسنده، محقق، هنرمند، ايثارگر، زنان تشويق ،هانمايشگاه و هانشست
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. است موارد اين ازجمله فرهنگيهاي طرح و آموزشيهاي برنامه از حمايت بانوان هايتشكل و هاتعاوني

 اذعان آن به عملكرد گزارش در كه طورهمان معاونتهاي برنامه رودمي انتظار كه است درحالي اين

 .دشو متمركزها دستگاه و جامعه سطح درها فعاليت هدايت و سياستگذاري وريزي برنامه بر شده،

شوراي فرهنگي  :فقدان قابليت اجرايي اهداف كمي در نظر گرفته براي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده - 

موظف به نگارش  «فرهنگي و اجتماعي زنانهاي راهبري و ساماندهي فعاليت»اجتماعي زنان و خانواده ذيل فعاليت 

و راهبري در طول يك سال  سند سياستگذاري 40نكه تهيه ميليون ريال شده است. اي 303يك به مبلغ  سند هر 40

سند  40تدوين  ،اين برعالوهاست.  سؤال هر ماه سه سند( چقدر قابليت اجرايي و عملياتي شدن دارد محل تقريباً) 

 د كه در نهايت اجرايي نيز نخواهند شد.شومي در سال به معني تراكم بيش اندازه اسناد راهبردي تلقي

 

 مقدمه

 گزارش حاضر به بررسي اعتبارات حوزه زنان و خانواده ،1397ا توجه به اعالم وصول اليحه بودجه سال ب

اعتبارات اين حوزه با توجه به عدم وجود فصلي مجزا براي حوزه زنان وخانواده در  درخصوصپردازد. مي

 توجه به نكات زير ضروري است: ،ايجداول بودجه

حوزه زنان و خانواده در مجموع اعتبارات  شده براي بينيپيشرات شناسايي و سنجش تمامي اعتبا 

ناممكن است. اين عدم امكان برآمده از موقعيت فرابخشي حوزه زنان  تقريباًامري دشوار و  ،اليحه بودجه

 يافته به اين حوزه در بودجه سنواتي است.پراكندگي اعتبارات اختصاص همچنين و خانواده و

و اعتبارات ها مخاطب بسياري از فعاليت« خانواده»و « زن»ر برداشتن دو مفهوم د علتبه اين حوزه 

حتي در مواردي كه عبارت زن، كودك يا خانواده در  ،مختلف استهاي بخش دردر نظر گرفته شده 

مشخص  افتهاعتبارات اختصاص ي برعالوهبراساس اين دستگاه، برنامه و يا شرح فعاليت ذكر نشده است. 

آموزش و پرورش  ،رفاه ،سالمتهاي اعتبارات اختصاص يافته به حوزه ،حوزه )اعتبارات مستقيم( به اين

يكي از مخاطبان  عنوانبهبدني و.... با توجه به اينكه زنان و خانواده نيز و آموزش عالي، ورزش و تربيت

منتقع ها حوزه از اعتبارات اين و ندشومي محسوبها صورت گرفته در اين بخشهاي اصلي فعاليت

اعتبار  تأثيرتوان از نمي در كنار اين، .قابل احصا در اين موضوع است مستقيم(غير خواهند شد ) اعتبارات

تمامي به حوزه خانواده نيز غافل شد. امري كه شناسايي ها پرداخت يارانه اختصاص داده شده در زمينه

 ده است.ممكن كرغير رامرتبط با اين حوزه مستقيم غير اعتبارات

اصلي مرتبط با هاي دستگاهاز غير اعتبارات حوزه زنان و خانواده به ازسويي ديگر در بودجه سنواتي 

گردند ذيل ساير مي در اين حوزه احصاها لحاظ عنوان، ساختار، نوع عملكرد و برنامهاين بخش كه به

  .قابل پيگيري است –زمان به تناسب شرح وظايف آن سا-برنامه و شرح فعاليت  براساسو ها دستگاه

و همچنين ها آن از تمامي حوزهپذيري تأثير مجموع اين مسائل يعني فرابخشي بودن حوزه و 
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پراكندگي اعتبارات در لوايح بودجه سنواتي، امكان تخمين تمامي اعتبارات اختصاص يافته به حوزه زن، 

 خانواده و كودك را دشوار ساخته است. 

در نظر فوق، در اين گزارش تالش شده تنها اعتبارات مستقيم هاي با توجه به محدوديت 

 . دشواحصا « كودكـ»و « خانواده» ،«زنان»اين حوزه با توجه به كليد واژه  گرفته شده براي

 شده براي بينيپيشكه اعتبارات  سؤال در اين گزارش تالش شده جهت پاسخ به اينبراساس اين  

تصويري از  ،كندمي تمركز از چه الگويي پيروي لحاظبهيزان است و حوزه زنان و خانواده به چه م

كودك  ،به حوزه زن صورت مشخصبهو شرح اقداماتي كه ها اصلي حوزه زنان و خانواده، برنامههاي دستگاه

و شده بررسي  ،مختلفهاي . سپس نحوه توزيع اين اعتبارات در بخششودو خانواده پرداخته است، ارائه 

با الزامات قانوني چون برنامه ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي،  1397ت نيز انطباق اليحه بودجه در نهاي

هاي و قانون احكام دائمي برنامه( 2)قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

اعتبارات معني تمامي به كرد اين اعتبارات، تأكيدتوسعه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. هرچند كه بايد 

 بلكه صرفاً اعتبارات مستقيم را در برگرفته است. براي حوزه زنان و خانواده نيست،شده  بينيپيش

بايد متذكر شد اعتبارات مرتبط به حوزه زنان و خانواده ذيل وزارت بهداشت درمان و عالوه بر اين  

ها تخصصي در اين زمينههاي دليل وجود گروهبنياد شهيد و امور ايثارگران به همچنين آموزش پزشكي و

 گزارش احصا نشده است.اين در  ،هادر مركز پژوهش

 

  حوزه زنان و خانوادهپيشنهادي در تصوير كالن بودجه 

 قالب كلي قابل پيگيري است: چهارشده به اين حوزه در پيشنهاد داده  مجموع اعتبارات مستقيم

 لب ماده واحدهشده در قا بينيپيشاعتبارات . 1 

هاي سياستگذار و در دو بخش دستگاه اصليهاي دستگاهشده در قالب  بينيپيشاعتبارات . 2 

 اجراييهاي دستگاه

 برنامه و شرح اقدامات مرتبط با حوزه زنان و خانواده براساسشده  بينيپيشاعتبارات . 3 

 متفرقههاي اعتبارات رديف. 4 

 1397به حوزه زنان و خانواده در ماده واحده اليحه بودجه سال الف( اعتبار اختصاص داده شده  

بند به حوزه زنان و خانواده و  چهارنشان از توجه  1397ماده واحده در اليحه بودجه سال هاي بررسي تبصره

الحسنه ازدواج به چون اولويت پرداخت تسهيالت قرضها برخي از اين بند دارد.آنها  اعتباراتي ذيل بينيپيش

در  معسر زنان اولويت با معسر محكومان ديه اعتبارات كسري تأمين ميزان ده ميليون تومان براي هر زوج و

 شرح زير است:ماده واحده گنجانده شده بود. اين بندها بههاي سال گذشته نيز درتبصره
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 هماده واحدهاي بررسي اعتبارات لحاظ شده براي حوزه زنان و خانواده در تبصره .1جدول 

 نحوه پرداخت ميزان اعتبار موضوع تبصره ماده واحده تبصره رديف

1 «10» 

هاي آسيب كاهش و كنترل جامع طرح نمودن اجرايي و تهيه

 كار كودكان نشيني،حاشيه طالق، اعتياد، اولويت با اجتماعي

 اخالقي مفاسد و

 هزار و پانصد ميليارد ريال 4
 شوراي ييدأت با و كشور بودجه و برنامه سازمان پيشنهاد به

 كشور اجتماعي

2 
بند  «11»

 «الف»

 زنان اولويت با معسر محكومان ديه اعتبارات كسري تأمين

 معسر

 سقفحداكثر تا 

 ريالهزار و پانصد ميليارد  3

 صندوق تأمين نظارت هيئت تصويب با دادگستري وزير

 بدني هايخسارت

3 
بند  «16»

 «ب»
 ميليون ريال 100براي هر زوج  هاه ازدواج براي زوجلويت پرداخت تسهيالت قرض الحسنوا

بانك  ازسويكشور  اعتباري مؤسسات و هابانك الزام كليه

 مركزي

 ميليارد رياليك هزار  زندانيان زن معسر اولويتحمايت مالي از زندانيان نيازمند با  «د»بند  «16» 5
 به تا سقف ياد شده هابانك قرض الحسنه اختصاص منابع

 ديه امور به مردمي رسيدگي ستاد

 «18»تبصره  4
 اشتغال بر تأكيد با مولد و گسترده اشتغال برنامه اجراي

 حمايتي اشتغال و زنان دانشگاهي،آموختگان دانش جوانان،

 از حاصله منابع صد در 100

هاي قيمت حامل التفاوتمابه

 به نسبت 1397سال  در انرژي

 هاحامل اين قيمت

 براساسها به استان بند اين موضوع تخصيص اعتبارات

 به كشور بودجه و برنامه سازمان پيشنهاد به كههايي شاخص

 رسدمي وزيران هيئت تصويب
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تخصصي ذيل اين حوزه هاي در ماده واحده به تفكيك بخش بينيپيشاعتبارات  ،با توجه به جدول فوق 

 :استرفته  شده نظر گ درموضوعات زير  خانواده و كودك براي ،يعني زنان

 كودكان كار                               بخش كودك

 زنان زنداني ،اشتغال زنان                                 بخش زنان

 وام ازدواج ،مفاسد اخالقي ،طالق                                 بخش خانواده

بر  تأكيداجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با  ماده واحده دولت موظف به «18»پيشنهاد: در تبصره  

روي اجراي ع پيشه است. با توجه به محدوديت منابدانشگاهي و زنان شدآموختگان اشتغال جوانان، دانش

قانون برنامه ششم توسعه  (2)تحت پوشش و نظر به الزامات تقنيني چون ماده هاي اين بند و تنوع گروه

لويت زنان سرپرست وبا موضوع توانمندسازي محرومان و فقرا با اهايي ائه طرحالزام دولت به ار درخصوص

 گرفت. مي قرارلويت ودر ا بود در اين بند اشتغال زنان سرپرست خانوارتر مناسب ،خانوار

 اصلي حوزه زنان و خانواده هايدستگاهب( اعتبارات 

است. در بررسي لوايح  سؤال خانواده محسوب كرد محلو حوزه زنان دستگاه اصلي  عنوانبهتوان مي راهايي هاينكه چه دستگا

زنان، خانواده و كودكان است و تمام اعتبارات اختصاص آنها  مواجه هستيم كه مخاطب اصلي فعاليتهايي بودجه سنواتي با دستگاه

اصلي حوزه زنان و خانواده هاي دستگاه نوانعبهتوان مي راها د. اين دستگاهشومي صرف زنان، كودكان و خانوادهآنها  داده شده به

بررسي شرح وظايف تخصصي، ساختار سازماني و عملكرد  ساختار و ماهيت يكساني ندارند.ها اين دستگاه ،اينوجود با  قلمداد كرد.

ي فرهنگند شوراي كنند مانمي فعاليتريزي در حوزه سياستگذاري و برنامهها دهد بخشي از اين دستگاهمي نشانها اين سازمان

اجرايي هستند مانند كانون هاي متمركز بر فعاليتها خانواده و برخي از اين دستگاه و معاونت امور زنان واجتماعي زنان و خانواده 

 مختص زنان. هاي شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهران و دانشگاه پرورش فكري كودكان و نوجوانان،

 گردد: مي ذكر 1396مجزا و در مقايسه با بودجه مصوب سال  صورتبهها يافته به اين دستگاه در ادامه اعتبارات اختصاص 

 حوزه زنان و خانوادهريز سياستگذار و برنامههاي دستگاه  .1

لحاظ ساختار و شرح وظايف اصلي حوزه زنان و خانواده بههاي دستگاهكه گفته شد برخي از  طورهمان

موظف ها كنند. اين دستگاهمي و سياستگذاري در حوزه زنان و خانواده عملريزي هسازماني در حوزه برنام

در اين حوزه هستند. اين ها دستگاههاي راهبري و نظارت بر طرح ،حوزه زنان و خانوادههاي به رصد شاخص

در ادامه  2.وادهو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خان 1معاونت امور زنان و خانواده :عبارتند ازها دستگاه

بررسي خواهد شد: 1396اعتبارات اين دو نهاد در مقايسه با بودجه مصوب سال 

                                                 

زنان و خانواده( موظف است ضمن ارزیابی و تطبيق جمهوری )معاونت امور ریاست( قانون برنامه ششم 101. براساس ماده )1

طور های وضعيت زنان و خانواده، گزارش آن را بهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای دستگاهها و طرحها، برنامهسياست

 .وزیران ارائه نمایدانه به مجلس شورای اسالمی و هيئتيسال

ریزی های الزم  برنامهدوین سياستزير است: ت به شرحتماعي زنان . براساس اين بخشي از شرح وظايف شورا فرهنگي اج2

های اجرایی برای تقویت هر چه بيشتر نهاد مقدس خانواده بر مبنای های پيشنهادی دستگاهو ایجاد هماهنگی در برنامه
و اخالق اسالمی و  استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداری از قداست آن و

ریزی برنامه الزمهای سياست تدوین های مزبور ؛های مختلف اجرایی در زمينهبررسی کارشناسی و ارائه پيشنهاد به دستگاه
 از)  خود فراغت اوقات از بانوان و دختران بهتر استفاده برای اجراییهای دستگاه پيشنهادیهای برنامه در هماهنگی ایجاد و

های همگانی و غيره( و بررسی ورزشی، آموزشی، تفریحی، هنری، رسانه امکانات و وسایل از مناسب هاستفاد طریق
مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی و  ریزی ؛های مختلف اجرایی برای برنامهکارشناسی و ارائه پيشنهاد به دستگاه

 .انهياجتماعی بانوان و تهيه گزارش سال
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 (ميليون ريال)       حوزه زنان و خانوادهريز سياستگذار و برنامههاي دستگاهمقايسه اعتبارات  .2دول ج       

 عنوان كد دستگاه

 مجموع اعتبارات ايك دارايي سرمايهلاعتبارات تم اياعتبارات هزينه

مصوب سال 

1396 

اليحه سال 

1397 

درصد 

 رشد

مصوب 

سال 

1396 

اليحه 

سال 

1397 

درصد 

 رشد

مصوب سال 

1396 

اليحه سال 

1397 

درصد 

 رشد

 
معاونت امور  -يجمهوررياستنهاد 

 زنان و خانواده
 

خانه شوراي عالي انقالب يردب

شوراي فرهنگي  -فرهنگي

 1اجتماعي زنان

ـــ ــــــ2 

 مجموع اعتبارات نهادهاي سياستگذار

 

رات معاونت امور زنان و خانواده قابل مالحظه است، اين درحالي است كه اعتبار شوراي فرهنگي اجتماعي شود در جدول فوق، رشد اعتباطور كه مالحظه ميهمان 

درصدي اعتبارات اختصاص يافته به معاونت امور زنان و  38دهد رشد زنان و خانواده، نيم درصد رشد منفي را تجربه كرده است. بررسي اعتبارات جدول فوق نشان مي

 هاي ذيل معاونت انداخت.ها و شرح فعاليتاي آن بوده است. جهت بررسي علت اين رشد، بايد نگاهي به برنامهرشد اعتبارات هزينهخانواده ناشي از 

 

 

                                                 

 بودجه احصا شده است. 4هاي آن در پيوست اعتبار اختصاص يافته به آن از طريق جمع برنامه 1397شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده از اليحه سال  . با توجه به حذف عنوان1

 اي شورا با توجه به عدم ذكر مستقل آن قابل احصا نيست.اعتبار تملك دارايي سرمايه .2
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 (ميليون ريال)        1397معاونت امور زنان و خانواده در اليحه بودجه سال هاي و شرح فعاليتها برنامهاي اعتبارات هزينهبررسي  .3 جدول   

ماره ش

دستگاه 

 اجرايي

 شماره

 دستگاه/

 برنامه

 شرح دستگاه و برنامه و فعاليت
 سال قانون

1396 

 سالاليحه 

1397 

درصد 

 رشد

 يهدف كمّ

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

151.300210.00080/38 معاونت امور زنان و خانواده  101000

 گزارش آماري هايبرنامه تنظيم و اجراي طرح

 گزارش هاي آماري و ارائه گزارشتحليل داده

 قلم آماريهاي گردآوري داده

 طرح برنامه راهبري و حمايت از تحكيم خانواده

ارتقاي وضعيت بهداشت جسمي و رواني هاي حمايت و نظارت بر اجراي طرح

و وضعيت اجتماعي و فرهنگي اعضاي خانواده
 طرح 

 همايش و مراسم روز ملي خانوادهها و نمايشگاهها برگزاري نشست

 طرح فرهنگيهاي آموزشي و طرحهاي حمايت از برنامه

 طرح هاي مرتبط با وضعيت زنان و خانوادهها و طرحها برنامهارزيابي تحقق سياستبرنامه 

 گزارش اجرايي و نهادهاي فعالهاي و دستگاهها ارتخانهپايش نظارت و ارزيابي عملكرد وز

 گزارش حوزه زنان و خانوادههاي تدوين و احصا و سنجش شاخص

 جلسه اي ستاد ملي زن و خانوادهدبيرخانههاي انجام فعاليت

 ميزان مشاركت100 اجتماعي زنانهاي و مشاركتها برنامه ارتقاي توانمندي

 نفر شغلي زنانهاي ارتقاي مهارت

 مراسم  برگزاري مراسم روز زن

 نفر ايثارگر، هنرمند، محقق، نويسنده، كارآفرين و نخبهتشويق زنان 

 سامانه اطالعاتي در حوزه زنان و خانوادههاي حمايت از بانك

 تشكل بانوانهاي و تشكلها حمايت از تعاوني

پروژه عملياتي شده يدكاربرهاي برنامه پژوهش

 طرح تحقيق مطالعه مشاوره و ترجمه در مسائل زنان
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دهد بخش عمده مي ذيل معاونت امور زنان و خانواده در جدول فوق نشانهاي نگاهي به برنامه - 

مرتبط با وضعيت هاي و طرحها برنامه ،هابرنامه ارزيابي تحقق سياست»ناشي از اضافه شدن  ،اين افزايش

كه در سنوات گذشته وجود نداشته است. با توجه  است معاونتهاي به مجموعه برنامه« زنان و خانواده

دن اين برنامه اقدامي مثبت به جايگاه ساختاري معاونت امور زنان و خانواده و ستادي بودن آن، اضافه ش

برنامه ششم توسعه ذيل تبصره  براساسآنكه  ويژهبهد. شومي در راستاي تحقق شرح وظايف معاونت تلقي

ها ها، برنامه( معاونت امور زنان و خانواده موظف شده ضمن ارزيابي و تطبيق سياست 101ماده ) «الف»

طور وضعيت زنان و خانواده گزارش آن را بههاي و رصد مستمر ارتقاي شاخصها دستگاههاي و طرح

 د.وزيران ارائه كن هيئتبه مجلس شوراي اسالمي و  ساليانه

دهد اين مي ذيل برنامه راهبري زنان و حمايت از تحكيم خانواده نشانهاي نگاهي به شرح فعاليت 

اما بين عناوين  ،كندمي ن دريافتمعاونت امور زناهاي برنامه بيشترين اعتبار را در مقايسه با ساير برنامه

هاي حمايت و نظارت بر اجراي طرحشود. نمي هاي آن تناسب چنداني ديدهذيل اين برنامه و شرح فعاليت

ها برگزاري نشست، ارتقاي وضعيت بهداشت جسمي و رواني و وضعيت اجتماعي و فرهنگي اعضاي خانواده

اگرچه مرتبط  فرهنگيهاي آموزشي و طرحهاي ايت از برنامهحم ،و مراسم روز ملي خانوادهها و نمايشگاه

 ندارد. « تحكيم نهاد خانواده»اما ارتباطي با موضوع  ،است« خانواده»با موضوع 

هاي گردآوري داده»فعاليتي تحت عنوان  «آماريهاي برنامه تنظيم و اجراي طرح»اين ذيل  برعالوه 

چون مركز آمار اجرايي هاي دستگاهموضوع داراي متولي در رسد اين مي نظربهذكر شده كه « آماري

توسعه كشور، هاي قانون احكام دائمي برنامه (10)به ويژه آنكه بر اساس ماده است. ايران، ثبت احوال 

مار ايران مرجع آكاري در نظام آماري كشور، مركز سازي، ساماندهي و رفع موازيمنظور يكپارچهبه»

 عنوانبهاينكه معاونت امور زنان و خانواده « انتشار آمارهاي رسمي كشور است. واعالم  ،رسمي تهيه

هاي دستگاهاعتبارات محدود خود را صرف اموري كند كه متولي مشخصي در  دستگاه سياستگذار چرا بايد

تدوين و احصا و پس  عاونت امور زنان و خانواده بايدرسد ممي نظربهاست.  سؤال اجرايي دارد جاي

را در اختيار ها ( اين شاخص1703016002) فعاليت  حوزه زنان و خانوادههاي نجش شاخصس

 آماري بپردازد.هاي اجرايي جهت سنجش قرار دهد نه اينكه خود به گردآوري دادههاي دستگاه

هد دو شرح اقدامات ذيل معاونت امور زنان و خانواده نشان ميها برنامه عنوانبهاين نگاهي  برعالوه 

هستند ريزي سياستگذاري و برنامه فرآيندنيز يكي از مخاطبين مهم اين دستگاه در « كودكان»اگرچه 

معاونت هاي است كه نگاهي به برنامه درحالي اختصاص نيافته است. اينآنها  اما هيچ شرح فعاليتي به

آموزش » ازجمله دختران ويژهبهدهد موضوع كودكان و مي امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم نشان

منشور حقوق  (54)پيگيري تحقق ماده ، هاو ارتقاي سالمت و بهداشت جسماني و رواني دختربچه

رصد وضعيت آموزش ، شهروندي با عملياتي كردن سند ملي امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي

تور كار اين معاونت قرار دارد. با در دس« ....و ذيربط يهادستگاهدختران بازمانده از تحصيل و اعالم به 
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 ذيل معاونت ديده نشده است.هاي و شرح فعاليتها اين موضوع در برنامه حالاين

د، كنمي اصلي حوزه زنان و خانواده كه در حوزه سياستگذاري فعاليتهاي دستگاهديگر از  ازسوي - 

ري شوراي عالي انقالب فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده است كه از شوراهاي اقما-شوراي فرهنگي 

مجموعه شوراي يكي از اركان زير عنوانبهاين شورا  1397د. تا پيش از اليحه بودجه سال شومي محسوب

تنها  1397اما در اليحه بودجه سال  ،دكرمي مستقل اعتبار دريافت صورتبهعالي انقالب فرهنگي 

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

دبيرخانه تحت عنوان هاي با توجه به اينكه دو برنامه ذيل برنامه حالاينخانواده به ميان نيامده است. با 

 زنان امور با مرتبط كاربرديهاي پژوهش انجام»و  «برنامه سياستگذاري در امور زنان و تحكيم خانواده»

 150ميليارد و  17شورا  شده براي بينيپيشتوان گفت مجموع اعتبار مي قيد شده «خانواده تحكيم و

رسد مي نظربهتوان تخمين زد. نمي شورا رااي ميليون ريال است. اگرچه اعتبارات تملك دارايي سرمايه

ين با توجه به اهميت جايگاه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده اختصاص رديف بودجه مجزا به ا

كمك خواهد كرد. در ادامه شده  بينيپيشاعتبارات سازي دستگاه ذيل شوراي انقالب فرهنگي در شفاف

 مرتبط با شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان بررسي خواهد شد:هاي و شرح فعاليتها مجموعه برنامه

 

 شورايهاي و شرح فعاليتها برنامهاي اعتبارات هزينهبررسي  .4 جدول

 (ميليون ريال)     1397و اجتماعي زنان و خانواده در اليحه بودجه سال  فرهنگي    

شماره 

دستگاه 

 اجرايي

شماره 

دستگاه 

 برنامه

شرح دستگاه، برنامه 

 و فعاليت

مجموع اعتبار 

در قانون 

بودجه سال 

1396 

مجموع 

اعتبار در 

اليحه 

بودجه 

سال 

1397 

درصد 

 رشد

 يهدف كمّ

سنجه 

 عملكرد
 مقدار

نه هزي

 واحد

 
دبيرخانه شوراي عالي 

)شوراي  انقالب فرهنگي

فرهنگي اجتماعي زنان(

 

برنامه سياستگذاري در 

امور زنان و تحكيم 

خانواده

 پيشنهاد

راهبري و ساماندهي 

فرهنگي و هاي فعاليت

اجتماعي زنان

 سند

هاي انجام پژوهش

كاربردي
 

پروژه 

عملياتي 

شده

 

هاي انجام پژوهش

كاربردي مرتبط با امور 

زنان و تحكيم خانواده

 پروژه 
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 علتبه رات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانوادهشود رشد منفي اعتبامي كه مالحظه طورهمان 

 است.  «كاربردي مرتبط با امور زنان و خانوادههاي انجام پژوهش»درصدي برنامه  13كاهش اعتبار 

راهبري و »جدول فوق، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده ذيل فعاليت  براساساين  برعالوه 

ميليون  303يك به مبلغ  سند هر 40موظف به نگارش  «ماعي زنانفرهنگي و اجتهاي ساماندهي فعاليت

هر ماه سه سند(  تقريباًو راهبري در طول يك سال )  سند سياستگذاري 40ريال شده است. اينكه تهيه 

سند در سال به  40اين تدوين  برعالوهاست.  سؤال چقدر قابليت اجرايي و عملياتي شدن دارد محل

 گردد كه در نهايت اجرايي نيز نخواهند شد.مي ه اسناد راهبردي تلقيمعني تراكم بيش انداز

بسيار كلي « فرهنگي و اجتماعي زنانهاي راهبري و ساماندهي فعاليت»ديگر شرح فعاليت  ازسوي 

هاي و شرح فعاليتها چه اقدامي مد نظر است. در كل نگاهي به برنامه تنظيم شده و مشخص نيست دقيقاً

قابل ارزيابي غير بسيار كلي وها دهد اين برنامهمي نگي اجتماعي زنان و خانواده نشانذيل شوراي فره

  اند.تدوين شده

 اجرايي اصلي حوزه زنان و خانوادههاي دستگاه .2

نيز در حوزه زنان و خانواده هايي در اليحه بودجه، دستگاهريز سياستگذار و برنامههاي دستگاه برعالوه

تنها زنان و كودكان هستند و از اين منظر دستگاه آنها  و فعاليتها گرچه مخاطب برنامهحضور دارند كه ا

از نوع آموزشي است. با توجه به  ويژهبهفعاليت اجرايي  عمدتاًآنها  اما حوزه فعاليت ،شوندمي اصلي تلقي

 اند.ر تفكيك شدهسياستگذاهاي دستگاهاز ها اين دستگاه كرد اعتبارات،موريت و نوع هزينهأتفاوت م

 شرح زير است:بهها مجموعه اين دستگاه

 شوراي سياستگذاري علميه خواهران) حوزه تحت پوشش: زنان محصل حوزوي(ـ  

 كودكان( :كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ) حوز تحت پوششـ  

تك جنسيتي  هاي( مجموعه دانشگاهزنان دانشجو:مختص زنان ) حوزه تحت پوششهاي دانشگاهـ  

دانشگاه فرزانگان سمنان )ويژه ، دانشگاه الزهرا)س( :عبارتند از 1397موجود در اليحه بودجه سال 

هاي دانشكده فني و مهندسي فناوري، مجتمع آمورش عالي فاطميه نهاوند )ويژه دختران(، خواهران(

دانشگاه ، معصومه )س(دانشكده علوم انساني حضرت ، )ويژه خواهران()س( نوين سبزوار حضرت زينب 

 1،دانشكده علوم انساني حضرت نرجس )س(، دانشگاه كاشان ) پرديس خواهران(، كوثر )ويژه خواهران(

 

 

 

 

                                                 

 مراجعه كنيد. 3صورت تفكيك شده به پيوست جدول ها بهبراي اطالع از اعتبارات اين دانشگاه .1
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 اجرايي اصلي حوزه زنان و كودكانهاي دستگاهبررسي اعتبارات  .5 جدول
 (ميليون ريال) 

كد 

 دستگاه
 عنوان

 اياعتبارات هزينه
 اعتبارات تمك دارايي

 ياسرمايه 
 مجموع اعتبارات

مصوب 

سال 

1396 

اليحه 

سال 

1397 

درصد 

 رشد

مصوب 

سال 

1396 

اليحه 

سال 

1397 

درصد 

 رشد

مصوب 

سال 

1396 

اليحه 

سال 

1397 

درصد 

 رشد

شوراي 

سياستگذاري 

هاي حوزه

علميه 

 خواهران

 

كانون 

پرورش 

فكري 

كودكان و 

 نوجوانان

 

مجموع 

اعتبارات 

هاي دانشگاه

جنسيتي تك

 مختص زنان

مجموع اعتبارات 

 اصلي اجراييهاي اهدستگ

 

 ،رسدمي نظربهاگرچه شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهران در ظاهر يك دستگاه سياستگذار ـ  

اجرايي هاي آن بر فعاليت دهد نقطه تمركزمي اين دستگاه نشانهاي و شرح فعاليتها اما نگاهي به برنامه

اينكه  عليرغمآموزشي و پژوهشي طالب زن است. بدين ترتيب اين دستگاه هاي حمايت از فعاليت ويژهبه

 است. ، ذيل نهادهاي اجرايي محاسبه شدهدر عنوان آن قيد شده« سياستگذاري»واژه 

ميليون  ل اين جهت حمايت از آموزش طالب علوم ديني خواهران رقمي معاد برعالوه 

ميليون ريال براي هر نفر بوده كه رقمي قابل  817ميليارد و  23ريال برآورد شده كه به معني صرف 

و  فرهنگي و تبليغي طالب علوم ديني خواهرانهاي حمايت از فعاليتمل است. اين امر در رابطه با أت

 ق است.نيز صاد كمك به مراكز تربيت مدرس ديني مناطق محروم خواهران

هاي اصلي اجرايي حوزه يكي از دستگاه عنوانبهكانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز  - 

مواجه  1396 سال مصوببا در مقايسه  1397درصدي در اليحه بودجه سال  10كودك با رشد اعتبار 

اضافه شدن  علتبه درصدي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيز 10بوده است. افزايش اعتبار 

 اجراي و نشر توليد»، «نوجوانان و كودكان براي انيميشن توليد»جديدي ذيل آن با عنوان هاي برنامه

 اقوام نوجوان و كودك هنري و فرهنگي آثار اجراي و نشر توسعه حمايت»، «نوجوان و كودك موسيقي
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 به مرزي و عشايري اييروست مناطق نوجوانان و كودكان دسترسي ارتقاي و بهبود»، «كشور نواحي و

 از روستايي و محروم مناطق در كتابخواني فرهنگ تقويت»و « كانون هنري و فرهنگي آثار وها فعاليت

 1.است «كتاب به دسترسي افزايش و معرفي مينأت طريق

جنسيتي مختص زنان مواجه هستيم تك دانشگاه 8فوق در اليحه بودجه با  دو دستگاه برعالوه - 

 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. 772هزار و  1رقمي معادل آنها  وع برايكه در مجم

 

 برنامه و شرح اقدام مرتبط با حوزه زنان و خانواده براساسشده  بينيپيشاعتبارات  ج(

در حوزه زنان و  كامالًها عنوان و شرح فعاليت لحاظبهكه هايي دستگاه برعالوهكه ذكر شد  طورهمان

ديگري نيز وجود دارند كه اگر چه مخاطب هاي دستگاهكنند، در اليحه بودجه سنواتي، مي فعاليتخانواده 

را زنان، كودكان آنها  اما بخشي از مخاطبان ،كودك و خانواده نيست ،و اعتبارات آنها، زنان هاتمامي برنامه

رح وظايف سازماني، اقدامات ش لحاظبهها آنكه برخي از اين دستگاه ويژهبهدهد. مي و خانواده تشكيل

توان به كميته ها ميترين اين دستگاهمهم ازجمله .در حوزه زنان و خانواده انجام دهند مشخصي را بايد

فرعي حوزه هاي دستگاه عنوانبه هادستگاهامداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي اشاره كرد. اين 

. هستنددستگاه  18ها مجموعه اين دستگاه، 1397دجه سال در اليحه بو د.نشومي زنان و خانواده قلمداد

در حوزه زنان و خانواده و كودك آنها  پيشنهاد داده شده براياعتبارات  به همراهها در ادامه اين دستگاه

 ذكر خواهد شد. 1397و اليحه بودجه  1396به تفكيك مصوب سال 

تنها اعتبارات كل  ،در اين بخشآنها  و تنوعها با توجه به گسترده بودن حجم شرح فعاليت * 

مرتبط با حوزه زنان و خانواده هاي و فعاليتها برنامه براساسها ههريك از دستگا شده براي بينيپيش

 گزارش قابل مطالعه است.  4 مرتبط در پيوستهاي د و شرح فعاليتشومي ذكر

 

 

  

                                                 

 مراجعه شود. 2. به پيوست جدول 1
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 ان و خانوادههاي مرتبط با حوزه زنشرح فعاليت . بررسي برنامه و6جدول

 )ميليون ريال(    1397ي فرعي در اليحه بودجه سال هادستگاهدر      

 عنوان دستگاه

مجموع اعتبارات حوزه زنان و 

برنامه و شرح  براساسخانواده 

سال مصوب در  فعاليت مرتبط

1396 

شده  بينيپيشمجموع اعتبارات 

حوزه زنان و خانواده  براي

برنامه و شرح فعاليت  براساس

 1397 سال در اليحه مرتبط

درصد 

 رشد

 40/25 وزارت ورزش و جوانان

 99/12  سازمان بهزيستي

   وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

 42/4  (ره)كميته امداد امام خميني 

عالي علمي كاربردي و مهارتي  سسهؤم

 جهاد كشاورزي
 52/7 

 70/33 18،042 13،494 سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

 65/52 225،000 147،400 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 00/0  وزارت كشور

 -29/28 28،303 39،469 وزارت دادگستري

 65/23 4،946 4،000 دادگستري جمهوري اسالمي ايران

 -44/6 545،902 583،483 ميليوني 20ارتش  -سازمان بسيج

امور  -وزارت علوم تحقيقات و فناوري

 علمي، فرهنگي و آموزشي
6،000 6،000 00/0 

نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 

 هادانشگاه
100،000 125،000 00/25 

 69/79 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

 67/36 20،500 15،000 مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي

هاي فعاليت -وزارت آموزش و پرورش

 آموزانپرورشي و امور تربيتي دانش
50،000 58،000 00/16 

سازمان  -وزارت آموزش و پرورش

 دولتي و توسعهغير مدارس

 مردميهاي مشاركت

3،652 4،200 01/15 

 92/8 1،590،200 1،460،000 جمهوري اسالمي ايرانجمعيت هالل احمر 

 91/6  فرعيهاي دستگاهاعتبارات  موعجم
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حوزه زنان و  پيشنهاد داده شده برايشود بخش اعظمي از اعتبارات مي كه مالحظه طورهمان 

كار و  ،ي متعددي چون سازمان بهزيستي، وزارت تعاونهادستگاهو شرح فعاليت ها اده ذيل برنامهخانو

سسه آموزش عالي علمي، كاربردي جهاد كشاورزي، ؤرفاه اجتماعي، كميته امداد امام خميني )ره( م

قيقات و ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت كشور، وزارت دادگستري، سازمان بسيج، وزارت علوم، تح

ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مجمع جهاني فناوري، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

جوانان ذكر شده كه نشان از فرابخشي و پرورش، وزارت ورزش  تقريب مذاهب اسالمي، وزارت آموزش و

 بودن اين حوزه دارد. 

كميته امداد امام  ه زنان و خانواده برايمرتبط با حوز جدول فوق، بيشترين اعتبار براساس - 

است. پس از آن سازمان بهزيستي با شده  بينيپيشميليارد ريال  225هزار  28خميني)ره( به ميزان 

ميليارد تومان رتبه دوم را اتخاذ كرده است. با توجه به اينكه اين دو نهاد  148هزار و  11اعتباري معادل 

زنان سرپرست خانوار، كودكان معلول و نيازمند،  ازجمله و كودكاندر حوزه زنان اي مخاطب گسترده

 ذيل سازمان بهزيستي و زنان سرپرست خانوار و كودكانو...  سرپرست كار و كودكان خياباني كودكان بي

سرپرست و بدسرپرست ذيل كميته امداد امام خميني )ره( دارند، تمركز اين حجم از اعتبار در اين بي

پرداخت »صرف شرح فعاليت  ،از اعتبار اين دو نهاداي ذكر است بخش عمده شايان .عي استدو نهاد طبي

 د.شومي «تحت پوششهاي مستمري به خانواده

درصد  24دهد اعتبار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رشد منفي مي نشان 6نگاهي به جدول  - 

كه در هايي و شرح فعاليتها حذف برخي از برنامهاز اين مسئله به اي همراه بوده است كه بخش عمده

مشترك  صورتبهو رفاه اجتماعي و سازمان بهزيستي  كار ،سنوات گذشته بودجه، ذيل وزارت تعاون

بين اين دو  گردد. امري كه به پراكنده شدن اعتبارات مي مجموعه وزارت تعاون، بازحضور داشت، از زير

در ذيل  1396در قانون بودجه سال خانواده كه  مرتبط با حوزه زنان وهاي برنامه .بود منجر شدهدستگاه 

 اند عبارتند از:حذف شده 1397و در اليحه بودجه سال  نددكروزارت تعاون اعتبار دريافت مي

پرداخت »( با شرح فعاليت 1903019000برنامه حمايت از خانواده و زنان سرپرست خانوار ) - 

، «كمك به امور مددكاري زنان سرپرست خانوار»، «شغلي زنان سرپرست خانوارسازي سرمايه كار و آماده

، «كمك به تغذيه مادران باردار و شيرده نيازمند»،«كمك به تأمين وديعه مسكن زنان سرپرست خانوار»

 «.هاي هميار زنانكمك به تقويت و توسعه گروه»

تأمين يك وعده غذاي »( با شرح فعاليت1903018000برنامه حمايت از كودكان و نوجوانان ) - 

كمك به امور مددكاري »، «حمايت اجتماعي از كودكان كار و خيابان»، «گرم به كودكان مهد روستايي

كمك به تأمين شهريه »، «كمك به بهبود تغذيه كودكان معلول مراكز روزانه»، «كودكان و جوانان

ه تأمين شهريه مهدكودك كودكان معلول و كمك ب»، «هاي كم درآمدمهدكودك كودكان خانواده

كمك به تغذيه »و « آموزان نيازمندهاي تحصيلي دانشكمك به تأمين هزينه»، «هاي كم درآمدخانواده
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 «. هاي داراي فرزند چند قلوكودكان خانواده

ارائه خدمات »( با شرح فعاليت 193030000هاي اجتماعي )برنامه كنترل و كاهش آسيب - 

 «. هاي فردي و خانوادگيراهبري مداخله در بحران »و « اي و مددكاري خانوادهورهمشا

ه خدمات راهبري ارائ»( با شرح فعاليت 1903033000برنامه حمايت از اشتغال اقشار خاص ) - 

 «.مالي خرد زنان روستايي

ارائه خدمات » ( با شرح فعاليت1904003000ه خدمات توانبخشي به نيازمندان )برنامه ارائ - 

 «.كمك به نگهداري معلوالن و بيماران رواني مزمن در خانواده»و « بر خانوادهتوانبخشي مبتني

ذيل ها و شرح فعاليتها بخش عمده اين برنامه 1397نكته حائز اهميت آنكه در اليحه بودجه سال  

در نظر گرفته اعتبار اي آن برنهاد تخصصي حمايت از اين اقشار وجود دارد و  عنوانبهسازمان بهزيستي 

از ذيل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كمك شاياني به ها است. بدين ترتيب حذف اين برنامهشده 

 ده است.كرشفافيت و انسجام اعتبارات اختصاص يافته 

درصدي  39كار و رفاه اجتماعي، كاهش  ،اين يكي از موارد كاهش اعتبار وزارت تعاونوجود با  

پايه اجتماعي  دار متاهل، ذيل برنامه پوشش بيمهموضوع بيمه پايه اجتماعي زنان سرپرست خانه اعتبار

قانون برنامه ششم بر لزوم بيمه زنان  (103)ماده  تأكيدكشاورزان و روستاييان و عشاير است. با توجه به 

عدم توجه به زنان متاهل  علتاين فعاليت با حكم قانون برنامه ششم به ،دار متاهل داراي سه فرزندخانه

به معني عدم پوشش درصدي اعتبار اين برنامه  39كاهش  ديگر سويداراي سه فرزند، انطباق ندارد و از

 د.شومي از نكات منفي اليحه تلقي گردد وتحت شمول حكم تلقي مي 1افراد

مل است، أق قابل تكه در حوزه زنان و خانواده در جدول فوهايي يكي از اعتبارات و شرح فعاليت - 

اعتبار مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي جهت فعاليت تقريبي براي بانوان جهان اسالمي ذيل برنامه 

ميليارد  20به مبلغ  يك طرحجهت اجراي اين فعاليت در بخش هدف كمي  .( است1701028000)

  .يردمورد بازنگري قرار گ رسد اعتبار آن بايدمي نظربهشده كه  بينيپيشريال 

موضوعاتي كه در سنوات  برعالوه 1397 سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اليحه بودجه - 

مد و لباس اسالمي سازي برنامه حمايت از توسعه و الگو ازجمله د )كرمي اعتبار دريافتآنها  گذشته براي

اجراي توسعه  جهت حمايت از ،ايراني( ذيل برنامه حمايت و گسترش سينماي كودك و نوجوان –

فيلم )هر  100ميليارد ريال براي ساخت  40سينماي كودك و نوجوان براي اولين بار، اعتباري معادل 

براي ساخت فيلم ي ده كه اگرچه رقم چندان قابل توجهكرميليون ريال( دريافت  400يك به ارزش 

 د.شومي اما از نكات مثبت اليحه در حوزه كودك محسوب ،نيست

روبرو  اين در اليحه بودجه در حوزه حمايت از ورزش بانوان با دو اقدام مثبت و منفي برعالوه - 

                                                 

( قانون 103. در جلسه مشترك وزارت تعاون، كار وو رفاه اجتماعي با فراكسيون مجلس تعداد افراد تحت شمول حكم ماده )1

 هزار زن عنوان شد. 120برنامه ششم توسعه 
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كمك به »بانوان يعني شرح فعاليت اي سو كاهش اعتبار حمايت از ورزش حرفهاز يك :هستيم

ميليارد  193ميليارد ريال به  305از  ذيل برنامه گسترش ورزش بانوان« ورزشيهاي و هيئتها فدراسيون

شد با در واقع مي غفلتديگر توجه به ورزش همگاني بانوان كه در سنوات گذشته مورد  سويازل و ريا

نظر گرفتن دو شرح فعاليت جديد جهت تقويت ورزش همگاني بانوان ذيل برنامه گسترش ورزش بانوان 

ها الح ناهنجاريحمايت از طرح اوقات فراغت بانوان با ورزش ) شهري و روستايي( و بهبود و اص» با عناوين

با اعتباري به مبلغ « ورزشيهاي و اختالالت جسمي و حركتي دختران و بانوان كشور از طريق فعاليت

 شود.ميليارد ريال كه اقدام اخير، اقدامي بسيار مثبت ارزيابي مي 150

 

اعتبارات مندرج در جداول متفرقه در حوزه زنان و خانوادهد( 

ها اصلي و همچنين برنامههاي دستگاهحوزه زنان و خانواده ذيل  شده براي يبينپيشاعتبارات  برعالوه

مرتبط براي اين حوزه، اعتباراتي نيز در ذيل جداول متفرقه در نظر گرفته شده است. هاي و شرح فعاليت

 شرح زير است:اين موضوعات به

 

 تفرقه در اليحهمهاي اعتبارات مرتبط با حوزه زنان و خانواده در جدول رديف .7جدول

 (ميليون ريال)             1397بودجه سال         

شماره 

بنديطبقه
 عنوان

 مجموع اعتبارات اعتبارات تملك دارايي اياعتبارات هزينه

مصوب 

بودجه 

سال 

1396 

اليحه 

 بودجه

 سال

1397 

درصد 

رشد

مصوب 

 بودجه
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1396 

اليحه 

 بودجه
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1397 

درصد 

رشد

مصوب 

بودجه 

ل سا

1396 

اليحه 

 بودجه

 سال

1397

درصد 

رشد

 

تهيه و اجراي 

طرح جامع 

 .كنترل

كاهش 

هاي سيبآ

اجتماعي 

موضوع ماده 

( قانون 80)

برنامه ششم 

توسعه

 

اعتبارات طرح 

توانمندسازي 

زنان 

سرپرست 

خانوار موضوع 

 (80)ماده 

قانون برنامه 

ششم توسعه
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تهيه و »براي دو موضوع  ،1397اليحه بودجه سال  9شود در جدول مي كه مالحظه طورهمان 

« زنان سرپرست خانوارسازي طرح توانمند»و « اجتماعيهاي اجراي طرح جامع كنترل كاهش آسيب

 آن است.  (80)ه كه در تناسب با قانون برنامه ششم توسعه و ماده اعتبار در نظر گرفته شد

كننده اين نكته قابل توجه اينكه با توجه به ذكر اين دو موضوع در جدول متفرقه، دستگاه دريافت 

نگارش  ،«ت»برنامه ششم توسعه و بند  (80)اعتبارات مشخص نشده است. با توجه به اينكه براساس ماده 

ي جمهوررياستتوسط معاونت امور زنان و خانواده  بايد «طرح جامع زنان سرپرست خانوار»تهيه و اجراي 

بود جهت تر مناسبربط انجام پذيرد، رفاه اجتماعي و ساير نهادهاي ذي با همكاري وزارت تعاون كار و

 اعتبارات انتقال»با موضوع 2- 7شدن جداول متفرقه، اعتبار اين موضوع نيز به جدول تر شفاف

كننده يافت و با مشخص شدن دستگاه دريافتمي انتقال« ماده واحده 10و  7يافته به جداول 

  آمد.كرد اين اعتبار پديد ميشفافيت بيشتري در نحوه تخصيص و هزينه ،اين اعتبار

درصدي اعتبار طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار با توجه به افزايش  25اين، كاهش  برعالوه 

هزار و  61ميليون  3 ،1395سرشماري سال  براساسدر كشور )  زون تعداد زنان سرپرست خانوارروزاف

 د.شومثبت ارزيابي نمي ،زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد( و لزوم حمايت جامع از اين گروه 753

 

 1397بررسي نحوه توزيع اعتبارات حوزه زنان و خانواده در اليحه بودجه سال 

سنواتي دارد، در ادامه هاي به اينكه اعتبارات حوزه زنان و خانواده توزيعي پراكنده در بودجه با توجه

 د:شوبررسي  تالش شده تا نحوه توزيع اين اعتبار
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ذار و مجموع اعتبار دستگاه هاي اصلي سياستگ

راهبردي

مجموع اعتبار دستگاه هاي اصلي اجرايي 

مجموع اعتبار برنامه ها و شرح فعاليت هاي 

مرتبط با حوزه زنان و خانواده ذيل دستگا هاي

فرعي
رديف هاي متفرقه

 هايبررسي نحوه توزيع اعتبارات حوزه زنان و خانواده در بخش .1 نمودار

 1397مختلف اليحه بودجه سال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،مرتبط با حوزه زنان و خانوادههاي اصلي و برنامههاي دستگاهتوزيع اعتبارات براساس  بررسي نحوه 

درصد  11 .هاي مختلف توزيع شده استپراكنده در دستگاه صورتبهدرصد اعتبارات  80دهد مي نشان

حائز  متفرقه توزيع شده است. نكتههاي درصد نيز در رديف 9اصلي اجرايي و هاي دستگاهاعتبارات در 

 درصد مجموع اعتبارات را تشكيل 1كمتر از  ريز،سياستگذار و برنامههاي دستگاهاهميت آنكه اعتبارات 

 ،ها استهتناسب با جايگاه ستادي اين دستگادهند. اگرچه حجم كمتر اين اعتبارات تا حدودي در مي

اجرايي هاي دستگاهسيستمي بين  از يكديگر و فقدان ارتباطها اما با توجه به منفك بودن عملكرد دستگاه

سياستگذار و هاي دستگاهدرصد اعتبارات بدون ايفاي نقش راهبري توسط  80كرد و سياستگذار، هزينه

 گردد. ميمنجر  پراكنده اعتبارات گذاريتأثيركاهش حجم گيرد و اين نكته به صورت مي ،ريزبرنامه

 

 زنان و خانواده با الزامات قانوني مرتبط در حوزه 1397مقايسه تطبيقي اليحه بودجه سال 

قانون احكام  ،با برنامه ششم توسعه  1397 سال در جدول زير تالش شده ميزان همسويي اليحه بودجه

 (2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) هاي توسعه كشور ومي برنامهدائ

ها دجه سنواتي از طريق تطبيق برخي از مواد مهم اين قوانين با تبصرهاسناد پشتبان تدوين بو عنوانبه

 ذكر شده در اليحه بررسي شود.هاي و برنامه
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 در حوزه زنان و خانواده با الزامات قانوني مرتبط 1397مقايسه تطبيقي اليحه بودجه سال  .8جدول 

 قانون برنامه ششم توسعه

 1397 سال حوزه زنان و خانواده در اليحه بودجهبند يا برنامه مرتبط با  موضوع حكم

توانمندسازي محرومان و فقرا با  ازجمله مختلفهاي در حوزههايي الزام دولت به ارائه طرح -(2)ماده 

 لويت زنان سرپرست خانواروا

 (80) ماده موضوع خانوار سرپرست زنان توانمندسازي طرحبراي  اعتبار گرفتن درنظر

 (40-550000توسعه در جداول متفرقه)  ششم برنامه قانون

اقدام در زمينه كنترل افزايش طالق، افزايش حمايت از كودكان  درخصوصتكليف دولت  -(76)ماده 

 سرپرست و كودكان خيابانيبي يتيم، افزايش حمايت از كودكان

( ساماندهي كودكان خياباني 1903028000خدمات پيشگيري و كنترل طالق )

(1903031000) 

 (1903018000سرپرست )بي اهبري حمايت از كودكانر

 (22-550000هاي متفرقه )هاي اجتماعي در رديفطرح جامع كنترل و كاهش اسيب اجتماعيهاي سيبآالزام دولت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش  -(80)ماده 

 (1002018000هاي اجتماعي)برنامه رصد و كنترل آسيب اجتماعيهاي اطلس آسيب ساليانهتدوين  -(80ماده )

 تهيه و اجراي كامل طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار -«ت»بند  –(80)ماده 
 (80)طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار موضوع ماده براي  اعتباردرنظر گرفتن 

 (40-550000در جداول متفرقه) قانون برنامه ششم توسعه

 درصد 25هي و كاهش جمعيت كودكان كار به حداقل ساماند -«ح»بند  -(80)ماده 
اجتماعي هاي سيبآساماندهي و كاهش كودكان كار ذيل برنامه پيشگيري از 

(1903028000) 

 مختلفهاي افزوده براي ورزش در حوزهدرصد ماليات بر ارزش 9درصد از كل  0/ 27اختصاص  -(94)

 ورزش بانوان ازجمله
  (1702001000 برنامه گسترش ورزش بانوان )

ساماندهي و تقويت جايگاه سازماني امور زنان و خانواده نسبت به اجراي رويكرد عدالت  -(101)ماده 

 جنسيتي برمبناي اصول اسالمي

اجرايي براي رصد مستمر ارتقاي شاخص هاي هاي دستگاهو طرحها ارزيابي و تطبيق سياست و برنامه

 وضعيت زنان و خانواده

 

 هاي مرتبط با وضعيت زنان و خانوادهها و طرحها برنامهبي تحقق سياستارزيابرنامه 

() 

 - درصد 10كنترل و كاهش ميانگين سن ازدواج به ميزان سازي براي زمينه -(102)ماده 

حمايت از ارتقاي معيشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانوادگي و تعاوني و  -(102)ماده 

 محوري روستايي و خانوادهتوليد

 

 (1802003000برنامه آموزش زنان روستايي )
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 قانون برنامه ششم توسعه

 1397 سال حوزه زنان و خانواده در اليحه بودجهبند يا برنامه مرتبط با  موضوع حكم

 دار حداقل داراي سه فرزندايجاد بيمه اجتماعي زنان خانه -(103)ماده 

ع والبته اين موض (1902009000دار متاهل )پرداخت حق بيمه پايه اجتماعي زنان خانه

دار متاهل داراي سه فرزند در ن خانهزنا زيرا ،منطبق با برنامه ششم توسعه نيست الًمكا

 اند.كيد قرار گرفتهأبرنامه ششم مورد ت

هاي درصد از طريق مركز فوريت20بهزيستي به ميزان  ازسويكنترل و كاهش نرخ طالق  -(104)ماده 

 اجتماعي و مراكز مشاوره
 (10020181000) اجتماعيهاي برنامه رصد و كنترل آسيب

منظور فاقد تمكن مالي به ن بهزيستي به ارائه خدمات مشاوره رايگان براي افرادمكلف نمود -(113)ماده 

 تحكيم نهاد خانواده
 (1903028000) طالق كنترل و پيشگيري ارائه خدمات

 هاي توسعه كشورمي برنامهام دائقانون احك

فع موانع ازدواج، رايراني با در نظر گرفتن  –الزام دولت به تدوين سبك زندگي اسالمي  -(37)ماده 

 هااي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانوادهكاهش سن ازدواج، پوشش بيمه
- 

بضاعت با همكاري كميته امداد امام هاي زندانيان بيرفع مشكل معيشتي خانواده -(38)ماده 

 دانيان و خانواده آنهاربط و بيمه سالمت زنبهزيستي كشور و ساير نهادهاي ذي خميني)ره(، سازمان
- 

 (2قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

 - تكليف دولت به اجراي سند جمعيت و تعالي خانواده -(45)ماده 

 پرداخت تسهيالت به زندانيان نيازمند -(77)ماده 
 يت زندانيان زن معسرلووحمايت مالي از زندانيان نيازمند با ا: «د»بند  «16»تبصره 

 معسر زنان اولويت با معسر محكومان ديه اعتبارات كسري تأمين: «11»تبصره 
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 صورتبه، 1397از اين احكام در اليحه بودجه سال اي شود بخش عمدهمي كه مالحظه طورهمان 

ن سن ازدواج اين براي موضوعات كنترل و كاهش ميانگيوجود با  اند.مستقيم ديده شدهغير مستقيم و يا

برنامه يا  ،اجراي سند جمعيت و تعالي خانواده و تدوين سبك زندگي اسالمي ايراني ،درصد 10به ميزان 

ت رازجمعيتي ذيل وهاي موضوع سياست ذكر است اگرچه شاياناقدام مشخصي در نظر گرفته نشده است. 

رده اما مواد سند جمعيت و تعالي هزار ميليارد ريال اعتبار دريافت ك 6درمان و آموزش پزشكي  ،بهداشت

 است.ها هده و نيازمند مشاركت تمامي دستگاخانواده فراتر از اختيارات وزارت بهداشت و درمان بو

 

 بنديجمع

فرابخشي بودن حوزه زنان و خانواده و پراكنده بودن اعتبارات اين موضوع در اليحه بودجه سنواتي، سبب 

مستقيم غير كه احصاي اعتبارات ويژهبهد شوه به اين حوزه دشوار شده تخمين اعتبارات اختصاص يافت

در اين گزارش تالش شد با احصاي  حالاينممكن است. با غير تقريباً ،اختصاص يافته به اين حوزه

 برنامه يا شرح اقدام ،اعتبارات مستقيم اختصاص يافته به اين حوزه يعني اعتباراتي كه در عنوان دستگاه

 .ه موضوع زن، كودك و خانواده شده تصويري كلي از وضعيت بودجه اين حوزه ترسيم گردداشاره بآنها 

اي برنامه صورتبههاي مختلف هپراكنده در دستگا صورتبهدرصد اعتبارات  80دهد مي اين بررسي نشان

هاي درصد نيز در رديف 9اصلي اجرايي و هاي دستگاهدرصد اعتبارات متمركز در  11 .توزيع شده است

 ريز،اصلي سياستگذار و برنامههاي دستگاهمتفرقه توزيع شده است. نكته حائز اهميت آنكه اعتبارات 

دهند. اگرچه حجم كمتر اين اعتبارات تا حدودي در مي كمتر از يك درصد مجموع اعتبارات را تشكيل

از يكديگر و ها دستگاه اما با توجه به منفك بودن عملكرد ،استههتناسب با جايگاه ستادي اين دستگا

درصد اعتبارات بدون ايفاي  80كرد اجرايي و سياستگذار، هزينههاي دستگاهفقدان ارتباط سيستمي بين 

گيرد و اين نكته به كاهش حجم صورت مي ،ريزسياستگذار و برنامههاي دستگاهنقش راهبري توسط 

 د.شوميمنجر  گذاري اين اعتبارات در كليت حوزه زنان و خانوادهتأثير

حوزه زنان و خانواده برخي از موضوعات مهم اين حوزه در بودجه سنواتي هاي رغم تعدد برنامهعلي 

در حوزه تحكيم نهاد خانواده، ريزي توان به فقدان برنامهمي اين موارد ازجمله مغفول مانده است

قانون برنامه ششم  (102)ماده كاهش ميانگين سن ازدواج در كشور با توجه به الزام سازي براي زمينه

فراغتي زنان و سياستگذاري در حوزه  -ساختي تفريحيامور زيرعدم توجه به لزوم تقويت  ،در اين حوزه

 اشاره كرد. و  حمايت از خانواده زندانيان كودكان 
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 هاپيوست

 

 (ميليون ريال)    1397هران در اليحه بودجه سال شوراي سياستگذاري حوزه علميه خواهاي و شرح فعاليتها بررسي برنامه .1جدول     

شماره 

دستگاه 

اجرايي

شماره دستگاه 

 برنامه
 شرح دستگاه، برنامه و فعاليت

مجموع اعتبار 

در قانون 

بودجه سال 

1396 

مجموع اعتبار 

در اليحه 

 سال بودجه

1397 

درصد 

 رشد

يهدف كمّ

سنجه 

عملكرد
 مقدار

هزينه 

 واحد

 علميه خواهرانهاي سياستگذاري حوزه يشورا 

 مدرسه علميه علميه و مدارس علوم دينيهاي برنامه حمايت از حوزه

 هزار نفر حمايت از آموزش طالب علوم ديني خواهران

فرهنگي و تبليغي طالب علوم ديني هاي حمايت از فعاليت

خواهران
 هزار نفر 

 هزار نفر كمك به مراكز تربيت مدرس ديني مناطق محروم خواهران

  كاربرديهاي برنامه پژوهش
پروژه عملياتي 

شده
 

 پروژه پژوهشي طالب در زمينه علوم دينيهاي حمايت از فعاليت
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 (ميليون ريال)      1397كانون پروش فكري كودكان و نوجوانان در اليحه بودجه سال هاي و شرح فعاليتها بررسي برنامه .2جدول     

شماره 

دستگاه 

اجرايي

شماره دستگاه 

 برنامه
 شرح دستگاه، برنامه و فعاليت

مجموع 

اعتبار در 

قانون بودجه 

 1396سال 

مجموع 

اعتبار در 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد 

 رشد

يهدف كمّ

 مقدارسنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

 
شركت سهامي كانون پرورش فكري كودكان و 

نوجوانان
 

مين و توليد آثار متناسب تربيتي و أبرنامه توسعه ت

 پرورشي كودكان و نوجوانان
  اثر 

كننده براي كودكان و تجديد توليد وسايل سرگرم

نوجوانان
 محصول 

 نوجوانان كودكان وهاي تجديد چاپ كتاب
كتاب تجديد چاپ 

شده
 

 محتوا -اثر  كودكان توليد آثار محتوا و ايجاد پرتال

 محصول توليد وسايل سرگرم براي كودكان و نوجوانان

 كتاب چاپ اول كودكان و نوجوانانهاي چاپ اول كتاب

 نوجوان -كودك  برنامه رشد و پرورش فكري كودكان و نوجوانان

مراكز فرهنگي و هنري  يادبهاي انجام فعاليت

براي كودكان و نوجوانانكانون 
 95000نوجوان-كودك  

فرهنگي مراكز فرهنگي و هنري هاي انجام فعاليت

كانون براي كودكان و نوجوانان
 نوجوان -كودك  

هنري مراكز فرهنگي و هنري هاي انجام فعاليت

 نوجوان-كودك   نون براي كودكان و نوجوانانكا
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شماره 

دستگاه 

اجرايي

شماره دستگاه 

 برنامه
 شرح دستگاه، برنامه و فعاليت

مجموع 

اعتبار در 

قانون بودجه 

 1396سال 

مجموع 

اعتبار در 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد 

 رشد

يهدف كمّ

 مقدارسنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

المللي كودكان و ملي و بينهاي برگزاري جشنواره

نوجوانان
 جشنواره 

 دقيقه توليد فيلم بلند براي كودكان و نوجوانان

80 دقيقه توليد فيلم كوتاه براي كودكان و نوجوانان

 تئاتر انتوليد و اجراي تئاتر كودكان و نوجوان

 دقيقه وجواناننتوليد انيميشن براي كودكان و 

 عنوان موسيقي توليد نشر و اجراي موسيقي كودك و نوجوان

نشر و اجراي آثار فرهنگي و هنري ، توسعه ،حمايت

كودك و نوجوان اقوام و نواحي كشور
 اثر 

كودكان و نوجوانان بهبود و ارتقاي دسترسي 

و ها ري و مرزي به فعاليتيعشا، مناطق روستايي

آثار فرهنگي و هنري كانون

 نوجوان -كودك 

تقويت فرهنگ كتابخواني در مناطق محروم و 

مين معرفي و افزايش أروستايي از طريق ت

دسترسي به كتاب

 جلد 
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 (ميليون ريال)    1397جنسيتي مختص زنان در اليحه بودجه سال تكهاي اعتبارات دانشگاهبررسي  .3 جدول        

كد 

 دستگاه
 عنوان

 مجموع اعتبارات اعتبارات تمك دارايي سرمايه اي اياعتبارات هزينه

مصوب 

 1396سال 

اليحه سال 

1397 

درصد 

 رشد

مصوب سال 

1396 

اليحه سال 

1397 

درصد 

 رشد

مصوب سال 

1396 

يحه سال ال

1397 

درصد 

 رشد

تك هاي مجموع اعتبارات دانشگاه

 جنسيتي مختص زنان

  دانشگاه الزهرا)س( 114700

انگان سمنان )ويژه دانشگاه فرز

 خواهران(
 

مجتمع آمورش عالي فاطميه 

 نهاوند )ويژه دختران(
 

دانشكده فني و مهندسي 

نوين سبزوار هاي فناوري

)ويژه )س( زينب  حضرت

 خواهران(

 

دانشكده علوم انساني حضرت 

 معصومه )س(
 

  دانشگاه كوثر )ويژه خواهران(

دانشكده علوم انساني حضرت 

 نرجس )س(
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 (ميليون ريال)        هاو شرح فعاليتها اساس برنامهفرعي حوزه زنان و خانواده برهاي بررسي اعتبارات دستگاه .4جدول      

 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

وزارت ورزش و 

 جوانان

1702001000- 

برنامه گسترش 

 ورزش بانوان

 15 13.043 هيئت -فدراسيون 193،376 305،234 هاي ورزشيها و هيئتكمك به فدراسيون

حمايت از طرح اوقات فراغت بانوان با 

 روستايي( -ورزش )شهري
 012/0 7،464،960 نفرساعت 90،000 0

ها و اختالالت بهبود و اصالح ناهنجاري

جسمي و حركتي دختران و بانوان كشور 

 هاي ورزشياز طريق فعاليت

 15/0 400،000 نفر 60،000 0

1703029000- 

برنامه حمايت و 

هدايت امور 

فرهنگي و تربيتي 

 جوانان

ها و ها، نمايشگاهبرگزاري همايش

 جشنواره امور جوانان در امر ازدواج
 894 45 جشنواره 40،250 24،320

حمايت از مراكز مشاوره ازدواج و 

 تحكيم خانواده
 461 100 مركز 46،138 30،000

هاي رگاهها، كاحمايت از برگزاري دوره

آموزشي و توليدات فرهنگي هنري 

 1ويژه جوانان در زمينه ازدواج

 2096 31 كارگاه -دوره 65،000 35،000

 سازمان بهزيستي

1902005000- 

برنامه پوشش 

بيمه پايه 

اجتماعي 

مددجويان 

 بهزيستي

اجتماعي زنان  پرداخت حق بيمه

 سرپرست خانوار روستايي
 2 53،000 نفر 125،400 114،000

اجتماعي زنان  پرداخت حق بيمه

 سرپرست خانوار شهري
 10 55،000 نفر 570،000 453،500

پرداخت حق بيمه اجتماعي فرزندان 

 تحت پوشش
 8/1 25،000 نفر 45،000 0

                                                 
 

 كرده است.اعتبار دريافت مي« هاي آموزشي ويژه جوانان در آستانه ازدواج و زوجين جوانها و كارگاهحمايت از برگزاري دوره» ه با عنوان اين فعاليت در سال گذشت .1
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

1903007000- 

برنامه تأمين 

كمك معيشت 

مددجويان تحت 

 پوشش

هاي موردي به پرداخت حمايت

 1مددجويان
 6/6 30،000 نفر 200،000 100،000

هاي پرداخت مستمري به خانواده

 2تحت پوشش
 9 530،000 نفر 4،570،000 1،600،000

پرداخت مستمري به معلولين، 

 سالمندان و بيماران مزمن
2،817،000 0 - - - 

1903018000- 

برنامه حمايت از 

كودكان و 

 نوجوانان

ارتقاي توانمندي و ترخيص فرزندان 

 تحت سرپرستي
 223 700 نفر 156،200 142،000

ارتقاي توان علمي، آموزشي و تربيتي 

 كودكان و نوجوانان تحت سرپرستي
 5 25،000 نفر 120،000 100،000

تأمين يك وعده غذاي گرم به كودكان 

 مهد روستايي
 4 170،000 نفر 755،000 655،000

 385 26 نفر 10،000 7،000 آبادآموزان شينحمايت از دانش

كمك به امور مددكاري فرزندان تحت 

 سرپرستي
 1 25،000 نفر 25،300 18،000

كمك به بهبود تغذيه كودكان مبتال به 

 هاي متابوليكبيماري
 8 1،600 نفر 12،000 10،000

كمك به تأمين پوشاك و هزينه روزانه 

 فرزندان تحت سرپرستي
 14 3،000 نفر 42،000 24،000

                                                 
 

 كرده است.اعتبار دريافت مي« هاي نيازمند پرداخت موردي به خانواده» اين فعاليت در سال گذشته با عنوان  .1
 

 كرده است.اعتبار دريافت مي« هاي نيازمند پرداخت مستمري به خانواده» گذشته با عنوان اين فعاليت در سال  .2
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

 شهريه مهدكمك به تأمين 

هاي كم هاي خانوادهكودك

 درآمد

 5/3 60،000 نفر 215،000 210،000

هاي كمك به تغذيه كودكان خانواده

 داراي فرزند چند قلو
 3 35،000 نفر 120،000 50،000

كمك به نگهداري فرزندان در مراكز 

 و مؤسسات غيردولتي
 50 11،000 نفر 550،000 482،000

كودكان و  كمك به نگهداري

 نوجوانان در خانواده
 60 14،500 نفر 870،000 783،000

 

كمك به بهبود تغذيه كودكان معلول 

 مراكز روزانه
 4 34،000 نفر 135،000 0

كمك به تأمين شهريه مهدكودك 

هاي كودكان معلول خانواده

 درآمدكم

 20 1،000 نفر 20،000 0

 100 100 مركز 10،000 0 ها و مراكز غيردولتيكمك به سمن

 7000 5 سامانه 35،000 0 ارائه خدمات الكترونيكي

 

 

1903028000- 

برنامه پيشگيري از 

هاي آسيب

 اجتماعي

ارائه خدمات پيشگيري و كنترل 

 طالق
 2/0 100،000 نفر 20،000 0

 15/0 100،000 نفر 15،000 0 ساماندهي و كاهش كودكان كار
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

 

1903019000- 

ايت از برنامه حم

خانواده و زنان 

 سرپرست خانوار

ارتقاي توان علمي و تربيتي فرزندان 

 تحت پوشش
 8 11،000 نفر 83،000 59،586

 3 40،000 نفر 120،000 70،000 ارتقاي خدمات مالي خرد

سازي پرداخت سرمايه كار و آماده

 شغلي زنان سرپرست خانوار
 110 1،000 نفر 110،000 90،000

 - - - 0 192،000 شهريه دانشجويان تحت پوششپرداخت 

 20 4،000 نفر 80،000 50،000 تأمين لوازم ضروري مددجويان تحت پوشش

 2 30،000 نفر 60،000 20،000 آموزان تحت پوششحمايت از دانش

 3 150،000 نفر 500،000 404،650 كمك به امور مددكاري زنان سرپرست خانوار

هاي توسعه گروه كمك به تقويت و

 هميار زنان
 127 1،100 نفر 140،000 60،000

كمك به تأمين وديعه مسكن زنان 

 سرپرست خانوار
 130 500 نفر 65،000 30،000

كمك به سالمت جسمي و رواني زنان 

 هاي نيازمندخانواده
 20 2،000 نفر 40،000 28،000

كمك به تأمين جهيزيه مددجويان 

 تحت پوشش
 30 2،000 نفر 60،000 60،000

هاي داراي فرزند چند كمك به خانواده

 قلو
 9 10،000 نفر 90،000 66،000

كمك به تغذيه مادران باردار و شيرده 

 نيازمند
 6 5،000 نفر 30،000 0
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

1903031000- 

برنامه حمايت از 

ديدگان آسيب

 اجتماعي

 29 6،500 نفر 190،000 206،000 ساماندهي كودكان خياباني

هاي فردي و مداخله در بحران

 خانوادگي
 8/0 220،000 نفر 180،000 230،000

1904003000- 

برنامه ارائه 

خدمات توانبخشي 

 به نيازمندان

بر ارائه خدمات توانبخشي مبتني

 خانواده
327،624 0 - - - 

كمك به مراقبت، نگهداري و 

توانبخشي معلوالن، سالمندان و 

 1مزمن در خانواده بيماران رواني

 5/18 42،000 نفر 780،000 407،800

وزارت تعاون، كار و 

 رفاه اجتماعي

1903009000- 

برنامه توسعه 

خدمات فرهنگي و 

اجتماعي نيروي 

 كار

مراقبتي هاي خودراهبري برنامه

جسمي و روحي ويژه زنان كارگر در 

 محيط كار

 3 7،000 مورد 22،200 2،500

از مهدهاي كودك راهبري و حمايت 

 هاي اقتصاديكارگري در بنگاه

 

 396 40 مورد 15،850 2،000

                                                 
 

 كرده است.اعتبار دريافت مي« كمك به نگهداري معلوالن و بيماران رواني مزمن در خانواده » اين فعاليت سال گذشته با عنوان  .1

 اند كه عبارتند از:حذف شده 1397نمودند كه در اليحه بودجه سال در ذيل وزارت اعتبار دريافت ميهايي هايي با فعاليتبرنامه 1396در قانون بودجه سال 
، «ت خانواركمك به امور مددكاري زنان سرپرس»، «سازي شغلي زنان سرپرست خانوارپرداخت سرمايه كار و آماده» ( با شرح فعاليت 1903019000برنامه حمايت از خانواده و زنان سرپرست خانوار )-
 «.هاي هميار زنانكمك به تقويت و توسعه گروه»، «كمك به تغذيه مادران باردار و شيرده نيازمند»،«كمك به تأمين وديعه مسكن زنان سرپرست خانوار»
كمك به امور مددكاري كودكان » ، «حمايت اجتماعي از كودكان كار و خيابان»  ،«تأمين يك وعده غذاي گرم به كودكان مهد روستايي» ( با شرح فعاليت1903018000برنامه حمايت از كودكان و نوجوانان ) -

هاي كم كمك به تأمين شهريه مهدكودك كودكان معلول و خانواده»، «هاي كم درآمدكمك به تأمين شهريه مهدكودك كودكان خانواده»، «كمك به بهبود تغذيه كودكان معلول مراكز روزانه» ، «و جوانان
 «. هاي داراي فرزند چند قلوكمك به تغذيه كودكان خانواده»و « آموزان نيازمندهاي تحصيلي دانشكمك به تأمين هزينه» ،«درآمد

 «. دي و خانوادگيهاي فرراهبري مداخله در بحران» و « اي و مددكاري خانوادهارائه خدمات مشاوره»( با شرح فعاليت 193030000هاي اجتماعي )برنامه كنترل و كاهش آسيب  -
 «.راهبري ارائه خدمات مالي خرد زنان روستايي» ( با شرح فعاليت 1903033000برنامه حمايت از اشتغال اقشار خاص ) -
 «.لوالن و بيماران رواني مزمن در خانوادهكمك به نگهداري مع» و « بر خانوادهارائه خدمات توانبخشي مبتني» ( با شرح فعاليت 1904003000برنامه ارائه خدمات توانبخشي به نيازمندان ) -
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

1902009000- 

برنامه پوشش 

بيمه پايه 

اجتماعي 

كشاورزان، 

روستاييان و 

 عشاير

پرداخت حق بيمه پايه اجتماعي زنان 

 دار متاهل )سهم دولت(خانه
 5 31،100 بيمه شده 146،000 240،000

كميته امداد امام 

 يني )ره(خم

190200600- 

برنامه پوشش 

بيمه اجتماعي 

مددجويان تحت 

 پوشش

پوشش بيمه پايه اجتماعي مددجويان 

 تحت پوشش
 13 250،000 بيمه شده 3،155،000 2،990،000

1902012000- 

برنامه پوشش 

بيمه پايه سالمت 

 مددجويان شهري

پرداخت حق بيمه پايه سالمت 

 مددجويان شهري
 4 1،279،990 بيمه شده 5،490،000 4،608،000

1903007000- 

برنامه تأمين كمك 

معيشت مددجويان 

 تحت پوشش

هاي پرداخت مستمري به خانواده

 تحت پوشش
 11 910،000 نفر 10،032،000 12،900،000

 39 50،000 نفر 1،950،000 820،000 1پرداخت موردي به نيازمندان

 41 20،000 نفر 838،000 510،000 كمك به تأمين لوازم ضروري زندگي

                                                 
 

 كرده است.اعتبار دريافت مي« هاي نيازمندپرداخت موردي به خانواده» اين فعاليت سال گذشته با عنوان  .1
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

1903018000- 

برنامه حمايت از 

كودكان و 

 نوجوانان

 3 50،000 روز -نفر 153،000 70،000 برگزاري اردوهاي تربيتي

راهبري حمايت از كودكان 

 سرپرستبي
 312 1،500 مورد 468،000 286،000

آموزان نيازمند در نگهداري از دانش

 هاخوابگاه
 63 6،000 نفر 379،000 277،200

 تغذيه كودكانكمك به رفع سوء

 
 13 130،000 نفر 1،800،000 1،197،870

 

1903019000- 

برنامه حمايت از 

خانواده و زنان 

 سرپرست خانوار

 66/0 170،000 نفر 113،000 172،000 ارائه خدمات حقوقي به نيازمندان

 33 80،000 نفر 2،666،500 2،388،000 كمك به ازدواج مددجويان

1903001000- 

برنامه ارائه خدمات 

اجتماعي و فرهنگي 

به مددجويان تحت 

 پوشش

سازي، مشاوره و آموزش آگاه

 هاي زندگيمهارت
 7/1 700،000 نفر 1،181،000 812،000

مؤسسه عالي علمي، 

كاربردي و مهارتي 

 جهاد كشاورزي

1802003000- 

برنامه آموزش 

 زنان روستايي

آوري و كاهش ضايعات آموزش فر

 محصوالت كشاورزي
 04/0 380،000 ساعت -نفر 16،410 15،261

آموزش و توانمندي اقتصادي زنان 

 روستايي
 05/0 380،000 ساعت -نفر  20،570 19،130

هاي زنان كارورزي و تثبيت مهارت

 روستايي
 59 305 پروژه 17،900 16،653
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

سازمان مركزي 

تعاون روستايي 

 ايران

1802005000- 

 برنامه آموزش

رسمي فني غير

 اي و مهارتيحرفه

افزايي اعضاي آموزش و مهارت

 هاي روستايي زنانتعاوني
 180 100 تعاوني 18،042 13،494

ستاد مبارزه با مواد 

 مخدر

1903003000- 

برنامه پيشگيري از 

مصرف مواد سوء

 مخدر و روانگردان

راهبري ارائه خدمات پيشگيري از 

 مصرف مواد مخدر در خانوادهسوء
 4/0 550،000 نفر 225،000 147،400

 وزارت كشور

1002001000- 

برنامه حفظ و 

ارتقاي سالمت 

 اجتماعي جامعه

هاي اجتماعي ساماندهي مشاركت

 زنان
 100 100 ميزان مشاركت 10،000 10،000

1002018000- 

برنامه رصد و 

هاي كنترل آسيب

 اجتماعي

 4 5،000 مورد 20،000 20،000 قكنترل و كاهش طال

 3 1،653 مورد 5،000 5،000 كنترل و كاهش مفاسد اخالقي

 وزارت دادگستري

1002023000- 

برنامه تعامل و 

هماهنگي 

المللي در بين

حوزه حقوقي و 

 قضايي

هماهنگي امور كنوانسيون حقوق 

 كودك
 643 44 مورد هماهنگي 28،303 39،469
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد
دادگستري جمهوري 

 مي ايراناسال
برنامه  -1201002000

 احياي حقوق عامه
 62 80 نفر 4،946 4،000 حمايت از صغار و امور حسبيه

ارتش  -سازمان بسيج

 ميليوني 20

1101012000- 

برنامه جذب، آموزش و 

 توسعه بسيج

ارائه خدمات فرهنگي )دانشجويي، 

 آموزي، زنان و ساير اقشار(دانش
 1049 520 نفر 545،902 583،483

وزارت علوم، 

 -تحقيقات و فناوري

امور علمي، فرهنگي 

 و آموزشي

1803034000- 

برنامه توسعه 

هاي علمي همكاري

 الملليبين

كمك به مركز راهبردي اتحاديه جهاني 

اساتيد مسلمان و شبكه علمي زنان 

 دانشمند جهان اسالم

 3000 2 مركز 6،000 6،000

نهاد نمايندگي مقام 

معظم رهبري در 

 هاشگاهدان

1701019000- 

برنامه حمايت و هدايت 

ـ فعاليت هاي فرهنگي 

 هاديني در دانشگاه

 4 28،000 زوج 125،000 100،000 اجراي طرح ملي ازدواج دانشجويي

وزارت فرهنگ و 

 ارشاد اسالمي

1703018000- 

برنامه حمايت از 

توسعه و الگوسازي 

مد و لباس 

 ايراني -اسالمي

 بخشي بههويت حمايت از ساماندهي و

اندركاران حوزه مد و لباس دست

 اسالمي ـ ايراني

 150 60 نفر 9،000 3،000

حمايت از طراحي، توليد، عرضه و ترويج 

ـ ايراني  نمادها و الگوهاي مد و لباس اسالمي 
 360 25 طرح 9،000 7،000

المللي مد و هاي بينحمايت از فعاليت

 لباس اسالمي ـ ايراني
 300 30 طرح 9،000 8،000

هاي ساماندهي مد و لباس حمايت از فعاليت

 در جهت گسترش عفاف و حجاب
 537 80 مورد 43،000 42،000
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 شرح فعاليت برنامهن دستگاهعنوا

مجموع اعتبارات در 

 سال قانون بودجه

1396 

مجموع اعتبارات 

 در اليحه بودجه

 1397 سال

 كمّيهدف 

 مقدار سنجه عملكرد
هزينه 

 واحد

و نظارت بر ريزي سياستگذاري، برنامه

 هاي مد و لباسفعاليت
 83 60 مورد 5،000 4،000

 

1703014000- 

برنامه حمايت و 

 گسترش سينماي ملي

سعه سينماي حمايت از اجراي تو

 كودك و نوجوان
 400 100 فيلم 40،000 0

مجمع جهاني 

تقريب مذاهب 

 اسالمي

1701028000- 

برنامه گسترش و 

تعميق انديشه تقريب 

 مذاهب اسالمي

هاي تقريبي براي بانوان جهان فعاليت

 اسالم
 20500 1 طرح 20،500 15،000

وزارت آموزش و 

هاي فعاليت -پرورش

پرورشي و امور 

 آموزانتي دانشتربي

1801008000- 

برنامه پرورشي، 

امور تربيتي و 

توانمندسازي 

 آموزاندانش

ارائه خدمات مشاوره و راهنمايي 

 خانواده
 05/0 1،084،000 آموزدانش 58،000 50،000

وزارت آموزش و 

سازمان مدارس  -پرورش

غيردولتي و توسعه 

 هاي مردميمشاركت

1801010000- 

ه برنامه راهبري توسع

مدارس غيردولتي و 

 هاي مردميمشاركت

ريزي مشاركت سياستگذاري و برنامه

 زنان در آموزش و پرورش
 18 230 طرح 4،200 3،652

جمعيت هالل احمر 

جمهوري اسالمي 

 ايران

1901001000- 

برنامه آمادگي مقابله 

 با حوادث و سوانح

آموزش عمومي و همگاني به 

 هاخانواده
 12/0 12،721،600 نفر 1،590،200 1،460،000
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