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قائمة الخت�صارات
CBO Community Based Organization منّظمة جمتمع مدين

CEDAW The Convention on the Elimination of all Forms of Dis-
crimination Against Women

اأ�صــكال  جميــع  علــى  الق�صــاء  اّتفاقيــة 
التمييز �صّد املراأة 

CSB Civil Service Bureau ديوان اخلدمة املدنية 
DoS Department of Statistics دائرة الإح�صاءات العامة
EDP Executive Development Plan البنامج التنموي التنفيذي 
FRPFM Fiscal Reform and Public Financial Management م�صروع اإ�صالح واإدارة املالية العامة
GB General Budget املوازنة العامة
GBD General Budget Department دائرة املوازنة العامة

GDI Gender Development Index
بالنــوع  املرتبطــة  التنميــة  موؤ�ّصــر 

الجتماعي 
GII Gender In-equality Index موؤ�ّصر عدم امل�صاواة بني اجلن�صني
GoJ Government of Jordan احلكومة الأردنية 
GRB Gender Responsive Budgeting املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي
HDI Human Development Index موؤ�ّصر التنمية الب�صرية
IDIs In-Depth-Interviews املقابالت املعّمقة
IMF International Monetary Fund �صندوق النقد الدويل
JNCW Jordanian National Commission for Women اللجنة الوطنية الأردنية ل�صوؤون املراأة 
KPIs Key Performance Indicators موؤ�ّصرات الأداء الرئي�صية
LFPR Labor Force Participation Rate ن�صبة امل�صاركة يف قّوة العمل 
MoE Ministry of Education وزارة الرتبية والتعليم
MoF Ministry of Finance وزارة املالية
MoH Ministry of Health وزارة ال�صّحة
MoHE Ministry of Higher Education وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
MoI Ministry of Interior وزارة الداخلية
MoL Ministry of Labor وزارة العمل
MoPIC Ministry of Planning and International Cooperation وزارة التخطيط والتعاون الدويل
MoPPA Ministry of Parliamentary and Political Affairs وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية والبملانية
NCHRD National Center for Human Resource Development املركز الوطني لتنمية املوارد الب�صرية
NGO Non-governmental Organization منّظمة غري حكومية

PMDU Prime Ministry Delivery Unit
يف  احلكومــي  والأداء  الإجنــاز  وحــدة 

رئا�صة الوزراء
SDGs Sustainable Development Goals اأهداف التنمية امل�صتدامة
SME Small and Medium Size Enterprise املوؤ�ّص�صات ال�صغرية واملتو�ّصطة احلجم 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization

منّظمــة الأمم املّتحــدة للرتبيــة والعلــم 
والثقافة )اليون�صكو(

VTC Vocational Training Corporation موؤ�ّص�صة التدريب املهني
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�صكر وتقدير
للدرا�سات  القد�س  ومركز  العامة  املالية  واإدارة  اإ�سالح  م�سروع  م�ساندة  لوال  النور  َر  لُتب�سِ الورقة  هذه  تكن  مل 

ا يف جماالت �سّتى، من تقدمي التوجيهات والوثائق الداعمة، و�سوالاً اإىل اإتاحة االّت�سال  ال�سيا�سية، اللذين قّدما دعماً

�سوا الوقت للم�ساركة يف  وتي�سري االجتماعات. وال بّد من توجيه �سكر خا�ّس اإىل خمتلف ممّثلي الهيئات الذين خ�سّ

االجتماعات وتقدمي كافة املعلومات الالزمة. 

ال�سّيد جمدي ال�سريقي، مدير عام دائرة املوازنة العامة بالوكالة.  	●

ال�سّيد فرا�س ال�سعوب من دائرة املوازنة العامة. 	●

ال�سّيدة روان معايطة من اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة.  	●

ال�سّيدة منال �سويدان من دائرة االإح�ساءات العامة.  ●

د. اإميان العكور من وزارة العمل. 	●

د. معن ال�سمايلة وال�سّيدة هبة الطورة من وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية.  ●

ال�سّيد ه�سام اأبو خ�سبة وال�سّيدة ختام امللكاوي وال�سّيد حممد اأبو عمري من وزارة الرتبية والتعليم.  ●

ال�سّيد موؤّيد برماوي وال�سّيدة امتثال بركات من وزارة ال�سّحة. 	●

معايل ال�سّيدة رابحة الدبا�س، جمل�س االأعيان.  	●

د. رمي اأبو دلبوح، رئي�سة جلنة املراأة و�سوؤون االأ�سرة، جمل�س النواب. 	●

ال�سّيد رائد اخلزاعلة، ع�سو جمل�س النواب، وع�سو �سابق يف اللجنة املالية . 	●

ال�سّيد �سعيب �سديفات، ع�سو جمل�س النواب، وع�سو جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�سّكان. 	●
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تـمـهــيـــد1
الأ�صا�س املنطقي وهدف املهّمة

ا، و�سوالاً اإىل اأهداف التنمية  ا باإعالن االألفية قبل 51 عاماً ا، مروراً ا باالإعالن العاملي حلقوق االإن�سان قبل 71 عاماً بدءاً
امل�ستدامة اليوم، ال يزال االهتمام العاملي ين�سّب على تعزيز حقوق االإن�سان والق�ساء على التمييز وغريه من اأ�سكال 
عدم االإن�ساف للن�ساء والرجال والفتيات والفتيان. لكن على الرغم من التقّدم الذي اأُحِرز خالل العقد الفائت، 
م  والتحكُّ املوارد  واحل�سول على  والُفَر�س،  التنمية،  نتائج  م�ستوى  امل�ساواة بي اجلن�َسينْ على  اأوجه عدم  ت�ستمرُّ 
اأوجه  ُعد احلياة االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية. توؤّدي  بها، وامل�ساركة يف �سنع القرار، وذلك على جميع �سُ
عدم امل�ساواة هذه اإىل خ�سارة مليارات الدوالرات من النمّو االقت�سادي كّل �سنة، كما اأّن تاأثريها املرتاكم ُيقلِّل من 
اأّن التقّلبات امل�ستمّرة يف املنطقة و�سعوبة الو�سع  �سّحة ورفاه واإنتاجية �سريحة كبرية من ال�سّكان.2  وال �سّك يف 
االقت�سادي الذي متّر به االأردن يدفعان اإىل الرتكيز ب�سكل اأكرب على االإ�سالحات االقت�سادية واملالية. مع ذلك، 
وعند النظر اإىل م�ساألة �املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي� باعتبارها اأداةاً اأ�سا�سية من اأدوات اإدارة املالية العامة 
ل  ، تربز احلاجة اإىل زيادة التحليل والدرا�سات حول هذا املو�سوع للتو�سّ لتعزيز االإن�ساف وامل�ساواة بي اجلن�َسينْ
اإىل تو�سيات ملمو�سة ور�سم معامل الطريق اإىل االأمام. ميكن و�سف الد�ستور واالإطار الت�سريعي يف االأردن باأّنهما 
ا اإزاء النوع االجتماعي. فاحلقوق مكفولٌة جلميع املواطني. على �سبيل املثال،  متحّيزان وغري متحّيَزينْن يف اآٍن معاً
تن�ّس املاّدة )23( من الد�ستور االأردين على اأّن العمل حّق جلميع املواطني وعلى الدولة اأن توّفره لالأردنيي بتوجيه 
ا الذكور واالإناث، ميكن تعديلها  االقت�ساد الوطني والنهو�س به. وعلى الرغم من اأّن كلمة �املواطن� ت�سمل �سمنياً
يف الواقع لالإ�سارة ب�سكٍل حمّدد اإىل الذكور واالإناث، بغية الرتويج الأيديولوجيٍة وفكٍر و�سيا�سة عامة اأكرث ُمراعاةاً 
، كما جاَء يف البند االأّول من املاّدة )6(: �االأردنيون اأمام القانون �سواء، ال متييز بينهم يف  للم�ساواة بي اجلن�َسينْ

احلقوق والواجبات واإننْ اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين�.

ح اأّن القواني واالأنظمة ال تنطوي على اأّي حتيٍُّز جن�ساين يف معظمها. لكّن  لدى معاينة الت�سريعات االأردنية، يّت�سِ
التنفيذ ونق�س الرقابة املنا�سبة ي�سمحان بح�سول بع�س اأوجه الق�سور و�سوء املمار�سة. من االأمثلة على حت�سي 
ت  ا للم�ساواة بي اجلن�َسينْ يف �سوق العمل االأردين. فتمَّ القواني التعديُل االأخري الذي اأُجِرَي على قانون العمل دعماً

 www.parliament.jo/en/nod/150 1

Accelerating gender equality and women’s empowerment in Africa 2. تقرير التنمية الب�صرية لأفريقيا 2016. نيويورك: برنامج الأمم املّتحدة الإمنائي.
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اإىل  باالإ�سافة  االأجور،  وامل�ساواة يف  امَلِرن  للعمل  لت�ستمل على تعريٍف  العمل  الثانية من قانون  املاّدة  املوافقة على 
الأّنها  ُتَعّد هذه اخلطوة ممتازة  للقانون.  خُمالفةاً  ُيعترَب  القانونية  التعريفات  انحراٍف عن  اأّي  اأّن  على  ين�ّس  بنٍد 
تعك�س االإ�سالح املُرتَقب للقانون الذي �سُيعاِقب َمن ال يلتزم بالبنَدينْن الوارَدينْن يف املاّدة الثانية من قانون العمل. 
ومن خالل اعتماد اآلية الرقابة ال�سحيحة واملنا�سبة، ميكن اأن ُيعاِقب القانون على عدم ت�ساوي االأجور بي الذكور 

ا الإلغائه يف امل�ستقبل.3  واالإناث متهيداً

والتخطيط  املوازنة  لرتكيز  هاّمة  انطالٍق  نقطَة  االأردن  يف  الوافية  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  ل  ُت�سكِّ اأن  وميكن 
ا  وتوجيههما نحو برنامج اأكرث ا�ستجابةاً للنوع االجتماعي. فقد رّكزت وثيقة االأردن 2025 مثالاً على املواطني )ذكوراً
ا(، وحاوَلت توجيه خّطة التنمية الع�سرية للمملكة نحو �سمان تكافوؤ الُفَر�س. وجتدُر االإ�سارة اإىل اأّن ت�سميم  واإناثاً
عن  اآخر  وكمثاٍل  والتخطيط.  املوازنة  لتوجيه  اأ�سا�سي  اأمٌر  هو  االجتماعي  للنوع  وامل�ستجيبة  املالئمة  ال�سيا�سات 
ال�سيا�سة املُراعية للنوع االجتماعي، نذُكر ا�سرتاتيجية االأردن ملكافحة الفقر 2010-2023 التي ا�ستنَدت اإىل )23( 
ا على م�ساألة النوع  وثيقة خيارات �سيا�ساتية تاأخذ يف االعتبار م�ساألة النوع االجتماعي. رّكزت الوثيقة نف�سها اأي�ساً

االجتماعي باعتباها ركيزة اأ�سا�سية من الركائز اخلم�س لال�سرتاتيجية. 

ا اإىل اال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة االأردنية 2013-2017 التي تهدف اإىل العمل  وميكن االإ�سارة يف هذا ال�سياق اأي�ساً
َن يف االأردن من حيث املطالبة بحقوقهّن وموا�سلة  من اأجل احلفاظ على االإجنازات التي حّققتها الن�ساء اللواتي يع�سنْ
متكينهّن للقيام بذلك. عالوةاً على ذلك، ترمي اال�سرتاتيجية اإىل الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سّد املراأة يف 
املجال العام. ومن اأجل تعزيز امل�ساواة بي اجلن�َسينْ ومتكي املراأة، مّت حتديد ثالثة حماور اأ�سا�سية:)1(  التمكي 
االجتماعي للمراأة/االأمن الب�سري واحلماية االجتماعية،)2(  التمكي ال�سيا�سي للمراأة وامل�ساركة يف احلياة العامة، 
و)3( التمكي االقت�سادي للمراأة. ُت�ساف اإىل ذلك حماور اأخرى متقاطعة ينبغي اأن تندرج اأهدافها �سمن حماور 
)1( الثقافة االجتماعية التي تدعم متكي املراأة، و)2( االإعالم وتكنولوجيا  وجماالت اال�سرتاتيجية. ي�سمل ذلك: 
املعلومات واالّت�ساالت، و)3( اإدراج النوع االجتماعي �سمن الت�سريعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج وامليزانيات 
الوطنية، و)4( التطوير املوؤ�سّ�سي للمنظّمات العاملة يف اإطار متكي املراأة. اأمّا ثالث جمموعة من االأهداف الفرعية 

املتقاطعة بي عّدة حماور، فهي: 

الت�سريعات الوطنية التي حتّقق العدالة وامل�ساواة، ب�سيغٍة تتنا�سب مع متطّلبات املجتمع، وحتمي حقوق  	▪
ن تكافوؤ الُفَر�س بي املواطني.  االإن�سان، وُتوؤمِّ

3 املرجع نفسه.
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ثة التي ُتراعي م�سائل النوع االجتماعي، وتن�سجم مع الدرا�سات العلمية املتعّمقة،  ال�سيا�سات الوطنية املُحدَّ 	▪
وما يرافقها من تطويرات وحتديثات وممار�سات ف�سلى. 

ُتراعي احتياجات الذكور واالإناث بعدالة، وما يرافقها من  التي  اخلطط والربامج وامليزانيات الوطنية  	▪
تطويرات وحتديثات وممار�سات ف�سلى.  

 ،2017 العام  يف  لال�صرتاتيجية  الزمني  الإطار  انتهاء  بعد   
ويجري  التنفيذ.  يف  والتن�صيق  لالرتباطات  تقييٌم  اأُجِرَي 
العمل على و�صع ا�صرتاتيجية جديدة للفرتة 2025-2020. 

مبثابة  ذلك  وُيعترَب  )�سيداو(.  املراأة  �سّد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اّتفاقية  على  ا  اأي�ساً االأردن  ق  �سادَّ  
املراأة  متكي  حت�سي  اإىل  ترمي  التي  الدولية  ال�سيا�سات  مع  الوطنية  ال�سيا�سات  مواءمة  �سبيل  يف  داعمة  خطوة 
وتعزيز امل�ساواة. يف هذا ال�سياق، تتوىّل اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة متابعة االأن�سطة التنفيذية التي تدعم 
ا مبواءمة ال�سيا�سات الوطنية مع املتطّلبات الرئي�سية لالّتفاقية. وتاأتي اخلّطة الوطنية  ل اللجنة اأي�ساً االّتفاقية. تتكفَّ
ا. وي�سمل املحور الثالث لال�سرتاتيجية  ال�ساملة حلقوق االإن�سان 2016-2025 لتدعم حقوق املراأة يف االأردن اأي�ساً
ه نحو تعزيز حقوق املراأة و�سونها؛ وهو يتناول تنقيح  ا لالنتهاكات( على ق�سٍم ُموجَّ )حقوق الفئات االأكرث تعّر�ساً
ال�سيا�سة العامة، وو�سع �سيا�سات تاأخذ يف االعتبار م�ساألة متكي املراأة من خالل النظر يف اجلوانب املالية للموازنة 

العامة، ف�سالاً عن ت�سميم برامج تدعم متكي املراأة. 

ا من هذه اخللفية، ُتطَرح هذه الوثيقة يف �سبيل تقدمي تو�سيات قائمة على االأدّلة ل�سانعي ال�سيا�سات، بغية  انطالقاً
االأردين.  املجتمع  اجلن�َسينْ يف  احتياجات  تلبية  اأجل  من  االأردن،  االجتماعي يف  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  حت�سي 
وبالتايل  والرجال،  الن�ساء  احتياجات  ملختلف  االأردنية  املالية  ال�سيا�سة  ا�ستجابة  مدى  على  ال�سوء  ُت�سلِّط  وهي 
حتقيق امل�ساواة بي اجلن�َسينْ وحت�سي نتائج التنمية الب�سرية. ومن �ساأن ذلك اأن ي�ساهم يف توفري مردود قائم على 
ف ل�سرائح املجتمع املختلفة،  االأدّلة للجهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية، يف �سبيل تعزيز اال�ستهداف املن�سِ
كُم�ستخِدمي وكمقّدمي خدمات وكُمكلَّفي. من جهة اأخرى، ما زالت اأمناط التوظيف القائمة على النوع االجتماعي 
متيل اإىل ا�ستبعاد االإناث )يف القطاع اخلا�ّس بالدرجة االأوىل(. وقد ُيعزى ذلك اإىل عدم رغبة االإناث يف العمل 
�سمن القطاع اخلا�ّس واإىل قّلة اهتمام القطاع اخلا�ّس بتوظيف االإناث. وت�ستمل العوائق االأخرى التي حتول دون 
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وغياب  النقل  و�سائل  ر  توفُّ حمدودية  على:  احل�سر،  ال  املثال  �سبيل  على  عملها،  وُفَر�س  املراأة  م�ساركة  حت�سي 
الثالث  ال�سنوات  خالل  العمل  قانون  على  التعديالت  من  عدد  اإجراء  من  الرغم  وعلى  االأطفال.  رعاية  خدمات 
املا�سية )اثنان منهما يف هذا العام والعام 2018(، يبقى الكثري مّما ينبغي القيام به يف هذا ال�سدد. وعلى الرغم 

ا.  من تلك االإ�سالحات الت�سريعية، ما زالت م�ساركة االإناث وعملهّن ُيعترَبان متّدنَيينْ جداً

�سريّكز هذا التحليل الذي يتناول الو�سع الراهن للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي على نفقات التعليم وال�سّحة 
اإر�ساء  وعملية   2025 االأردن  وروؤية  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  مع  الروابط  و�سُتقام  ال�سيا�سية.  والتنمية  والعمل 
مع  املوؤ�ّسرات  تكامل  م�ستوى  تعزيز  بغية  االجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة  باملوازنة  يتعّلق  ما  يف  احلالية  الالمركزية 
د الطريق نحو احللول ال�سريعة  اآلية التخطيط واملوازنة العامة. وتقرتح الوثيقة تو�سياٍت وا�سحة من �ساأنها اأن مُتهِّ
املوازنة  االأردنية و�سركاءها على االرتقاء بعمليات  ي�ساعد احلكومة  الوقت عينه، مّما  االأمد يف  الطويلة  واحللول 

لت�سبح اأكرث ُمراعاةاً العتبارات النوع االجتماعي. 

املنهجية
تاأتي هذه املهّمة لتدعم م�سروع اإ�سالح واإدارة املالية العامة من خالل و�سع اأوراق �سيا�سات حول عدٍد من املوا�سيع، 
وبالتايل موؤازرة امل�سروع يف نهجه وجهوده الرامية اإىل اإ�سالح ال�سوؤون املالية للحكومة االأردنية. اعُتِمَدت ل�سياغة 
الوطنية  اللجنة  بينها:  متعّددة،  معنّية  مع جهات  املعّمقة  املقابالت  من  �سل�سلة  على  ت�ستمل  منهجيٌة  الورقة  هذه 
االأردنية ل�سوؤون املراأة، وزارة العمل، وزارة الرتبية والتعليم، وزارة ال�سّحة، وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية، 
دائرة املوازنة العامة، دائرة االإح�ساءات العامة، جمل�س النواب )جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�سّكان، واللجنة 
املالية، وجلنة املراأة( وجمل�س االأعيان )جلنة العمل والتنمية االجتماعية وجلنة املراأة(. اإّن ت�سكيل وو�سوح االإطار 
املوؤ�ّس�سي لنهج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي اإزاء اجلهات املعنّية االأ�سا�سية، مع حتديد االأدوار وامل�سوؤوليات 
ة يف العملية، �سيوؤّديان يف النهاية اإىل نتائج الفتة. ومّت و�سع قائمة من االأ�سئلة املتنّوعة الأغرا�س  لل�سلطات املخت�سّ
هذه الورقة بهدف جمع املعلومات ذات ال�سلة من اجلهات املعنّية املذكورة. باالإ�سافة اإىل ذلك، اأُجِرَي بحٌث نظرّي 
واخلطط   ،2025 االأردن  روؤية  النظرّي  البحث  �سمَل  املطروح.  باملو�سوع  متعّلقة  نتائج  خالل  من  العمل  لرت�سيخ 
اأولويات عمل احلكومة )م�سروع النه�سة(، والربنامج التنموي التنفيذي،  وال�سيا�سات احلكومية احلالية، وخّطة 
ة بالوكالة االأمريكية للتنمية الدولية، اإلخ. و�ست�ساعد نتائج البحث النظرّي يف التثّبت من  والوثائق امل�ساندة اخلا�سّ
لة املُ�ستخَدمة  املعلومات امل�ستمّدة من املقابالت. ُيرجى مراجعة امللحق رقم )1( لالّطالع على الئحة االأ�سئلة املف�سّ

لهذا الغر�س. 



13 ورقة �صيا�صات: املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي | ال�صياق الأردين

امللّخ�س التنفيذي
تعمل احلكومة االأردنية، بالتعاون مع خمتلف ال�سركاء، على اإ�سالح �سيا�ساتها املالية ُمواَكبةاً للتطورات اخلارجية 

يعتمد  اأن  لالأردن  اأُريَد  اإذا  االأن�سطة  وا�سعة من  اإىل جمموعة  ال�سيغة معّقدة وحتتاج  اأّن  اإاّل  واملحّلية.  واالإقليمية 

ا. فيبدو اأّن مواءمة االإ�سالحات املالية مع االأعباء االقت�سادية وال�سيا�سية احلالية هو بحّد  ا متوازناً ا اإ�سالحياً نهجاً

. يف الواقع، تبّيَ اأّن �سروط قرو�س املجتمع الدويل وتو�سياته االإ�سالحية وا�سعة النطاق، على الرغم من  ذاته حتدٍّ

الو�سع الراهن وما يّت�سل به من حتّدياٍت قائمة مثل االأثر امل�ستمّر الأزمة الالجئي ال�سوريي، والنمّو االقت�سادي 

البطيء، والتحّديات االإقليمية امل�ستمّرة.  

ف للجن�َسينْ كقاعدة  وقد عززت العديٌد من ال�سيا�سات واخلطط الوطنية والدولية اإىل الرتويج ملبداأ التخطيط املُن�سِ
اأ�سا�سية للتنمية، منها مثالاً روؤية االأردن 2025 واأهداف التنمية امل�ستدامة – خّطة العام 2030. ميّثُل ذلك فر�سةاً 
ممتازة اأمام االأردن لرت�سيخ اإيديولوجيات امل�ساواة، وا�ستقطاب املزيد من الدعم التقني لهذا املو�سوع، والدعوة 
ا،  اإىل تخطيط وموازنة ُمراِعية للنوع االجتماعي. وانتقاالاً اإىل م�ساألة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي حتديداً
ُت�سري االأبحاث النوعية اإىل وجود اأوجه ق�سور متعّددة يف هذا االإطار يف االأردن. مت تنفيذ عدد من اجلهود لتعزيز 
م نحو تنميٍة اأف�سل وحتقيق قدر اأكرب من امل�ساواة. وا�ستملت هذه  عملية التخطيط واملوازنة يف االأردن من اأجل التقدُّ
اجلهود على تعيي �سباط ارتباط ملتابعة ق�سايا امل�ساواة بي اجلن�َسينْ اإىل جانب تطوير قدرات ِفَرق العمل يف ما 
يتعّلق بو�سع اخلطط واملوازنات املُ�ستجيبة للنوع االجتماعي. يف هذا ال�سياق، لعَبت اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون 
ا وُي�سِهموا  ا يف تنفيذ اأن�سطة بناء القدرات يف �سبيل متكي �سباط االرتبط لي�سبحوا اأكرث انخراطاً ا رائداً املراأة دوراً
التي يعمل فيها. من جهته، ا�سطلَع م�سروع  املوؤ�ّس�سة  اأو  الهيئة  ، كلٌّ �سمن  يف دعم حتقيق امل�ساواة بي اجلن�َسينْ
اإ�سالح واإدارة املالية العامة بدوٍر مهم يف تطبيق االإ�سالحات املالية يف االأردن عرب �سل�سلٍة من االأن�سطة املختلفة. 
ا يف موازناتها وتقييم مدى ا�ستجابتها لق�سايا  ا الأربع وزارات خُمتارة للنظر حتديداً واأجرى امل�سروع حتليالاً تقنياً
ا يف جهود تكري�س املوازنة امل�ستجيبة  َم بنتيجة ذلك تو�سياٍت ملمو�سة حول كيفية امل�سّي قدماً النوع االجتماعي، وقدَّ
للنوع االجتماعي يف تلك الوزارات االأربع: وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية، ووزارة التنمية االجتماعية، ووزارة 

ا وزارة العمل.  ا ولي�س اآخراً الرتبية والتعليم، واأخرياً
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اإعداد املوازنة التبعات عينها التي ترتافق مع املراحل االأخرى،  اإىل ذلك،  تواجه مرحلة املوافقة على  باالإ�سافة 

وذلك ب�سبب التق�سيم غري املتنا�سب لفئات املوازنة. فعلى الرغم من وجود دليل خا�ّس باملوازنة امل�ستجيبة للنوع 

االجتماعي منذ العام 2015، يحتوي على مبادئ توجيهية تف�سيلية حول كيفية اإعداد املوازنة من منطلق مراعاي 

ا اإىل املعايري الدولية، ف�سالاً عن بناء القدرات يف هذا امل�سمار، ال تزال هناك حاجة  للم�ساواة بي اجلن�َسينْ ا�ستناداً

العامة والوزارات، بغية حتقيق االأولويات  للنوع االجتماعي �سمن دائرة املوازنة  اإىل تعزيز املمار�سات امل�ستجيبة 

و�سّد الفجوة بي اجلن�َسينْ يف املجتمع االأردين. وال يخفى على اأحد نق�ُس املوؤ�ّسرات املُراعية للنوع االجتماعي يف 

وثيقة املوازنة، واملوارد املالية امل�سّنفة ح�سب النوع االجتماعي واملوّجهة اإىل امل�ستفيدين مقابل مزّودي اخلدمات. 

�سّل  واإىل  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  اأداء  وتتّبع  الر�سد  جهود  عرقلة  اإىل  ذلك  يوؤّدي  عامة،  وب�سورة 

خُمَرجات املوازنة املُراِعية للنوع االجتماعي واملوّجهة نحو النتائج. فعلى حّد تعبري النائب رائد اخلزاعلة: �حّتى 

لو مل نّتفق مع املوازنة املقّدمة، وكانت لدينا حتّفظات، اإال اأّننا ُملَزمون باحلر�س على مترير املوازنة لتاأمي دفع 

�سة للموازنة الراأ�سمالية  الرواتب جلميع موّظفي القطاع العام. ينتهي بنا االأمر بالتفاو�س وخف�س املبالغ املخ�سّ

الأّننا ال ن�ستطيع التفاو�س على تخفي�س التكاليف اجلارية يف معظم احلاالت�. 

ا الدعوة  تكت�سب فر�سة دعم تو�سيات االإ�سالح القائمة من خالل نهج التخطيط املتي اأهمية بالغة. ومن املهّم جداً

ب�سكل �سحيح اإىل حتقيق امل�ساواة بي �سرائح املجتمع املختلفة وبغ�ّس النظر عن اجلن�س. وعند الرتكيز على م�ساألة 

امل�ساواة كعن�سر اأ�سا�سي من عنا�سر التنمية واالإ�سالح، ال بدَّ من االإ�سارة اإىل التخطيط واملوازنة املُراعية للنوع 

م يف اأّي بلد كان. ولقد ثبَتت جدوى اإدراج املوؤ�ّسرات املراعية للنوع االجتماعي  االجتماعي كقاعدة اأ�سا�سية للتقدُّ

ا، ُتعترَب املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي اأداةاً اأ�سا�سية ُتتيح للحكومات التخطيط  يف عملية و�سع املوازنات. اإذاً

ا،  ا اإىل موؤ�ّسراٍت من �ساأنها بناء جمتمع �سليم قائم على اأ�سا�س امل�ساواة. يف ال�سياق االأردين حتديداً والتنفيذ ا�ستناداً

مّت بذل بع�س اجلهود، لكننْ ال يزال هناك الكثري مّما ينبغي القيام به. وتاأتي ورقة ال�سيا�سات هذه لُت�سلِّط ال�سوء 

ا يف ما يتعّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف االأردن.  على اأبرز التحّديات والُفَر�س و�ُسُبل امل�سّي قدماً

عّدة  اال�ستفادة من  لالأردن  االجتماعي، وميكن  للنوع  امل�ستجيبة  واملوازنة  التخطيط  لتعزيز  ُفَر�ٌس  لالأردن  ر  تتوفَّ

التعّزز    2030 العام  امل�ستدامة/خّطة  التنمية  فاأهداف  ا.  حالياً املُعتَمدة  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  ومن  جتارب 
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امل�ساواة بي اجلن�َسينْ فح�سب �سمن هدفها اخلام�س �حتقيق امل�ساواة بي اجلن�َسينْ ومتكي جميع الن�ساء والفتيات�، 

ا من املوؤ�ّسرات ذات ال�سلة، بل ميكن ربط اأحد موؤ�ّسرات هذا الهدف  وهو هدٌف ي�سّم �سّتة مقا�سد رئي�سية وعدداً

�سات  وتتّبع املخ�سّ لتخ�سي�س  لديها نظم  التي  للبلدان  املئوية  الن�سبة  املوؤ�ّسر 5.ج.1  ؛ وهو  الورقة مبا�سرةاً بهذه 

العامة املر�سودة للم�ساواة بي اجلن�َسينْ ومتكي املراأة. يف الواقع، ميّهد هذا الهدف الطريق اأمام الدول ل�سمان 

موؤ�ّسرات  ت�سمل  اأّنها جميعها  يتبّي  االأخرى،  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  اإىل  النظر  وعند   . امل�ساواة بي اجلن�َسينْ

مراعية للنوع االجتماعي ميكن اإدراجها يف النموذج االأردين وتعديلها لتتنا�سب مع ال�سياق االأردين عند احلاجة.

للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  واإدراج  الإدماج  املحّلي  امل�ستوى  على  العمل  وتعزيز  حت�سي  ميكن  ا،  اآخراً ولي�س  ا  اأخرياً

االجتماعي من خالل العمل مع الهيئات املحّلية يف املحافظات الـ 12. وُتَعّد املجال�س املن�ساأة حديثاًا على امل�ستوى 

يحتاج  لكن  املوازنات.  وو�سع  للتخطيط  املنا�سبة  العمليات  لغر�س  خ�سبة  بيئةاً  املحافظات  م�ستوى  وعلى  املحّلي 

اأع�ساء املجال�س اإىل بناء القدرات يف ما يتعّلق بت�سميم املوازنات، وفهم ت�سميم املوؤ�ّسرات وم�ستوياتها،  معظم 

ا باأن�سطة البنى التحتية بالدرجة  والتخطيط، وت�سميم امل�ساريع واإدارتها. فريتبط ت�سميم امل�ساريع واملوازنات حالياً

بناء  ياأتي  لذلك،  االجتماعي.  للنوع  امل�ستجيبة  واملوازنة  والتخطيط  املحّلية  التنمية  جوانب  يف  يتعّمق  وال  االأوىل، 

ر اأّنه مبجّرد  ا على املواطني. فمن املُقدَّ القدرات هذا لتحفيز ودعم املوازنة املنا�سبة التي ينبغي اأن تنعك�س اإيجابياً

اعتماد املوازنة املنا�سبة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، مبا يف ذلك جمموعة من املبادرات وامل�ساريع التي ت�ستند اإىل 

موؤ�ّسرات النوع االجتماعي، �سي�سكل ذلك اخلطوة االأوىل نحو تغيري ثقافة التخطيط واملوازنة واإدخال منظور النوع 

ا على م�ستوى اململكة. على �سبيل املثال، قامت  االجتماعي كركيزة للتنمية وامل�ساواة على م�ستوى املحافظات والحقاً

ا بتقييم موؤ�ّسر م�ستوى املعي�سة/موؤ�ّسر جودة احلياة، الذي ا�ستطاَع الك�سف عن التباينات  احلكومة االأردنية �سابقاً

ا على القطاعات املختلفة. ميكن اأن ي�سّكل ذلك اخلطوة االأوىل لتحديد موؤ�ّسرات  على م�ستوى املحافظات اعتماداً

الإدراج  املجال  واإتاحة  القدرات  بناء  اأن�سطة  �سمن  ذلك  اإدراج  وميكن  حمافظة.  لكّل  الالزمة  االجتماعي  النوع 

موؤ�ّسرات النوع االجتماعي التي ينبغي اأن حتّد من التباينات على م�ستوى املحافظات.
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1. املقّدمة
اأّدى اأثرت ال�سدمات اخلارجية احلادة والنزاعات اجليو�سيا�سية اإىل تدهور البيئة واالأداء االجتماعيَّي واالقت�ساديَّي 
يف االأردن. فالنزاعات يف �سوريا والعراق، وهما ال�سريكان التجاريان الرئي�سيان واأهّم اأ�سواق الت�سدير بالن�سبة اإىل 
االأردن، باالإ�سافة اإىل توافد 1.3 مليون �سوري، هي عوامل �ساهمت يف ا�ستنزاف موارد االأردن املحدودة، مّما اأ�سفر 
والدين  العامة  املوازنة  االأمد يف  وطويلة  ملحوظة  �سلبية  تكاليف  مع  وتدّنيها،  العامة  تراُجع جودة اخلدمات  عن 
ال�سغوط  تزاُيد  واإزاء  املحظّية.  غري  االأخرى  املجتمع  و�سرائح  االإناث  على  ال�سغوط  بتفاقم  ذلك  وت�سّبب  العام. 
وانخفا�س  الركود  ذلك  وال�سباب(، مبا يف  الن�ساء  ةاً  )وخا�سّ االأردنيي  واملواطني  االأردين  االقت�ساد  على  املالية 
م�ستويات النمّو االقت�سادي، وارتفاع معّدالت البطالة، ال �سّيما لدى االإناث، والظروف االجتماعية ال�سعبة، اعتمَد 
ا لالإ�سالح املايل مع �سندوق النقد الدويل بهدف احلفاظ على ا�ستقرار االقت�ساد  االأردن يف العام 2014 برناجماً
الكّلي واحلّد من العجز املايل. ي�سّدد برنامج االإ�سالح املايل على احلاجة اإىل تنفيذ �سيا�سات واإ�سالحات خلف�س 
ة  ، وتعزيز اال�ستثمار واالإنتاجية، والنهو�س بالنمّو ال�سامل. ت�ستمل احل�سّ الدين العام نحو م�ستوياٍت اأكرث ا�ستدامةاً
االأكرب من الربنامج على �سبط املالية العامة ب�سكٍل تدريجي وثابت؛ من خالل اإزالة االإعفاءات من �سريبة املبيعات 
العامة والر�سوم اجلمركية، وتو�سيع قاعدة �سريبة الدخل، ومعاجلة التهّرب ال�سريبي، وزيادة االمتثال، وتر�سيد 

النفقات العامة مع تعزيز �سبكات ال�سمان االجتماعي.

وينبغي اأن ي�ساعد خمزون االأردن الغني من االأدبيات وال�سيا�سات اال�سرتاتيجية يف ترجمة ال�سيا�سات اإىل خطط 
قابلة للتنفيذ ت�ستند اإىل غايات التنمية املحّلية واالأهداف واملوؤ�ّسرات الوطنية. فروؤية االأردن 2025 على �سبيل املثال 
ا(. وت�سكل مواءمة التخطيط واملوازنة مع  ا واإناثاً هي روؤيٌة ت�ستجيب للنوع االجتماعي وترّكز على املواطني )ذكوراً
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات احلالية اأداة ممتازة لتقييم واإطالق املوازنة والتخطيط املُ�ستجيَبي للنوع االجتماعي.

يف العادة، ُتعترَب املوازنة الوطنية، بو�سفها �سيا�سة مالية مركزية لالقت�ساد الكّلي، اأداةاً فّعالة لتحديد ا�سرتاتيجيات 
البلد لتحقيق التنمية املجتمعية وتاأمي ُفَر�س اأف�سل للجميع، وبالتايل حت�سي رفاه املواطني. تعتمد التنمية ال�ساملة 
بالدرجة االأوىل على كفاءة وفعالية اإنفاق املوارد العامة، التي لها ثالث وظائف رئي�سية: 1( تعزيز النمّو واال�ستدامة، 
اآثار  اإعادة توزيع الدخل والرثوة، و3( تخ�سي�س ال�سلع واخلدمات العامة. يف هذا ال�سياق، للموازنة الوطنية   )2
ا. تتمّثل االآثار املبا�سرة يف حجم ال�سرائب التي يدفعونها واملزايا  ا واإناثاً مبا�سرة وغري مبا�سرة على املواطني، ذكوراً
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يف  العام  االزدهار  على  املوازنة  انعكا�س  عن  فتن�ساأ  املبا�سرة  غري  االآثار  اأّما  العامة.  النفقات  من  يتلّقونها  التي 
االقت�ساد؛ ومعّدالت منّو الناجت املحّلي االإجمايل؛ ومعّدالت الت�سّخم وا�ستحداث ُفَر�س العمل.

الدين  ُتعاين من عجز مايل مرتفع وم�ستويات غري م�ستدامة من  النامية  البلدان  اأنَّ  الراهن، ُيالَحظ  الوقت  يف 
ا ال�سيا�سة املالية، �سمن جماالت حمدودة تتمثل يف  العام، ما يوؤّدي اإىل ح�سر �سيا�سة االقت�ساد الكّلي، وحتديداً
ة بالنوع االجتماعي والتوزيع  ا�ستعادة اال�ستدامة املالية وحتقيق النمّو االقت�سادي، فتّم جتاُهل االحتياجات اخلا�سّ
بي  امل�ساواة  معاجلة  لكّن  املرجّوة.  االجتماعية  النتائج  على  ا  �سلباً يوؤّثر  ما  االإنفاق،  ملنافع  اجلن�َسينْ  بي  العادل 
اإىل  االنتقال  املنطلق، وعند  اأف�سل. من هذا  اجتماعية  نتائج  االقت�سادي وحتّقق  النمّو  تعّزز  اأن  اجلن�َسينْ ميكن 
م�سهد التنمية يف االأردن، الذي اّت�سَف بخطط و�سيا�سات اإمنائية ممتازة تغّطي معظم اجلوانب، من املقّرر تنفيذ 
اإ�سالحات ت�سمل جمموعة وا�سعة من املجاالت والقطاعات. ولقد زاَدت التحّديات اخلارجية من ال�سغوط وك�سفت 
ا  تعّمقاً اأكرث  حتليالاً  ي�ستدعي  ا  اإذاً االأمُر  �سحيح.  ب�سكل  املطلوبة  االإ�سالحات  لتنفيذ  امللّحة  احلاجة  ومدى  حقيقة 
للو�سع الراهن الإ�سالحات ال�سيا�سة املالية، والفجوات والُفَر�س واملكّونات املختلفة، مبا يف ذلك املوازنة امل�ستجيبة 

للنوع االجتماعي. 

النوع  املوازنة من منظور  برامج  كيفية حتليل  املهّم فهم  االجتماعي، من  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  مناق�سة  وعند 
االجتماعي وكيفية اإدراج اعتبارات النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات واخلطط الوطنية. فيجب مواءمة عملية و�سع 
املوازنات  ت�سمح  ال�سياق،  هذا  لها. يف  والتخطيط  ال�سيا�سات  ت�سميم  التي حتكم  املختلفة  املوؤ�ّسرات  مع  املوازنة 
االجتماعي  الو�سع  على  املوازنة  ونفقات  اإيرادات  تاأثري  كيفية  مبالحظة  االجتماعي  النوع  اعتبارات  ُتراعي  التي 
ما  عادةاً  البلد.  يف  والرجل  املراأة  بي  امل�ساواة  جوانب  وكذلك  والرجال،  للن�ساء  املتاحة  والُفَر�س  واالقت�سادي 
ي�ساهم حتليل املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف ت�سهيل حتديد وك�سف مدى كفاءة �سيا�سة الدولة اإزاء خمتلف 
فئات الذكور واالإناث من وجهات نظر خمتلفة. وينبغي اأن تعتمد املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي على بيانات 
ر  م�سّنفة تغّطي جماالت مثل التعليم وال�سّحة والعمالة والعنف والرعاية االجتماعية واالإ�سكان والبيئة )ح�سب توفُّ
اإعاقة  اإىل  فيوؤّدي  امل�ستويات  االجتماعي على خمتلف  النوع  اأ�سا�س  على  امل�سّنفة  البيانات  نق�س  اأّما  البيانات(. 
النوع  منظور  من  املنا�سبة  ال�سيا�سات  ت�سميم  ا  اأي�ساً وُيعيق  االجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  ت�سميم  عملية 

االجتماعي.
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2.النــوع الجتماعــي يف الأردن – حقائــق واأرقــام 
ا اإىل االإح�ساءات  يتناول هذا اجلزء من التقرير حتليل البيانات احلالية يف ما يتعّلق بالنوع االجتماعي، ا�ستناداً
 : الر�سمية ال�سادرة عن دائرة االإح�ساءات العامة ودائرة املوازنة العامة وغريهما. ويت�سّمن هذا اجلزء ق�سَمينْ
املتعّلقة  واالأرقام  الثاين احلقائق  ويعر�س  االجتماعي،  بالنوع  ملوؤ�ّسرات خمتارة مرتبطة  اإىل حتليٍل  االأّول  يتطّرق 

بالنوع االجتماعي. 

2.1 موؤ�ّصرات النوع الجتماعي
ال�سني الإظهار الفجوة بي اجلن�َسينْ وك�سف تفا�سيلها  النوع االجتماعي على مدار  اإطالق عدد من موؤ�ّسرات  مّت 
وتبعاتها والت�سنيفات القطرية يف هذا ال�ساأن. ياأخذ هذا الق�سم يف االعتبار ثالثة موؤ�ّسرات رئي�سية، وهي موؤ�ّسر 
. ولقد اأ�سدَر املنتدى االقت�سادي  التنمية الب�سرية، وموؤ�ّسر التنمية ح�سب اجلن�س، وموؤ�ّسر عدم امل�ساواة بي اجلن�َسينْ
. يقّيم هذا التقرير البلدان بناءاً على اأربعة قطاعات خمتلفة:  ا التقرير العاملي للفجوة بي اجلن�َسينْ اأي�ساً العاملي 
امل�ساركة والفر�سة االقت�سادية، والتح�سيل العلمي، وال�سّحة والبقاء، والتمكي ال�سيا�سي. كذلك، يقّيم التقرير 
ا، واحتّل  امل�ساواة بي اجلن�َسينْ ومتكي املراأة بي البلدان امل�ساركة. ا�ستمل التقرير للعام 2018 على )149( بلداً

ا.4 االأردن املرتبة )138( التي ميكن و�سفها باأّنها متدّنية جداً
ُي�سنَّف االأردن يف املرتبة الثانية والع�سرين كاأدنى/اأ�سواأ موؤ�ّسر التنمية بح�سب اجلن�س يف العامل )168/147(، وال 
يوجد من بي البلدان التي تّت�سف مبوؤ�ّسر تنمية ب�سرية اأعلى من االأردن اأّي بلد لديه موؤ�ّسر اأدنى من حيث التنمية 
اأداء االأردن على م�ستوى موؤ�ّسر التنمية ح�سب اجلن�س اإىل التباين يف  ح�سب اجلن�س. على االأرجح، ُيعزى �سعف 
ب�سكل  توؤّثر  التي  التعليم،  اأو  ال�سّحة  الكبرية يف  التباينات  والن�ساء، مقابل  للرجال  والنتائج االقت�سادية  الُفَر�س 
للرجال.  �سنة   )72.8( بـ  مقارنةاً  �سنة،   )76.3( يبلغ  االأردنية  للمراأة  املتوّقع  العمر  فمتو�ّسط    االإناث.  اإيجابي على 
)13.4( �سنة، وهي حتتّل املرتبة ال�سابعة والت�سعي يف  وتبلغ �سنوات الدرا�سة املتوّقعة للن�ساء والفتيات االأردنيات 
العامل، يف حي اأّن �سنوات الدرا�سة املتوّقعة للرجال والفتيان يف االأردن ال تتعّدى )12.9( �سنة، وحتتّل املرتبة املئة يف 
العامل. وبالن�سبة اإىل الُفَر�س االقت�سادية وُفَر�س العمل، ُتعترَب الفجوة اأو�سع بكثري يف االأردن بي بالذكور واالإناث. 
الن�سبة  تتجاوز هذه  ال  العامل، حيث  العاملة يف  القوى  امل�ساركة يف  ن�سبة من  اأدنى  بثالث  االأردنية حتظى  فاملراأة 
ا بثالث اأعلى  اأي�ساً )63.7%( من الرجال االأردنيي يف القوى العاملة، يّت�سف االأردن  )14%( فقط. ومع م�ساركة 

فجوة بي اجلن�َسينْ يف القوى العاملة يف العامل، حيث تبلغ )78%(. وثّمة موؤ�سر رئي�سي اآخر يدّل على تديّن الُفَر�س 
ك�سبوا  فالرجال  واالإناث:  للذكور  القومي  الدخل  متو�ّسط    يف  الكبري  التباين  وهو  االأردن،  يف  للمراأة  االقت�سادية 
العام  ا( يف  دوالراً البالغ )2,459  املراأة  2017، مقارنةاً مبتو�ّسط   دخل  العام  ا( يف  دوالراً كمعّدل عام   )13,971 

  http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf  4
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2017. بالتايل، ك�سب الرجال االأردنيون )568.2%( مّما ك�سبته املراأة االأردنية، وهو ثالث اأعلى هام�س/فارق بي 
دخل الذكور واالإناث يف العامل.5

2.1.1 موؤ�ّصر التنمية الب�صرية 
موؤ�ّسر التنمية الب�سرية هو اأداة اإح�سائية تقي�س متو�ّسط االإجنازات يف اجلوانب املتعّلقة بالتنمية الب�سرية؛ فرتة 

حياة �سّحية ومديدة، وم�ستوى منا�سب من املعرفة والتح�سيل العلمي، وم�ستوى معي�سي متو�ّسط.

ال�صكل )1(: موؤ�ّصر التنمية الب�صرية بني العاَمنينْ 1995 و2016 )الأردن(

امل�صدر: دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن – ق�سم االإح�ساءات املتعّلقة بالنوع االجتماعي

يظهر ال�سكل )1( موؤ�ّسر التنمية الب�سرية للذكور واالإناث يف االأردن بي العاَمينْ 1995 و2016. والالفت اأّن م�ستويات 
موؤ�ّسر التنمية الب�سرية للذكور اأعلى قليالاً من املوؤ�ّسر اخلا�ّس باالإناث، حيث يبلغ متو�ّسط موؤ�ّسر التنمية الب�سرية 
)0.657(. يرتبط االختالف  )0.767(، ومتو�ّسط موؤ�ّسر التنمية الب�سرية لالإناث للعام نف�سه   2016 للذكور للعام 
ا بعدم تكافوؤ الُفَر�س يف �سوق العمل.  ا منهجياً يف االقت�ساد االأردين يف موؤ�ّسر التنمية الب�سرية بي اجلن�َسينْ ارتباطاً
وقد يعزى ذلك اإىل اأّن الوظائف التي ُت�ستحَدث ال ُتنا�ِسب احتياجات االإناث يف بع�س احلاالت، ف�سالاً عن انخفا�س 
معّدالت امل�ساركة وارتفاع معدل العمل غري الر�سمي بي الن�ساء. على �سبيل املثال، ترتبط جميع الوظائف التي يتّم 
ا�ستحداُثها يف قطاع البناء مبعّدل توظيف مرتفع للذكور وال ت�سّجع االإناث على امل�ساركة. وحّتى يومنا هذا، توؤّثر 
املعايري االجتماعية على قرار االإناث يف احل�سول على وظيفة. فال يزال النا�س ي�سعرون اأّن العمل يف القطاع العام 
اآمنة.  باأّن العمل يف القطاع اخلا�ّس قد ال يوّفر بيئةاً  ال�سعور  اإىل  اإىل االإناث. ومييلون  ةاً بالن�سبة  ا خا�سّ اأماناً اأكرث 
وهذه العوامل جميعها تعّزز معّدالت امل�ساركة املنخف�سة وتزيد من البطالة يف �سفوف االإناث يف االأردن. وميكن اأن 
ا يف زيادة العمالة غري الر�سمية بي االإناث اإىل حقيقة اأّن ال�سرائب املرتفعة  ُتعزى العوامل االإ�سافية التي تلعب دوراً

ور�سوم الت�سجيل املرتفعة ُتبِعد االإناث عن ت�سجيل وت�سغيل اأعمالهّن التجارية ب�سكٍل ر�سمي.
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/JOR 5
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ا على العوامل املذكورة، من املهّم اأن ُن�سري اإىل عدم توّفر البيانات. فحّتى يومنا هذا،  وعند اإلقاء نظرة اأكرث تعّمقاً
مل يتّم حتليل الطابع غري الر�سمي يف �سوق العمل بعد الدرا�سات املن�سورة العام 2013. وعليه، ي�سّكل عدم توّفر 
ا َيحول دون التقييم ال�سحيح لظاهرة العمل غري الر�سمي من منظور النوع االجتماعي. وقد  ا رئي�سياً البيانات عائقاً
ا ما باأزمة الالجئي ال�سوريي، حيث �سغَل ال�سوريون معظم الوظائف غري الر�سمية، مّما  ا نوعاً يكون ذلك مرتبطاً
ا على م�ساركة االإناث يف هذا املجال. وجديٌر بالذكر اأّنه وعلى الرغم من وجود اختالف يف م�ستويات موؤ�ّسر  اأّثَر �سلباً
ا مبعّدل متواٍز. من هذا املنطلق، من املهّم االإ�سارة  ، يبدو اأّن كليهما يتقّدمان ن�سبياً التنمية الب�سرية بي اجلن�َسينْ
اإىل اأّن املوازنة ال�سليمة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، التي ت�ستمل على املوؤ�ّسرات ذات ال�سلة، ميكن اأن تق�سي على 
جمموعة من اأوجه الق�سور املختلفة اأو اأن تعاجلها ب�سكٍل اأف�سل، مّما �سيوؤّدي اإىل تقّدٍم اأف�سل لناحية موؤ�ّسر التنمية 
ا اأمام التنمية الب�سرية.  ا رئي�سياً الب�سرية على ال�سعيَدينْن الوطني والدويل. فعدم امل�ساواة بي اجلن�َسينْ ي�سّكل عائقاً
وتّت�سع  البلدان.  العديد من  التعليمي يف  املراأة وحت�سيلها  انخفا�س دخل  اإىل  الفجوة  وُيعزى جزء كبري من هذه 
الفجوة بي اجلن�َسينْ يف البلدان ذات التنمية الب�سرية املنخف�سة. وال بدَّ من التنويه هنا باأّنه على الرغم من اأّن هذا 
ا عن �سعف  ا، وقد يكون ذلك ناجماً املوؤ�ّسر يدعم االإناث، اإال اأّن معّدالت التوظيف وامل�ساركة ال تزال منخف�سة جداً

املواءمة يف العر�س والطلب بي �سوق العمل والنواجت التعليمية.

2.1.2 موؤ�ّصر التنمية بح�صب اجلن�س
الب�سرية من خالل  التنمية  اجلن�َسينْ يف  بي  الفجوات  يقي�س  اإح�سائي  موؤ�ّسر  هو  اجلن�س  بح�سب  التنمية  موؤ�سر 
ح�ساب الفرق بي الن�ساء والرجال عرب ثالثة اأبعاد حمّددة للتنمية الب�سرية؛ ال�سّحة واملعرفة وم�ستويات املعي�سة. 

وهو يدّل على موؤ�ّسر التنمية الب�سرية لالإناث كن�سبة مئوية من موؤ�ّسر التنمية الب�سرية للذكور. 

ال�صكل )2(: موؤ�ّصر التنمية بح�صب اجلن�س بني العاَمنينْ 1995 و 2017 )الأردن(

امل�صدر: دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن – ق�سم االإح�ساءات املتعّلقة بالنوع االجتماعي
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يو�سح ال�سكل )2( اأعاله قيم موؤ�سر التنمية ح�سب اجلن�س يف االقت�ساد االأردين خالل الفرتة ما بي العاَمينْ  1995    
اأّدت  التي  اأزمة الالجئي ال�سوريي  اإىل  ُيعزى هذا االنخفا�س  2012. وقد  و2017 مع انخفا�ٍس طفيف يف العام 
ال�سكل  هذا  ُيظِهر  نواٍح.  عّدة  من  االأردن  يف  ال�سّكانية  الرتكيبة  بنتيجتها  فتغرّيت  ال�سوريي،  ال�سّكان  توافد  اإىل 
ا باالإجمال بعد العام  ا اأّنه قبل العام 2010، كان موؤ�ّسر التنمية ح�سب اجلن�س يف االأردن اأدنى، واأ�سبح راكداً اأي�ساً
2010. وميكن اأن ُيعزى هذا الركود اإىل ال�سدمات اخلارجية وتوافد الالجئي ال�سوريي اإىل اململكة. وال �سّك يف 

ا على اإف�ساح املجال ملزيٍد من  اأّن ال�سائقة املالية لالقت�ساد اأعاَقت تخ�سي�س املوارد. وينبغي اأن يحّث ذلك اأي�ساً
العمل على ق�سايا التنمية ح�سب اجلن�س لتعزيز الو�سع الراهن لالإناث يف االأردن، وكذلك حت�سي القدرة التناف�سية 
 ،)168/147( العامل  للتنمية ح�سب اجلن�س يف  الثانية والع�سرين كاأقّل/اأ�سواأ موؤ�ّسر  االأردن املرتبة  لالأردن. يحتّل 
اأدنى من حيث  لديه موؤ�ّسر  بلد  اأّي  االأردن  اأعلى من  ب�سرية  تنمية  تّت�سف مبوؤ�ّسر  التي  البلدان  وال يوجد من بي 
التنمية ح�سب اجلن�س. واإّن االأداء ال�سعيف لالأردن يف هذا االإطار قد ُيعزى على االأرجح اإىل التباين يف الُفَر�س 
والنتائج االقت�سادية للرجال والن�ساء، مقابل التباينات الكبرية يف ال�سّحة اأو التعليم. يبلغ متو�ّسط   العمر املتوّقع 
للمراأة االأردنية )76.3( �سنة، مقابل )72.8( �سنة للرجال. وتبلغ �سنوات الدرا�سة املتوّقعة للن�ساء والفتيات االأردنيات 
)13.4( �سنة، وهي حتتّل املرتبة ال�سابعة والت�سعي يف العامل، يف حي اأّن �سنوات الدرا�سة املتوّقعة للرجال والفتيان 

يف االأردن ال تتعّدى )12.9( �سنة، وحتتّل املرتبة املئة يف العامل.
وبالن�سبة اإىل الُفَر�س االقت�سادية وُفَر�س العمل، ُتعترَب الفجوة اأو�سع بكثري يف االأردن بي الرجال والن�ساء. فاملراأة 
الن�سبة  هذه  تتجاوز  ال  حيث  العامل،  يف  العاملة  القوى  يف  م�ساركة  ن�سبة  اأ�سواأ(  )اأو  اأدنى  بثالث  حتظى  االأردنية 
ا بثالث اأعلى  اأي�ساً )63.7%( من الرجال االأردنيي يف القوى العاملة، يّت�سف االأردن  )14%( فقط. ومع م�ساركة 

فجوة بي اجلن�َسينْ يف القوى العاملة يف العامل، حيث تبلغ )78%(. وثّمة موؤ�ّسر رئي�سي اآخر يدّل على تديّن الُفَر�س 
ك�سبوا  فالرجال  واالإناث:  للذكور  القومي  الدخل  متو�ّسط    يف  الكبري  التباين  وهو  االأردن،  يف  للمراأة  االقت�سادية 
العام  ا( يف  دوالراً البالغ )2,459  املراأة  2017، مقارنةاً مبتو�ّسط   دخل  العام  ا( يف  دوالراً كمعّدل عام   )13,971 
2017. بالتايل، ك�سب الرجال االأردنيون )568.2%( مّما ك�سبته املراأة االأردنية، وهو ثالث اأعلى هام�س/فارق بي 

دخل الذكور واالإناث يف العامل. وال �سّك يف اأّن املعّدالت املرتفعة للعمل غري الر�سمي بي الن�ساء االأردنيات ي�ساهم 
يف هذا الفارق، لكّنه ال يف�ّسر بحّد ذاته تديّن م�ساركة املراأة يف القوى العاملة وارتفاع ن�سبة دخل الذكور اإىل االإناث، 

ا الأّن العديد من البلدان النامية االأخرى تّت�سف باقت�ساداٍت غري ر�سمية مماثلة.  نظراً

2.1.3 موؤ�ّصر عدم امل�صاواة بني اجلن�َصني
موؤ�ّسر عدم امل�ساواة بي اجلن�َسينْ هو مقيا�س لعدم امل�ساواة بي اجلن�َسينْ يف ثالثة جوانب رئي�سية للتنمية الب�سرية: 
ا لكلفة التنمية الب�سرية التي تنبع  ال�سّحة االإجنابية، والتمكي، وامل�ساركة يف �سوق العمل. وُيَعّد هذا املوؤ�ّسر مقيا�ساً

. من عدم امل�ساواة بي اجلن�َسينْ
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ال�صكل )3(: موؤ�ّصر عدم امل�صاواة بني اجلن�َصنينْ بني العاَمني 1995 و 2016 )الأردن( 

امل�صدر: دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن – ق�سم االإح�ساءات املتعّلقة بالنوع االجتماعي

ح ال�سكل )3( قيم موؤ�سر عدم امل�ساواة بي اجلن�َسينْ خالل الفرتة املمتّدة بي العامي 1995 و2016. يف العام  يو�سِ
اأنَّ فجوة   )3( ال�سكل  ح  يو�سِ ويُظِهر   .2016 العام  )0.461( يف  بلَغ  )0.672(، يف حي  امل�سّجل  املوؤ�ّسر  بلَغ   ،1995

عدم امل�ساواة بي اجلن�َسينْ اآخذة يف التقّل�س يف ال�سنوات االأخرية، وبالتايل فهي موؤ�ّسر وا�سح على اأنَّ دور املراأة 
�س خ�سارة االأردن يف التنمية الب�سرية. وميكن اأن  ا، يف حي اأّن التباينات بي اجلن�َسينْ ُتخفِّ يف االأردن ي�سهد حت�ّسناً
م الو�سع االقت�سادي  ن م�ستويات التعليم، اأو تقدُّ ن العمل يف جمال ال�سّحة االإجنابية، اأو حت�سُّ ُيعزى ذلك اإىل حت�سُّ

)الناجت عن امل�ساركة يف القوى العاملة(.
يقّدم هذا الق�سم جمموعات خمتلفة من البيانات ذات ال�سلة بالنوع االجتماعي، مبا يف ذلك بع�س التحليالت. 

ت�سمل املجاالت: ال�سّكان وال�سّحة والتعليم والعمل وال�سيا�سة.

2.2 عدد ال�صّكان
عند النظر يف البيانات امل�ستخل�سة من اإح�ساء ال�سّكان واالأ�سر املعي�سية من دائرة االإح�ساءات العامة، مّت احل�سول 
ت املقارنة بي العاَمينْ 2010 و2018  فاأَتت النتائج على  على اأرقام تدّل على توّزع ال�سّكان بي الذكور واالإناث. ومتَّ

النحو التايل؛
اجلدول )1(: توّزع ال�صّكان بالن�صبة املئوية للعامني  2010 و 2018  

توّزع ال�صّكان بالن�صبة املئوية 6

20102018املوؤ�ّصر

عدد 
ال�صّكان

الن�صبة بني 
الن�صبة بني اإناثذكوراجلن�َصني

اإناثذكوراجلن�َصني

106.351.548.5112.552.947.1
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ا للبيانات املدعومة من دائرة االإح�ساءات العامة، مّت قيا�س اّت�ساع الفجوة بي اجلن�َسينْ يف اململكة من حيث  وفقاً

العام  اجلن�َسينْ )3.1( يف  بي  الفجوة  بلغت  و2018، حيث   2010 بي  االأعوام  مدار  على  ال�سّكان  عدد  اإجمايل 

2010، تلتها زيادٌة اإىل )5.9( يف العام 2018. ويف العام 2010، بلغت البيانات املتعّلقة بال�سّكان الذكور كن�سبة 

مئوية من اإجمايل ال�سّكان )51.5%(، مقابل )48.5%( لالإناث، وهو ما يعك�س ن�سبة الذكور اإىل االإناث التي تبلغ 

)106.3( للعام 2010 بح�سب بيانات دائرة االإح�ساءات العامة. يف املقابل، بلَغت بيانات العام 2018 عن ال�سّكان 

من الذكور كن�سبة مئوية من اإجمايل ال�سّكان )52.9%( يف حي بلغت ن�سبة االإناث من جمموع ال�سّكان )%47.1(، 

وهو ما يعك�س ن�سبة الذكور اإىل االإناث التي تبلغ )112.5( للعام 2018. ُي�سري ذلك اإىل اأّنه عند النظر يف التوزيع 

ال�سّكاين االأردين، من الوا�سح اأّن الفجوة بي اجلن�َسينْ �سئيلة. وعند النظر اإىل عدد ال�سّكان من اجلن�َسينْ بناءاً 

اأنَّ التوزيع بي الذكور واالإناث �سئيل وال ميّثل   )2( على م�ستوى املحافظات، من الوا�سح بناءاً على اجلدول اأدناه 

فجوة مبا للكلمة من معنى. وقد تكون جر�س هي املحافظة التي تّت�سف باأعلى اختالف بي اأعداد الذكور واالإناث، 

ولكنَّ ذلك ال ي�سّكل فجوةاً اأو خلالاً يف التوّزع ال�سّكاين.

6 بيانات دائرة الإح�صاءات العامة، جداول املوؤ�صرات اجلن�صانية، ال�صكان، اململكة الأردنية الها�صمية، 2010 - 2017.
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اجلدول )2( : توّزع الذكور والإناث بح�صب املحافظات

املحافظة 
20102018

اإلناثالذكوراجملموعاإلناثالذكوراجملموع
العدد%العدد%

422,816,2001,470,0001,346,200424,327,8002,323,5002,004,300عّمان

5345,500180,400165,1005531,000285,100245,900البلقاء

14959,100493,000466,100141,474,000779,300694,700الزرقاء

1132,90068,30064,6002104,300108,00096,300مادبا

181,243,900624,900619,000191,911,600987,700923,900اربد

5386,500193,700192,8006593,900306,200287,700املفرق

2166,60084,20082,4003256,000133,100122,900جر�س

1123,70061,90061,8002190,20097,90092,300عجلون

3222,500113,000109,5003341,900178,600163,300الكرك

167,70034,40033,3001104,00054,40049,600الطفيلة

1101,20051,50049,7002171,10089,30081,800معان

1132,20072,70059,5002203,200114,90088,300العقبة

www.dos.gov.jo ،امل�صدر:دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن

�صات املر�صودة لالإناث 2.2.1 املخ�صّ
منذ العام 2010، تعمل دائرة املوازنة العامة، امل�سوؤولة عن اإعداد املوازنة الوطنية، على ا�ستحداث مفهوم املوازنة 

امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، بدعٍم فني من اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة و�سركاء اآخرين. 

ت�صمل دلئل العمل �صمن دائرة املوازنة العامة: 
تعليمات ب�ساأن املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف تعميم املوازنة7.  •

بيانات م�سّنفة ح�سب اجلن�س ب�ساأن املوّظفي، ح�سب فئة/درجة الوظيفة .  •
حماولة لقيا�س ن�سبة امل�ستفيدين من الذكور واالإناث من اخلدمات العامة املقّدمة.  •

اإن�ساء جلنة مع دائرة املوازنة العامة واإ�سراك جهات حكومية اأخرى معنّية .  •
اإ�سدار بع�س النماذج لدائرة املوازنة العامة بوا�سطة هيئة االأمم املّتحدة لالإناث/اللجنة الوطنية االأردنية   •

ل�سوؤون املراأة.
دليل حول املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، من اإعداد م�سروع للوكالة االأمريكية للتنمية الدولية يف عام   •

.2015

7 مل تنجح لغاية الآن حماولت الّطالع على الق�صم املتعّلق باملوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي. 
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ة االإنفاق على الن�ساء �سمن املوازنة )املخ�س�سات املر�سودة لالإناث( من خالل  يف العام 2010، مّت احت�ساب ح�سّ
ا، بداأت دائرة املوازنة العامة  قيا�س الن�سبة املئوية لالإناث من اإجمايل امل�ستفيدين و�سرب املبلغ باالإنفاق. وموؤّخراً
باحت�ساب املخ�س�سات املر�سودة لالإناث من خالل قيا�س الن�سبة املئوية للموّظفات العامالت من اإجمايل املوّظفي 

العاملي و�سرب املبلغ بالنفقات.
ومع ذلك، فاإّن اإحدى العقبات الرئي�سية يف تعميم اال�ستجابة للنوع االجتماعي يف عملية املوازنة تتمّثل يف االعتبار 
)اأعداد  اجلن�س  ح�سب  امل�سّنفة  البيانات  جمع  على  باالإجمال  تقت�سر  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  باأّن 
املتباين  التاأثري  اأّي معلومات عن  املوؤ�ّس�سة فقط(، بدون  العاملي يف  املوّظفي  اأو  الذكور واالإناث  امل�ستفيدين من 

للموازنات على الفئات االجتماعية املختلفة.
�صات املر�صودة لالإناث مقابل اإجمايل الإنفاق العام لالأعوام 2021-2017 اجلدول )3(: املخ�صّ

املوؤ�ّصر
النفقات 
الفعلية

النفقات املُعاد 
تقديرها

النفقات 
املُقدرة

القيم الدللية

20172018201920202021

8,173,2428,703,9009,255,4979,739,68810,029,833اإجمايل الإنفاق العام 

530,658551,597484,191290,145---- الفارق يف النفقات الإجمالية 

2.98%5.23%6.34%6.49%---- ن�صبة تغرّي النفقات الإجمالية 

تقدير املخ�ص�صات املر�صودة 
2,070,7712,247,6232,483,3102,620,6872,712,950لالإناث 

الفارق يف املخ�ص�صات 
176,852235,687137,37792,263---- املر�صودة لالإناث

ن�صبة تغرّي املخ�ص�صات 
3.52%5.53%10.49%8.54%---- املر�صودة لالإناث

ن�صبة املخ�ص�صات املر�صودة 
27.05%26.91%26.83%25.82%25.34%لالإناث من النفقات الإجمالية 

امل�صدر: قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/األردن.

�سات املر�سودة لالإناث كن�سبة مئوية من اإجمايل االإنفاق احلكومي. يبلغ متو�ّسط   معّدل منّو  ح اجلدول املخ�سّ يو�سِ
�سات املر�سودة لالإناث 7%. وُيعترَب االجّتاه ال�سائد يف امل�ستوى العام  االإنفاق العام 5% ومتو�ّسط   معّدل منّو املخ�سّ
ا؛ فتربز زيادٌة من 25.34% يف  �سات املر�سودة لالإناث كن�سبة مئوية من اإجمايل النفقات العامة ملحوظاً للمخ�سّ
العام 2017 اإىل 27.05% يف العام 2021. وهذا بالتاأكيد جديٌر باملالحظة، لكنَّ التحليل االأعمق يحّث على تف�سرٍي 

ا لهذه الزيادة يف املوازنة. اأكرث حذراً
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ذلك  ويعود  العام،  التوظيف  معّدالت  يف  الذكور  اإىل  االإناث  ن�سبة  بزيادة  لالإناث  املر�سودة  �سات  املخ�سّ تتاأّثر 
من  لالإناث  املئوية  الن�سبة  قيا�س  خالل  من  يتّم  املوازنة  �سمن  لالإناث  املر�سودة  �سات  املخ�سّ احت�ساب  اأّن  اإىل 
اإجمايل مقّدمي اخلدمات، ثّم �سرب املبلغ بالنفقات. وهذا النموذج املحدود يف احل�ساب ال ينقل اجلوهر احلقيقي 
لال�ستجابة للنوع االجتماعي. لدينا يف هذا ال�سدد حتّفظ �سامل ب�ساأن الطريقة التي تلجاأ اإليها دائرة املوازنة العامة 
�سات املر�سودة لالإناث املقّدمة يف قانون املوازنة العامة،  �سات املر�سودة لالإناث ومبالغ املخ�سّ الحت�ساب املخ�سّ

ولكن ال ميكن انتقادها بال�سرورة من ناحية عدم الدّقة، الأّنها ترتبط بنق�س البيانات امل�سّنفة من الوزارات.

2.3 النوع الجتماعي:حقائق واأرقام
2.3.1 املوؤ�صرات املرتبطة بالنوع الجتماعي لل�صّحة 

ا  ُيعرف قطاع الرعاية ال�سحية االأردين باخلدمات العالية اجلودة التي يوّفرها، على امل�ستويي االإقليمي والدويل، نظراً
ا، اإىل جانب امل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات  اإىل وجود طاقم عمل طبي من الطراز العاملي وذي موؤهالت ُمعَرف بها دولياً
ال�سحية املُعتمدة واملجّهزة باملعّدات واالآالت الطبية احلديثة. يف الواقع، تن�سجم خدمات �سحة االأمهات يف االأردن، 
ب�سكل خا�س، مع املعاهدات واملوؤ�سرات الدولية حول ال�سّحة، على غرار اأهداف التنمية امل�ستدامة. ويبّي ذلك بحّد 

ذاته االنتباه املوىل اإىل �سّحة الن�ساء وال�سعي اإىل حتقيق امل�ساواة يف اخلدمات ال�سحية للجن�سي. 
ا يف قطاع الرعاية ال�سحية، اإذ اإنها ت�سّكل ن�سف القوى العاملة يف هذا القطاع. بالرغم من  يظهر دور املراأة جلياً
ا حثيثة لتعزيز دور املراأة  ا يف منا�سب االإدارة العليا. لذا، تبذل الوزارة جهوداً ذلك، ال يزال متثيل املراأة منخف�ساً
ا اإىل اأن املراأة ت�سغل 29 يف املئة فقط من منا�سب االإدارة العليا و 27 يف املئة من املنا�سب  القيادي يف القطاع، نظراً
االإدارية. وعليه، تربز حاجة اأ�سا�سية اإىل تعزيز م�ساركة املراأة يف املنا�سب الرفيعة يف القطاعي اخلا�س والعام 

ل�سمان امل�ساواة بي اجلن�سي.
االأردن.  املراأة يف  ل�سالح   2019 العام  ا يف  ديناراً مليون   362.3 اإنفاق  ال�سّحة  وزارة  تعتزم  ال�سحي،  القطاع  يف 
و�سيتم اإنفاق  162مليون دينار اأردين على الرعاية ال�سحية الثانوية، و62 مليون دينار اأردين على الرعاية ال�سحية 
االأولية، و61 مليون دينار اأردين على االأم�سال واللقاحات واالأدوية، و69 مليون دينار اأردين لتعزيز تغطية التاأمي 
ال�سحي. وت�سمل االأهداف املُعلَنة لوزارة ال�سحة احلّد من معّدل وفيات االأمهات، وزيادة عدد املراكز ال�سحّية 
املعتمدة التي تقّدم خدمات االأمومة والطفولة، وتعزيز عدد الوحدات املعتمدة لت�سوير الثدي ال�سعاعي.8 وما ذلك 
الوزارة  ت�سع  ال  ذلك،  مع  املراأة.  �سّحة  اأهمية  على  وبراجمها  م�ساريعها  يف  ال�سّحة  وزارة  تركيز  على  دليل  اإال 

ا اإىل موؤ�سرات النوع االجتماعي، بل بناءاً على امل�ساريع.  ميزانيتها ا�ستناداً
http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Ministries/general-budget-law-2019 8
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يهدف برنامج املوارد الب�سرية لل�سحة للعام 2030 التابع للوكالة االأمريكية للتنمية الدولية اإىل »بناء القوى العاملة 
الت  املح�سّ لتح�سي  والالزمة  العالية  واجلودة  باملقبولية  وتتمّتع  ا  دوماً متوافرة  وتكون  اإليها  الو�سول  ي�سهل  التي 
العقبات  وحتديد  االأبحاث  الربنامج  ي�سمل  املحلي،  ال�سياق  يف  ال�ساملة�.  ال�سحية  التغطية  وتو�سيع  ال�سحية 
والعوامل التمكينية لالرتقاء الوظيفي للمراأة اإىل املنا�سب االإدارية يف القطاع ال�سحي االأردين.9 وي�سّكل ذلك بحّد 

ذاته خطوة اأوىل متهيدية لتعزيز وحت�سي م�ساركة املراأة يف منا�سب رفيعة يف القطاع. 

اأما بالن�سبة اإىل اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة )�سيداو(، فتن�ّس املاّدة 12 منها 10 على ما 
يلي: �1. تتخذ الدول االأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف ميدان الرعاية ال�سحية 
من اأجل اأن ت�سمن لها، على اأ�سا�س امل�ساواة بي الرجل واملراأة، احل�سول على خدمات الرعاية ال�سحية، مبا يف 
ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم االأ�سرة... 2. بالرغم من اأحكام الفقرة)1( من هذه املادة، تكفل الدول االأطراف 
للمراأة خدمات منا�سبة يف ما يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة، موفرة لها خدمات جمانية عند االقت�ساء، 

وكذلك تغذية كافية اأثناء احلمل والر�ساعة�.

يف احلقيقة، �سّددت اأهداف التنمية امل�ستدامة للعام 2030 على احلاجة اإىل حت�سي عملية تقدمي خدمات الرعاية 
احلياة  ��سمان  اإىل  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  من  الثالث  الهدف  وي�سعى  االإن�سان.  رفاه  وتعزيز  ككل  ال�سحية 
االأ�سري  التخطيط  حت�سي  اإىل  الرامية  املقاربات  �ساأن  ومن  االأعمار�.  كل  من  للجميع  الرفاه  وتعزيز  ال�سحية 
ة  واخلدمات االإجنابية وخدمات االأمومة والرعاية ال�سحية للر�سع واالأطفال اأن متّكن املراأة من خالل تاأمي من�سّ

متاحة لها لطلب امل�ساعدة عند ال�سرورة. 

النوع  على  القائمة  التفاوتات  حجم  لتحديد  ا  اإطاراً اجلن�سي  بي  للفجوة  العاملي  املوؤ�ّسر  �سّكل  ذلك،  على  عالوة 
االجتماعي ور�سد التقّدم يف معاجلتها مع الوقت. وقد احتّل االأردن املرتبة 62 من اأ�سل 115 يف جمايَلنْ ال�سحة 
والبقاء، كما �سّجل معدل 0.975 يف العام 2006، وحّل يف املرتبة 102 من اأ�سل 149 و�سّجل معدل 0.971 يف العام 

 .2018

ا لل�سحة والبقاء كما وملتو�ّسط العمر ال�سّحي املتوّقع. ويهدف  ا معّدل والدة اجلن�سي بي ال�سكان موؤ�سراً يقّدم اأي�ساً
هذا املعّدل اإىل حتديد مدى هيمنة ظاهرة تف�سيل والدات الذكور يف البلد اخلا�سع للدرا�سة. ويبّي املوؤ�سر التقّدم 
 2010 العام  لالإناث يف  و89807 والدات  للذكور  94131 والدة  ت�سجيل  و2018، مع   2010 العامي  املتوازي بي 

ب�سكل اإجمايل، يف حي و�سل اإجمايل الوالدات يف العام 2018 اإىل 112026 والدة للذكور و110618 لالإناث. 

http://www.jordantimes.com/news/local/usaid-programme-empowers-women-health-sector 9

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw27/tun3-4.pdf 10



مــركـــــز القـــد�س للــدرا�صــــات ال�صــيــا�صــــيـة28

اجلدول )4(: متو�ّصط العمر املتوّقع لعامي  2010  و 2018 
20102018املوؤ�ّصر

العمر  متو�ّصــط 
املتوّقع

الإناثالذكورالإناثالذكور

71.674.472.774.2

 www.dos.gov.jo،امل�صدر: دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن

ي�سمح موؤ�ّسر الفجوة بي متو�ّسط العمر املتوّقع لالإناث والذكور بتقدير عدد االأعوام التي من املفرت�س اأن يعي�سها 
الذكور واالإناث. وياأخذ هذا املوؤ�ّسر يف االعتبار ال�سنوات التي يتّم فقدانها ب�سبب العنف، واملر�س، و�سوء التغذية، 
وغريها من العوامل ذات ال�سلة. وقد بلغ متو�ّسط العمر املتوّقع يف العام 2010 ما يعادل  71.6 عام للذكور و74.4 
للذكور وانخف�س اإىل 74.2 عام  72.2 عام  اإىل  املتوّقع  العمر  2018، فو�سل متو�ّسط  العام  اأما يف  عام لالإناث. 
ا عن اجلهود املبذولة يف جمال ال�سحة االإجنابية و�سّحة املراأة ب�سكل عام.  ا اأّن ذلك قد يكون ناجماً لالإناث، علماً
ولعّل من بي العوامل االأخرى لهذا التغيري اأن�سطة التوعية املعّززة التي يجريها اأ�سحاب امل�سلحة يف خمتلف اأنحاء 

اململكة.

2.3.2 موؤ�صرات الأداء املرتبطة بالنوع الجتماعي  يف قانون   
      املوازنة العامة لل�صنة املالية 2019 - وزارة ال�صّحة

يحّلل اجلدول اأدناه موؤ�سرات االأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي  املحددة يف االأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة ال�سّحة 
ومدى ان�سجام املوؤ�سرات مع اأهداف روؤية االأردن 2025، واالأهداف القطاعية يف روؤية االأردن 2025، واالأهداف 

اال�سرتاتيجية للوزارة.
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اجلدول )5(: موؤ�صرات الأداء املرتبطة بالنوع الجتماعي  لالأهداف ال�صرتاتيجية اخلا�صة 
بوزارة ال�صّحة

موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 

الجتماعي 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
 2017

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�صر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

الأهداف 
القطاعية ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

مالحظات

معدل وفيات الر�صع 
لكل 1000 ولدة 

حّية )قيمة ال�صنة 
الأ�صا�س 2012( 

1715

ــــــوفــــــري خـــــدمـــــات  ت
الـــرعـــايـــة الــ�ــســحــيــة 

 بــــــجــــــودة وعـــــدالـــــة

ــــي جـــــــودة  ــــس حتــــ�
ال�سحية  اخلدمات 
اإىل  ــــــة  ــــــّدم ــــــق امل
و�سمان  املــواطــنــي 
املن�سف  الـــتـــوزيـــع 
لــــهــــذه اخلــــدمــــات

ــــاأمــــي اخلــــدمــــات  ت
املتكامــلـة  ال�ســحيــة 
واجلـــيـــدة واملــوّجــهــة 
ــــــــراد الـــتـــي  ــــــــالأف ل
اإىل  ـــب  ـــجـــي ـــت ـــس ـــ� ت
املتزايدة. احلاجات 
الــــهــــدف الـــفـــرعـــي: 
تــــــاأمــــــي خــــدمــــات 
الــ�ــســحــة االإجنــابــيــة 

اإىل  احلــــــــــاجــــــــــة 
ــات  ــان ــي ا�ـــســـتـــخـــدام ب
مـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

معدل وفيات 
الأطفال دون 
اخلام�صة لكل 
1000 ولدة 

حّية )قيمة ال�صنة 
الأ�صا�س 2012( 

2118

ــــــوفــــــري خـــــدمـــــات  ت
الـــرعـــايـــة الــ�ــســحــيــة 
 بــــــجــــــودة وعـــــدالـــــة

ــــي جـــــــودة  ــــس حتــــ�
ال�سحية  اخلدمات 
اإىل  ــــــة  ــــــّدم ــــــق امل
و�سمان  املــواطــنــي 
املن�سف  الـــتـــوزيـــع 
لــــهــــذه اخلــــدمــــات

ــــاأمــــي اخلــــدمــــات  ت
املتكامــلـة  ال�ســحيــة 
واجلـــيـــدة واملــوّجــهــة 
ــــــــراد الـــتـــي  ــــــــالأف ل
اإىل  ـــب  ـــجـــي ـــت ـــس ـــ� ت
املتزايدة. احلاجات 
الــــهــــدف الـــفـــرعـــي: 
تــــــاأمــــــي خــــدمــــات 
الــ�ــســحــة االإجنــابــيــة 

اإىل  احلــــــــــاجــــــــــة 
ــات  ــان ــي ا�ـــســـتـــخـــدام ب
مـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

معدل وفيات الأمهات 
لكل مئة األف ولدة 
حّية )قيمة ال�صنة 
الأ�صا�س 2008( 

1915

ــــــوفــــــري خـــــدمـــــات  ت
الـــرعـــايـــة الــ�ــســحــيــة 
 بــــــجــــــودة وعـــــدالـــــة

ــــي جـــــــودة  ــــس حتــــ�
ال�سحية  اخلدمات 
اإىل  ــــــة  ــــــّدم ــــــق امل
و�سمان  املــواطــنــي 
املن�سف  الـــتـــوزيـــع 
لــــهــــذه اخلــــدمــــات

ــــاأمــــي اخلــــدمــــات  ت
املتكاملة  ال�سحية 
واجلـــيـــدة واملــوّجــهــة 
ــــــــراد الـــتـــي  ــــــــالأف ل
اإىل  ـــب  ـــجـــي ـــت ـــس ـــ� ت
املتزايدة. احلاجات 
الــــهــــدف الـــفـــرعـــي: 
تــــــاأمــــــي خــــدمــــات 
الــ�ــســحــة االإجنــابــيــة 
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موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 

الجتماعي 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
 2017

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�صر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

الأهداف 
القطاعية ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

مالحظات

عـــــــدد الأطــــــبــــــاء 
ــــــني يف  ــــــق ــــــح ــــــل امل
ـــة  ـــام بـــرنـــامـــج الإق

300360
اإدارة  ــاءة  ــف ك زيــــادة 
ــة ــري ــس ــ� ــب املـــــــــوارد ال

ــــي جـــــــودة  ــــس حتــــ�
ال�سحية  اخلدمات 
اإىل  ــــــة  ــــــّدم ــــــق امل
و�سمان  املــواطــنــي 
املن�سف  الـــتـــوزيـــع 
لــــهــــذه اخلــــدمــــات

ــــاأمــــي اخلــــدمــــات  ت
املتكاملة  ال�سحية 
واجلـــيـــدة واملــوّجــهــة 
ــــــــراد الـــتـــي  ــــــــالأف ل
اإىل  ـــب  ـــجـــي ـــت ـــس ـــ� ت
املتزايدة. احلاجات 
الــــهــــدف الـــفـــرعـــي: 
تطوير وتاأهيل املوارد 
واإدارة  ــ�ــســريــة،  ــب ال
وتوزيعها  املوارد  هذه 
ــفــة ــقــة مــنــ�ــسِ ــطــري ب

اإىل  احلــــــــــاجــــــــــة 
ــات  ــان ــي ا�ـــســـتـــخـــدام ب
مـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

عـــــــدد الأطــــــبــــــاء 
ــــراء اخلـــدمـــات  ــــص �
ـــني( ـــي ـــائ )الأخـــ�ـــص

115130
اإدارة  ــاءة  ــف ك زيــــادة 
ــة ــري ــس ــ� ــب املـــــــــوارد ال

ــــي جـــــــودة  ــــس حتــــ�
ال�سحية  اخلدمات 
اإىل  ــــــة  ــــــّدم ــــــق امل
و�سمان  املــواطــنــي 
املن�سف  الـــتـــوزيـــع 
لــــهــــذه اخلــــدمــــات

ــــاأمــــي اخلــــدمــــات  ت
املتكاملة  ال�سحية 
واجلـــيـــدة واملــوّجــهــة 
ــــــــراد الـــتـــي  ــــــــالأف ل
اإىل  ـــب  ـــجـــي ـــت ـــس ـــ� ت
املتزايدة. احلاجات 
الــــهــــدف الـــفـــرعـــي: 
تطوير وتاأهيل املوارد 
واإدارة  ــ�ــســريــة،  ــب ال
وتوزيعها  املوارد  هذه 
ــفــة ــقــة مــنــ�ــسِ ــطــري ب

اإىل  احلــــــــــاجــــــــــة 
ــات  ــان ــي ا�ـــســـتـــخـــدام ب
مـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

ــبــة املـــواطـــنـــني  ــص ــ� ن
ـــــــني  ـــــــل احلـــــــا�ـــــــص
عـــــلـــــى الـــــتـــــاأمـــــني 
ـــــدين  ـــي امل ـــح ـــص ـــ� ال
ال�صكان مناجمايل 

%42.0%51.2
�سمول  ن�سبة  ــــادة  زي
بالتغطية  املــواطــنــي 
الــ�ــســحــيــة الــ�ــســامــلــة 

ــــي جـــــــودة  ــــس حتــــ�
ال�سحية  اخلدمات 
اإىل  ــــــة  ــــــّدم ــــــق امل
و�سمان  املــواطــنــي 
املن�سف  الـــتـــوزيـــع 
لــــهــــذه اخلــــدمــــات

ـــة  ـــــاأمـــــي احلـــمـــاي ت
ــة  ــي ــال الــ�ــســحــيــة وامل
ـــــمـــــاعـــــيـــــة  واالجـــــت
ـــفـــة جلــمــيــع  املـــنـــ�ـــسِ
الـــــــــ�ـــــــــســـــــــكـــــــــان. 
الــــهــــدف الـــفـــرعـــي: 
�سمل جميع املواطني 
ال�سحي  التاأمي  يف 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي. 

اإىل  احلــــــــــاجــــــــــة 
ــات  ــان ــي ا�ـــســـتـــخـــدام ب
مـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

يحّلل اجلدول اأدناه موؤ�سرات االأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي  لربامج وزارة ال�سّحة ومدى ان�سجام املوؤ�سرات مع 
اأهداف روؤية االأردن  2025 واالأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة، واأهداف الربنامج.
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جلدول )6(: موؤ�صرات الأداء املرتبطة بالنوع الجتماعي لبامج وزارة ال�صّحة
ا

موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 
الجتماعي  يف 

املوازنة 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2017

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

البنامج 
املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

أهداف 

البنامج 

امل�صروع 
املتعّلق 

بالبنامج 

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�ّصر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

الأهداف 
القطاعية ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

مالحظات

عــــــدد املــــراكــــز 
الــ�ــصــحــيــة الــتــى 
خدمات 

حتــتــوي 
المـــــــــــومـــــــــــة 
والـــــطـــــفـــــولـــــة 
وحــــــ�ــــــصــــــلــــــت
على العتمادية

97
117

بــــرنــــامــــج 
االإدارة 
خلــدمــات 

وا
املـــ�ـــســـانـــدة 

حتــ�ــســي الــــقــــدرات 
جلــمــيــع 

االإداريــــــــــــة 
الـــوحـــدات االإداريــــة 
يف الــــــوزارة، �ــســواء 
يف املــقــّر الرئي�سي 
املـــحـــافـــظـــات، 

اأو 
اإدارة 

حتــــ�ــــســــي 
و

الــربامــج وامل�ساريع 
التي تنّفذها الوزارة 

 

تـــعـــزيـــز الــفــعــالــيــة 
يف اإدارة 

والــكــفــاءة 
املـــــــــــوارد املـــالـــيـــة 

خلدمات 
عزيز جودة ا ت

للمواطني 
الــ�ــســحــيــة 

و�ــــســــمــــان الــــتــــوزيــــع 
خلدمات

ف لهذه ا
ِ املن�س

خلـــــدمـــــات 
تــــــاأمــــــي ا

الــ�ــســحــيــة املــتــكــامــلــة 
جلــــّيــــدة واملـــوّجـــهـــة 

وا
لالأفراد التي ت�ستجيب 
حلاجات املتزايدة. 

اإىل ا
الـــــهـــــدف الــــفــــرعــــي: 
تــــــــاأمــــــــي خـــــدمـــــات 
جنـــابـــيـــة 

الــ�ــســحــة االإ

يـــــــتـــــــالءم 
ال 

الربنامج املتعّلق 
ــــر مــع  بــــاملــــوؤ�ــــسّ
هــدف املــ�ــســروع. 
الــــــربنــــــامــــــج/

املــ�ــســروع املتعّلق 
باملوؤ�سر )برنامج 
الرعاية ال�سحة 
االأولــيــة/مــراكــز 
خلــــــــــدمــــــــــات 

ا
الــــ�ــــســــحــــّيــــة( 

اأعـــــداد الطلبة 
املــــلــــتــــحــــقــــني 
لــــــلــــــدرا�ــــــصــــــة 
الــــكــــلــــيــــات

يف 

570
585

بــــرنــــامــــج 
تــــنــــمــــيــــة 
الــــــــقــــــــوى 
الــبــ�ــســريــة

جــــــــذب الــــــكــــــوادر 
والتقنية 

االإداريــــــة 
املـــوؤهـــلـــة واملــــدّربــــة 
يف الــــوزارة، 

للعمل 
حلــفــاظ على هذه 

وا
الــــكــــوادر، وتــعــزيــز 
كـــــــفـــــــاءة كـــــــــوادر 
حلــالــيــة، 

الـــــــوزارة ا
اإدارة 

وتــــعــــزيــــز 
جلامعية 

الــكــلــيــات ا
املــرتــبــطــة بـــالـــوزارة 
عليها، 

واالإ�ـــســـراف 
وتـــــاأمـــــي الــــكــــوادر 
الــتــقــنــيــة لــــلــــوزارة 
والــــ�ــــســــوق املــحــلــي

تــدريــب وتاأهيل 
واإدارة الكوادر 
الـــــبـــــ�ـــــســـــريـــــة

تعزيز فعالية املوارد 
وكفاءتها

الب�سرية 

خلدمات 
تعزيز جودة ا

ال�سحية للمواطني 
و�سمان التوزيع 

ف لهذه 
ِ املن�س

خلدمات
ا

خلـــــدمـــــات 
تــــــاأمــــــي ا

الــ�ــســحــيــة املــتــكــامــلــة 
جلــــّيــــدة واملـــوّجـــهـــة 

وا
لالأفراد التي ت�ستجيب 
حلاجات املتزايدة. 

اإىل ا
الـــــهـــــدف الــــفــــرعــــي: 
تطوير وتاأهيل املــوارد 
واإدارة 

الـــبـــ�ـــســـريـــة، 
هــذه املـــوارد وتوزيعها 
ِــفــة بـــطـــريـــقـــة مــنــ�ــس

حلــــــاجــــــة اإىل 
ا

ا�ـــــســـــتـــــخـــــدام 
الــــــبــــــيــــــانــــــات 
امل�سّنفة بح�سب 
النوع االجتماعي 
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موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 
الجتماعي  يف 

املوازنة 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2017

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

البنامج 
املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

أهداف 

البنامج 

امل�صروع 
املتعّلق 

بالبنامج 

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�ّصر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

الأهداف 
القطاعية ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

مالحظات

عـــــدد الــــكــــوادر 
املـــــــــوفـــــــــدة يف 
ودورات 

بــعــثــات 
وموؤمترات �صنويا

17574
21264

بــــرنــــامــــج 
تــــنــــمــــيــــة 
الــــــــقــــــــوى 
الــبــ�ــســريــة

جــــــــذب الــــــكــــــوادر 
والتقنية 

االإداريــــــة 
املـــوؤهـــلـــة واملــــدّربــــة 
يف الــــوزارة، 

للعمل 
حلــفــاظ على هذه 

وا
الــــكــــوادر، وتــعــزيــز 
كـــــــفـــــــاءة كـــــــــوادر 
حلــالــيــة، 

الـــــــوزارة ا
اإدارة 

وتــــعــــزيــــز 
جلامعية 

الــكــلــيــات ا
املــرتــبــطــة بـــالـــوزارة 
عليها، 

واالإ�ـــســـراف 
وتـــــاأمـــــي الــــكــــوادر 
الــتــقــنــيــة لــــلــــوزارة 
والــــ�ــــســــوق املــحــلــي

تــدريــب وتاأهيل 
واإدارة الكوادر 
الـــــبـــــ�ـــــســـــريـــــة

تعزيز فعالية املوارد 
وكفاءتها

الب�سرية 

خلدمات 
تعزيز جــودة ا

للمواطني 
الــ�ــســحــيــة 

و�ــــســــمــــان الــــتــــوزيــــع 
خلدمات

ف لهذه ا
ِ املن�س

خلـــــدمـــــات 
تــــــاأمــــــي ا

الــ�ــســحــيــة املــتــكــامــلــة 
جلــــّيــــدة واملـــوّجـــهـــة 

وا
لالأفراد التي ت�ستجيب 
حلاجات املتزايدة. 

اإىل ا
الـــــهـــــدف الــــفــــرعــــي: 
تطوير وتاأهيل املــوارد 
واإدارة 

الـــبـــ�ـــســـريـــة، 
هــذه املـــوارد وتوزيعها 
ِــفــة بـــطـــريـــقـــة مــنــ�ــس

حلــــــاجــــــة اإىل 
ا

ا�ـــــســـــتـــــخـــــدام 
الــــــبــــــيــــــانــــــات 
امل�سّنفة بح�سب 
النوع االجتماعي 

نــ�ــصــبــة املــوالــيــد 
خلا�صعني 

جلدد ا
ا

ملـــ�ـــصـــح حــديــثــي 
الـــــــــــــولدة مــن 
يل املواليد

اجما
�ـــــــصـــــــنـــــــويـــــــا

%
74

%
78

بــــرنــــامــــج 
الــــرعــــايــــة 
الــ�ــســحــيــة 
االأولـــــيـــــة/ 
خلـــدمـــات 

ا
واملـــــراكـــــز 
الــ�ــســحــيــة

تـــــعـــــزيـــــز جــــــــودة 
خلـــدمـــات املــقــّدمــة 

ا
يف املراكز ال�سحية 
وخـــدمـــات الــ�ــســّحــة 
جنابية، ومكافحة 

االإ
االأمـــرا�ـــس املنقولة 
وغـــــــري املـــنـــقـــولـــة، 
حت�سي ال�سلوكيات 

و
الـــــ�ـــــســـــحـــــيـــــة يف 
املــجــتــمــع، وتــعــزيــز 
جــــــــــودة خــــدمــــات 
الــ�ــســحــة الــبــيــئــيــة، 
وحـــمـــايـــة الــ�ــســحــة 
خلــدمــات 

حتــ�ــســي ا
و

لالأمهات واالأطــفــال 

مــ�ــســروع اإدارة 
برنامج الرعاية 
الــــ�ــــســــحــــيــــة 
االأولـــــــــــيـــــــــــة/ 
خلـــــــــدمـــــــــات 

ا
واملـــــــــــراكـــــــــــز 
الــــ�ــــســــحــــيــــة

1- تــاأمــي خدمات 
الــرعــايــة ال�سحية 
ِفة  جلــّيــدة واملن�س

ا
2- تعزيز الكفاءة 
يف اإدارة 

والفعالية 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

خلدمات 
تعزيز جودة ا

للمواطني 
الــ�ــســحــيــة 

و�ــــســــمــــان الــــتــــوزيــــع 
خلدمات

املن�سف لهذه ا

خلـــــدمـــــات 
تــــــاأمــــــي ا

الــ�ــســحــيــة املــتــكــامــلــة 
جلــــّيــــدة واملـــوّجـــهـــة 

وا
لالأفراد التي ت�ستجيب 
حلاجات املتزايدة.

اإىل ا
الـــــهـــــدف الــــفــــرعــــي: 
مـــكـــافـــحـــة انـــتـــ�ـــســـار 
االأمرا�س غري املنقولة 
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الأزواج 
عـــــدد 

الـــــــذيـــــــن متـــت 
حــمــايــتــهــم مــن 
 )C

YP( حلمل
ا

ف 
/ بالأل

125.816
129.629

بــــرنــــامــــج 
الــــرعــــايــــة 
الــ�ــســحــيــة 
االأولـــــيـــــة/

خلـــدمـــات 
ا

واملـــــراكـــــز 
الــ�ــســحــيــة

تـــــعـــــزيـــــز جــــــــودة 
خلـــدمـــات املــقــّدمــة 

ا
يف املراكز ال�سحية 
وخـــدمـــات الــ�ــســّحــة 
جنابية، ومكافحة 

االإ
االأمـــرا�ـــس املنقولة 
وغـــــــري املـــنـــقـــولـــة، 
حت�سي ال�سلوكيات 

و
الـــــ�ـــــســـــحـــــيـــــة يف 
املــجــتــمــع، وتــعــزيــز 
جــــــــــودة خــــدمــــات 
الــ�ــســحــة الــبــيــئــيــة، 
وحـــمـــايـــة الــ�ــســحــة 
خلــدمــات 

حتــ�ــســي ا
و

لالأمهات واالأطــفــال 

الــــــ�ــــــســــــحــــــة 
جنــــــابــــــيــــــة 

االإ
وتنظيم اال�سرة

1- تــاأمــي خدمات 
الــرعــايــة ال�سحية 
ِفة  جلــّيــدة واملن�س

ا
2- تعزيز الكفاءة 
يف اإدارة 

والفعالية 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

خلدمات 
تعزيز جودة ا

للمواطني 
الــ�ــســحــيــة 

و�ــــســــمــــان الــــتــــوزيــــع 
خلدمات

املن�سف لهذه ا

خلـــــدمـــــات 
تــــــاأمــــــي ا

الــ�ــســحــيــة املــتــكــامــلــة 
جلــــّيــــدة واملـــوّجـــهـــة 

وا
لالأفراد التي ت�ستجيب 
حلاجات املتزايدة.

اإىل ا
الـــــهـــــدف الــــفــــرعــــي: 
تــــــــاأمــــــــي خـــــدمـــــات 
جنـــابـــيـــة 

الــ�ــســحــة االإ

 

نــ�ــصــبــة الـــزيـــادة 
عـــــــلـــــــى عـــــــدد 
املـــــــواطـــــــنـــــــني 
املوؤمنني مدنيا من 
جمموع املواطنني

الردنيني

%
5

%
2

بــــرنــــامــــج 
تــــو�ــــســــيــــع 
مــــــظــــــلــــــة 
الــــتــــاأمــــي 
الـــ�ـــســـحـــي

�سمان تاأمي �سحي 
جلـــمـــيـــع 

�ـــــســـــامـــــل 
املواطني االأردنيي 
مــــن خـــــالل تــغــطــيــة 
فئات جديدة والعمل 
على تغطية االأطفال 
مــن �ــســفــر اإىل 81 
حتـــت مــظــّلــة 

اًـــا  عـــام
الــتــاأمــي ال�سحي، 
بالتعاون مع القطاع 
خلا�س والتعاقد مع 

ا
الــقــطــاعــات الطبية 
االأخــــــــــرى، بــهــدف 
خلـــدمـــات 

تــــاأمــــي ا
الطبية للم�ستفيدين 
مــن الــتــاأمــي الطبي 
خـــــارج مــوؤ�ــســ�ــســات 
الـــ�ـــســـّحـــة 

وزارة 

جلات 
تقدمي ملعا

الــــــطــــــبــــــيــــــة
تـــــعـــــزيـــــز نـــ�ـــســـبـــة 
ال�سحية 

التغطية 
ال�ساملة للمواطني 

تـــــــعـــــــزيـــــــز جــــــــــودة 
خلــــدمــــات الــ�ــســحــيــة 

ا
لــلــمــواطــنــي و�ــســمــان 
الــــتــــوزيــــع املــنــ�ــســف 
خلــــــدمــــــات.

لـــــهـــــذه ا

حلــــمــــايــــة 
تـــــــاأمـــــــي ا

املــنــ�ــســفــة الــ�ــســحــيــة 
واالجتماعية 

واملــالــيــة 
جلـــمـــيـــع الـــ�ـــســـكـــان. 
الـــــهـــــدف الــــفــــرعــــي: 
�ـــــــســـــــمـــــــل جــــمــــيــــع 
يف التاأمي 

املــواطــنــي 
الــ�ــســحــي االجــتــمــاعــي

حلــــــاجــــــة اإىل 
ا

ا�ـــــســـــتـــــخـــــدام 
الــــــبــــــيــــــانــــــات 
امل�سّنفة بح�سب 
النوع االجتماعي 

موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 
الجتماعي  يف 

املوازنة 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2017

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

البنامج 
املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

أهداف 

البنامج 

امل�صروع 
املتعّلق 

بالبنامج 

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�ّصر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

الأهداف 
القطاعية ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

مالحظات

عـــــدد الــــكــــوادر 
املـــــــــوفـــــــــدة يف 
ودورات 

بــعــثــات 
وموؤمترات �صنويا

17574
21264

بــــرنــــامــــج 
تــــنــــمــــيــــة 
الــــــــقــــــــوى 
الــبــ�ــســريــة

جــــــــذب الــــــكــــــوادر 
والتقنية 

االإداريــــــة 
املـــوؤهـــلـــة واملــــدّربــــة 
يف الــــوزارة، 

للعمل 
حلــفــاظ على هذه 

وا
الــــكــــوادر، وتــعــزيــز 
كـــــــفـــــــاءة كـــــــــوادر 
حلــالــيــة، 

الـــــــوزارة ا
اإدارة 

وتــــعــــزيــــز 
جلامعية 

الــكــلــيــات ا
املــرتــبــطــة بـــالـــوزارة 
عليها، 

واالإ�ـــســـراف 
وتـــــاأمـــــي الــــكــــوادر 
الــتــقــنــيــة لــــلــــوزارة 
والــــ�ــــســــوق املــحــلــي

تــدريــب وتاأهيل 
واإدارة الكوادر 
الـــــبـــــ�ـــــســـــريـــــة

تعزيز فعالية املوارد 
وكفاءتها

الب�سرية 

خلدمات 
تعزيز جــودة ا

للمواطني 
الــ�ــســحــيــة 

و�ــــســــمــــان الــــتــــوزيــــع 
خلدمات

ف لهذه ا
ِ املن�س

خلـــــدمـــــات 
تــــــاأمــــــي ا

الــ�ــســحــيــة املــتــكــامــلــة 
جلــــّيــــدة واملـــوّجـــهـــة 

وا
لالأفراد التي ت�ستجيب 
حلاجات املتزايدة. 

اإىل ا
الـــــهـــــدف الــــفــــرعــــي: 
تطوير وتاأهيل املــوارد 
واإدارة 

الـــبـــ�ـــســـريـــة، 
هــذه املـــوارد وتوزيعها 
ِــفــة بـــطـــريـــقـــة مــنــ�ــس

حلــــــاجــــــة اإىل 
ا

ا�ـــــســـــتـــــخـــــدام 
الــــــبــــــيــــــانــــــات 
امل�سّنفة بح�سب 
النوع االجتماعي 

نــ�ــصــبــة املــوالــيــد 
خلا�صعني 

جلدد ا
ا

ملـــ�ـــصـــح حــديــثــي 
الـــــــــــــولدة مــن 
يل املواليد

اجما
�ـــــــصـــــــنـــــــويـــــــا

%
74

%
78

بــــرنــــامــــج 
الــــرعــــايــــة 
الــ�ــســحــيــة 
االأولـــــيـــــة/ 
خلـــدمـــات 

ا
واملـــــراكـــــز 
الــ�ــســحــيــة

تـــــعـــــزيـــــز جــــــــودة 
خلـــدمـــات املــقــّدمــة 

ا
يف املراكز ال�سحية 
وخـــدمـــات الــ�ــســّحــة 
جنابية، ومكافحة 

االإ
االأمـــرا�ـــس املنقولة 
وغـــــــري املـــنـــقـــولـــة، 
حت�سي ال�سلوكيات 

و
الـــــ�ـــــســـــحـــــيـــــة يف 
املــجــتــمــع، وتــعــزيــز 
جــــــــــودة خــــدمــــات 
الــ�ــســحــة الــبــيــئــيــة، 
وحـــمـــايـــة الــ�ــســحــة 
خلــدمــات 

حتــ�ــســي ا
و

لالأمهات واالأطــفــال 

مــ�ــســروع اإدارة 
برنامج الرعاية 
الــــ�ــــســــحــــيــــة 
االأولـــــــــــيـــــــــــة/ 
خلـــــــــدمـــــــــات 

ا
واملـــــــــــراكـــــــــــز 
الــــ�ــــســــحــــيــــة

1- تــاأمــي خدمات 
الــرعــايــة ال�سحية 
ِفة  جلــّيــدة واملن�س

ا
2- تعزيز الكفاءة 
يف اإدارة 

والفعالية 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 

خلدمات 
تعزيز جودة ا

للمواطني 
الــ�ــســحــيــة 

و�ــــســــمــــان الــــتــــوزيــــع 
خلدمات

املن�سف لهذه ا

خلـــــدمـــــات 
تــــــاأمــــــي ا

الــ�ــســحــيــة املــتــكــامــلــة 
جلــــّيــــدة واملـــوّجـــهـــة 

وا
لالأفراد التي ت�ستجيب 
حلاجات املتزايدة.

اإىل ا
الـــــهـــــدف الــــفــــرعــــي: 
مـــكـــافـــحـــة انـــتـــ�ـــســـار 
االأمرا�س غري املنقولة 
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�تعزيز جودة اخلدمات ال�سحية املقّدمة اإىل املواطني  يف   2025 يتمثل الهدف املتعّلق بال�سّحة يف روؤية االأردن 
ا لتحقيق هذا الهدف احليوي، يجري اعتماد موؤ�سرات حمّددة ملتابعة التنفيذ.  و�سمان االإن�ساف يف توزيعها�. و�سعياً
يف احلقيقة، ا�ستخدمت معظم املوؤ�سرات بيانات وطنية لتقييم تقّدم روؤية االأردن على امل�ستوى القطري. ولكن من 
ا؛ لذلك،  اأجل حتقيق اأهداف وغايات روؤية االأردن 2025، نحتاج اإىل معرفة مدى حت�ّسن حالة الفئات االأكرث �سعفاً
تتطّلب املوؤ�سرات ا�ستخدام البيانات امل�سّنفة للح�سول على نظرة معّمقة حول توّجهات خمتلف فئات املواطني. 
ومن املمكن اأن ي�سمل الت�سنيف تف�سيل البيانات بح�سب النوع االجتماعي. فالبيانات امل�ستندة اإىل املعّدالت الوطنية 

قد تفّوت جميع الفر�س املتاحة لتحديد التحدّيات التي يجب معاجلتها.

موازنة وزارة ال�صحة من منظور النوع الجتماعي.
ا لقانون املوازنة العاّمة لل�سنة املالية 2019.  موازنة وزارة ال�سّحة واملخ�س�سات املر�سودة لالإناث وفقاً

اجلدول )7(: النفقات الإجمالية لوزارة ال�صحة مقارنة باملخ�ص�صات املر�صودة لالإناث يف الأعوام من 
2017 اإىل 2021  )بالدينار الأردين(

املوؤ�ّصر
الـــــنـــــفـــــقـــــات 
ــــة ــــي ــــل ــــع ــــف ال

املـُـعــاد  النفقات 
ــدرةتـــــقـــــديـــــرهـــــا ــق الـــــــــقـــــــــيـــــــــم الـــــــــدللـــــــــيـــــــــةالــنــفــقــات املُ

20172018201920202021

ال�صّحة  لــوزارة  الإجمالية  550,419579,430651,033680,704670,487النفقات 

الــنــفــقــات الإجــمــالــيــة  ـــفـــارق يف  10,217-29,01171,60329,671---- ال

الإجــمــالــيــة  الــنــفــقــات  تــغــرّي  1.5-%4.6%12.4%5.3%---- ن�صبة 

لالإناث  املر�صودة  املخ�ص�صات  306,829325,980362,277379,205374,185تقدير 

5,020-19,15136,29716,928---- الفارق يف املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث

1.3-%4.7%11.1%6.2%---- ن�صبة تغرّي املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث

ـــودة  ــات املـــر�ـــص ــص ــ� ــص ــ� ــخ ــبــة امل ــص ــ� ن
55.8%55.7%55.6%56.3%55.7%لـــالإنـــاث مــن الــنــفــقــات الإجــمــالــيــة 

امل�صدر:قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/االأردن.
منو  معّدل  ويبلغ  ال�سّحة.  لوزارة  العاّمة  النفقات  اأ�سل  من  لالإناث  املر�سودة  املخ�س�سات  ن�سبة  اجلدول  يبّي 
النفقات االإجمالية 5.2 يف املئة، كما يبلغ معّدل منو املخ�س�سات املر�سودة لالإناث القيمة نف�سها، اأي 5.2 يف املئة. 
بالتايل، فقد ارتفعت ن�سبة املخ�س�سات املر�سودة لالإناث من اأ�سل النفقات االإجمالية ن�سبة طفيفة، من  55.7  يف 

املئة يف العام 2017 اإىل 55.8 يف املئة يف العام 2021.
ا لقانون املوازنة العاّمة لل�سنة املالية 2019.  تقدير املخ�س�سات املر�سودة لالإناث املوّزعة بح�سب الربامج وفقاً
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نْ 2017 و2021 جلدول )8(: تقدير املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث املوّزعة بح�صب البامج يف وزارة ال�صحة للفرتة املمتدة بني العاَمني
ا

ين(
 )بالدينار الأرد

البنامج 
2017

2018
2019

2020
2021

ن�صبة املخ�ص�صات 
املر�صودة لالإناث 

من نفقات البامج 
للعام 2019 

خلدمات امل�صاندة 
الإدارة وا

5,480,000
5,996,000

6,371,000
6,391,000

6,555,000
%

30
ن�صبة التغري

 
%

9.4
%

6.3
%

0.3
%

2.6

تنمية القوى الب�صرية
1,309,000

1,514,000
1,518,000

1,542,000
1,588,000

%
54

ن�صبة التغري
 

%
15.7

%
0.3

%
1.6

%
3.0

الرعاية ال�صحية الأولية/ 
خلدمات واملراكز ال�صحية

ا
47,962,000

53,074,000
62,356,000

66,241,000
65,772,000

%
48

ن�صبة التغري
 

%
10.7

%
17.5

%
6.2

%
-0.7

الرعاية ال�صحية الثانوية/
امل�صت�صفيات 

143,485,000
149,736,000

162,052,000
173,551,000

182,540,000
%

60
ن�صبة التغري

 
%

4.4
%

8.2
%

7.1
%

5.2

الأم�صال واملطاعيموالأدوية 
وامل�صتهلكات الطبية 

58,523,000
60,660,000

61,230,000
62,730,000

62,730,000
%

60
ن�صبة التغري

 
%

3.7
%

0.9
%

2.4
%

0.0

تو�صيع مظلة التاأمني ال�صحي
50,070,000

55,000,000
68,750,000

68,750,000
55,000,000

%
55

ن�صبة التغري
 

9.8%
%

25.0
%

0.0
%

-20.0

املجموع
306,829,000

325,980,000
362,277,000

379,205,000
374,185,000

 %
56

ن�صبة التغري
 

6.2%
%

11.1
%

4.7
%

-1.3

امل�صدر: قانون املوازنة العاّمة لل�سنة املالية 2019/االأردن. 
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ال�صكل )4(:  ن�صبة املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث من نفقات البامج يف وزارة ال�صحة للعام 2019

2.3.3 املوؤ�صرات املرتبطة بالنوع الجتماعي للرتبية والتعليم
فتظهر  والفتيات.  الفتيان  تعليم  معّدالت  ناحية  من  �سيما  ال  ا،  الفتاً ا  جناحاً االأردن  يف  الرتبوي  القطاع  �سهد  لقد 
لة بح�سب النوع االجتماعي اأنه، يف معظم احلاالت، يتّم حتقيق  بيانات دائرة االإح�ساءات العاّمة حول التعليم املف�سّ
للح�سول  والزراعي(.  )ال�سناعي  املهني  التعليم  با�ستثناء  التعليم،  والفتيات يف  الفتيان  بي  الفر�س  التكافوؤ يف 
على املزيد من املعلومات يف هذا ال�سياق، ُيرجى مراجعة اجلدول )10(، الذي ي�سّلط ال�سوء على ن�سبة امل�ساركة 
املرتفعة للفتيات يف التعليم. ففي حالة التعليم الثانوي، ت�سكّل الفتيات العدد االأكرب من الطالب. ومن املمكن اأن 
غري  بالبيئة  مقارنة  اأف�سل،  الفتيات  ثانويات  يف  املدر�سية  البيئة  كون  �اإىل  املهني  التعليم  يف  الفجوة  هذه  تعزى 
اجلّيدة يف ثانويات الفتيان�، بح�سب ما اأ�سارت اإليه ال�سيدة ختام ملكاوي من ق�سم اإح�ساءات اجلندر يف وزارة 

الرتبية والتعليم. 
يف احلقيقة، ت�سري ن�سب امل�ساركة التعليمية املتقاربة اإىل �سرورة تخ�سي�س املزيد من اجلهود لتح�سي جودة التعليم 
للفتيان والفتيات على حّد �سواء، ولتحقيق املزيد من التكامل بي احتياجات �سوق العمل واخت�سا�سات اخلّريجي. 

فمن �ساأن ذلك اأن ي�ساهم يف تعزيز م�ساركة الن�ساء يف �سوق العمل. 
وهو  لالأردنيي  اإلزامي  االبتدائي  �التعليم  اأن  على  االأردين  الد�ستور  من   )20( املاّدة  تن�ّس  اإىل ذلك،  باالإ�سافة 
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االجتماعي يف  للنوع  امل�ستجيبة  امل�ساريع  من  ا  عدداً االأردنية  احلكومة  اأّيدت  وقد  احلكومة�11،  مدار�س  جماين يف 
 . جمال التعليم والرامية اإىل حت�سي معّدالت التح�سيل العلمي يف املدار�س وتاأمي بيئة تعليمية اأكرث �سموالاً

الرتبوي من خالل  القطاع  االجتماعي يف  للنوع  امل�ستجيبة  املبادرات  ا من  عدداً  2025 االأردن  روؤية  ت�سمل  كذلك، 
تقييم االأولويات بهدف تعزيز االإطار الهيكلي للمدار�س االبتدائية والثانوية. وتهدف الروؤية اإىل متديد التعليم اإىل 
مرحلة الطفولة املبكرة، وحتديث املنهج املدر�سي الوطني جلميع امل�ستويات التعليمية وتعزيز متو�ّسط معّدالت اأداء 

الطالب العام. 
يف العام 2019، تخطط وزارة الرتبية والتعليم الإنفاق 567.5 مليون دينار اأردين لتح�سي التح�سيل العلمي لدى 
التعليم  دينار على  مليون  و71  االأ�سا�سي  التعليم  اأردين منها على  دينار  اإنفاق 462 مليون  يتّم  اأن  الفتيات، على 
الثانوي. و�سيتم تخ�سي�س املبلغ املتبقي لدعم الفتيات من خالل التعليم املهني واالأن�سطة االجتماعية والريا�سية 
وتعليم الرو�سة والق�ساء على االأمية من خالل برامج تعليم الرا�سدين. يف الوقت نف�سه، يف العام 2019، �ستنفق 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 49 مليون دينار اأردين ل�سالح ال�سابات الطالبات يف مرحلة التعليم العايل 
يف االأردن. ومن �ساأن ذلك اأن يبّي تركيز عدد من الوزارات على متكي املراأة ومعاجلة الفجوة بي اجلن�سي، غري 
اأن ذلك يبقى على م�ستوى امل�ساريع وال ي�سّكل قاعدة عامة لتطوير املوازنات.12 ومن املمكن اعتبار ذلك مثاالاً عن 

موؤ�سرات النوع االجتماعي املدرجة يف املوازنة الوطنية للرتبية والتعليم. 

اجلدول )9(: التح�صيل العلمي 2017-2010

املوؤ�ّصر/العام 
20102017

اجلنس
اإلناثالذكوراإلناثالذكور

3.710.32.97.5ن�صبة الأمية بني املواطنني فوق 15 عاًما 

52.747.351.049.0الأطفال يف الرو�صة 

51.248.850.949.1التالمذة يف التعليم الأ�صا�صي 

47.752.347.352.7التالمذة يف التعليم الثانوي

98.31.797.92.1طاّلب التعليم املهني )ال�صناعي( 

83.116.983.916.1طالب التعليم املهني )الزراعي( 

44.955.152.447.5خريجو موؤ�ص�صات التعليم العايل 

 www.dos.gov.jo،امل�صدر: دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن
https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf 11

http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Ministries/general-budget-law-2019 12
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وتعزيز فر�س  وال�سامل  املن�سف  التعليم اجلّيد  ��سمان  اإىل  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  الرابع من  الهدف  ي�سعى 
التعّلم مدى احلياة للجميع�. وت�سطلع اللجنة الوطنية االأردنية للرتبية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع منظمة االأمم 
تنظيم  االإطار، جرى  الهدف. يف هذا  قيادي يف حتقيق هذا  بدور  )اليون�سكو(،  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
التعليم  ووزارة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  غرار  على  والتعليم،  بالرتبية  املعنية  االأطراف  ور�سة عمل جتمع خمتلف 
العايل والبحث العلمي، ومركز التدريب املهني، واملركز الوطني لتنمية املوارد الب�سرية. وقد مت االتفاق على �سرورة 
اأهداف اال�سرتاتيجية  الوزارة على ربط  التنمية امل�ستدامة. كذلك، عملت  اأهداف  املوؤ�سرات الوطنية مع  مواءمة 
الوطنية )2016-2025( 13باأهداف التنمية امل�ستدامة ل�سمان فعالية التنفيذ. على �سبيل املثال، عند االطالع على 
التقارير الدولية، يتبّي اأّن االأردن احتّلت املرتبة 70 من اأ�سل 115 و�سّجلت معدل 0.979 يف العام 2006 يف املوؤ�ّسر 
العاملي للفجوة بي اجلن�سي/اأبعاد التح�سيل العلمي. اأّما يف العام 2018، فحّل االأردن يف املرتبة 45 من اأ�سل 149 
اأق�سام املهارات �سمن تقرير التناف�سية العاملية  يف املقابل، احتّل االأردن املراتب التالية يف   .0.998 و�سّجل معدل 

ال�سادر عن املنتدى االقت�سادي العاملي يف العام 2018:

املرتبة 140/52 يف موؤ�ّسر �سنوات الدرا�سة. 	● 	

املرتبة 140/69 يف موؤ�ّسر جودة التدريب املهني.  	● 	

املرتبة 140/76 يف موؤ�ّسر مهارات اخلريجي.  	● 	

املرتبة 140/49 يف موؤ�ّسر التفكري النقدي يف التعليم. 	● 	

املرتبة 140/69 يف موؤ�ّسر معدل عدد الطالب بالن�سبة اإىل املعّلمي يف التعليم االبتدائي. 	● 	

بالتايل، يحتّل االأردن مراتب متنّوعة يف موؤ�سرات التعليم/املهارات، لكنها كّلها يف امل�ستوى املتو�ّسط مقارنة بالبلدان 
االأخرى. لذلك، تربز جماالت كثرية قابلة للتح�سي.

الرتبية  وزارة   –  2019 املالية  ال�سنة  يف  العاّمة  املوازنة  قانون  يف  االجتماعي   بالنوع  املرتبطة  االأداء  موؤ�سرات 
والتعليم. 

يحّلل اجلدول اأدناه موؤ�سرات االأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي  لالأهداف اال�سرتاتيجية التي حّددتها وزارة الرتبية 
 ،2025 االأردن  روؤية  القطاعية يف  واالأهداف   ،2025 االأردن  روؤية  اأهداف  مع  املوؤ�سرات  ان�سجام  والتعليم، ومدى 

واالأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة.

http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/National%20HRD%20Strategy-ar.pdf 13



39 ورقة �صيا�صات: املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي | ال�صياق الأردين

اجلدول )10(:موؤ�صرات الأداء املرتبطة بالنوع الجتماعي  لالأهداف ال�صرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم
موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 

الجتماعي 

قيمة ال�صنة 
الأ�صا�س 
2017

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�صر

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

الأهداف القطاعية ذات 

ال�صلة يف روؤية الأردن 
 2025

املالحظات

احلا�صلني  عــدد 
ــــــى رتــــــب  عــــــل

املعّلمني 
44948700

ــة املــهــنــيــة  ــي ــم ــن ــت ال
الب�سرية  ــمــوارد  ــل ل
ـــــــة  ـــــــدام ـــــــت ـــــــس ال�
ـــظـــام  ـــن ال ادارة 
ــكــفــاءة ــــرتبــــوي ب ال
وفــــــــاعــــــــلــــــــيــــــــة

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا.  ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 
ـــهـــدف الـــفـــرعـــي: الــتــطــويــر  ال
ــبــ�ــســريــة  املـــهـــنـــي لـــلـــمـــوارد ال
الفعالة  االإدارة  على  للحفاظ 
ــظــام الـــرتبـــوي ــن ــل  والـــكـــفـــوؤة ل

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 

درجـــــــة ر�ــصــى 
75%62.4%متلقي اخلدمة 

ــة املــهــنــيــة  ــي ــم ــن ــت ال
الب�سرية  ــمــوارد  ــل ل
ـــــــة  ـــــــدام ـــــــت ـــــــس ال�
ـــظـــام  ـــن ال ادارة 
ــكــفــاءة ــــرتبــــوي ب ال
وفــــــــاعــــــــلــــــــيــــــــة

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا. ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 
ـــــــرعـــــــي:  ـــــــف الــــــــــهــــــــــدف ال
ــــز جــــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم ــــزي ــــع ت

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

ـــدل الــقــيــد  ـــع م
الجـــــمـــــايل يف 
ريا�س  مرحلة 

الطفال

%38.2%37
تــنــمــيــة الــطــفــولــة 
واال�ستعداد  املبكرة 

للتعّلم 
التعليميـــة  الفر�ـــس 

للجميع 

تــربــيــة املـــواطـــنـــي االأوفــــيــــاء 
ــعــور  ــس ــ� ـــز ال ـــعـــزي لــبــلــدهــم )ت
ـــي  ـــحـــّل ـــت بـــــاالنـــــتـــــمـــــاء(، وامل
ــاملــهــارات واملـــعـــارف الــالزمــة  ب
املعرفة.  على  القائم  لالقت�ساد 
الهدف الفرعي: تنمية الطفولة 
للتعّلم واال�ــســتــعــداد  املــبــكــرة 

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

الأطفال  ن�صبة 
املــــــبــــــاين  يف 

امل�صتاأجرة 
%38.9%34

تــنــمــيــة الــطــفــولــة 
واال�ستعداد  املبكرة 

للتعّلم
التعليميـــة  الفر�ـــس 

للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا. ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 
ــاأمــي بيئة  الــهــدف الــفــرعــي: ت
منا�سبة  وتــعــلــيــمــيــة  مــدر�ــســيــة 
املجتمع  حــاجــات  مــع  ــا  متــا�ــســياً

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

اللتحاق  ن�صبة 
ــيــة يف  الجــمــال
الطفال   ريا�س 

KG 2

%60.1%64
تــنــمــيــة الــطــفــولــة 
واال�ستعداد  املبكرة 

للتعّلم
التعليميـــة  الفر�ـــس 

للجميع 

تــربــيــة املـــواطـــنـــي االأوفــــيــــاء 
ــعــور  ــس ــ� ـــز ال ـــعـــزي لــبــلــدهــم )ت
ـــي  ـــحـــّل ـــت بـــــاالنـــــتـــــمـــــاء(، وامل
ــاملــهــارات واملـــعـــارف الــالزمــة  ب
املعرفة.  على  القائم  لالقت�ساد 
الهدف الفرعي: تنمية الطفولة 
للتعّلم واال�ــســتــعــداد  املــبــكــرة 

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي
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موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 

الجتماعي 

قيمة ال�صنة 
الأ�صا�س 
2017

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�صر

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

الأهداف القطاعية ذات 

ال�صلة يف روؤية الأردن 
 2025

املالحظات

الــطــالب  ن�صبة 
ـــــس  ـــــدار� امل يف 
املــ�ــصــتــاأجــرة من 
ــــل الـــعـــدد  اأ�ــــص
الإجــــــــمــــــــايل 
لـــلـــطـــالب عــلــى 
امل�صتوى الوطني 

%16.8%18.0

حتــــ�ــــســــي نـــوعـــيـــة 
الــتــعــلــيــم وتـــوفـــري 
ـــيـــة  ـــة مـــدر�ـــس ـــئ ـــي ب
مــــالئــــمــــة ومــــنــــاخ 
درا�ـــســـي يــتــفــق مع
املجتمع احتياجات 

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا. ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 
ــاأمــي بيئة  الــهــدف الــفــرعــي: ت
منا�سبة  وتــعــلــيــمــيــة  مــدر�ــســيــة 
املجتمع حــاجــات  مــع  ــا  متــا�ــســياً

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

الــطــالب  ن�صبة 
مـــــدار�ـــــس  يف 
ــــــفــــــرتتــــــني  ال
)املـــــ�ـــــصـــــتـــــوى 

الوطني( 

%19%19

حتــــ�ــــســــي نـــوعـــيـــة 
الــتــعــلــيــم وتـــوفـــري 
ـــيـــة  ـــة مـــدر�ـــس ـــئ ـــي ب
مــــالئــــمــــة ومــــنــــاخ 
درا�ـــســـي يــتــفــق مع 
املجتمع احتياجات 

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا. ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 
الهدف الفرعي: تطوير املهارات 
احلياة  مــدى  والتعّلم  احلياتية 

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

مــعــّدل الــطــالب 
ــــف  ــــ�ــــص ال يف 

الواحد 
2626

حتــــ�ــــســــي نـــوعـــيـــة 
الــتــعــلــيــم وتـــوفـــري 
ـــيـــة  ـــة مـــدر�ـــس ـــئ ـــي ب
مــــالئــــمــــة ومــــنــــاخ 
درا�ـــســـي يــتــفــق مع
املجتمع احتياجات 

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا. ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 
ــاأمــي بيئة  الــهــدف الــفــرعــي: ت
منا�سبة  وتــعــلــيــمــيــة  مــدر�ــســيــة 
املجتمع حــاجــات  مــع  ــا  متــا�ــســياً

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

ــــــــــــعــــــــــــدل  امل
الجــــــــمــــــــايل 
لـــاللـــتـــحـــاق يف 
الول  ــف  ــص ــ� ال

البتدائي

%118%103

حتــــ�ــــســــي نـــوعـــيـــة 
الــتــعــلــيــم وتـــوفـــري 
ـــيـــة  ـــة مـــدر�ـــس ـــئ ـــي ب
مــــالئــــمــــة ومــــنــــاخ 
درا�ـــســـي يــتــفــق مع
املجتمع احتياجات 

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 

ــــدف الــــفــــرعــــي: تــعــمــيــم  ــــه ال
ـــــي  ـــــس ـــــا� ـــــس الــــتــــعــــلــــيــــم االأ�

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

اللتحاق  معدل 
ـــــايف  يف  ـــــ�ـــــص ال
الول  ــف  ــص ــ� ال

البتدائي

%98.7%99.0

حتــــ�ــــســــي نـــوعـــيـــة 
الــتــعــلــيــم وتـــوفـــري 
ـــيـــة  ـــة مـــدر�ـــس ـــئ ـــي ب
مــــالئــــمــــة ومــــنــــاخ 
درا�ـــســـي يــتــفــق مع 
املجتمع احتياجات 

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 

ــــدف الــــفــــرعــــي: تــعــمــيــم  ــــه ال
ـــــي ـــــس ـــــا� ـــــس الــــتــــعــــلــــيــــم االأ�

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي
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ـــــــــدد غـــــرف  ع
42118املوهوبني

ــــي الـــطـــلـــبـــة  متــــك
مـــــن اال�ـــســـتـــفـــادة 
ـــــــــــن بــــــــرامــــــــج  م
الـــرتبـــيـــة اخلــا�ــســة 
ــى ـــول عــل ـــحـــ�ـــس ـــل ل

ــفــر�ــس الــرتبــويــة  ال
املـــــــنـــــــا�ـــــــســـــــبـــــــة

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تــربــيــة املـــواطـــنـــي االأوفــــيــــاء 
ــعــور  ــس ــ� ـــز ال ـــعـــزي لــبــلــدهــم )ت
ـــي  ـــحـــّل ـــت بـــــاالنـــــتـــــمـــــاء(، وامل
ــاملــهــارات واملـــعـــارف الــالزمــة  ب
املعرفة.  على  القائم  لالقت�ساد 
ــز  ــعــزي ــــدف الــــفــــرعــــي: ت ــــه ال
ــــــوالء احلــــ�ــــسّ بــالــوطــنــيــة وال

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
عــــــــدم تـــطـــابـــق 
ــــــــــــــهــــــــــــــدف  ال
اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــي 
الفرعي  والهدف 
نف�سه لــلــمــوؤ�ــســر 

الــطــالب  ن�صبة 
ــفــيــديــن  ــت ــص ــ� امل
مــن بــرامــج ذوي 
الحــتــيــاجــات 

ة  اخلا�صّ

%0.2%0.4

ــــي الـــطـــلـــبـــة  متــــك
مـــــن اال�ـــســـتـــفـــادة 
ـــــــــــن بــــــــرامــــــــج  م
الـــرتبـــيـــة اخلــا�ــســة 
ــى ـــول عــل ـــحـــ�ـــس ـــل ل

ــفــر�ــس الــرتبــويــة  ال
املـــــــنـــــــا�ـــــــســـــــبـــــــة

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تربية املواطني االأوفياء لبلدهم 
)تــعــزيــز الــ�ــســعــور بــاالنــتــمــاء(، 
واملــعــارف  بــاملــهــارات  واملتحّلي 
الـــالزمـــة لــالقــتــ�ــســاد الــقــائــم 
الفرعي:  الهدف  املعرفة.   على 
والــوالء بالوطنية  احل�ّس  تعزيز 

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
عــــــــدم تـــطـــابـــق 
ــــــــــــــهــــــــــــــدف  ال
اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــي 
الفرعي  والهدف 
نف�سه لــلــمــوؤ�ــســر 

ــــس 6.2%7.7%ن�صبة الأمية  ــــر� تـــــــوفـــــــري ف
التعليم مدى احلياة 

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تــــاأمــــي الـــفـــر�ـــس الــتــعــلــيــمــيــة 
ــق املــ�ــســاواة  لــلــجــمــيــع، وحتــقــي
التعليمية  والعدالة يف اخلدمات 
الفرعي:  الــهــدف  ــا.  ــوعاً ون ــا  كــماً
ــيــم االأ�ــســا�ــســي ــعــل ــت تــعــمــيــم ال

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

عــــدد الــطــالب 
املــــ�ــــصــــاركــــني 
الأنــ�ــصــطــة  يف 
الــــــرتبــــــويــــــة 
ـــــــع  ـــــــي ـــــــم )ج

الطالب( 

11740001320000
ــــسّ  ــــز احلــــ� ــــزي ــــع ت
الوطني  ــمــاء  ــت واالن
ـــــطـــــالب  لــــــــــدى ال

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تربية املواطني االأوفياء لبلدهم 
)تــعــزيــز الــ�ــســعــور بــاالنــتــمــاء(، 
واملــعــارف  بــاملــهــارات  واملتحّلي 
الـــالزمـــة لــالقــتــ�ــســاد الــقــائــم 
الفرعي:  الهدف  املعرفة.   على 
والــوالء بالوطنية  احل�ّس  تعزيز 

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

ت�صغيل  ن�صبة 
خريجي التعليم 

املهني 
مـــــهـــــارات احلـــيـــاة %23.0%45.0

والتعّلم مدى احلياة 
التعليميـــة  الفر�ـــس 

للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا.  ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 
الهدف الفرعي: تطوير املهارات 
احلياة مــدى  والتعّلم  احلياتية 

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

الــطــالب  ن�صبة 
الـــتـــعـــلـــيـــم  يف 
املهني/املرحلة 

الثانوية 

%15.4%19.0
ــــــــــــــــارات  ــــــــــــــــه م
ـــم  ـــّل ـــع ـــت ـــاةوال احلـــي
مـــــــــــدى احلــــــيــــــاة

التعليميـــة  الفر�ـــس 
للجميع 

تاأمي الفر�س التعليمية للجميع، 
والــعــدالــة يف  املــ�ــســاواة  وحتقيق 
ا. ونوعاً ا  كماً التعليمية  اخلدمات 
الهدف الفرعي: تطوير املهارات 
احلياة مــدى  والتعّلم  احلياتية 

اإىل  احلــــــاجــــــة 
ا�ــــــســــــتــــــخــــــدام 
البيانات امل�سّنفة 
ـــنـــوع  بــحــ�ــســب ال
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي

ان�سجام  ومدى  والتعليم  الرتبية  وزارة  لربامج  االجتماعي   بالنوع  املرتبطة  االأداء  موؤ�سرات  اأدناه  يحّلل اجلدول   
اال�سرتاتيجية  واالأهداف   ،2025 االأردن  روؤية  القطاعية يف  واالأهداف   ،2025 االأردن  روؤية  اأهداف  مع  املوؤ�سرات 

للوزارة واأهداف الربامج.
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جلدول )11(:موؤ�صرات الأداء املرتبطة بالنوع الجتماعي يف برامج وزارة الرتبية والتعليم
ا

موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 
الجتماعي يف 

املوازنة 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2009

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

البنامج 
املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

اأهداف البنامج 
امل�صروع 
املتعّلق 

بالبنامج 

الهدف 
ال�صرتاتيجي 

املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف 

روؤية الأردن 
 2025

الأهداف القطاعية 
ذات ال�صلة يف روؤية 

الأردن 2025 
مالحظات

نــ�ــصــبــة الـــقـــيـــادات 
الـــرتبـــويـــة املــوؤهــة 

والكفوؤة
%

10.0
%

54.0
ب��رن��ام��ج اإلدارة 
ت 

وال���������خ���������دم���������ا
المساندة

ف ال���ب���رن���ام���ج إل���ى 
ي���ه���د

ت 
ت�����ح�����س�����ي�����ن ال���������ق���������درا

اإلداري����ة ف��ي ف��ي مركز 
ت التربية 

الوزارة ومديريا
وال��ت��ع��ل��ي��م ورف�����ع ك��ف��اءة 
إدارة البرامج والمشاريع

 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��ه��ن��ي��ة 
ل��ل��م��وارد ال��ب��ش��ري��ة 
الس���ت���دام���ة ادارة 
ال���ن���ظ���ام ال��ت��رب��وي 

بكفاءة وفاعلية

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا. اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الـــــــهـــــــدف الـــــفـــــرعـــــي: 
للموارد 

املهني 
التطوير 

الــــبــــ�ــــســــريــــة لـــلـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى االإدارة الــفــعــالــة 
والــكــفــوؤة للنظام الرتبوي

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الـــنـــوع االجــتــمــاعــي. 
ا  مل ُينّفذ امل�سروع وفقاً
لـــربنـــامـــج الــتــطــويــر 
التنفيذي )املخّطط له 

منذ الــعــام 2017(

نـــــــــ�ـــــــــصـــــــــبـــــــــة 
لــطــلــبــةاملــلــتــحــقــني 

بالتعليم املهني
%

15.5
%

13.5
بـــــــرنـــــــامـــــــج 
التعليم املهني

بيئة تعليمية تدريبية 
مـــنـــا�ـــســـبـــة لــلــتــعــلــيــم 
املـــهـــنـــي تـــتـــالئـــم مــع 
متطلبات �سوق العمل

تــــــدريــــــ�ــــــس 
طــــــــــــــــــالب 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
املـــــــهـــــــنـــــــي

تطوير املهارات 
حلياتية والتعّلم 

ا
حلــــيــــاة

مـــــــدى ا
الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا. اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: تطوير 
حلـــيـــاتـــيـــة 

املـــــــهـــــــارات ا
حلـــيـــاة

والـــتـــعـــّلـــم مـــــدى ا

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

نـــ�ـــصـــبـــة الــطــلــبــة 
جائزة 

يف 
امل�صاركني 

هلل 
املــــلــــك عـــبـــد ا

ين لــلــيــاقــة 
الـــــثـــــا

البدنية، من عمر 9 
ىل 17 عاًما

اإ

%
35.0

%
84.0

بـــــــرنـــــــامـــــــج 
االأنـــــ�ـــــســـــطـــــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــريـــا�ـــســـيـــة 
والــــــرتبــــــويــــــة

تـــعـــزيـــز املـــ�ـــســـاركـــة 
الــفــعــلــيــة لــلــطــلــبــة يف 
الــربامــج والن�ساطات 
لــغــر�ــس روح املــواطــنــة 
واالنـــــتـــــمـــــاء لــديــهــم

جائزة امللك 
هلل 

عـــــبـــــد ا
ين للياقة 

الثا
الــــبــــدنــــيــــة

حلــ�ــّس 
تــعــزيــز ا

واالنـــــــتـــــــمـــــــاء 
الــــوطــــنــــيــــلــــدى 
الــــــــــــطــــــــــــالب 

تــوفــري الــفــر�ــس 
التعليمية للجميع

تربية املواطني االأوفــيــاء 
)تعزيز ال�سعور 

لبلدهم 
بـــاالنـــتـــمـــاء(، واملــتــحــّلــي 
بــــاملــــهــــارات واملــــعــــارف 
الــــــالزمــــــة لـــالقـــتـــ�ـــســـاد 
الـــقـــائـــم عـــلـــى املـــعـــرفـــة. 
الــهــدف الــفــرعــي: تعزيز 
حلــ�ــّس بالوطنية والـــوالء

ا

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي
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عــدد غــرف م�صادر 
�ــصــعــوبــات الــتــعــلــم 
خلا�صة( 

)الرتبية ا
795

895
برنامج الرتبية 
خلـــــــا�ـــــــســـــــة

ا
زيـــــــــــــادة الــــفــــر�ــــس 
املتاحة للطالب ذوي 
خلا�سة

ا
االحتياجات 

م�سروع اإدارة 
بــــــرنــــــامــــــج 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
خلــــــــا�ــــــــس

ا

متــكــي الــطــالب 
مـــن اال�ــســتــفــادة 
مــــــــن بـــــرامـــــج 
خلا�سة 

الرتبية ا
لــلــحــ�ــســول على 
الفر�س الرتبوية 
املـــــنـــــا�ـــــســـــبـــــة

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تربية املواطني االأوفــيــاء 
)تعزيز ال�سعور 

لبلدهم 
بـــاالنـــتـــمـــاء(، واملــتــحــّلــي 
بــــاملــــهــــارات واملــــعــــارف 
الــــــالزمــــــة لـــالقـــتـــ�ـــســـاد 
الـــقـــائـــم عـــلـــى املـــعـــرفـــة. 
الــهــدف الــفــرعــي: متكي 
الــطــالب مــن اال�ــســتــفــادة 
مـــــن بـــــرامـــــج الــتــعــلــيــم 
خلـــا�ـــس لــلــحــ�ــســول على 

ا
منا�سبة

فــر�ــس تعليمية 

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

نــ�ــصــبــة اللــتــحــاق 
الجمالية بالتعليم 
يف 

مــا قبل املدر�صة 
املــنــاطــق الــريــفــيــة 

والفقرية

%
30.0

%
65.2

برنـــــــــامـــــــــج 
التعليملريا�س 
االأطــــــــــفــــــــــال

زيادة الن�سب االإجمالية 
لــاللــتــحــاق ب�سفوف 
ّـــة  الــــرو�ــــســــة، خـــا�ـــس
يف املــنــاطــق الــريــفــيــة 
والــــفــــقــــرية )االأقـــــــل 
ًّا واالأكـــرث حاجة( منـــو

م�سروع اإدارة 
بــــــرنــــــامــــــج 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
لــــــريــــــا�ــــــس 
االأطـــــــفـــــــال

الطفولة 
تنمية 

املـــــــــبـــــــــكـــــــــرة 
واال�ــــســــتــــعــــداد 
لــــــلــــــتــــــعــــــّلــــــم 

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تربية املواطني االأوفــيــاء 
)تعزيز ال�سعور 

لبلدهم 
بـــاالنـــتـــمـــاء(، واملــتــحــّلــي 
بــــاملــــهــــارات واملــــعــــارف 
الــــــالزمــــــة لـــالقـــتـــ�ـــســـاد 
الـــقـــائـــم عـــلـــى املـــعـــرفـــة. 
الـــــــهـــــــدف الـــــفـــــرعـــــي: 
تنمية الــطــفــولــة املــبــكــرة 
واال�ــــســــتــــعــــداد لــلــتــعــّلــم

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

عدد الطالب 
المستفيدين من مشروع 

التغذية المدرسية
0

10000
برنامج التعليم 
لـــــــريـــــــا�ـــــــس 
االأطــــــــــفــــــــــال

زيــادة ن�سب االإلتحاق 
االجـــمـــالـــيـــة لــريــا�ــس 
ّــة  االأطـــــفـــــال ، خــا�ــس
يف املــنــاطــق الــريــفــيــة 
والــــفــــقــــرية )االأقـــــــل 
ًّا واالأكـــرث حاجة( منـــو

م�سروع اإدارة 
بــــــرنــــــامــــــج 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
لــــــريــــــا�ــــــس 
االأطـــــــفـــــــال

منية الطفولة 
ت

املـــــــــبـــــــــكـــــــــرة 
واال�ــــســــتــــعــــداد 
لــــــلــــــتــــــعــــــّلــــــم 

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

ت��رب��ي��ة ال��م��واط��ن��ي��ن األوف��ي��اء 
ل��ب��ل��ده��م )ت���ع���زي���ز ال��ش��ع��ور 
ب����االن����ت����م����اء(، وال��م��ت��ح��لّ��ي��ن 
ت وال�����م�����ع�����ارف 

ب�����ال�����م�����ه�����ارا
ص��اد ال��ق��ائ��م 

ال���ازم���ة ل��اق��ت��
ف 

ع���ل���ى ال����م����ع����رف����ة. ال���ه���د
ال���ف���رع���ي: ت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة 

المبكرة واالستعداد للتعّلم

ال��ح��اج��ة إل���ى اس��ت��خ��دام 
ص���ّن���ف���ة 

ت ال���م���
ال����ب����ي����ان����ا

ب ال����������ن����������وع 
ب���������ح���������س���������

االجتماعي
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مؤشرات األداء 
المرتبطة بالنوع 

االجتماعي في الموازنة 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2009

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

البنامج 
املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

اأهداف البنامج 
امل�صروع 
املتعّلق 

بالبنامج 

الهدف 
ال�صرتاتيجي 

املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف 

روؤية الأردن 
 2025

الأهداف القطاعية 
ذات ال�صلة يف روؤية 

الأردن 2025 
مالحظات

يف 
ن�صبة الــتــ�ــصــّرب 
التعليم ال�صا�صي

%
0.6

%
0.25

برنامج التعليم 
االأ�ــــســــا�ــــســــي

تو�سيع فر�س االلتحاق 
يف التعليم 

االجــمــايل 
اال�ـــســـا�ـــســـي والــ�ــســعــي 
لــتــعــمــيــمــه والــقــ�ــســاء 
يف 

على اوجــه التفاوت 
فر�س التعليم املتاحة

تدريـــــــ�ـــــــس 
الـــــــطـــــــالب 
يف مـــرحـــلـــة 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
االأ�ـــســـا�ـــســـي

نوعية 
تح�سي 

وتــوفــري 
التعليم 

بــيــئــة مــدر�ــســيــة 
مــالئــمــة ومــنــاخ 
درا�ــــســــي يــتــفــق 
مـــع احــتــيــاجــات 
املــــــجــــــتــــــمــــــع

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا.  اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: توفري 
البيئة املدر�سية والتعليمية 
املــنــا�ــســبــة مبـــا يــتــمــا�ــســى 
مـــع احــتــيــاجــات املجتمع

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

نــ�ــصــبــة الـــطـــالب يف 
مدار�س الفرتتني

%
14.3

%
30

برنامج التعليم 
االأ�ــــســــا�ــــســــي

تو�ــــــســــــيــــــع فــــر�ــــس 
االلـــتـــحـــاق االجـــمـــايل 
يف التعليم اال�سا�سي 
والـــ�ـــســـعـــي لــتــعــمــيــمــه 
والــقــ�ــســاء عــلــى اوجــه 
الـــتـــفـــاوتـــفـــي فــر�ــس 
الـــتـــعـــلـــيـــم املـــتـــاحـــة

تــــــدريــــــ�ــــــس 
الـــــــطـــــــالب 
يف مـــرحـــلـــة 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
االأ�ـــســـا�ـــســـي

حتــ�ــســي نــوعــيــة 
وتــوفــري 

التعليم 
بــيــئــة مــدر�ــســيــة 
مــالئــمــة ومــنــاخ 
درا�ــــســــي يــتــفــق 
مـــع احــتــيــاجــات 
املــــــجــــــتــــــمــــــع

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا.  اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: تطوير 
حلياتية وتوفري 

املهارات ا
حلـــيـــاة

الـــتـــعـــّلـــم مـــــدى ا

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الـــنـــوع االجــتــمــاعــي. 
عـــدم تــطــابــق الــهــدف 
اال�سرتاتيجي والهدف 
الفرعي للموؤ�سر نف�سه

عـــــــــدد الـــــطـــــالب 
يف برنامج 

امل�صمولني 
التغذية املدر�صية

460000
400000

برنامج التعليم 
االأ�ــــســــا�ــــســــي

تو�سيع فر�س االلتحاق 
يف التعليم 

االجــمــايل 
اال�ـــســـا�ـــســـي والــ�ــســعــي 
لــتــعــمــيــمــه والــقــ�ــســاء 
على اوجــه التفاوتفي 
فر�س التعليم املتاحة

الــــتــــغــــذيــــة 
املـــدر�ـــســـيـــة

حتــ�ــســي نــوعــيــة 
وتــوفــري 

التعليم 
بــيــئــة مــدر�ــســيــة 
مــالئــمــة ومــنــاخ 
درا�ــــســــي يــتــفــق 
مـــع احــتــيــاجــات 
املــــــجــــــتــــــمــــــع

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تربية املواطني االأوفــيــاء 
)تعزيز ال�سعور 

لبلدهم 
بـــاالنـــتـــمـــاء(، واملــتــحــّلــي 
بــــاملــــهــــارات واملــــعــــارف 
الالزمة لالقت�ساد القائم 
عــلــى املـــعـــرفـــة. الــهــدف 
متكي الطالب 

الــفــرعــي: 
من اال�ستفادة من برامج 
خلا�س للح�سول 

التعليم ا
على فر�س تعليمية منا�سبة

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الـــنـــوع االجــتــمــاعــي. 
عـــدم تــطــابــق الــهــدف 
اال�سرتاتيجي والهدف 
الفرعي للموؤ�سر نف�سه
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نــ�ــصــبــة الـــطـــالب يف 
ين امل�صتاأجرة

املبا
%

10.1
%

11.3
برنامج التعليم 
االأ�ــــســــا�ــــســــي

تو�سيع فر�س االلتحاق 
يف التعليم 

االجــمــايل 
اال�ـــســـا�ـــســـي والــ�ــســعــي 
لــتــعــمــيــمــه والــقــ�ــســاء 
على اوجــه التفاوتفي 
فر�س التعليم املتاحة

تــــــدريــــــ�ــــــس 
الـــــــطـــــــالب 
يف مـــرحـــلـــة 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
االأ�ـــســـا�ـــســـي

حتــ�ــســي نــوعــيــة 
وتــوفــري 

التعليم 
بــيــئــة مــدر�ــســيــة 
مــالئــمــة ومــنــاخ 
درا�ــــســــي يــتــفــق 
مـــع احــتــيــاجــات 
املــــــجــــــتــــــمــــــع

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا.  اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: توفري 
البيئة املدر�سية والتعليمية 
املــنــا�ــســبــة مبـــا يــتــمــا�ــســى 
مـــع احــتــيــاجــات املجتمع

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

نـــ�ـــصـــبـــة الــــطــــالب 
الــنــظــامــيــني الــذيــن 
اجــــتــــازوا امــتــحــان 

الثانوية العامة

%
59.5

%
46.0

برنامج التعليم 
الـــــــثـــــــانـــــــوي

يــهــدف الــربنــامــج اإىل 
حل�سول 

تو�سيع فر�س ا
على التعليم الثانوي 
خمــرجــاتــه 

حتــ�ــســي 
و

لـــتـــمـــكـــي الـــطـــالـــب 
مــن تــو�ــســيــع خــيــاراتــه 
حلـــيـــاتـــيـــة واملــهــنــيــة 

ا
حتـــقـــيـــق املــ�ــســاركــة 

و
يف الــتــغــيــري 

الــفــعــالــة 
والــتــطــويــر املجتمعي

ام����������ت����������ح����������ان 
ال�������ث�������ان�������وي�������ة 

العامة 

حتــ�ــســي نــوعــيــة 
وتــوفــري 

التعليم 
بــيــئــة مــدر�ــســيــة 
مــالئــمــة ومــنــاخ 
درا�ــــســــي يــتــفــق 
مـــع احــتــيــاجــات 
املــــــجــــــتــــــمــــــع

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا.  اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: تعميم 
الـــتـــعـــلـــيـــم االبــــتــــدائــــي

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الـــنـــوع االجــتــمــاعــي. 
عـــدم تــطــابــق الــهــدف 
اال�سرتاتيجي والهدف 
الفرعي للموؤ�سر نف�سه
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مؤشرات األداء 
المرتبطة بالنوع 

االجتماعي في الموازنة 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2009

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

البنامج 
املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

اأهداف البنامج 
امل�صروع 
املتعّلق 

بالبنامج 

الهدف 
ال�صرتاتيجي 

املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف 

روؤية الأردن 
 2025

الأهداف القطاعية 
ذات ال�صلة يف روؤية 

الأردن 2025 
مالحظات

نــ�ــصــبــة اللــتــحــاق 
الجمالية بالتعليم 

الثانوي
%

76.6
%

76.0
برنامج التعليم 
الـــــــثـــــــانـــــــوي

يــهــدف الــربنــامــج اإىل 
حل�سول 

تو�سيع فر�س ا
على التعليم الثانوي 
خمــرجــاتــه 

حتــ�ــســي 
و

لـــتـــمـــكـــي الـــطـــالـــب 
مــن تــو�ــســيــع خــيــاراتــه 
حلـــيـــاتـــيـــة واملــهــنــيــة 

ا
حتـــقـــيـــق املــ�ــســاركــة 

و
يف الــتــغــيــري 

الــفــعــالــة 
والــتــطــويــر املجتمعي

تــــــدريــــــ�ــــــس 
الـــــــطـــــــالب 
يف مـــرحـــلـــة 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
الــــــثــــــانــــــوي

حتــ�ــســي نــوعــيــة 
وتــوفــري 

التعليم 
بــيــئــة مــدر�ــســيــة 
مــالئــمــة ومــنــاخ 
درا�ــــســــي يــتــفــق 
مـــع احــتــيــاجــات 
املــــــجــــــتــــــمــــــع

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا. اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: توفري 
البيئة املدر�سية والتعليمية 
املــنــا�ــســبــة مبـــا يــتــمــا�ــســى 
مـــع احــتــيــاجــات املجتمع

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

عــــــــدد الأفـــــــــــراد 
املــلــتــحــقــني مبــراكــز 

حمو الأّمية
6128

2017
حمو 

بـــرنـــامـــج 
االأّمــيــة وتعليم 
الـــــبـــــالـــــغـــــي

يــــهــــدف الــــربنــــامــــج 
اإىل تــطــويــر الــربامــج 
واملـــنـــاهـــج املــدر�ــســيــة 
واملـــــــــوارد الــبــ�ــســريــة 
مــــن اأجــــــل الــقــ�ــســاء 
اًا على االأّمــيــة تدريجي

تعليم امل�سّني 
واالأّمـــــــيـــــــي

تــــوفــــري فـــر�ـــس 
تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
حلــــيــــاة

مـــــــدى ا
الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا. اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: توفري 
البيئة املدر�سية والتعليمية 
املــنــا�ــســبــة مبـــا يــتــمــا�ــســى 
مـــع احــتــيــاجــات املجتمع

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الـــنـــوع االجــتــمــاعــي. 
عـــدم تــطــابــق الــهــدف 
اال�سرتاتيجي والهدف 
الفرعي للموؤ�سر نف�سه

عــــــدد املــلــتــحــقــني 
بـــبنـــامـــج تــعــزيــز 

الثقافة للمت�صّربني
900

1000
بـــــــرنـــــــامـــــــج 
حمــــو االأّمــــيــــة 
الكبار

وتعليم 

يــــهــــدف الــــربنــــامــــج 
اإىل تــطــويــر الــربامــج 
واملـــنـــاهـــج املــدر�ــســيــة 
واملـــــــــوارد الــبــ�ــســريــة 
مــــن اأجــــــل الــقــ�ــســاء 
اًا على االأّمــيــة تدريجي

 
تــــوفــــري فـــر�ـــس 
تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
حلــــيــــاة

مـــــــدى ا
الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تربية املواطني االأوفــيــاء 
)تعزيز ال�سعور 

لبلدهم 
بـــاالنـــتـــمـــاء(، واملــتــحــّلــي 
بــــاملــــهــــارات واملــــعــــارف 
الــــــالزمــــــة لـــالقـــتـــ�ـــســـاد 
الـــقـــائـــم عـــلـــى املـــعـــرفـــة.

الــهــدف الــفــرعــي: تعزيز 
حلــ�ــّس بالوطنية والـــوالء

ا

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
النوع االجتماعي. ما 
مــن مــبــادرة وا�سحة 
اأو مـــ�ـــســـروع وا�ــســح
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مؤشرات األداء 
المرتبطة بالنوع 

االجتماعي في الموازنة 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2009

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

البنامج 
املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

اأهداف البنامج 
امل�صروع 
املتعّلق 

بالبنامج 

الهدف 
ال�صرتاتيجي 

املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف 

روؤية الأردن 
 2025

الأهداف القطاعية 
ذات ال�صلة يف روؤية 

الأردن 2025 
مالحظات

نــ�ــصــبــة اللــتــحــاق 
الجمالية بالتعليم 

الثانوي
%

76.6
%

76.0
برنامج التعليم 
الـــــــثـــــــانـــــــوي

يــهــدف الــربنــامــج اإىل 
حل�سول 

تو�سيع فر�س ا
على التعليم الثانوي 
خمــرجــاتــه 

حتــ�ــســي 
و

لـــتـــمـــكـــي الـــطـــالـــب 
مــن تــو�ــســيــع خــيــاراتــه 
حلـــيـــاتـــيـــة واملــهــنــيــة 

ا
حتـــقـــيـــق املــ�ــســاركــة 

و
يف الــتــغــيــري 

الــفــعــالــة 
والــتــطــويــر املجتمعي

تــــــدريــــــ�ــــــس 
الـــــــطـــــــالب 
يف مـــرحـــلـــة 
الــــتــــعــــلــــيــــم 
الــــــثــــــانــــــوي

حتــ�ــســي نــوعــيــة 
وتــوفــري 

التعليم 
بــيــئــة مــدر�ــســيــة 
مــالئــمــة ومــنــاخ 
درا�ــــســــي يــتــفــق 
مـــع احــتــيــاجــات 
املــــــجــــــتــــــمــــــع

الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا. اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: توفري 
البيئة املدر�سية والتعليمية 
املــنــا�ــســبــة مبـــا يــتــمــا�ــســى 
مـــع احــتــيــاجــات املجتمع

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الــــنــــوع االجــتــمــاعــي

عــــــــدد الأفـــــــــــراد 
املــلــتــحــقــني مبــراكــز 

حمو الأّمية
6128

2017
حمو 

بـــرنـــامـــج 
االأّمــيــة وتعليم 
الـــــبـــــالـــــغـــــي

يــــهــــدف الــــربنــــامــــج 
اإىل تــطــويــر الــربامــج 
واملـــنـــاهـــج املــدر�ــســيــة 
واملـــــــــوارد الــبــ�ــســريــة 
مــــن اأجــــــل الــقــ�ــســاء 
اًا على االأّمــيــة تدريجي

تعليم امل�سّني 
واالأّمـــــــيـــــــي

تــــوفــــري فـــر�ـــس 
تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
حلــــيــــاة

مـــــــدى ا
الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تــاأمــي الفر�س التعليمية 
حتقيق امل�ساواة 

للجميع، و
خلـــدمـــات 

يف ا
والـــعـــدالـــة 

اًـــا. اًــا ونـــوع الــتــعــلــيــمــيــة كــم
الــهــدف الــفــرعــي: توفري 
البيئة املدر�سية والتعليمية 
املــنــا�ــســبــة مبـــا يــتــمــا�ــســى 
مـــع احــتــيــاجــات املجتمع

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
الـــنـــوع االجــتــمــاعــي. 
عـــدم تــطــابــق الــهــدف 
اال�سرتاتيجي والهدف 
الفرعي للموؤ�سر نف�سه

عــــــدد املــلــتــحــقــني 
بـــبنـــامـــج تــعــزيــز 

الثقافة للمت�صّربني
900

1000
بـــــــرنـــــــامـــــــج 
حمــــو االأّمــــيــــة 
الكبار

وتعليم 

يــــهــــدف الــــربنــــامــــج 
اإىل تــطــويــر الــربامــج 
واملـــنـــاهـــج املــدر�ــســيــة 
واملـــــــــوارد الــبــ�ــســريــة 
مــــن اأجــــــل الــقــ�ــســاء 
اًا على االأّمــيــة تدريجي

 
تــــوفــــري فـــر�ـــس 
تـــــعـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
حلــــيــــاة

مـــــــدى ا
الــــــــفــــــــر�ــــــــس 
التعليمية للجميع

تربية املواطني االأوفــيــاء 
)تعزيز ال�سعور 

لبلدهم 
بـــاالنـــتـــمـــاء(، واملــتــحــّلــي 
بــــاملــــهــــارات واملــــعــــارف 
الــــــالزمــــــة لـــالقـــتـــ�ـــســـاد 
الـــقـــائـــم عـــلـــى املـــعـــرفـــة.

الــهــدف الــفــرعــي: تعزيز 
حلــ�ــّس بالوطنية والـــوالء

ا

اإىل 
حلـــــــــــاجـــــــــــة 

ا
ا�ــســتــخــدام الــبــيــانــات 
املـــ�ـــســـّنـــفـــة بــحــ�ــســب 
النوع االجتماعي. ما 
مــن مــبــادرة وا�سحة 
اأو مـــ�ـــســـروع وا�ــســح

ا لتحقيق  يتمثل الهدف املتعّلق بالرتبية والتعليم يف روؤية االأردن 2025 يف �توفري الفر�س التعليمية للجميع�. و�سعياً
املوؤ�سرات  ا�ستخدمت معظم  التنفيذ. يف احلقيقة،  ملتابعة  موؤ�سرات حمّددة  اعتماد  يجري  الهدف احليوي،  هذا 
بيانات وطنية لتقييم تقّدم روؤية االأردن على امل�ستوى القطري. ولكن من اأجل حتقيق اأهداف وغايات روؤية االأردن 
البيانات  ا�ستخدام  املوؤ�سرات  تتطّلب  لذلك،  ا؛  �سعفاً االأكرث  الفئات  حالة  حت�ّسن  مدى  معرفة  اإىل  نحتاج   ،2025

امل�سّنفة للح�سول على نظرة معّمقة حول توّجهات خمتلف فئات املواطني. ومن املمكن اأن ي�سمل الت�سنيف تف�سيل 
البيانات بح�سب النوع االجتماعي. فالبيانات امل�ستندة اإىل املعّدالت الوطنية قد تفّوت جميع الفر�س املتاحة لتحديد 

التحدّيات التي يجب معاجلتها.

موازنة وزارة الرتبية والتعليم من منظور النوع الجتماعي
ا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019 �سات املر�سودة لالإناث وفقاً موازنة وزارة الرتبية والتعليم واملخ�سّ

�صات املر�صودة لالإناث   اجلدول )12(: النفقات الإجمالية لوزارة الرتبية والتعليم مقابل املخ�صّ
لل�صنوات 2017-2021  )بالدينار الأردين(

املوؤ�ّصر
النفقات الفعلية

النفقات املُعاد 
تقديرها

القيم الدلليةالنفقات املُقدرة

20172018201920202021

لوزارة  الإجمالية  النفقات 
868,491,596905,414,000980,393,0001,010,053,0001,028,255,000الرتبية والتعليم

الـــنـــفـــقـــات  يف  الــــــفــــــارق 
36,922,40474,979,00029,660,00018,202,000---- الإجمالية

ــات  ــق ــف ــن ــة تـــغـــري ال ــب ــص ــ� ن
1.8%3.0%8.3%4.3%---- الإجمالية

ـــ�ـــصـــات  ـــر املـــخـــ�ـــصّ ـــدي ـــق ت
502,366,000524,772,000567,515,000584,490,000593,859,000املر�صودة لالإناث

ــ�ــصــات  املــخــ�ــصّ يف  الـــفـــارق 
22,406,00042,743,00016,975,0009,369,000---- املر�صودة لالإناث

�صات  املخ�صّ تــغــري  ن�صبة 
1.6%3.0%8.1%4.5%---- املر�صودة لالإناث

املر�صودة  �صات  ن�صبة املخ�صّ
ــــن الــنــفــقــات  ـــــاث م ـــــالإن ل

الإجمالية
%57.8%58.0%57.9%57.9%57.8

امل�صدر: قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/االأردن.
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وي�ساوي  والتعليم.  الرتبية  وزارة  نفقات  اإجمايل  من  لالإناث  املر�سودة  �سات  املخ�سّ ن�سبة  اأعاله  اجلدول  يو�سح 
ن�سبة  اأّما   .%4.3 لالإناث  املر�سودة  �سات  املخ�سّ منو  معدل  ومتو�سط  كما  النفقات  اإجمايل  منو  معدل  متو�سط 

�سات املر�سودة للن�ساء من اأ�سل النفقات االإجمالية، فلم ت�سهد اأي تغرّي.  املخ�سّ
ا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019 �سات املر�سودة لالإناث واملوّزعة بح�سب الربامج وفقاً تقديرات املخ�سّ

اجلدول )13(: تقدير املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث املوّزعة بح�صب البامج يف وزارة الرتبية 
والتعليم للفرتة املمتدة بني العاَمنينْ  2017 و 2021)بالدينار الأردين(

20172018201920202021البنامج

ن�صبة املخ�ص�صات 
املر�صودة لالإناث 

من نفقات 
البامج للعام 

 2019
الإدارة واخلدمات 

15,437,97215,083,70015,592,35016,170,91917,772,944امل�صاندة
%30

9.9%3.7%3.4%-2.3% --- ن�صبة التغري

13,348,88313,458,55513,861,88513,808,88515,015,695التعليم املهني
%53

8.7%-0.4%3.0%0.8% --- ن�صبة التغري
الأنــــــ�ــــــصــــــطــــــة 
ـــة  ـــمـــاعـــي الجـــت
والــــريــــا�ــــصــــيــــة 

والرتبوية

939,810968,5001,100,0001,095,0001,335,000
%50

21.9%-0.5%13.6%3.1% --- ن�صبة التغري

لريا�س  التعليم 
الأطفال

3,562,5453,389,8504,301,1004,405,5904,578,120
%81

3.9%2.4%26.9%-4.8%---ن�صبة التغري
417,467,960437,456,925461,804,482474,823,713484,291,511التعليم الأ�صا�صي

%61
2.0%2.8%5.6%4.8%---ن�صبة التغري

51,324,46054,129,96070,570,28073,900,50070,580,545التعليم الثانوي
%53

-4.5%4.7%30.4%5.5% --- ن�صبة التغري

ـــــة  ـــــي ـــــو الأّم حم
وتعليم الكبار

284,163285,000285,000285,000285,000
%50

0.0%0.0%0.0%0.3%--- ن�صبة التغري
502,365,793524,772,490567,515,097584,489,607593,858,815املجموع

%58
1.6%3.0%8.1%4.5% --- ن�صبة التغري

امل�صدر: قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/االأردن.



49 ورقة �صيا�صات: املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي | ال�صياق الأردين

ال�صكل )5(:  ن�صبة املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث والتعليم من نفقات البامج يف وزارة الرتبية والتعليم 
للعام 2019

2.3.4 موؤ�صرات النوع الجتماعي املتعلقة بامل�صاركة القت�صادية
2018، �سّنف تقرير  ال تزال االأردن حتى اليوم حتتّل مرتبةاً متدنية للغاية من حيث م�ساركة الن�ساء. ففي العام 
التناف�سية العاملية االأردن يف املرتبة 140/133، وهي اإحدى املراتب االأدنى حول العامل. وت�سمل املوؤ�سرات االأخرى 
يف التقرير عينه على �سبيل املثال ال احل�سر: حقوق العمال، حيث حتتل االأردن املرتبة 52 من اأ�سل 140؛ وممار�سات 
االأردن يف م�ستويات متو�سطة يف هذه  140(، وغريها. ولعّل وجود  اأ�سل  العمل )40 من  التوظيف وال�سرف من 
املوؤ�سرات دليل على تاأثري اجلهود املبذولة يف هذه املجاالت، مع العلم اأّن ذلك ال يعني الق�ساء على اأوجه الق�سور 

يف جمال العمل.
اجلن�سي/امل�ساركة  بي  للفجوة  العاملي  املوؤ�سر  يف   115 اأ�سل  من   105 املرتبة  يف  االأردن  حّل   ،2006 العام  يف 
اأ�سل  144 من  املرتبة  االأردن  فاحتّل   ،2018 العام  اأّما يف   .0.442 املتاحة، م�سجالاً معدل  والفر�س  االقت�سادية 
149، م�سجالاً معدل0.375 . وينعك�س الرتتيب والت�سنيف املتدّنيان للفجوة بي اجلن�سي يف امل�ساركة االقت�سادية 

يف امل�ساركة ال�سعيفة للمراأة يف �سوق العمل؛ ما ي�سري بدوره اإىل �سعف االأثر الذي حتدثه املبادرات والربامج املنفّذة 
الرامية اإىل تعزيز معّديَلنْ م�ساركة املراأة وتوظيفها.

ترّكز وزارة العمل االأردنية على عدٍد من املوؤ�سرات املرتبطة بالنوع االجتماعي يف م�ساريعها ومبادراتها، يف حماولٍة 
لتح�سي ترتيب االأردن من حيث معّديَلنْ م�ساركة املراأة وتوظيفها. وت�سمل هذه املوؤ�سرات: معّدالت عمالة الن�ساء 
ا، موؤ�سر املرونة  ا ولي�س اآخراً وبطالتهن، ومعّدالت امل�ساركة االقت�سادية للن�ساء، وموؤ�ّسرات امل�ساواة يف االأجور، واأخرياً



مــركـــــز القـــد�س للــدرا�صــــات ال�صــيــا�صــــيـة50

يف العمل. وقد �سعت وزارة العمل، من خالل دائرة عمالة املراأة التابعة لها، اإىل التوعية ب�ساأن خمتلف قواني العمل 
اأنها تقّدم الدعم عن طريق التدريبات وبناء القدرات، وتعمل على تو�سيع  واإىل تعزيز العمل على حت�سينها، كما 

�سبكة دور احل�سانة يف مكان العمل، بهدف حت�سي معّدالت عمالة الن�ساء.14
ا عن معّدالت العمالة وامل�ساركة لدى الن�ساء مقارنةاً بالرجال، كما يوّفر حتليالاً لالأ�سباب  وي�سّكل ذلك مثاالاً جيداً

الكامنة وراء هذه االأرقام.
اجلدول )14(: ال�صتعرا�س القت�صادي العام حول العمالة والبطالة/امل�صاركة يف القوة العاملة 

2017 - 2010

معّدل الن�صاط القت�صادي/النوع الجتماعي

املوؤ�صر

20102017

الفجوة بني النوع االجتماعي 
اجلنسني

الفجوة بني النوع االجتماعي
اجلنسني نساءرجالنساءرجال

مــعــّدل الــنــ�ــصــاط القــتــ�ــصــادي 
63.5014.700.2360.8017.300.28)%( )لل�صكان فوق �صّن الـ15(

)لل�صكان   )%( البطالة  معّدل 
10.4021.702.1014.7031.202.12فوق �صّن الـ15(

ال�صباب  بــني  الــبــطــالــة  مــعــّدل 
)%(23.8046.801.9731.7037.301.18

www.dos.gov.jo، ،امل�صدر: دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن

كما هو مبّيٌ يف اجلدول )14(، ال يزال معّدل البطالة يف القوة العاملة اأعلى بي الن�ساء مقارنةاً بالرجال. ففي العام 
2010، �سّجل معّدل البطالة بي الن�ساء )21.7%(، يف حي بلغ )10.4%( بي الرجال. ويف العام 2017، بقي 

معدل البطالة لدى الن�ساء اأعلى مقارنةاً بالرجال، بحيث �سّجلت بطالة الن�ساء والرجال )31.2%( و)%14.7( 
ا. وُيعترب ذلك من اأدنى م�ستويات امل�ساركة يف القوة العاملة يف العامل. وقد ُتعزى االجتاهات ال�سابقة واحلالية  تباعاً
لفوارق البطالة بي اجلن�سي اإىل عوامل مرتبطة باالأعراف االجتماعية يف اململكة، بحيث قد تثري م�ساركة املراأة يف 
�سوق العمل االمتعا�س يف بع�س مناطق اململكة، ال �سّيما �سمن القطاع اخلا�س. غري اأّن املجتمع ال ينظر اإىل املراأة 
ا لوجود اأمٍن  املنخرطة يف العمل يف القطاع العام بالطريقة نف�سها، اإذ ُيعترب العمل يف القطاع العام اأقّل خطورةاً نظراً

14 التقرير ال�صنوي لوزارة العمل، 2017.
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ا يف العقد االجتماعي. وظيفٍي اأف�سل ومكانة الدولة عموماً
ا اإىل �سعف نظام النقل العام، ي�سطّر بع�س  ا اآخر يف ارتفاع بطالة الن�ساء. فنظراً وي�سكّل النقل بدوره عامالاً م�ساهماً
الن�ساء اإىل ا�ستخدام و�سائل نقٍل متعددة للو�سول اإىل الوظيفة، وهو ما ي�سّكل �سعوبة بالن�سبة اإليهّن، ال �سيما يف 
ا. ويربز كذلك عائٌق ثالث اأكرث �سعوبةاً يحّد من م�ساركة املراأة  االأماكن النائية التي تعاين من نظام نقٍل اأكرث تردياً
يف القّوة العاملة، اأال وهو االنحياز يف االختيار يف عملّية التوظيف. فعلى الرغم من اأّن االإطار القانوين ال ميّيز بي 
ل بع�س اأ�سحاب العمل عدم توظيف  املراأة والرجل، اإاّل اأّن املمار�سات املعتمدة يف �سوق العمل متّيز بينهما. فيف�سّ
ل اآخرون توظيف الرجال بكّل ب�ساطة، ما يفاقم م�سكلة غياب املراأة عن �سوق العمل  الن�ساء املتزوجات، يف حي يف�سّ

وي�ساهم يف اإ�سعاف م�ستويات م�ساركتها.
وال يخفى على اأحد اأن القطاع اخلا�س يف االأردن ي�سّم موؤ�س�ساٍت �سغرية ومتو�سطة احلجم ت�ستحوذ على احلّيز 
املوؤ�س�سة  اأكرث من )20( امراأة، يتوّجب على  املوؤ�س�سة توّظف  االأكرب من االقت�ساد االأردين.15 وعليه، فاإذا كانت 
اإن�ساء ح�سانة لالأطفال.16 وقد ي�ساهم ذلك يف دفع املوؤ�س�سات اإىل تف�سيل الرجال على الن�ساء يف عملية االختيار 
ا اأمام  ا اإ�سافياً والتوظيف. ولدى النظر اإىل م�ساألة دور احل�سانة ب�سكل اأدّق، يتبّي اأّن هذه االأخرية قد ت�سّكل عائقاً
ا اأّن الكثري من اأماكن العمل ال توّفر دور  عمالة املراأة، اإذ حتتاج معظم الن�ساء اإىل دور احل�سانة الأطفالهن، علماً

ح�سانة.
اجلدول )15(: ا�صتحداث الوظائف/القطاع  2010 – 2015 

الوظائف امل�صتحدثة لالأ�صخا�س )فوق �صّن الـ 15(
20102015ال�صنوات/ 

نساءرجالنساءرجالاملوؤ�صر

ـــــــــف  ـــــــــوظـــــــــائ ال
39,335.423,477.218,613.92,794.0امل�صتحدثة

12,432.45,969.617,183.09,720.5القطاع العام

285.2283.2-26,405.917,177.5القطاع اخلا�س

www.dos.gov.jo، ،امل�صدر: دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن
العامي  بي  مقارنةاً  يوِرد  كما  واخلا�س،  العام  القطاعي  يف  امل�ستحدثة  الوظائف  عدد   )15( اجلدول  يعر�س 
ا انخفا�س عدد  2010 و2015 )اإذ مل تتوّفر البيانات من دائرة االإح�ساءات العامة بال�سيغة نف�سها(. ويظهر جلياً

http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report Details/ArticleId/247/smid/420/ArticleCategory/58/Jordan-2025  ،59.15 »الأردن 2025«، �س

16 البند )72(، قانون العمل، وزارة العمل.
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الوظائف امل�ستحدثة، بحيث و�سل العدد االإجمايل للوظائف امل�ستحدثة للن�ساء والرجال اإىل )628126.6( وظيفة 
االقت�سادي  النمو  اإىل  ذلك  17،وُيعزى   2015 العام  يف   )21407.9( بلغ  اإجمايل  بعدٍد  مقارنةاً   ،2010 العام  يف 
ا باأزمة الالجئي ال�سوريي التي األقت بثقلها على �سوق العمل وقدرة املواطني االأردنيي على  املتباطئ، م�سحوباً
االلتحاق بالوظائف. واإذا ما نظرنا اإىل هذه االأرقام عن كثب، اآخذين يف االعتبار م�ساألة النوع االجتماعي، لوجدنا 
ا من معّدل ا�ستحداث الوظائف للرجال، على الرغم من  اأّن معّدل ا�ستحداث الوظائف للن�ساء ال يزال اأكرث انخفا�ساً

اأّن اجلن�سي يواجهان م�سكالٍت عّدة من حيث العدد االإجمايل للوظائف امل�ستحدثة.

العامةاخلا�صة  املوازنة  لقانون  الجتماعي  بالنوع  املرتبطة  الأداء  موؤ�صرات 
بالعام املايل 2019 – وزارة العمل.

العمل  لوزارة  اال�سرتاتيجية  باالأهداف  بالنوع االجتماعي  اخلا�سة  املرتبطة  االأداء  موؤ�سرات  اأدناه  يحّلل اجلدول 
ومدى ان�سجام املوؤ�سرات مع اأهداف روؤية االأردن 2025، واالأهداف القطاعية يف روؤية االأردن 2025، واالأهداف 

اال�سرتاتيجية للوزارة.
اجلدول )16(: موؤ�صرات الأداء املرتبطة بالنوع الجتماعي  لأهداف وزارة العمل ال�صرتاتيجية

موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 

الجتماعي 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2017

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�صر

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 

الأردن2025  

الأهداف القطاعية ذات 
ال�صلة يف روؤية الأردن 

 2025
املالحظات

اختبارات  عــدد 
املهنة  مـــزاولـــة 
التي يتم تنفيذه 
للبامج املعتمدة

27211800

حتـــ�ـــســـي حـــاكـــمـــيـــة 
قـــــطـــــاع الـــتـــ�ـــســـغـــيـــل 
والتعليم  والـــتـــدريـــب 
ـــقـــنـــي ـــت املــــهــــنــــي وال

الفقر  م�ستويات  خف�س 
نظام  وبــنــاء  والبطالة 
فّعال اجتماعية  حماية 

ـــــــــّدالت  ـــــــــع ــــــس م ــــــ� ــــــف خ
جـــمـــيـــع  يف  ـــــة  ـــــطـــــال ـــــب ال
الــقــطــاعــات االقــتــ�ــســاديــة.
ــــادة  ـــهـــدف الـــفـــرعـــي: زي ال
ــفــي االأردنـــيـــي  ــوّظ عـــدد امل
والتقني املــهــنــي  الــعــمــل  يف 

اإىل  احلـــــــاجـــــــة 
ا�ستخدام البيانات 
بح�سب  امل�سّنفة 
االجتماعي،  النوع 
ـــادرة  مــــا مــــن مـــب
اأو  ــــــحــــــة  وا�ــــــس
مـــ�ـــســـروع وا�ـــســـح

البطالة  مــعــّدل 
14.7%13.3%بني الذكور

زيـــــــــــــــادة اأعــــــــــــداد 
االأردنــيــي  امل�ستغلي 
ـــعـــمـــل ال ـــــوق  ـــــس � يف 

الفقر  م�ستويات  خف�س 
نظام  وبــنــاء  والبطالة 
فّعال اجتماعية  حماية 

ـــــــــّدالت  ـــــــــع ــــــس م ــــــ� ــــــف خ
جـــمـــيـــع  يف  ـــــة  ـــــطـــــال ـــــب ال
الــقــطــاعــات االقــتــ�ــســاديــة.
الــــــــهــــــــدف الــــــفــــــرعــــــي: 
تـــ�ـــســـجـــيـــع الــــعــــمــــل احلــــر 
ــات  ــس ــ� ــس ــوؤ� امل يف  وتـــعـــزيـــزه 
االأعــمــال وريــــادة  ال�سغرية 

الـــــــــربنـــــــــامـــــــــج 
باملوؤ�سر  املــرتــبــط 
التدريب  »برنامج 
ــــل« ــــي ــــغ ــــس ــــ� ــــت وال

البطالة  مــعــّدل 
31.2%24.1%بني الإناث

زيـــــــــــــــادة اأعــــــــــــداد 
االأردنــيــي  امل�ستغلي 
ـــعـــمـــل ال ـــــوق  ـــــس � يف 

الفقر  م�ستويات  خف�س 
نظام  وبــنــاء  والبطالة 
فّعال اجتماعية  حماية 

ـــــــــّدالت  ـــــــــع ــــــس م ــــــ� ــــــف خ
جـــمـــيـــع  يف  ـــــة  ـــــطـــــال ـــــب ال
الــقــطــاعــات االقــتــ�ــســاديــة.
الــــــــهــــــــدف الــــــفــــــرعــــــي: 
تـــ�ـــســـجـــيـــع الــــعــــمــــل احلــــر 
ــات  ــس ــ� ــس ــوؤ� امل يف  وتـــعـــزيـــزه 
االأعــمــال وريــــادة  ال�سغرية 

الـــــــــربنـــــــــامـــــــــج 
باملوؤ�سر  املــرتــبــط 
التدريب  »برنامج 
ــــل« ــــي ــــغ ــــس ــــ� ــــت وال

www.dos.gov.jo ،17 دائرة الإح�صاءات العامة
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امل�صاركة  ن�صبة 
القــتــ�ــصــاديــة 

املنقحة للمراأة
%13.2%17.3

زيـــــــــــــــادة اأعــــــــــــداد 
االأردنــيــي  امل�ستغلي 
ـــعـــمـــل ال ـــــوق  ـــــس � يف 

الفقر  م�ستويات  خف�س 
نظام  وبــنــاء  والبطالة 
فّعال اجتماعية  حماية 

ـــــع  رف يف  املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 
ــــة  ــــارك ــــس ــــ� مــــــــعــــــــّدالت امل
االقــتــ�ــســاديــة لــلــجــنــ�ــســي.
معّدل  رفع  الفرعي:  الهدف 
املـــ�ـــســـاركـــة االقــتــ�ــســاديــة

مـــبـــادرة  مــــن  ما 
ـــحـــة، لــكــّنــه  وا�ـــس
االأهــــداف  يعك�س 
اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
والـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 
ــــــدخــــــالت  ــــــت )ال
املــــرتابــــطــــة عــلــى 
الوطني(  امل�ستوى 

الأردن  تقييم 
ـــــفـــــجـــــوة  ـــــال ب
اجلـــنـــدريـــة يف 
التمكني  جمـــال 

القت�صادي

%38.1%47.9
زيـــــــــــــــادة اأعــــــــــــداد 
االأردنــيــي  امل�ستغلي 
ـــعـــمـــل ال ـــــوق  ـــــس � يف 

الفقر  م�ستويات  خف�س 
نظام  وبــنــاء  والبطالة 
فّعال اجتماعية  حماية 

ـــــع  رف يف  املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 
ــــة  ــــارك ــــس ــــ� مــــــــعــــــــّدالت امل
االقــتــ�ــســاديــة لــلــجــنــ�ــســي.
معّدل  رفع  الفرعي:  الهدف 
املـــ�ـــســـاركـــة االقــتــ�ــســاديــة

ـــادرة  مــــا مــــن مـــب
ـــحـــة، لــكــّنــه  وا�ـــس
االأهــــداف  يعك�س 
اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 
والـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 
ــــــدخــــــالت  ــــــت )ال
املــــرتابــــطــــة عــلــى 
الوطني(  امل�ستوى 

العمالة  ن�صبة 
الــــــــــوافــــــــــدة 
اإىل  املــرخــ�ــصــة 
اإجمايل العاملني 

يف �صوق العمل

%20.6%18.3
زيـــــــــــــــادة اأعــــــــــــداد 
االأردنــيــي  امل�ستغلي 
ـــعـــمـــل ال ـــــوق  ـــــس � يف 

الفقر  م�ستويات  خف�س 
نظام  وبــنــاء  والبطالة 
فّعال اجتماعية  حماية 

ـــــع  رف يف  املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 
ــــة  ــــارك ــــس ــــ� مــــــــعــــــــّدالت امل
االقــتــ�ــســاديــة لــلــجــنــ�ــســي.
تفعيل  الـــفـــرعـــي:  ـــهـــدف  ال
ـــوق الــعــمــل  ـــس �ـــســـيـــا�ـــســـات �
واحلــــمــــايــــة االجــتــمــاعــيــة 
التفتي�س عمليات  وتــعــزيــز 

اإىل  احلـــــــاجـــــــة 
ا�ستخدام البيانات 
بح�سب  امل�سّنفة 
االجتماعي الــنــوع 

به  مو�سى  موؤ�سر 
“ن�سبة  الإ�ــســافــة 
االأجنبية  العمالة 
غــــري املــرخــ�ــســة 
العمل” �ــســوق  يف 

الـــــــــربنـــــــــامـــــــــج 
باملوؤ�سر  املــرتــبــط 
تنظيم  “برنامج 
العمل” ــــوق  ــــس �

املخالفات  عــدد 
ــــــة  ــــــال ــــــم ــــــع ل
التي  الأطـــفـــال 
من  ــدهــا  ر�ــص مت 
الزيارات  خــالل 

التفتي�صية

خف�س عدد املخالفات 1210400
ـــعـــمـــل ال ـــــوق  ـــــس � يف 

الفقر  م�ستويات  خف�س 
نظام  وبــنــاء  والبطالة 
فّعال اجتماعية  حماية 

ـــــع  رف يف  املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 
ــــة  ــــارك ــــس ــــ� مــــــــعــــــــّدالت امل
االقــتــ�ــســاديــة لــلــجــنــ�ــســي.
تفعيل  الـــفـــرعـــي:  ـــهـــدف  ال
ـــوق الــعــمــل  ـــس �ـــســـيـــا�ـــســـات �
واحلــــمــــايــــة االجــتــمــاعــيــة 
التفتي�س عمليات  وتــعــزيــز 

اإىل  احلـــــــاجـــــــة 
استـــــــــــخـــــــــــدام 
امل�سّنفة  البيانات 
بـــحـــ�ـــســـب الـــنـــوع 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
الـــــــــربنـــــــــامـــــــــج 
باملوؤ�سر  املــرتــبــط 
تنظيم  ــامــج  ــرن »ب
ـــل« ـــم ـــع �ـــــســـــوق ال

ان�سجام  ومدى  العمل  وزارة  لربامج  اخلا�سة  االجتماعي   بالنوع  املرتبطة  االأداء  موؤ�سرات  اأدناه  اجلدول  يحّلل 
اال�سرتاتيجية  واالأهداف   ،2025 االأردن  روؤية  القطاعية يف  واالأهداف   ،2025 االأردن  روؤية  اأهداف  مع  املوؤ�سرات 

للوزارة وهدف الربنامج.
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جلدول )17(:موؤ�صرات الأداء املرتبطة بالنوع الجتماعي لبامج وزارة العمل
ا

موؤ�صرات الأداء 
املرتبطة بالنوع 
الجتماعي  يف 

املوازنة 

قيمة 
ال�صنة 

الأ�صا�س 
2016

القيمة 
امل�صتهدفة 

2019

البنامج 
املتعّلق 
باملوؤ�ّصر 

اأهداف البنامج 
امل�صروع 
املتعّلق 

بالبنامج 

الهدف 
ال�صرتاتيجي 
املتعّلق باملوؤ�ّصر 

الأهداف ذات 
ال�صلة يف روؤية 
الأردن 2025 

الأهداف القطاعية ذات 
ال�صلة يف روؤية الأردن 

 2025
مالحظات

ن�صبة ر�صا املوظفني
%

71
%

78

بــــــرنــــــامــــــج 
دارة 

الإ
ا

خلـــــدمـــــات 
وا

املــــ�ــــســــانــــدة

رفـــع كـــفـــاءة وزارة 
الــعــمــل ومــوظــفــيــهــا 
خدماتها 

حتــ�ــســي 
و

للمواطني
املقدمة 

م�سروع تعزيز 
الـــــــــقـــــــــدرات 
املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـيـــة

خلدمات 
حت�سي ا

املــــوؤ�ــــســــ�ــــســــيــــة

حتــ�ــســي مــ�ــســتــوى 
خلــدمــات املقّدمة 

ا
املـــواطـــنـــي 

اإىل 
والعدالة يف توزيعها

يف رفــــــع 
املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 

مـــــــــعـــــــــّدالت املـــــ�ـــــســـــاركـــــة 
االقـــتـــ�ـــســـاديـــة لــلــجــنــ�ــســي

اإىل 
حلــــــــاجــــــــة 

ا
ا�ستخدام البيانات 
املــ�ــســّنــفــة بح�سب 
الــنــوع االجتماعي

نــ�ــصــبــة املــوظــفــني 
امللتحقني بالدورات 
ىل 

الـــتـــدريـــبـــيـــة اإ
يل عــــدد 

اإجـــــــمـــــــا
املوظفني

45%
%

60

بــــــرنــــــامــــــج 
دارة 

الإ
ا

خلـــــدمـــــات 
وا

املــــ�ــــســــانــــدة

رفـــع كـــفـــاءة وزارة 
الــعــمــل ومــوظــفــيــهــا 
خدماتها 

حتــ�ــســي 
و

للمواطني
املقدمة 

م�سروع تعزيز 
الـــــــــقـــــــــدرات 
املـــوؤ�ـــســـ�ـــســـيـــة

خلدمات 
حت�سي ا

املــــوؤ�ــــســــ�ــــســــيــــة

حتــ�ــســي مــ�ــســتــوى 
خلــدمــات املقّدمة 

ا
املـــواطـــنـــي 

اإىل 
والعدالة يف توزيعها

يف رفــــــع 
املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 

مـــــــــعـــــــــّدالت املـــــ�ـــــســـــاركـــــة 
االقـــتـــ�ـــســـاديـــة لــلــجــنــ�ــســي

اإىل 
حلــــــــاجــــــــة 

ا
ا�ستخدام البيانات 
املــ�ــســّنــفــة بح�سب 
الــنــوع االجتماعي

عـــــــدد الطـــــفـــــال 
مت تدريبهم 

الذين 
وتـــاأهـــيـــلـــهـــم بــعــد 
�صحبهم مـــن �ــصــوق 

العمل

1200
1000

بــــــرنــــــامــــــج 
تـــــنـــــظـــــيـــــم 
�ـــســـوق الــعــمــل

تـــعـــزيـــز االلــــتــــزام 
بــــالــــتــــ�ــــســــريــــعــــات 
املنظمة ل�سوق العمل

حلـــــــــــــّد مـــن 
ا

عمالة االأطفال
خــــفــــ�ــــس عـــــدد 
املــــخــــالــــفــــات يف 
�ـــــســـــوق الـــعـــمـــل

م�ستويات 
خــفــ�ــس 

الــفــقــر والــبــطــالــة 
وبناء نظام حماية 
اجــتــمــاعــيــة فــّعــال

يف رفــــــع 
املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 

مـــــــــعـــــــــّدالت املـــــ�ـــــســـــاركـــــة 
االقـــتـــ�ـــســـاديـــة لــلــجــنــ�ــســي

الـــهـــدف الـــفـــرعـــي: تفعيل 
�ـــســـيـــا�ـــســـات �ــــســــوق الــعــمــل 
حلــــمــــايــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

وا
وتــعــزيــز عــمــلــيــات التفتي�س

اإىل 
حلــــــــاجــــــــة 

ا
ا�ستخدام البيانات 
املــ�ــســّنــفــة بح�سب 
الــنــوع االجتماعي

عـــــدد اخـــتـــبـــارات 
مـــــزاولـــــة املــهــنــة 
لــلــعــمــال املــمــار�ــصــني 
وفـــًقـــا لــالتــفــاقــيــة 
املوّقعة مع موؤ�ص�صة 

التدريب املهني

4295
3800

بــــــرنــــــامــــــج 
تـــــنـــــظـــــيـــــم 
�ـــســـوق الــعــمــل

تـــعـــزيـــز االلــــتــــزام 
بــــالــــتــــ�ــــســــريــــعــــات 
املنظمة ل�سوق العمل

ان�ساء ومتكي 
مركز االعتماد 
جلودة

و�سبط ا

حاكمية 
حتــ�ــســي 

الت�سغيل 
قـــطـــاع 

والتدريب والتعليم 
املــهــنــي والــتــقــنــي

م�ستويات 
خــفــ�ــس 

الــفــقــر والــبــطــالــة 
وبناء نظام حماية 
اجــتــمــاعــيــة فــّعــال

يف 
خف�س مــعــّدالت البطالة 

جميع القطاعات االقت�سادية 
الــهــجــف الـــفـــرعـــي: زيــــادة 
عــــدد املـــوّظـــفـــي االأردنـــيـــي 
يف الــعــمــل املــهــنــي والــتــقــنــي

اإىل 
حلــــــــاجــــــــة 

ا
ا�ستخدام البيانات 
املــ�ــســّنــفــة بح�سب 
الــنــوع االجتماعي
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عـــــدد الـــنـــ�ـــصـــاء يف 
املــنــاطــق الــنــائــيــة 
ببنامج 

امللتحقات 
الــفــروع الإنتاجية 
)التدريب على راأ�س 

العمل(

791
1500

بــــــرنــــــامــــــج 
الـــــتـــــدريـــــب 
والـــتـــ�ـــســـغـــيـــل

تــــو�ــــســــيــــع مـــظـــلـــة 
خـــدمـــات الــتــدريــب 
والت�سغيل لالأردنيي

خدمات 
توفري 

الــــــتــــــدريــــــب 
والـــتـــ�ـــســـغـــيـــل 
لـــــالأردنـــــيـــــي

زيـــــــــادة اأعـــــــداد 
املــــ�ــــســــتــــغــــلــــي 
االأردنــــــــيــــــــي يف 
�ـــــســـــوق الـــعـــمـــل

م�ستويات 
خــفــ�ــس 

الــفــقــر والــبــطــالــة 
وبناء نظام حماية 
اجــتــمــاعــيــة فــّعــال

يف رفــــــع 
املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 

مـــــــــعـــــــــّدالت املـــــ�ـــــســـــاركـــــة 
االقـــتـــ�ـــســـاديـــة لــلــجــنــ�ــســي

الهدف الفرعي: رفــع معّدل 
املـــ�ـــســـاركـــة االقـــتـــ�ـــســـاديـــة

 

نــ�ــصــبــة الــعــامــلــني 
الأردنــــــــــيــــــــــني يف 
ال�صناعية 

املناطق 
يل 

ىل اإجما
املوؤهلة اإ
العاملني

%
20.1

%
24

بــــــرنــــــامــــــج 
الـــــتـــــدريـــــب 
والـــتـــ�ـــســـغـــيـــل

تــــو�ــــســــيــــع مـــظـــلـــة 
خـــدمـــات الــتــدريــب 
والت�سغيل لالأردنيي

 

زيـــــــــادة اأعـــــــداد 
املــــ�ــــســــتــــغــــلــــي 
االأردنــــــــيــــــــي يف 
�ـــــســـــوق الـــعـــمـــل

م�ستويات 
خــفــ�ــس 

الــفــقــر والــبــطــالــة 
وبناء نظام حماية 
اجــتــمــاعــيــة فــّعــال

يف رفــــــع 
املـــــ�ـــــســـــاهـــــمـــــة 

مـــــــــعـــــــــّدالت املـــــ�ـــــســـــاركـــــة 
االقـــتـــ�ـــســـاديـــة لــلــجــنــ�ــســي

الـــهـــدف الــفــرعــي: تن�سيط 
�ـــســـيـــا�ـــســـات �ــــســــوق الــعــمــل 
حلــــمــــايــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

وا
وتــعــزيــز عــمــلــيــات التفتي�س

اإىل 
حلــــــــاجــــــــة 

ا
ا�ستخدام البيانات 
املــ�ــســّنــفــة بح�سب 
النوع االجتماعي، 
مــــا مــــن مــــبــــادرة 
اأو 

وا�ـــــــســـــــحـــــــة 
مـــ�ـــســـروع وا�ـــســـح

جتار 
عدد ق�صايا الإ

بالب�صر التي قامت 
بالتبليغ 

الــــــوزارة 
عنها ملديرية الأمن 

العام

30
30

بــرنــامــج بيئة 
العمل الالئق

حلــــــــفــــــــاظ عـــلـــى 
ا

حـــــقـــــوق الـــعـــمـــال
وحــدة مكافحة 
جتار بالب�سر

االإ

حلــــــــــــــــــــّد مــــن 
ا

الــــــــنــــــــزاعــــــــات 
الــــــعــــــمــــــالــــــيــــــة 
جلــــــمــــــاعــــــيــــــة 

ا
بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الـــــــ�ـــــــســـــــركـــــــاء 
االجـــتـــمـــاعـــيـــي 
يف 

)كـــــمـــــا ورد 
قــانــون املــوازنــة(

تــــعــــزيــــز نـــظـــام 
الـــــتـــــفـــــتـــــيـــــ�ـــــس 
والــــــ�ــــــســــــالمــــــة 
والــــــ�ــــــســــــحــــــة 
املــهــنــيــة ملــنــع اأي 
جتــــــــــــــــاوزات يف 
�سوق العمل )كما 
خلــطــة 

يف ا
ورد 

ال�ــســرتاتــيــجــيــة(

ت 
ض م��س��ت��وي��ا

خ���ف���
ال����ف����ق����ر وال����ب����ط����ال����ة 
وب��ن��اء ن��ظ��ام حماية 

اجتماعية فّعال

ت 
ال��م��س��اه��م��ة ف���ي رف���ع م��ع��ّدال

صادية للجنسين
المشاركة االقت

ف ال�����ف�����رع�����ي: ت��ن��ش��ي��ط 
ال������ه������د

ت سوق العمل والحماية 
سياسا

ت 
عمليا

االجتماعية وت��ع��زي��ز 
ش

التفتي

ال����������ح����������اج����������ة إل��������ى 
ت 

اس���ت���خ���دام ال��ب��ي��ان��ا
ب 

ص���ّن���ف���ة ب��ح��س��
ال���م���

النوع االجتماعي
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يتمثل الهدف املتعّلق بالعمالة يف روؤية االأردن 2025 يف � حت�سي م�ستوى اخلدمات املقّدمة اإىل املواطني والعدالة 
التنفيذ. يف احلقيقة،  ملتابعة  موؤ�سرات حمّددة  اعتماد  الهدف احليوي، يجري  لتحقيق هذا  ا  و�سعياً توزيعها�.  يف 
ا�ستخدمت معظم املوؤ�سرات بيانات وطنية لتقييم تقّدم روؤية االأردن على امل�ستوى القطري. ولكن من اأجل حتقيق 
تتطّلب  لذلك،  ا؛  �سعفاً االأكرث  الفئات  حالة  حت�ّسن  مدى  معرفة  اإىل  نحتاج   ،2025 االأردن  روؤية  وغايات  اأهداف 
ومن  املواطني.  فئات  خمتلف  توّجهات  حول  معّمقة  نظرة  على  للح�سول  امل�سّنفة  البيانات  ا�ستخدام  املوؤ�سرات 
املمكن اأن ي�سمل الت�سنيف تف�سيل البيانات بح�سب النوع االجتماعي. فالبيانات امل�ستندة اإىل املعّدالت الوطنية قد 

تفّوت جميع الفر�س املتاحة لتحديد التحدّيات التي يجب معاجلتها.

موازنة وزارة العمل من منظور النوع الجتماعي
االإنفاق  هذا  و�سيدعم  العمل.  �سوق  املراأة يف  و�سع  لتح�سي  اأردين  دينار  مليون   7.4 تنفق  اأن  العمل  وزارة  تتوّقع 
تنظيم �سوق العمل وبرامج التدريب والتوظيف. وت�سمل اأهداف الوزارة اال�سرتاتيجية حت�سي الفجوة بي اجلن�سي 
يف جمال التمكي االقت�سادي وخف�س معّدل البطالة بي الن�ساء وزيادة عدد الن�ساء يف املناطق النائية امللتحقات 

بربامج التدريب الوظيفي.
ا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019. �سات املر�سودة لالإناث وفقاً موازنة وزارة العمل واملخ�سّ

اجلدول )18(:النفقات الإجمالية لوزارة العمل مقارنة باملخ�ص�صات املر�صودة لالإناث 
 لالأعوام 2017 – 2021  )بالدينار الأردين(

النفقات املُعاد النفقات الفعليةاملوؤ�صر
تقديرها

النفقات 
القيم الدلليةاملُقدرة

20172018201920202021

18,805,65921,060,00018,862,00024,427,00025,748,000النفقات الإجمالية لوزارة العمل

2,198,0005,565,0001,321,000-2,254,341---- الفارق يف النفقات الإجمالية

5.4%29.5%10.4-%12.0%---- ن�صبة تغرّي النفقات الإجمالية

6,042,0006,904,0007,426,00010,180,00010,717,000تقدير املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث 

املــر�ــصــودة  املخ�ص�صات  يف  ــارق  ــف ال
862,000522,0002,754,000537,000---- لالإناث

املر�صودة  املخ�ص�صات  تغرّي  ن�صبة 
5.3%37.1%7.6%14.3%---- لالإناث

لالإناث  املر�صودة  املخ�ص�صات  ن�صبة 
41.6%41.7%39.4%32.8%32.1%من النفقات الإجمالية

امل�صدر:  قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/االأردن.
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يظهر اجلدول ن�سبة املخ�س�سات املر�سودة لالإناث من اأ�سل النفقات االإجمالية لوزارة العمل. يبلغ متو�سط معّدل 
16%. هذا وقد  املر�سودة لالإناث  يبلغ متو�ّسط معّدل منو املخ�س�سات  االإجمالية9.1% يف حي  للنفقات  النمو 
ا من 32.1% يف العام 2017  ا ملحوظاً ة املخ�س�سات املر�سودة لالإناث من النفقات االإجمالية ارتفاعاً �سهدت ح�سّ

اإىل 41.6% يف العام 2021.
ا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019  تقدير املخ�س�سات املر�سودة لالإناث املوزعة بح�سب الربامج، وفقاً

اجلدول )19(:النفقات الإجمالية لوزارة العمل مقارنة باملخ�ص�صات املر�صودة لالإناث 
 لالأعوام 2017 – 2021  )بالدينار الأردين(

20172018201920202021البنامج

ن�صبة 
املخ�ص�صات 
املر�صودة 
لالإناث من 

نفقات البنامج 
للعام 2019

واخلــدمــات  الإدارة 
4,368,4824,388,3401,109,0001,313,0701,530,540امل�صاندة

%33

16.6%18.4%74.7-%0.5% ----ن�صبة التغري

760,051895,6201,007,000925,100929,500تنظيم �صوق العمل

%22

0.5%8.1-%12.4%17.8%---- ن�صبة التغري

913,0281,620,4505,310,1307,941,9208,256,500التدريب والت�صغيل

%49

4.0%49.6%227.7%77.5%---- ن�صبة التغري

6,041,5616,904,4107,426,13010,180,09010,716,540املجموع

%40
5.3%37.1%7.6%14.3% ----ن�صبة التغري

امل�صدر: قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/االأردن.
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ال�صكل )6(: ن�صبة املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث من نفقات البامج يف وزارة العمل للعام 2019 
 

2.3.5 الوظائف احلكومية من منظور النوع الجتماعي
ا من املواطني  ا كبرياً ي�سّكل ديوان اخلدمة املدنية الهيئة املعنية بالتوظيفات يف القطاع العام. وي�سّم الديوان عدداً
االأردنيي امل�سجلي بهدف احل�سول على وظيفٍة يف القطاع العام. اأّما الطلب ال�سنوي من خمتلف الوزارات والهيئات 
اال�ستمارة  هذه  تاأتي  وال  عام.  لكّل  املوظفي  من  املطلوب  العدد  فيها  ُي�سّجل  ا�ستمارٍة  فيتّم عن طريق  الر�سمية، 
على ذكر النوع االجتماعي، بل تركز فقط على العدد املطلوب من املوظفي واملوؤهالت املطلوبة، اإىل جانب الفئة 
ا ما يحّبذ االأ�سخا�س )ال �سّيما الن�ساء( احل�سول على وظيفٍة يف القطاع  اأّنه غالباً الوظيفية. وجتدر االإ�سارة اإىل 
ا ال�ستقرار العمل فيه و�ساعات العمل الق�سرية وتوّفر النقل. وقد يوحي ذلك باأّن تاأمي بيئة عمٍل مماثلة  العام، نظراً
وت�سري  توظيفهن.  معّدالت  ارتفاع  وي�ساهم يف  الن�ساء  م�ساركة  يحّفز  قد  العام  القطاع  وظائف  ال�سائدة يف  لتلك 
االأرقام يف اجلدول اأدناه اإىل ن�سبٍة مرتفعة لعمالة الن�ساء، كما وقد توحي بغياب الفجوٍة بي اجلن�سي يف التوظيف 
امل�ستوى، حيث ينبغي بذل املزيد من اجلهود  الرفيعة  الوظائف  اأّن ذلك ال ينطبق على  القطاع اخلا�س. غري  يف 

لتح�سي م�ستوى م�ساركة املراأة يف هذه الوظائف.
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اجلدول )20(: عدد املوظفني احلكوميني )2017(
املجموعن�صاءرجال فئة الوظائف

40,45157,93798,388الإدارة العامة

11,77614,15025,926التعليم
6,7172,5409,257الطب

6,5583,4419,999الهند�صة

5,5103,8189,328املال والتجارة
10,8757,35318,228غري ذلك

81,88789,239171,126املجموع

تقرير ديوان اخلدمة املدنية للعام 18.2017 
لل�سنة  العامة  املوازنة  لقانون  ا  – 2021 وفقاً  2017 املدنية( لالأعوام  العاملي)اخلدمات  تعوي�سات  خم�س�سات 

املالية 2019.

اجلدول )21(: خم�ص�صات تعوي�صات العاملني)اخلدمات املدنية( لالأعوام 2017 - 2021)بالدينار الأردين(
الدللية املقدرةاملعاد تقديرهاالفعليةاملوؤ�صر

20172018201920202021

العاملني   تعوي�صات  خم�ص�صات 
1,385,489,3011,424,602,0001,602,070,0001,625,015,0001,648,142,000الإجمالية للموظفني

ــغ املــتــغــرّي من  ــل ــب ــاب امل ــص ــ� احــت
ـــيـــة  املـــخـــ�ـــصـــ�ـــصـــات الإجـــمـــال

للموظفني
 ----39,112,699177,468,00022,945,00023,127,000

ــاب نــ�ــصــبــة الـــتـــغـــرّي يف  ــص ــ� ــت اح
ـــيـــة  املـــخـــ�ـــصـــ�ـــصـــات الإجـــمـــال

للموظفني
 ----%2.8%12.5%1.4%1.4

العاملني  تعوي�صات  خم�ص�صات 
670,905,000692,566,000738,503,000749,311,000760,065,000)اإناث( 

ــغ املــتــغــرّي من  ــل ــب ــاب امل ــص ــ� احــت
العاملني  تعوي�صات  خم�ص�صات 

)اإناث(
 ----21,661,00045,937,00010,808,00010,754,000

ــاب نــ�ــصــبــة الـــتـــغـــرّي يف  ــص ــ� ــت اح
العاملني  تعوي�صات  خم�ص�صات 

)اإناث(
 ----%3.2%6.6%1.5%1.4

تعوي�صات  خم�ص�صات  ن�صبة 
التعوي�صات  من  )اإناث(  العاملني 

الإجمالية للموظفني
%48.4%48.6%46.1%46.1%46.1

امل�صدر: قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/االأردن.

http://www.csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=164:2017-10-31-09-50-15&Itemid=402&lang=ar 18
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ال�صكل )7(:ن�صبة خم�ص�صات تعوي�صات العاملني )اإناث( من املخ�ص�صات الإجمالية للموظفني لالأعوام 
2021 - 2017

2.3.6 موؤ�صــرات النــوع الجتمـاعي املتعلقــة بامل�صـــاركــة  
     ال�صيا�صية

ت�سعى وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية اإىل تعزيز مبادئ امل�ساواة بي اجلن�سي عن طريٍق عدٍد من املبادرات. 
وترّكز روؤية االأردن 2025 على م�ساركة املراأة يف خمتلف اجلوانب االجتماعية، وذلك عرب حّث القادة ذوي النفوذ 
يف القطاع اخلا�س على تبني الربامج التي تعّزز م�ساركة الن�ساء. كذلك، مّت الرتكيز على �سياغة االأحكام املرتبطة 
مبكافحة جميع اأ�سكال التمييز �سّد املراأة، عرب تعديل القواني التي ت�سّرع وتعّزز التمييز �سد املراأة، على اأن تتم 

هيكلة هذه العملية بناءاً على قائمٍة باملطالب تقّدمها حركة الن�ساء الربملانيات.
وتعتزم وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية اإنفاق مبلٍغ وقدره )1.11( مليار دينار اأردين خالل العام 2019 ل�سالح 
الن�ساء يف االأردن، و�سيتم ر�سد )468( مليون دينار من هذا املبلغ لالإدارة واخلدمات امل�ساندة، و)644( مليون 
دينار للتنمية ال�سيا�سية وال�سوؤون الربملانية. وي�سمل الهدف املُعَلن للوزارة زيادة ر�سا املوظفي، من ن�ساٍء ورجال، 
ورفع عدد املوظفي اخلا�سعي للتدريب وبرامج تعزيز الكفاءة، وحت�سي دليل الر�سد املايل واالإداري ودليل ر�سد 

االأداء.19 
االأهداف  بدورها على جمموعٍة من   )202026– االإن�سان )2025  ال�ساملة حلقوق  الوطنية  وتنطوي اخلطة  هذا 
امل�ساركة  يف  املراأة  حقوق  بحماية  ذلك  من  الهدف  ويق�سي  اجلن�سي.  بي  العدل  تعّزز  والتي  باحلقوق  املرتبطة 
االنتخابات  �سواء يف خالل  االقرتاع،  واالنتخاب يف نظام  الرت�ّسح  اإىل جانب قدرتها على  املجتمع،  ال�سيا�سية يف 

الربملانية اأو البلدية املحلية.
http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Ministries/general-budget-law-2019 19

http://jordanembassy.or.id/_2file_obj/pdf/Comprehensive-National-Plan-for-Human-Rights.pdf 20
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وقد �سّددت اأهداف التنمية امل�ستدامة للعام 2030 من جهتها على احلاجة اإىل ن�سر املعرفة ب�ساأن حقوق االإن�سان 
ت اأهداف التنمية امل�ستدامة على اأّنه  وجميع ال�سكوك ذات ال�سلة بالقانون الدويل على ال�سعيد العاملي. كذلك، ن�سّ
يتعّي على جميع الدول، مبا يتوافق مع مبادئ االأمم املتحدة، اأن تن�سر احرتام حقوق االإن�سان واحلريات االأ�سا�سية 
للمجتمع ب�سكٍل فاعل، واالمتناع عن التمييز على اأ�سا�س العرق واللون واجلن�س واللغة والدين واالآراء ال�سيا�سية. هذا 
وي�ستوجب الهدف اخلام�س من اأهداف التنمية امل�ستدامة �حتقيق امل�ساواة بي اجلن�سي ومتكي الن�ساء والفتيات� 
ومن �ساأن ذلك اأن ميّهد الطريق للن�ساء من خالل توفري التعليم والرعاية الطبية والعمالة الالئقة والتمثيل العادل 
يف العمليات ال�سيا�سية واالقت�سادية، فتقوم عملّية اتخاذ القرار بتحفيز اال�ستدامة االقت�سادية وتعود باملنفعة على 

املجتمع الب�سري بكامله.
ا عند درا�سة م�ستوى التمكي ال�سيا�سي. فتحتّل االأردن املرتبة )129( من اأ�سل  اإال اأّن االأرقام تاأخذ منحىاً خمتلفاً
ا للغاية  ا متدنياً )149( يف املوؤ�سر العاملي للفجوة بي اجلن�سي/اأبعاد التمكي ال�سيا�سي. كما و�سّجل االأردن ت�سنيفاً
و�سل اإىل )0.075( وجاء دون املعّدل العاملي البالغ )0.223( يف العام 2018. اأّما من حيث امل�ساركة ال�سيا�سية، 
فتبدو االأرقام اأف�سل بقليل، حيث احتّل االأردن املرتبة )109( من حيث عدد الن�ساء يف الربملان، مع اأن ت�سنيفها بلغ 
)0.182( وجاء دون املعّدل العاملي البالغ )0.284(. كما وحّل االأردن يف املرتبة )124( من حيث وجود املراأة يف 
املنا�سب الوزارية، م�سجلة )0.077( يف موؤ�سر التكافوؤ بي اجلن�سي، حيث بلغ املعدل العاملي )0.284(.21 وت�سري 
هذه الرتتيبات املتدنية يف املوؤ�سر العاملي للفجوة بي اجلن�سي اإىل اأّن م�ساعي االأردن الرامية اإىل تعزيز امل�ساواة 

بي اجلن�سي وزيادة امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة ال تزال تتطلب املزيد من اجلهود والعمل.
املادة )7(22 منها على  املراأة )�سيداو(، فتن�ّس  التمييز �سد  اأ�سكال  الق�ساء على جميع  اتفاقية  اأّما على �سعيد 
والعامة  ال�سيا�سية  املراأة يف احلياة  التمييز �سد  للق�ساء على  املنا�سبة  التدابري  االأطراف جميع  الدول  اأن »تتخذ 
االنتخابات  جميع  يف  الت�سويت  )اأ(  يف:  احلق  الرجل،  مع  امل�ساواة  قدم  على  للمراأة،  تكفل  خا�س  وبوجه  للبلد، 
واال�ستفتاءات العامة، واالأهلية لالنتخاب جلميع الهيئات التي ينتخب اأع�ساوؤها باالقرتاع العام؛ و)ب( امل�ساركة 
يف �سياغة �سيا�سة احلكومة ويف تنفيذ هذه ال�سيا�سة، ويف �سغل الوظائف العامة، وتاأدية جميع املهام العامة على 
جميع امل�ستويات احلكومية؛ و)ج( امل�ساركة يف اأي منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�سيا�سية 
املنا�سبة لتكفل  التدابري  الدول االأطراف جميع  �تتخذ  اأن  املادة )8(23 من االتفاقية بدورها على  للبلد�. وت�سّدد 
للمراأة، على قدم امل�ساواة مع الرجل، ودون اأي متييز، فر�سة متثيل حكومتها على امل�ستوى الدويل واال�سرتاك يف 

اأعمال املنظمات الدولية�.
ا ب�سكٍل  هذا وبلغ عدد املوظفي من الن�ساء يف الوزارة يف خالل العام 2017 )48( موظفةاً من أ�سل )93( موظفاً
عام24. وعلى الرغم من اأهمية االأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى الوزارة اإىل حتقيقها، ال ت�سمل ا�سرتاتيجية وزارة 
ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية اأي موؤ�سرات. كما ال تنطوي املوؤ�سرات �سمن ميزانية الوزارة على اأّي موؤ�سرات قائمة 

على النوع االجتماعي.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf  21

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw27/tun3-4.pd 22

23 املرجع نف�صه.

24 التقرير التحليلي ال�صنوي للموازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي، وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية والبملانية، )5(.
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اجلدول )22(: املنا�صب امل�صغولة وفًقا للنوع الجتماعي

املوؤ�صر/ال�صنوات
20102017

ن�صاءرجالن�صاءرجال

90.39.780.819.2احلكومة

82.317.779.720.3ال�صلك الدبلوما�صي

92.77.389.710.3ال�صفراء

851584.715.3جمل�س الأعيان

89.210.884.615.4جمل�س النواب

75.224.872.227.8املجال�س املحلية

78227921الحتادات العمالية

95.14.991.98.1جمال�س النقابات املهنية

66.733.365.934.1النقابات املهنية

70.929.16535.5الأحزاب ال�صيا�صية

91.58.591.38.7غرف ال�صناعة

98.71.399.40.6غرف التجارة

www.dos.gov.jo، ،امل�صدر: دائرة االإح�ساءات العامة/االأردن

موازنة وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية والبملانية من منظور النوع الجتماعي
ا لقانون املوازنة العام لل�سنة املالية  موازنة وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية واملخ�س�سات املر�سودة لالإناث وفقاً

.2019

اجلدول )23(: النفقات الإجمالية لوزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية والبملانية مقارنة باملخ�ص�صات املر�صودة لالإناث 
لالأعوام  2017 – 2021)بالدينار الأردين(

النفقات الُمعاد النفقات الفعليةاملوؤ�صر
القيم الدالليةالنفقات الُمقدرةتقديرها

20172018201920202021

لــوزارة  الإجمالية  النفقات 
3,161,6203,487,0003,371,0003,637,0003,652,000ال�صوؤون ال�صيا�صية والبملانية

116,000266,00015,000-325,380---- الفارق يف النفقات الإجمالية
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املوؤ�صر
النفقات الُمعاد النفقات الفعلية

القيم الدالليةالنفقات الُمقدرةتقديرها

20172018201920202021

املر�صودة  املخ�ص�صات  تقدير 
1,075,0001,186,0001,112,0001,201,0001,206,000لالإناث 

ــات  ــ�ــص املــخــ�ــص يف  الــــفــــارق 
74,00089,0005,000-111,000---- املر�صودة لالإناث

نــ�ــصــبــة تـــغـــرّي املــخــ�ــصــ�ــصــات 
0.4%8.0%6.2-%10.3%---- املر�صودة لالإناث

املر�صودة  املخ�ص�صات  ن�صبة 
لــــــالإنــــــاث مـــــن الـــنـــفـــقـــات 

الإجمالية
%34.0%34.1%33.0%33.2%33.2

امل�صدر: قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/االأردن.

االقت�سادية  ال�سوؤون  لوزارة  االإجمالية  النفقات  اأ�سل  من  لالإناث  املر�سودة  املخ�س�سات  ن�سبة  اجلدول  يعر�س 
املخ�س�سات  منو  معّدل  متو�سط  بلغ  حي  يف   %3.8 االإجمالية  النفقات  منو  معّدل  متو�سط  بلغ  وقد  وال�سيا�سية. 
املر�سودة لالإناث 3.1%. هذا وتراجعت ح�سة املخ�س�سات املر�سودة لالإناث من النفقات االإجمالية من 34% يف 

العام 2017 اإىل 33.2% يف العام 2021.
ا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019. املخ�س�سات املقدرة املر�سودة لالإناث واملوزعة بح�سب امل�ساريع، وفقاً

اجلدول )24(:تقدير املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث املوّزعة بح�صب البامج يف وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية والبملانية 
للفرتة  2017 – 2021)بالدينار الأردين(

20172018201920202021البنامج

ن�صبة املخ�ص�صات 
املر�صودة لالإناث من 
نفقات البامج للعام 

2019

الإدارة واخلدمات 
413,191420,000468,000471,000473,000امل�صاندة

%33

0.4%0.6%11.4%1.6% ---ن�صبة التغري
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20172018201920202021البنامج

ن�صبة املخ�ص�صات 
املر�صودة لالإناث من 
نفقات البامج للعام 

2019
ـــــة  ـــــي ـــــم ـــــن ـــــت ال
ـــة  ـــي ـــص ـــا� ـــي ـــص ـــ� ال
والــــــــ�ــــــــصــــــــوؤون 

البملانية

661,760766,000644,000730,000733,000
%33

0.4%13.4%15.9-%15.8% ---ن�صبة التغري

1,074,9511,186,0001,112,0001,201,0001,206,000املجموع
%33

0.4%8.0%6.2-%10.3% ---ن�صبة التغري

امل�صدر: قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019/االأردن.

ال�صكل )8(:ن�صبة املخ�ص�صات املر�صودة لالإناث من نفقات البامج يف وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية 
والبملانية للعام 2019
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3. املوازنة العاّمة واملوازنة امل�صتجيبة للنــوع الجتماعــي  
يف الأردن  

3.1 املوازنة العاّمة يف الأردن 
ا بي خمتلف االأطراف املعنية واجلهات الفاعلة  ا تعاونياً عادة ما تتطّلب عملية اإعداد املوازنة العاّمة يف االأردن جهداً
ة والوحدات احلكومية.  يف عملية و�سع ال�سيا�سات. فُيعّد قانون املوازنة العاّمة ال�سنوي بالتعاون مع الوزارات املخت�سّ
وُتق�سم املوازنة اإىل نفقات راأ�سمالية ونفقات جارية، حيث اأّن النفقات اجلارية ت�سكّل حواىل 86.5% من النفقات 
ل، مع مراعاة املوازنة امل�ستجيبة  ح ب�سكل مف�سّ العاّمة. ي�ستعر�س ال�سكل )9( اأدناه مراحل املوازنة، ولكّنها �سُتو�سّ

ا يف هذا الق�سم من الورقة.  للنوع االجتماعي، الحقاً
ال�صكل )9(: عملية اإعداد املوازنة العاّمة 

على �سبيل املثال، ازداد البند املتعّلق بتعوي�س العّمال )الرواتب واالأجور واملكافاآت( من )3377.1( مليون دينار 
اأردين يف 2015 اإىل )4043.4( مليون دينار اأردين يف العام 2019، وهي زيادة بن�سبة )19.7%(، ومتّثل )%51.1( 
من اإجمايل النفقات اجلارية. ويعني ذلك اأّن الرواتب واالأجور واملكافاآت متّثل ن�سف النفقات احلكومية اجلارية. 
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لدى التعّمق اأكرث يف قانون املوازنة العاّمة لل�سنة املالية 2019، جتدر االإ�سارة اإىل اأّن عملّية �سياغة القانون اّتخذت 
االأولويات الوطنية كاأ�سا�س لها؛ وت�سمل هذه االأولوّيات حت�سي فر�س النمو االقت�سادي وتخفي�س الدين العام وترجمة 
ذلك يف خطط ومبادرات حمّددة. وقد ا�ستندت هذه العملّية اإىل خّطة احلكومة وخطط التنمية يف املحافظات، 
ر النمو االقت�سادي لعام  بهدف حت�سي م�ستويات املعي�سة للمواطني وتعزيز التنمية على م�ستوى املحافظات. ُيقدَّ
املختلفة  املوارد  وا�ستخدام  الهيكلية  االإ�سالحات  تنفيذ  ت�سريع  اإىل  ما�ّسة  يعك�س حاجة  ما   ،%2.3 بن�سبة   2019
ب�سكل اأف�سل. فعند حتليل البنود التي تندرج �سمن مذكرة املوازنة وقانون املوازنة، ُيالحظ وجود تركيز على عدد 
من امل�سائل التي ميكن اأن ت�ساهم بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة يف حتقيق امل�ساواة ويف توفري فر�س اأف�سل للن�ساء. 

وي�سمل ذلك، على �سبيل املثال ال احل�سر، ما يلي: 
اأكرب من االأ�سر املعي�سية التي ت�ستحّق احل�سول  ا  تو�سيع نطاق برنامج ال�سمان االجتماعي لي�سمل عدداً  •
الوطنية. وقد راجع �سندوق  املعونة  التغطية ل�سندوق  تو�سيع نطاق  يتّم ذلك عن طريق  الرعاية.  على 
ة به بهدف اإدماج االأ�سر املعي�سية التي تعيلها ن�ساء، على الرغم  املعونة الوطنية اآلية اال�ستهداف اخلا�سّ
من الت�سنيف الذي يعتمده ديوان اخلدمة املدنية لالأ�سر املعي�سية. ت�سمل املعايري واآلية اال�ستهداف املراأة 
ا، اإلخ. فيوّفر ذلك  املطّلقة، واالأرملة، واملراأة التي يكون زوجها يف ال�سجن، واملراأة التي يكون زوجها مري�ساً

الدعم مبا�سرة للن�ساء �سمن نظام الرعاية. 
االأردنية،  للمراأة  الوطنية  واال�سرتاتيجية  االإن�سان  الوطنية حلقوق  اال�سرتاتيجية  تنفيذ  اال�ستمرارية يف   •

الّلتي تهدفان اإىل متكي املراأة يف كافة جوانب احلياة. 
تو�سيع نطاق العمل يف ما يتعّلق بتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية، التي من �ساأنها اأن   •
ترفع امل�ستوى التعليمي، مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني. وُيعّد ذلك فر�سة لتعزيز م�ساركة املراأة يف 
برامج التدريب املهني والتقني، ما قد يعّزز بدوره فر�س التوظيف للمراأة، على اأن يتّم ذلك ب�سكل يتما�سى 
ا على  مع املجاالت الرائجة يف القطاع اخلا�س والتي تتلقى التمويل املتناهي ال�سغر. و�سريّكز ذلك اأي�ساً
تعزيز التعليم ب�سكل عام، مع �سمان حتقيق ترابط اأف�سل مع احتياجات القطاع اخلا�ّس، كما من �ساأنه 

اأن يدعم ويعّزز م�ساركة املراأة وفر�س توظيفها.
االلتزام باالإ�سالح املايل واالقت�سادي، والتاأّكد من اأّنه يراعي االأبعاد االجتماعية واالأثر على املواطني.   •
ميكن اأن ي�سمل ذلك جمموعة وا�سعة من املجاالت والقطاعات، ولكن عند النظر يف البعد االجتماعي 
واالأثر على املواطني، يجب االأخذ بعي االعتبار عامل النوع االجتماعي. وي�سّكل ذلك بدوره فر�سة لتعزيز 

امل�ساواة. 
توجيه االأثر املايل لقانون ال�سرائب الذي مّت اإ�سالحه وحت�سي كفاءة جمع ال�سرائب، مبا يف ذلك تعزيز   •
القانون ليغطي الذكور واالإناث ب�سكل مت�ساٍو. على �سبيل املثال، من الوا�سح اأّن قانون ال�سرائب ال�سادر 
يف العام 2018 ياأخذ يف االعتبار حت�سي قدرة املراأة املتزّوجة على تقدمي االإقرارات ال�سريبّية بنف�سها 
ولي�س عرب نظام م�سرتك لتقدمي االإقرارات ال�سريبية. وعليه، يجب اأن تراعي كاّفة االإ�سالحات النوع 

االجتماعي واأن تتبع هذا النموذج يف تنفيذ قانون ال�سرائب ال�سادر عام 2019. 
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الرتكيز على تعزيز الالمركزية والعمل على معاجلة التحّديات، ما ي�سمح بتمكي املجتمعات ب�سكل اأكرب   •
وزيادة ن�سبة امل�ساركة. ويعني ذلك م�ساركة اأكرب للن�ساء على ال�سعيد ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي. 
تعزيز اال�ستثمارات وفر�س اال�ستثمار يف االأردن، االأمر الذي من �ساأنه اأن يعّزز فر�س التوظيف للرجال   •

والن�ساء على حّد �سواء. 
ال�سياحة يف  اإىل زيادة م�ساهمة قطاع  االأردن، عن طريق م�ساريع خمتلفة تهدف  تعزيز اجلهود لدعم   •
النمو االقت�سادي من خالل تعزيز املنتجات واخلدمات املقّدمة. ميكن لذلك اأن يعّزز فر�س العمل للن�ساء 

ا.  واأن يزيد من فر�س قيامهّن مب�ساريع االإنتاج املنزيل اأي�ساً
العمل  �سوق  يف  الن�ساء  م�ساركة  على  مبا�سرة  يوؤّثر  اأن  لذلك  ميكن  حيث  العام،  النقل  وتعزيز  حت�سي   •
واأن ي�سّجعهن على ذلك. من املعروف اأّن عدم توّفر و�سائل النقل العام الكافية واملنا�سبة هو عائق اأمام 

التوظيف.
2.3  املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي يف الأردن 

يف ما يتعّلق بدعم املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، ت�سمل االأدوات االأكرث ا�ستعماالاً الأغرا�س التحليل �النفقات 
العامة امل�سّنفة على اأ�سا�س النوع االجتماعي�، وهي و�سيلة تهدف اإىل مقارنة النفقات العاّمة �سمن م�سروع معّي 
من اأجل تر�سيد البيانات عرب اإي�ساح كيفية توزيع النفقات بي الذكور واالإناث، باالإ�سافة اإىل اأداة �بيان املوازنة 
املراعية للنوع االجتماعي�، التي تهدف اإىل حتديد عملية املحا�سبة، وت�سمل درجة عالية من االلتزام من اأجل حتليل 

موؤ�س�سات القطاع العام و�سيا�ساتها وكيفية جت�سيد هذه ال�سيا�سات لعملية التخطيط املراعية للموازنة اجلندرية. 
العملية  اأّن هذه  اإال  للتنمية.  اأ�سا�سي  كركن  االجتماعي  النوع  اإدماج  الدويل يف  املجتمع  االأردن الهتمام  ا�ستجاب 
واهتمام  اإرادة  زالت هناك  ما  ولكن مع ذلك،  االأولوّيات.  تعديل  التي فر�ست  االإقليمية  ال�سغوط  ب�سبب  تعرقلت 
ُتبذل  التي  اجلهود  ذلك عرب خمتلف  املهّمة. ميكن مالحظة  التنمية  اأركان  كاأحد  ودجمها  التنمية  عملية  لدعم 
يف ما يتعّلق بالنوع االجتماعي واملراأة ب�سكل عام. فعند مناق�سة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي على امل�ستوى 
الوطني، ميكن مالحظة ا�ستجابة االأردن من خالل عمل اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة، يف اإطار خّطة عمل 
برنامج �املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي�، من اأجل ا�ستقطاب عدد من املوّظفي يف االأق�سام املعنية باإعداد 
حتّول  دعم  اإىل  تهدف  وطنية  �سبكة  الإن�ساء  احلكومية  غري  والهيئات  احلكومية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  املوازنات 
املوازنات الوطنية اإىل موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي. يتمّيز نظام االأردن ال�سيا�سي واالإداري بدرجة عالية 
 .2017-2013 من املركزية. وتقع هذه امل�ساألة �سمن اإطار اال�سرتاتيجية الوطنية ال�سابقة للمراأة االأردنية لفرتة 
فقد هدفت هذه اال�سرتاتيجية اإىل النهو�س بو�سع املراأة وحت�سينه يف خمتلف املجاالت والقطاعات. ومتّثل الهدف 
املراأة يف خمتلف  التاأّكد من زيادة م�ساركة  الفر�س االقت�سادية بهدف  الرئي�سي لال�سرتاتيجية يف �سمان تكافوؤ 
القطاعات االقت�سادية على ال�سعيد الوطني ويف عمليات و�سع ال�سيا�سات و�سنع القرارات االقت�سادية. تت�سّمن 
االأهداف الفرعية للمحور الثالث املتعّدد القطاعات �دمج النوع االجتماعي يف الت�سريعات وال�سيا�سات واخلطط 

والربامج واملوازنات الوطنية� ما يلي: 
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حقوق  وحماية  املجتمع  متطلبات  لتلبية  وامل�سّممة  وامل�ساواة  العدالة  حتّقق  التي  الوطنية  الت�سريعات   ■
االإن�سان وحتقيق تكافوؤ الفر�س بي املواطني. 

ا مع الدرا�سات العلمية املتعّمقة، واملراِفقة  ال�سيا�سات الوطنية املراعية للنوع االجتماعي، واملحّدثة ان�سجاماً  ■
للتطورات والتحديثات واملمار�سات الف�سلى. 

فة لهم ولهّن، واملراِفقة  اخلطط والربامج واملوازنات الوطنية املراعية الحتياجات الن�ساء والرجال واملن�سِ  ■
للتطورات والتحديثات واملمار�سات الف�سلى. 

مّت التخطيط لهذا التنا�سق بهدف �سمان التاآزر ودعم اجلهود ال�ساعية اإىل تعزيز امل�ساواة بي اجلن�سي. وي�سمح 
هذا املحور املتعّدد القطاعات ملختلف اجلهات املعنية برتكيز جهودها على دعم ت�سميم املوازنة الوطنية وعمليات 
و�سع ال�سيا�سات و�سنع القرارات. وتت�سّمن املحاور االأخرى املتعّلقة بهدف اال�سرتاتيجية الرئي�س: ال�سياق الثقايف 

التي يدعم متكي املراأة واالإعالم وتكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت. 
�سة لال�سرتاتيجية يف العام 2017، اأجرت اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة  بعد انتهاء الفرتة الزمنّية املخ�سّ
ا لال�سرتاتيجية، وهي االآن يف مرحلة �سياغة ا�سرتاتيجية جديدة: اال�سرتاتيجية الوطنية للمراأة يف االأردن  تقييماً
2020-2025. وعلى الرغم من اأّن ا�سرتاتيجية 2013-2017 اأ�سارت اإىل اأهمية املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي 
كاأداة لتعزيز امل�ساواة بي اجلن�سي، ومن اأّن اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة قامت باالأن�سطة ذات ال�سلة، 
ما زالت االآثار على هذا ال�سعيد غري ملمو�سة. وقد يعود ذلك اإىل اأّن مكونات املوازنة العامة منقو�سة واأّن املعارف 

واالأمالك املتعّلقة بالنوع االجتماعي ما زالت �سعيفة حّتى اليوم.
دعم  مع  �سيما  ال   ،2010 العام  منذ  االجتماعي  للنوع  املراعية  املوازنات  و�سع  يف  العاّمة  املوازنة  دائرة  �ساركت 
هيئة االأمم املتحدة للمراأة واللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة وامل�ساريع حتت رعاية الوكالة االأمريكية للتنمية 

الدولية. 
ت�سمل االأدلة على العمل يف دائرة املوازنة العاّمة ما يلي:

متعّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �سمن تعميم املوازنة.25 تعليمات   ■
بح�سب نوع الوظيفة امل�سغولة، وم�ستخدمة من  للموّظفي  االجتماعي  النوع  اأ�سا�س  على  م�سّنفة  بيانات   ■

قبل الوزارات الرائدة الثالث – وزارة ال�سحة، ووزارة الرتبية والتعليم، ووزارة التنمية االجتماعية.
ن�سبة امل�ستفيدين الذكور واالإناث من اخلدمات العامة املقدّمة من قبل الوزارات الرائدة  قيا�س  حماولة   ■

الثالث. 
العاّمة وجهات ر�سمّية معنّية اأخرى. املوازنة  دائرة  ت�سّم  جلنة  ت�سكيل   ■

املُعّدة لدائرة املوازنة العاّمة من قبل هيئة االأمم املتحدة للمراأة/اللجنة الوطنية االأردنية  النماذج  بع�س   ■
ل�سوؤون املراأة.

25  مل تكن املحاولت الرامية اإىل تكري�س الق�صم املعني باملوازنة املراعية للنوع الجتماعي �صمن تعميم املوازنة ناجحة حّتى الآن. 



69 ورقة �صيا�صات: املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي | ال�صياق الأردين

دليل متعّلق باملوازنة املراعية للنوع االجتماعي، ُمعّد من قبل م�سروع الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية. 	■
العمل مع �سبكة دعم للموازنة املراعية للنوع االجتماعي، من�ّسقة من قبل اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون   ■

املراأة.
للنوع  امل�ستجيبة  باملوازنة  املتعّلق  الفهم  ويقت�سر  االأّولية.  مراحله  ويف  ا  متقّطعاً والدعم  امل�ساركة  م�ستوى  ُيعترب 
االجتماعي اإىل حّد بعيد على مترين داخلي ي�سمل ت�سنيف البيانات على اأ�سا�س النوع االجتماعي. يف ما عدا ذلك، 
التمويل  وتوفري  باملراأة  ة  اخلا�سّ االأن�سطة  لت�سميم  ممار�سة  اأّنها  على  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  ُتفهم 
ا ما ُتدعم هذه االأن�سطة بوا�سطة اأموال اجلهات املانحة. ويف حي اأّن لهذه املقاربة مزاياها املتمّثلة  الالزم لها؛ وغالباً
ة – يف اإطار تعميم مراعاة النوع االجتماعي، وُتعرف بتدابري العمل  يف احلاجة امل�ستمّرة اإىل وجود تدابري خا�سّ
النوع االجتماعي على كّل  للنوع االجتماعي تطبيق حتليل  – ي�سمل التطبيق االأعمق للموازنة امل�ستجيبة  االإيجابي 
برنامج يف املوازنة واإعادة توجيه برامج املوازنة لتحقيق نتائج اأف�سل متعّلقة بامل�ساواة بي اجلن�سي. يبدو اأّن هناك 

ا لكيفية ترجمة املقاربة املراعية للنوع االجتماعي خالل اإعداد االأن�سطة املرتبطة باملوازنة.  ا حمدوداً فهماً
عند در�س املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ب�سكل اأو�سع – يف حالة االأردن – من الوا�سح اأّنه على الرغم من 
اجلهود التي ُبذلت، ما زالت هناك فجوة يف اإدماج موؤ�سرات النوع االجتماعي بالكامل يف عملية التخطيط وو�سع 
املوازنة. فيتّم احت�ساب ن�سبة النفقات على املراأة �سمن املوازنة )املخ�س�سات املر�سودة لالإناث( عن طريق قيا�س 
ن�سبة املوظفي الن�ساء من جمموع املوظفي و�سرب هذا الرقم بالنفقات. ال ُتعترب هذه احل�سابات واملخ�س�سات 
من  واالإناث  للذكور  للم�ستفيدين  املخ�س�سة  املبالغ  تعك�س  ال  اإّنها  اإذ  دقيقة،  املوازنة  وثيقة  يف  لالإناث  املر�سودة 

اخلدمات العاّمة املقّدمة من قبل احلكومة. 
حّتى اليوم، يتمّثل املوظفون يف خمتلف املوؤ�س�سات العامة الذين يعملون على املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف 
من�ّسقي معنّيي بالنوع االجتماعي اأو يف موّظفي من امل�ستوى املتو�ّسط، الذين ال يكون لهم يف الكثري من االأحيان اأي 
اأثري حا�سم يف املوازنات النهائية ملوؤ�س�ساتهم. يف هذا ال�سياق، ا�ستهدفت اأن�سطة التدريب وبناء القدرات املختلفة 
التي اأجريت لتعزيز معرفة املوظفي يف القطاع العام يف ما يتعّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي املوّظفي من 
امل�ستوى املتو�ّسط الذين ال ميكنهم اّتخاذ القرار النهائي بخ�سو�س موازنات موؤ�س�ساتهم. باالإ�سافة اإىل ذلك، وحّتى 
اليوم، ُتعترب كافة املوا�سيع ال�ساملة للنوع االجتماعي قائمة على اأ�سا�س امل�ساريع ولي�ست مبنية على املوؤ�سرات. من 
اإدماج التخطيط القائم على النوع االجتماعي يعتمد على امل�ساريع التي ت�سعها املوؤ�س�سات احلكومية  اأّن  الوا�سح 

املختلفة �سمن موازناتها ال�سنوية. 
ال يقت�سر ال�سعف على م�ستوى املن�ّسقي فقط، بل اإنه ي�سمل اجلوانب التقنية من ت�سميم املوازنة امل�ستجيبة للنوع 
ا على املطالب الدولية يف  االجتماعي. فقد جاء قرار احلكومة باإدماج النوع االجتماعي كجزء من ت�سميم املوازنة ردًّ
هذا ال�سدد. لالأ�سف، متّثل ذلك يف تخ�سي�س ق�سم من املوازنة احُت�سب عن طريق حتديد ن�سبة الن�ساء من اإجمايل 
املخ�س�سات  واقع  بدقة  يعك�س ذلك  وال  الربنامج.  باملخ�س�سات من �سمن  الرقم  ثّم �سرب هذا  ال�سّكان،  عدد 

املر�سودة لالإناث.
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3.3 الإ�صــالح املالــــــي وت�صــمـيــم املــوازنة )دائــرة املـــوازنـــة  
العامة( يف ما يتعّلق باملوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي  
ت�سمل دورة املوازنة املعتمدة يف املمار�سات الدولية الف�سلى املتعّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي عمليات 
عن  م�سوؤولة  ر�سمية  م�ستقلة  بهيئة  تتمّتع  ال  االأردن  اأّن  ومبا  التوايل.  على  واملراقبة،  والتنفيذ  واملوافقة  االإعداد 
امل�ساواة بي اجلن�سي، تربز حاجة ما�سة اإىل و�سع اإطار عمل موؤ�س�سي ينّظم املهام التي يجب اأن تقوم بها كاّفة 
ا على  اجلهات املعنية. اإن و�سع النوع االجتماعي،  وال �سيما قدرة املراأة على التفاو�س يف االقت�ساد، لها تاأثري كبرياً
�سات املوازنة احلكومية. ويتمّثل هدف املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف اإجراء متارين جتريبية متنّوعة  خم�سّ
ت�ستهدف ال�سيا�سات العامة وت�سعى اإىل اإظهار تبعاتها املحددة املتعّلقة بالنوع االجتماعي. ومن ال�سروري حتليل 
االقت�سادية  املراأة  م�ساركة  كما من خالل حتليل  امل�ساواة،  لتعزيز  �سنة  كّل  االجتماعي  النوع  املوازنة من منظور 
فهم  على  االجتماعي  النوع  منظور  من  املوازنة  حتليل  وي�ساعدنا  االقت�ساد.  يف  االجتماعية-ال�سيا�سية  ومكانتها 

ة كّل نوع اجتماعي من التنمية �سمن ال�سياق االقت�سادي للموازنة يف االأردن.  طبيعة وميزة وم�سمون ح�سّ

ا من االإجراءات املختلفة من قبل احلكومة اأو املجتمع املدين اأو  قد ت�سمل املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي عدداً
املنظمات غري احلكومية الدولية. ويبّي ال�سكل )10( دورة موازنة منوذجية واالإجراءات التي ميكن للجهات الفاعلة 
املختلفة اأن تّتخذها لتعزيز املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف خمتلف مراحل هذه الدورة. ويهدف هذا ال�سكل 
اإىل امل�ساعدة على اإعداد اال�سرتاتيجيات املتعّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بهدف التفكري يف االإجراءات 
ا عن االإجراءات  ا مب�ّسطاً التي يجب اّتخاذها يف كّل مرحلة من مراحل عملية املوازنة احلكومية. ُيعترب ذلك منوذجاً

املحتملة التي ميكن اّتخاذها يف كّل مرحلة من مراحل املوازنة.26

املوافقة، ومرحلة  االإعداد، ومرحلة  لت�سميم موازنة عاّمة من: مرحلة  العادية  املراحل  تتاأّلف  يف �سوء ما �سبق، 
التنفيذ، ومرحلة املراقبة. تت�سّمن كّل مرحلة اأن�سطة خمتلفة وجهات فاعلة خمتلفة من م�سوؤوليتها منا�سرة املوازنة 
امل�ستجيبة للنوع االجتماعي املنّظمة ب�سكل جّيد. وقد بداأت احلكومة االأردنية العمل على اإدماج النوع االجتماعي 
وحماولة اإعداد موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي منذ العام 2010. ت�ستند الطريقة احلالية الإعداد املوازنة اإىل 
النتائج، وُيعترب ذلك بحّد ذاته فر�سة ممّيزة للتقّدم نحو اإعداد موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي. ُتعترب املراحل 
ا، حيث تتمّيز املراحل املختلفة با�ستمرارية االأن�سطة ال�ساملة لعّدة  املختلفة الإعداد املوازنة متداخلة ومرتابطة جدًّ

قطاعات، مثل املنا�سرة وتويّل امل�سوؤولية والتوعية. ميكن النظر بتعّمق اأكرث يف املراحل املختلفة يف ما يلي: 
.A Guide to Gender-responsive budgeting, Oxfam International 26
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ال�صكل )10(:   الإجراءات املتعّلقة باملوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي يف خمتلف مراحل دورة املوازنة
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3.3.1 مرحلة الإعداد 
ا من مرحلة االإعداد، ينبغي القيام بعملية مراجعة مكتبية لالطالع على االأدبّيات ذات ال�سلة �سمن ال�سياق  بدءاً
ا  االأردين. وي�سمل ذلك املعلومات الالزمة حول االأبعاد ال�سنوية املختلفة للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، وفقاً
الحتياجات واأولوّيات النوع االجتماعي على ال�سعيد الوطني. وي�ساعد ذلك على ت�سليط ال�سوء على القواني واالأنظمة 
ة يف ما يتعّلق باخلطوات االإجرائية لتنفيذ  املالية التي تنّظم املهام التي حتتاج اإليها املوازنة احلكومية العاّمة، خا�سّ
اإطار املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي الإجمايل النفقات العاّمة �سمن املوازنة العاّمة يف االأردن. باالإ�سافة اإىل 
ذلك، من املهّم اإن�ساء منوذج تخطيط متزامن موّجه نحو النتائج ومراٍع للنوع االجتماعي. ُتعترب مرحلة االإعداد 
ا للقيام بعملية التخطيط احلكومي بالطريقة واالأ�سلوب املنا�سَبي من ناحية النوع االجتماعي. وي�سمل  مهّمة جدًّ
ذلك العمل على اإعداد ا�سرتاتيجيات مّت�سلة بالنوع االجتماعي يف اإطار ال�سيا�سات الوطنية وال�سيا�سات الدولية 
املعتمدة التي تنّظم اجلهود الرامية اإىل اإعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي املتعّددة ال�سنوات وت�سعها �سمن 
اإطار مايل �سامل. تكون دائرة املوازنة العاّمة عادةاً م�سوؤولة عن هذه املرحلة، اإىل جانب التعليمات التح�سريية املُعّدة 
من قبل مكتب رئي�س الوزراء. ُتبّلغ هذه التعليمات لكاّفة املوؤ�ّس�سات احلكومية، وتت�سّمن عادةاً تعليمات م�ستجيبة 

للنوع االجتماعي يجب اأن تراعيها املوؤ�س�سات املختلفة. 
على �سبيل املثال، وعلى م�ستوى ال�سيا�سات الوطنّية، يجب القيام مبراجعة دقيقة و�ساملة للد�ستور االأردين والت�سريعات 
ذات ال�سلة بهدف حتليل كيفية تلبيتها الحتياجات امل�ساواة بي اجلن�سي، مع الرتكيز ب�سكل متعّمق على جداول 
االأعمال الوطنية املعتمدة ال�سابقة وامل�ستقبلية التي ت�سعى اإىل امل�ساعدة على تعزيز امل�ساواة بي اجلن�سي �سمن 
، ُتعترب �روؤية االأردن �2025 من بي جداول االأعمال الرئي�سية املعتمدة على ال�سعيد الوطني،  ال�سياق االأردين. مثالاً
فهي اأف�سحت املجال الإدماج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �سمن املوازنة العاّمة يف االأردن، ف�سالاً عن اأنها 
ا للم�ستقبل وحتّدد االإطار العام املتكامل الذي �سيحكم ال�سيا�سات االقت�سادية واالجتماعية القائمة  �تر�سم طريقاً
على اإتاحة الفر�س للجميع. ومن مبادئها االأ�سا�سية تعزيز �سيادة القانون، وتكافوؤ الفر�س، وزيادة الت�ساركية يف 

�سياغة ال�سيا�سات، وحتقيق اال�ستدامة املالية وتقوية املوؤ�س�سات�.27
ت�ستند روؤية االأردن 2025 اإىل عدد من املوؤ�سرات الرئي�سية املفيدة التي ت�ساعد على تو�سيح املوازنة امل�ستجيبة للنوع 
االجتماعي الأغرا�س التخطيط لل�سيا�سات واإعداد املوازنات. وي�سّلط املوؤ�سر ال�سوء على ن�سب امل�ساركة واال�ستبقاء 
ا خلّطة العمل  يف القوة العاملة للن�ساء والرجال على حّد �سواء، �سمن القوة العاملة االقت�سادية يف االأردن. ودعماً
�سيا�سات  لتوجيه  الطريق  اأعمال ميّهد  التنفيذّي جدول  التنموي  الربنامج  ُيعترب   ،2025 االأردن  لروؤية  التنفيذّية 
وضع املوازنات  املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �سمن ال�سياق االأردين. ومن خالل مراعاة هذا اجلانب عند 
لل�سنوات القادمة، ميكن تنظيم عملية و�سع املوازنات بكاملها وت�سهيل لعب دور اأّويل يف اإدماج النوع االجتماعي يف 

العملّية. 
خالل مرحلة ت�سميم املوازنة، يجب اأن مُيار�س دور فّعال اأ�سا�سي يف التوعية واملنا�سرة. ويجب ال�سعي اإىل و�سع 
http://inform.gov.jo/ar-jo/%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/%  27

D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/Arti-
cleId/245/-2025
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ا�سرتاتيجية اإعالمية وا�سحة تعمل على م�ستوى التغطية الوطنية العاّمة. وُتعترب هذه التغطية االإعالمية الوطنية 
التطّورات  اأي  جوانبها،  كاّفة  مراعاة  )مع  تنفيذها  عملّية  اإىل  باالإ�سافة  االجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة  للموازنة 
والتبعات(، �سرورية لكي تعمل الوزارات التنفيذّية ومنظمات املجتمع املدين املعنية يف ق�سايا النوع االجتماعي ذات 
ا اإىل جنب واأن تعمل ب�سكل متنا�سق ومتزامن. اإّن دور االإعالم وفهمه للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي  ال�سلة جنباً

ا.  والتخطيط املراعي للنوع االجتماعي حمدودان وال يدعمان عملية تنفيذ موازنة مراعية للنوع االجتماعي حالياً
عند النظر يف اجلانب العملي من مرحلة االإعداد، من املهّم الرتكيز على تعميم املوازنة. فوفق القاعدة املعمول بها، 
ُت�سدر رئا�سة الوزراء تعميم موازنة تطلب فيه من الكيانات العاّمة املختلفة اإعداد املوزانة املقبلة، التي تكون عادة 
لثالث �سنوات. ويجب اأن تقّدم هذه الكيانات العاّمة موازناتها املوّجهة نحو النتائج اإىل دائرة املوازنة العاّمة واأن 
ة بكّل م�سروع. كذلك، يجب اأن ياأخذ كّل كيان يف االعتبار النوع االجتماعي  حتّدد موؤ�سرات االأداء الرئي�سّية اخلا�سّ
واالأطفال عند و�سع موؤ�سرات االأداء الرئي�سية للم�ساريع واملبادرات واخلدمات ذات ال�سلة. تطلب رئا�سة الوزراء 
ا الف�سل بي الذكور واالإناث واالأطفال عند تقدمي التفا�سيل املتعّلقة بالعمالة �سمن الكيان. وُيطلب من كّل  اأي�ساً
كيان تقدمي بيانات م�سّنفة على اأ�سا�س النوع االجتماعي على م�ستوى اجلهات امل�ستفيدة واالأن�سطة بح�سب املحافظة 
والنفقات )عند االقت�ساء(. وتطلب كذلك حتديد النفقات املتعّلقة بالن�ساء واالأطفال، باالإ�سافة اإىل طريقة توزيعها 
يف املوازنة املقرتحة على ثالث �سنوات )اإطار النفقات املتو�ّسط االأجل(. ويجب اإدماج موؤ�سرات النوع االجتماعي  

ا وعلى م�ستوى الربامج واالأهداف اال�سرتاتيجية.  �سمن وثيقة املوازنة اأي�ساً
�سات املوازنة العاّمة �ست�سمح بتنفيذ الربامج وامل�ساريع  ا التاأّكد من اأّن خم�سّ ومن االأ�سا�سّي يف هذه املرحلة اأي�ساً
ا و�سع خّطة  واالأن�سطة، مبا يلّبي احتياجات النوع االجتماعي  املحّددة من خالل املراجعة االأّولية. ومن املهّم اأي�ساً
توا�سل �ساملة بي منّفذي امل�ساريع والوزارات والدوائر احلكومية ذات ال�سلة بهدف مناق�سة امل�سائل الناجتة عن 
�سات املالية. وكجزء من هذا امل�سعى، يتّم حتديد اأي اإجراءات ت�سحيحّية تهدف اإىل ا�ستخدام  ا�ستخدام املخ�سّ

�سات املالية ب�سكل اأف�سل عند مقارنة تقديرات املوازنة بال�سنوات املا�سية. املخ�سّ
3.3.2 مرحلة املوافقة

املايل  االإطار  اإّن  االأجل.  اإطار مايل متو�ّسط  املالية �سمن  �سات  املوافقة على حتليل املخ�سّ تتّم  يف هذه املرحلة، 
املتو�ّسط االأجل اأداة موجودة على م�ستوَيي: على م�ستوى االقت�ساد الكلي، حيث ُيوؤخذ عدد من املتغرّيات املختلفة 
، حيث ُتدر�س  يف االعتبار )العمالة، الفائدة، الت�سّخم، عجز املوازنة، معّدالت النمو(، وعلى م�ستوى اأكرث تف�سيالاً
�سات املوازنة املتعّددة ال�سنوات يف اإطار اإجمايل النفقات �سمن م�سروع حمّدد، اأو ما ُيعرف باإطار النفقات  خم�سّ
�سات املتعّلقة بالنوع االجتماعي يف مناذج االقت�ساد  املتو�ّسط االأجل. وُيدِمج اإطار النفقات املتو�ّسط االأجل املخ�سّ
الوطني ودخل  بالدخل  املتعّلقة  االإح�سائية  البيانات  احت�ساب  تف�سيلّية، مع  ا�ستخدام متغرّيات  الكّلي من خالل 

االأ�سر املعي�سية. 
دائرة  بي  واملناق�سات  املفاو�سات  جُترى  حيث  خمتلفة،  خطوات  بعّدة  االأردين  ال�سياق  �سمن  املرحلة  هذه  متّر 
ا التاأّكد  املوازنة العاّمة والكيانات العاّمة املختلفة ملناق�سة بنود املوزانة املختلفة والتفاو�س ب�ساأنها. وي�سمل ذلك اأي�ساً
من اإدماج تعليمات رئي�سي الوزراء ب�ساأن املوازنة واأخذها يف االعتبار. تتمّثل اخلطوة الثانية من مرحلة املوافقة 
العاّمة.  املوازنة  الكاملة لدى دائرة  املوازنة  اإمتام  بعد  االأعيان  النواب وجمل�س  يف احل�سول على موافقة جمل�س 
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للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  اعتماد  اإىل  الدعوة  فيها  تتّم  اإذ  اأهمية كربى،  املوافقة  املرحلة من عملية  وتكت�سب هذه 
االجتماعي. ي�ستمل ال�سيناريو احلايل يف االأردن على مداوالت مطّولة بي جمل�س االأمة )جمل�س النواب وجمل�س 
االأعيان( واحلكومة. ُتقّدم املوازنة النهائية اإىل اللجان املعنّية املختلفة يف جمل�س االأمة. بعد ذلك، جُترى املفاو�سات 
واملداوالت املختلفة وُيطلب من احلكومة االإجابة على كّل اال�ستف�سارات. يحّق للحكومة اأن ترف�س املوازنة وتطلب 
اأو تعديالت. كذلك، ميكن الدعوة اإىل اإدماج موؤ�سرات النوع االجتماعي  يف املوازنة العاّمة يف  اإجراء مراجعات 
هذه املرحلة، وذلك على م�ستوى احلكومة اأثناء و�سع اللم�سات االأخرية على املوازنة وعلى م�ستوى جمل�س االأمة عند 
املوافقة على الن�سخة النهائية واعتمادها. من ال�سروري متكي جمل�س االأمة من خالل تزويده باالأدوات واملعارف 
املنا�سبة عند الدعوة اإىل اعتماد موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي. ويجب تقدمي وثيقة املوازنة اإىل جمل�س االأمة 

مع اإدماج موؤ�سرات النوع االجتماعي  يف وثيقة املوازنة وعلى م�ستوى الربامج وامل�ستوى اال�سرتاتيجي. 

3.3.3 مرحلة التنفيذ
ة يف ما يتعّلق بتنفيذ امل�ساريع. فمن املعروف  مرحلة تنفيذ املوازنة هي املرحلة التي تربز فيها حتّديات كثرية، خا�سّ
اأحد  اعتبار ذلك  امل�ساريع. ميكن  بع�س  على  العمل  توؤّخر  بع�س احلاالت  العملّيات احلكومّية يف  اأّن بريوقراطية 
ا يف متابعة التنفيذ، مثل وحدة االإجناز واالأداء  التحّديات التي تواجهها املوازنة. تلعب هيئات احلكومة املختلفة دوراً
اإىل  الراأ�سمالية  النفقات  املالية. ُترتجم  التخطيط والتعاون الدويل، ووزارة  الوزراء، ووزارة  احلكومي يف رئا�سة 
الربنامج التنموي التنفيذّي، الذي ُيعترب خّطة عمل احلكومة لل�سنوات الثالث املقبلة. وتنّظم خّطة العمل هذه عملية 
ا. حّتى هذا اليوم،  ا ودولياً تنفيذ كاّفة امل�ساريع واملبادرات على امل�ستوى الوطني، وهي ت�سمل االأن�سطة املمّولة حملياً
ال يوجد اأي توعية اأو معارف حول طريقة التنفيذ ال�سحيحة يف ما يتعّلق باملوؤ�سرات املرتبطة بالنوع االجتماعي. اإّن 
وحدة االإجناز واالأداء احلكومي يف رئا�سة الوزراء، التي ُيفرت�س اأن تتابع تنفيذ كاّفة االأن�سطة احلكومية، ال تاأخذ 
اأثناء العمل على التنفيذ. ويوؤدي غياب الفهم املراعي للنوع  يف االعتبار االإيدولوجيات املراعية للنوع االجتماعي 

االجتماعي خالل التنفيذ اإىل عرقلة التطوير االإ�سايف للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي. 
تنفيذّية.  لكّل وزارة  االإجمالّية  النفقات  تتّبع  للنوع االجتماعي من خالل نظام  ا�ستخدام موازنة م�ستجيبة  ميكن 
املوازنة  مل�ساريع  املتوّقعة  املوازنة  �سات  خم�سّ املختلفة  التنفيذّية  الوزارات  تراجع  اأن  املرحلة،  هذه  يف  وميكن، 
اإىل  الوزارات  تتوّجه  املوازنة،  �سات  املزيد من خم�سّ اإىل طلب  واإذا برزت احلاجة  للنوع االجتماعي.  امل�ستجيبة 

ا يف ال�سياق االأردين.  ا كثرياً ، ولكن ذلك لي�س �سائعاً دائرة املوازنة العاّمة وتطلب تعديالاً

3.3.4 مرحلة املراقبة
بعد تنفيذ املوازنة، يتّم تفعيل اأدوار مهّمة للتاأّكد من عملية و�سع موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي تكون موّجهة 
من  املقّدمة  االجتماعي،  النوع  على  املوازنة  تاأثريات  حول  ال�سنوية  االأداء  تقارير  ُتعترب  وم�ستدامة.  النتائج  نحو 
قبل الوزارات التنفيذّية اإىل جمل�س الوزراء، اأداة ت�ساعد على اإبراز واقع اجلهود الوطنية التي تبذلها املوؤ�س�سات 
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين يف �سبيل اعتماد نهج لتعميم مراعاة النوع االجتماعي ب�سكل اأكرب. يف الواقع، 
اأطلقت رئا�سة الوزراء نظام تنفيذ ومراقبة يبّي التقّدم املحرز يف كّل م�سروع وكّل ن�ساط بناء على الربنامج التنموي 
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اإىل اخلطط والربامج االأخرى املعتمدة من قبل جمل�س الوزراء. وُت�ساف كّل املوؤ�سرات اإىل  التنفيذي، باالإ�سافة 
النظام بح�سب ورقة امل�سروع )الو�سف( املُعّدة من قبل كّل كيان حكومي عن كّل م�سروع. 

اإّن احلاجة اإىل جمع البيانات من اأجل تقارير االأداء ال�سنوية املتعّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي واأنظمة 
اإىل  باالإ�سافة  االجتماعي،  النوع  اأ�سا�س  على  امل�سّنفة  االإح�ساءات  من  متنّوعة  اأنواع  ا�ستخدام  تتطّلب  التنفيذ 
ت�سنيفات املوازنة املرتبطة بالنوع االجتماعي يف طبيعتها، وجدول ح�سابات يت�سّمن معلومات حول النوع االجتماعي. 
تكون تقارير االأداء ال�سنوية اأداة لر�سد التقّدم القائم على االأدّلة يف امل�ستقبل، ال �سيما عندما يحي الوقت الإعداد 
املوازنة لل�سنة املالية التالية. وتراقب تقارير االأداء ال�سنوية موؤ�سرات االأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي لكّل امل�ساريع 
واالأن�سطة ذات ال�سلة، وتقارنها يف الوقت نف�سه مع موؤ�سرات النوع االجتماعي  املت�سّورة من قبل الوزارات احلكومية. 

3.4  حتّديات املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي يف الأردن 
ُتعترب دائرة املوازنة العاّمة اجلهة الفاعلة االأ�سا�سّية يف ما يتعّلق بت�سميم املوازنة الوطنية، وهي تواجه حتّديات 
ا تلك املتعّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.  متعّددة االأوجه واملجاالت اأثناء اإعدادها لهذه املوازنات، خ�سو�ساً
ميكن اأن تتمّثل التحّديات الرئي�سية يف غياب االإرادة الإعادة تنظيم الت�سميم اخلا�ّس باملوازنات الوطنية من اأجل 
اإدماج النوع االجتماعي كاأ�سا�س لها، على الرغم من جهود اجلهات املعنية املختلفة مثل اللجنة الوطنية االأردنية 
ل�سوؤون املراأة. باالإ�سافة اإىل ذلك، يوؤّدي �سعف البيانات واملعلومات والتحاليل اإىل اإحداث نق�س يف املوارد عندما 
تربز احلاجة اإىل حتديد موؤ�سرات النوع االجتماعي لكل قطاع وكيان. يف هذا ال�سدد، تواجه عملية اإدماج موؤ�سرات 
النوع االجتماعي اأو اإعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بع�س التحديات يف االأردن، وميكن حتديدها كاالآتي: 
لة  على الرغم من مبادرة احلكومة، بقيادة اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة، للعمل على برامج مف�سّ  •
العمل على  فريق  والقدرات يف �سفوف  التوعية  كانت  املوّظفي احلكوميي،  القدرات مع خمتلف  لبناء 
امل�ساريع واجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية ب�ساأن املفاهيم واملبادئ التوجيهية واالأدوات املتعّلقة 
الوطنية  اللجنة  اأّن جهود احلكومة، بقيادة  للنوع االجتماعي، غري كافية. ويف حي  امل�ستجيبة  باملوازنة 
الكامل  التعميم  يف  املتمّثل  الهدف  حُتّقق  مل  ومفيدة،  باالإعجاب  جديرة  كانت  املراأة،  ل�سوؤون  االأردنية 
ملراعاة النوع االجتماعي يف املوازنات العاّمة ب�سبب م�ستوى املوّظفي غري الكايف يف املوؤ�س�سات املختلفة. 

وتت�سّمن:  االجتماعي.  للنوع  امل�ستجيبة  للموازنة  ال�ساملة  العمل  اأطر  غياب   •
املحلية.  وال�سلطات  املركزية  احلكومة  بي  للموازنة  كافية  غري  ت�سنيف  وهيكليات  �سمول  نطاق   ■
تفيد  التي  االجتماعية  اال�ستثمارات  باأّن  املحلّية  ال�سلطات  تواجهها  التي  املالية  ال�سعوبات  وتوحي 
ا ال ت�سّكل اأولوّية ب�سكل عام. وقد يعود ذلك اإىل �سبَبي؛ اأحدهما يتمّثل  املراأة وامل�ستبعدين اجتماعياً
غياب  يف  واالآخر  الدويل،  املجتمع  واأولوّيات  االإقليمية  التحديات  ب�سبب  احلكومة  اأولوّيات  تغرّي  يف 

املعارف الكاملة حول املوؤ�سرات التي يجب ا�ستخدامها واإدماجها. 
اال�سرتاتيجيات  اإطار  يف  النتائج  نحو  واملوّجه  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيب  التخطيط  �سعف   ■
وال�سيا�سات القطاعية املختلفة. حّتى اليوم، ال ت�ستند عملية واأ�سلوب التخطيط اإىل موؤ�سرات ملمو�سة 
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ة  بالكامل. ويف حي اأّنه يتّم جتميع وت�سميم موؤ�سرات االأداء الرئي�سية ويتّم ا�ستخدام النماذج اخلا�سّ
باأوراق امل�ساريع من قبل الكيانات احلكومية املختلفة، ما زالت يف معظمها قائمة على امل�ساريع ولي�س 
ا من الكيانات العاّمة باإدماج النوع االجتماعي �سمن عمليات  على املوؤ�سرات. فتقوم ن�سبة قليلة جدًّ

ة بها ب�سكل منا�سب.  و�سع املوازنات اخلا�سّ
التزام  على  تطراأ  التي  بالتغرّيات  مرتبط  اأمر  وهو  ال�سيا�سّية،  االإرادة  غياب  ب�سبب  البطيء  لتنفيذ   •
التن�سيق  م�ستويات  اإىل  باالإ�سافة  االجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة  للموازنة  االأولوّية  باإعطاء  احلكومات 
املنخف�سة بي اجلهات املعنية. يواجه التنفيذ البطيء عادةاً تغرّيات يف االإدارة ويف املوّظفي، ما يعرقل 

ا للممار�سات الدولّية الف�سلى.  عملية بناء القدرات وعملية التخطيط وو�سع املوازنة وفقاً
ا يف ال�سيا�سات  املوازنة من ناحية تنفيذ املوازنات الوطنّية. لالأ�سف، يتفاقم غياب الثقة حالياً م�سداقية   •
ة بها. ويوؤدي ذلك اإىل عرقلة عملية  احلكومية لي�سمل املوازنات العاّمة وم�ستويات االإنفاق املختلفة اخلا�سّ

املوافقة على املوازنة ب�سكل منا�سب والتنفيذ ال�سحيح لها.
�سات املوازنة للربامج املتمحورة حول النوع االجتماعي. تبّي االأبحاث  موثوقية و�سالحية خم�سّ �سعف   •
املتعّلقة بتتّبع النفقات اأّن املوازنات والنفقات ال ت�ستجيب للنوع االجتماعي وت�ستند يف معظم االأحيان اإىل 

امل�ساريع القائمة اإىل النوع االجتماعي فقط ولي�س اإىل املوؤ�سرات. 
ال�ساملة  املوازنات  اإعداد  تعيق  التي  الرئي�سية  التحّديات  اأحد  املنا�سبة  البيانات غري  ُتعترب عملية جمع   •
املحلي  الناجت  اليوم، ال ميكن احت�ساب  املثال، حّتى  �سبيل  للنوع االجتماعي. على  وامل�ستجيبة  ا  اجتماعياً
االإجمايل(، وال جتري دائرة  الناجت املحلي  امل�ساركة يف  النوع االجتماعي )ن�سبة  اأ�سا�س  االإجمايل على 
املحلي  الناجت  توّفر  اأن  ميكن  اأخرى  م�سوحات  اأي  اأو  الوقت  ال�ستخدام  م�سوحات  العاّمة  االإح�ساءات 
االإجمايل على اأ�سا�س النوع االجتماعي )امل�ساركة ح�سب اجلن�س يف الناجت املحلي االإجمايل(. يف منطقة 
االأخذ  مع  فقط،   %18 املراأة  الناجتة عن  املخرجات  ن�سبة  تبلغ   ، مثالاً اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
امل�ساركة  ن�سبة  تعزيز  ي�ساهم  املنطقة.  يف  ال�سّكان  عدد  من   %50 حوايل  ت�سّكل  املراأة  اأّن  االعتبار  يف 
وفر�س  االإجمايل  املحلي  )الناجت  االإ�سافية  االقت�سادية  الفر�س  اإجمايل  85% من  بـ  العاملة  القوة  يف 
العمل(.28 اإّن احل�سول على هذا النوع من البيانات يدعم عملية ت�سميم املوازنات والربامج امل�ستجيبة 
للنوع االجتماعي. يتمّثل مثل اآخر على ذلك يف احت�ساب تاأثري االإيرادات على اأ�سا�س النوع االجتماعي. 
تاأثري  اإىل  اإيالء االهتمام  النوع االجتماعي، من دون  النفقات على  تاأثري  الرتكيز على  يتّم  اليوم،  حّتى 

م�ستوى االإيرادات على النوع االجتماعي. فتربز احلاجة اإىل حتليل الفجوة بي النفقات واالإيرادات.
وال�سركاء  الفاعلة احلكومية  وبي اجلهات  احلكومية،  الفاعلة  اجلهات  بي  الداخلي  التن�سيق  �سعف   •

التقنيي الذين يعملون �سمن جهاز مرّكب ُيعنى ب�سيا�سات التخطيط. 
التقارير.  واإعداد  والتقييم  املراقبة  تدابري  وغياب  احلكومية  اخلطة  بتنفيذ  اخلا�سة  املتابعة  �سعف   •

28 »حتقيق امل�صاواة بني الرجل واملراأة يف املنطقة العربية يف و�صط عامل العمل املتغري�، تقرير ملنظمة العمل الدولية

»Achieving Gender Equality in the Arab Region amids the Changing World of Work, ILO Report«
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يوؤدي ذلك اإىل عرقلة القدرة على اإدراك تاأثري تنفيذ اأو ت�سميم اخلطط، واإىل تقوي�س عمليات اإ�سالح 
وت�سميم املوازنة املقبلة. 

يوجد عدد من املتطّلبات االإ�سافية التي يجب اأن ُتنّفذ للح�سول على موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي يف االأردن، 
وهي تت�سّمن ما يلي: بيانات واإح�ساءات م�سّنفة على اأ�سا�س النوع االجتماعي، وتنمية القدرات املتقّدمة، والدالئل 
ا، واملنا�سرة والت�سبيك املعّزز، والعمل مع املجال�س  التدريبية التي يجب ن�سرها، وامل�ساعدة التقنية االأكرث ا�ستهدافاً
املحا�سبة  وتعزيز  االأف�سل،  والتن�سيق  امل�ستدامة(،  التنمية  )اأهداف  الدولية  ال�سيا�سات  واإدماج  والبلدية،  املحلية 
واالإدارة. بناء على ذلك، عند مناق�سة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف االأردن، يربز عدد من الفر�س التي 

يجب اأن تاأخذ يف االعتبار خمتلف النطاقات التي يتعّي اإدماجها يف عملية التخطيط وو�سع املوازنة.

3.5  فر�ــس املوازنة امل�صــتجيبة للنوع الجتماعي يف الأردن
اإّن وجود عدد من التحّديات ال يعني غياب الفر�س. بل على العك�س، يتوّفر يف االأردن عدد من الفر�س غري امل�سبوقة 
التي ميكن اال�ستفادة منها لدعم االإ�سالح املايل من اأجل اإدماج املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي. تتوّفر فر�س 
كثرية على م�ستوى االإ�سالح يف االأردن، و�سيتّم النظر يف فر�سَتي بالتف�سيل يف ما يتعّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع 

االجتماعي، وهما: 

3.5.1 و�صــع املـــوازنـــة امل�صـتجيبة للنـــوع الجتماعي على  
    م�صتوى املحافظات

قانون  على  املوافقة  ومع  الوطني.  ال�سعيد  على  والتطوير  التخطيط  عملية  عقود  منذ  املركزية  احلكومة  ُتوّجه 
2015 وقانون البلديات، خطت احلكومة خطوة اأوىل مهّمة نحو تعزيز نهج ت�ساعدي اأكرث  الالمركزية يف العام 
لتحديد احتياجات اخلدمات واأولويات ال�سيا�سات، بناء على دور املجال�س اجلديدة املنتخبة يف املحافظات. وُتعترب 
جمموعة الت�سريعات اجلديدة خطوة يف االجّتاه ال�سحيح، ولكّنها اأثارت بع�س املخاوف يف املجتمع املدين، وبي 
ا يف ما يتعّلق مب�سار االنتقال الدميقراطي يف االأردن. وعلى الرغم من  امل�سوؤولي املحلّيي املنتخبي والنا�س عموماً
اأّن هذه االإ�سالحات انُتقدت ب�سبب درجة تعقيدها وتكاليفها املحتملة، اإال اأّنها تتيح على االأقّل اإمكانّية اأكرب ملحا�سبة 
ا الإتاحة  ا جدًّ للنوع االجتماعي عامالاً مهمًّ اإدماج املوازنة امل�ستجيبة  التوا�سل والت�سارك. وُيعترب  احلكومة وزيادة 
التطّور املنا�سب. وجتدر االإ�سارة اإىل اأّنه من خالل العمل على امل�ستويات املحلية، ي�سل اأثر ال�سيا�سات وتنفيذها اإىل 
االأ�سر املعي�سية ب�سكل اأ�سرع من العمل على �سعيد البالد. وي�سمح ذلك بتحقيق نتائج اأف�سل على �سعيد املجتمع. يف 
هذا ال�سدد، فاإّن القدرة على ا�ستخدام موؤ�سرات النوع االجتماعي بنجاح �سمن املوازنات قد توؤّثر ب�سكل مبا�سر 
كّل جمتمع حملي  ي�سمح حتليل  اأخرى،  من جهة  اأعاله.  املذكور  ال�سبب  نتيجة  املحلي  امل�ستوى  على  التنفيذ  على 
بتح�سي اال�ستهداف اأثناء و�سع املوؤ�سرات واملوازنات. وبالتايل، تربز نتائج اأف�سل ب�سبب اّت�سالها الوثيق بالواقع 

يف املناطق/املنطقة. 



مــركـــــز القـــد�س للــدرا�صــــات ال�صــيــا�صــــيـة78

تقع ال�سلطة ما دون امل�ستوى املركزي يف االأردن مبعظمها �سمن املحافظات الـ 12، التي ُتعترب وحدات المركزية 
للحكومة املركزية وحت�سل على التمويل عرب وزارة الداخلية. ُيعيَّ املحافظون من قبل احلكومة املركزية ويكونون 
م�سوؤولي اأمام وزارة الداخلية، كما يتحّملون امل�سوؤولية الرئي�سية عن االأمن. ومبوجب قانون الالمركزية اجلديد، 
مّت تو�سيع واليتهم مبا يزيد من دورهم يف تن�سيق املجال�س التنفيذية احلالية وجمال�س املحافظة املنتخبة، كما يزيد 
من م�سوؤولياتهم يف جمال التخطيط التنموي يف كّل حمافظة. ويف اإطار الالمركزية اجلديد، يجب اأن يرتبط دور 
املحافظات يف التخطيط التنموي باملدخالت والتن�سيق مع املحافظات بو�سفها مراكز لل�سّكان والن�ساط االقت�سادي. 
ا�سرتاتيجية الالمركزية. وقد اعُتربت  تنفيذ  اأجل  ا من  ُيعترب دور املحافظات يف عملية حتقيق الالمركزية مهمًّ
تقدمي  على  االأ�سا�سية  وظيفتها  واقت�سرت  العمودي،  االإداري  الهرم  يف  االأدنى  امل�ستوى  ا  �سابقاً املحلية  ال�سلطات 
احلجم  اقت�سادات  وتوافر  املحافظات،  م�ستوى  على  والب�سرية  املالية  املوارد  ندرة  ُتذكر  ما  ا  وكثرياً اخلدمات. 
اإىل  الرامية  للجهود  معاِر�سة  كحجج  املحافظات،  وم�ستوى  الوطني  امل�ستوى  على  اخلدمات  تقدمي  يف  املفرت�سة 
اإدارة املوارد اأو امل�ساعدة يف تنمية املحافظات. ويتجاهل هذا الراأي دور ال�سلطات املحلية كموؤ�س�سات حكم متثيلية، 
قرارات  اّتخاذ  اإىل جانب  االجتماعي،  والرفاه  املواطني  اهتمامات  وتعزيز  ت�سجيل  على  االأوىل  وظيفتها  تنطوي 
فة يف ما يتعّلق بتوفري اخلدمات االأ�سا�سّية للمواطني. باالإ�سافة اإىل ذلك، تلعب جمال�س املحافظات  �سفافة ومن�سِ
ا يف التاأّكد من اإدماج مطالب املواطني يف الربامج التنموية. بالتايل، حتتاج العالقة بي االأردنّيي واحلكومة  دوراً
املحلية اإىل التعزيز والتقوية. ويدّل ذلك على الرغبة يف اإعداد ا�سرتاتيجية المركزية وطنية/خطة تنفيذ المركزية، 
تر�سم ال�سلة والروابط يف العمل كّله بي جمال�س املحافظات ومع اجلهات املعنية مثل الهيئات التنفيذية واملجال�س 
اأن ت�سمل اال�سرتاتيجية/خطة التنفيذ جميع اجلهات الفاعلة واالأن�سطة التي تندرج �سمن عملية  املحلية. ويجب 

حتقيق الالمركزية، مبا فيها منهجية التزامن التي تاأخذ يف االعتبار الت�سريعات و�سركاء التنفيذ. 
مع بروز احلاجة اإىل اإدماج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف نظام التخطيط العاّم، تربز فر�سة ا�ستثنائية. 
ا من  فما زالت العملية احلالية لو�سع املوازنات يف املحافظات املختلفة، يف ظل املجال�س القائمة، ت�سهد م�ستوى جّيداً
بناء القدرات. ومن املهّم العمل مع خمتلف اأع�ساء املجال�س املحلية وجمال�س املحافظات على امل�ستوى االأ�سا�سي، 
حيث يجب تعميم عملية اإدماج التحليل املراعي للنوع االجتماعي والت�سديد على اأهمية امل�ساألة. وُيعترب اإدماج النوع 
ا للبدء بذلك. وب�سبب طابع  ا جّيداً االجتماعي �سمن خمتلف عمليات التنمية والتخطيط واإعداد املوازنات منوذجاً
ح هذه النقطة ب�سكل اإ�سايف يف ق�سم اخليارات  املجال�س اجلديد، تتوّفر فر�سة فعلية لتحقيق قيمة م�سافة. �سُتو�سَّ

والتو�سيات املتعّلقة بال�سيا�سات يف ورقة ال�سيا�سات الراهنة.

3.5.2 ماأ�ص�صة املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي يف الأردن
وء على احلالة الّراهنة للحوكمة واملنا�سرة. وقد ُكّلفت وزارة املالية ودائرة املوازنة العاّمة  �سي�سّلط هذا الق�سم ال�سّ
باإعداد املوازنات العاّمة ال�ّسنوية و�سياغتها، ف�سالاً عن االإ�سراف على اأداء املوؤ�ّس�سات املعنية باإعداد امليزانيات. 
ا يف االإ�سالح املايل، مراعيةاً تو�سيات املجتمع الّدويل وال�ّسيا�سات واال�سرتاتيجيات  ا قيادياً وتوؤّدي وزارة املالية دوراً
ا �سروط االإقرا�س. وُي�سار اإىل اأّن حوكمة النوع االجتماعي احلالية ب�سكل عاّم، وحوكمة  ا ولي�س اآخراً الوطنية واأخرياً
املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ب�سكل خا�ّس، م�سّتتة، كما تفتقر خمتلف اجلهات الفاعلة ب�سكل هائل اإىل االأفكار 
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وخطط  �سيا�سات  لو�سع  جّبارة  ا  جهوداً املراأة  ل�سوؤون  االأردنية  الوطنية  اللجنة  بذلت  وقد  والتوّجهات.  واالأ�ساليب 
اأّنها  اإال  القدرات،  وبناء  الّتوعية  منحى  اأخذ  اللجنة  دور  اأّن  من  وبالّرغم  االجتماعي.  للنوع  م�ستجيبة  وموازنات 
ا يف منا�سرة حقوق املراأة ويف  ا كبرياً ا على املنا�سرة حول املوا�سيع املرتبطة بالنوع االجتماعي،  واأّدت دوراً عملت اأي�ساً
تعزيز امل�ساواة على �سّتى القنوات ويف عدد كبري من القطاعات. كذلك، يقع على عاتق اللجنة و�سع اال�سرتاتيجية 
ا يف الورقة الّراهنة. وبالّرغم من اأّن ا�سرتاتيجية فرتة   الوطنية للمراأة االأردنية وتنفيذها وتقييمها، كما ذكر اآنفاً
2013-2017 تاأتي على ذكر املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، معتربةاً اإّياها اأداة اأ�سا�سّية لتعزيز التنمية و�سمان 
امل�ساواة ومتكي الّن�ساء والفتيات، مل تتمّكن هذه اال�سرتاتيجية اإاّل من اإقامة جهات تن�سيق يف الوزارات واملوؤ�ّس�سات 
ا على تدريب املن�ّسقي وزيادة قدراتهم. لكّن هذه اجلهود اجلديرة باالإعجاب واملّتجهة  العاّمة. وعملت اللجنة اأي�ساً

يف امل�سار ال�سحيح مل توؤدِّ اإىل و�سع موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي، ويعود ذلك اإىل االأ�سباب التالية:
املوؤ�س�سات العاّمة ت�سّم موّظفي مبتدئي ومتو�ّسطي الّرتب  خمتلف  يف  اأقيمت  التي  التن�سيق  جهات  اإّن   ■

مّطلعي ولكن لي�سوا على توا�سل مبا�سر مع وا�سعي ال�ّسيا�سات و�سانعي القرار �سمن موؤ�س�ساتهم.
ووا�سعو ال�سيا�سات ق�سايا النوع االجتماعي ذات اأولوّية، مّما يعّوق عمل جهات  القرار  �سانعو  يعترب  ال   ■

التن�سيق ويعيق اإدماج منظور النوع االجتماعي  يف ال�ّسيا�سات واملوازنات واخلطط.
به  باأ�س  ال  ا  عدداً تغّطي  الراأ�سمالية  النفقات  من  �سغرية  مئوية  ن�سبة  احلايل  املوازنة  تق�سيم  ي�سّم   ■
اأُخرى م�سّممة على اأ�سا�س ورقة  اأو  اإّما م�ساريع مل ُتنجز يف ال�ّسنة ال�ّسابقة  من امل�ساريع. وي�سمل ذلك 
ة  املوؤ�سرات، وخا�سّ املوؤ�ّسرات. فُتدخل  اإىل  باال�ستناد  امل�ساريع  ُت�سّمم  االأحيان، ال  امل�ساريع. ويف معظم 
النوع االجتماعي منه،ا يف ورقة امل�سروع بعد اأن ُي�سّمم، مّما يعّوق و�سع موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي 

كما يجب.
ا وا�سعة ُبذلت يف هذا املجال، لكّنها حّتى يومنا هذا مل حتّقق ن�سبة عالية من النجاح. وثّمة  اأّن جهوداً ال �سّك يف 
فراغ هائل يف ما يتعّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي. و�سي�سّكل اجلهد الذي تقوم به اللجنة الوطنية االأردنية 
ا،  اأداة ممتازة الإدراج مقيا�س النوع االجتماعي  يف عملية املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.  ل�سوؤون املراأة حالياً
ويجدر اإن�ساء جمل�س اإدارة لي�سرف على كاّفة اجلهود املبذولة املتعّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي وبالنوع 
ا  ا لي�س فقط جلهة التنفيذ، ولكن اأي�ساً ا حا�سماً االجتماعي ب�سكل عاّم وين�ّسقها. وُيعّد االإ�سراف على هذه العملية اأمراً
جلهة التن�سيق. وتتجّلى الفجوة يف التن�سيق على امل�ستوى املحّلي كما على امل�ستوى الّدويل، اإذ ترّكز منّظمات دولية 
عّدة على م�سائل النوع االجتماعي، ولكن يعمل كّل منها ب�سكل م�ستقّل يف معظم االأحيان. و�سي�سهل حتقيق امل�ساءلة 

وال�سفافية حينما يتّم اإن�ساء جمل�س اإدارة وبعد ماأ�س�سة العمل على مراعاة منظور النوع االجتماعي.
و�ستحّدد احلوكمة املرتبطة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي عملية امل�ساءلة التي تتطّلب درجة عالية من االلتزام 
من اأجل حتليل موؤ�ّس�سات القطاع العام و�سيا�ساتها، وكيف تعك�س هذه ال�ّسيا�سات عملية التخطيط للموازنة املراعية 
ل اىل نهج منا�سب للّتعامل مع �سيا�سات  للنوع االجتماعي. وبعد ماأ�س�سة ق�سايا النوع االجتماعي، �سي�سهل التو�سّ
وا�سرتاتيجيات وطنية ودولية �ساملة. وميكن اأن يوؤّدي نظام التنفيذ القائم على تكنولوجيا املعلومات احلايل الّتابع 
هذا  املعلومات  تكنولوجيا  برنامج  فيظهر  اجلهود.  وتن�سيق  التنفيذ  عملية  تقييم  يف  هائالاً  ا  دوراً الوزراء  لرئا�سة 
بالنوع  اإدخال عن�سر خا�س  وبالتايل ميكنه  املوؤ�ّسرات،  امل�ساريع وعلى م�ستوى  التقّدم املحرز على م�ستوى  تباين 

االجتماعي للمتابعة االإلكرتونية ولو�سع اأدوات متابعة ذات �سلة.
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ومن �ساأن ماأ�س�سة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بي اجلهات املعنية29 تعزيز ال�ّسفافية وامل�ساءلة احلكومية اإزاء 
ق�سايا النوع االجتماعي وزيادة فعالية ال�ّسيا�سة العاّمة والنمّو االقت�سادي. وينطوي االأ�سا�س املنطقي االقت�سادي 
ومن  االإنتاج  الّتي حتّد من  امل�ساواة  اأوجه عدم  الق�ساء على  االجتماعي على  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  و�سع  وراء 
االإنفاق  اإىل  التنبه  املوازنة  يف  االجتماعي  النوع  منظور  اعتماد  وي�ستلزم  والّرفاه.  الراحة  ووقت  القدرات  تطوير 
ة بكّل من االإنفاق واالإيرادات، كما يجدر العمل مع خمتلف  واالإيرادات على حّد �سواء واإىل االأدوات امل�ستعملة اخلا�سّ

االأطراف الفاعلة واجلهات املعنية على امل�ستويي املحّلي والّدويل.

3.5.3 �صلة الو�صــل باملوازنة امل�صــتجيبة للنوع الجتماعي يف  
    اأهــداف التنمية امل�صــتدامة ل�صـتيفاء متطّلبات اأهداف  

    التنمية امل�صتدامة
ا وميزنة منّظمة  ُتعّد عملية و�سع موازنة حكومية تراعي منظور النوع االجتماعي عملية معّقدة ال ت�ستلزم تخطيطاً
بلوغ  للنوع االجتماعي  امل�ستجيبة  املوازنة  وتي�ّسر  التزامات وطنية ودولية.  ا  اأي�ساً ا فح�سب، بل تتطّلب  ا جّيداً تنظيماً
درجات اأعلى من الدّقة واال�ستدامة من خالل توزيع االأموال املتاحة ب�سكل اأدّق لتلبية االحتياجات الفعلية ملختلف 
املجموعات االجتماعية. ومع ذلك، يجب اال�ستفادة من اأهداف التنمية امل�ستدامة احلالية املدرجة يف جدول اأعمال 
العام 2030 لدعم اإدماج املوازنات واخلطط القائمة على النوع االجتماعي. واأتت اأهداف التنمية امل�ستدامة املدرجة 
اأهمية االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان، ف�سالاً عن االّتفاقيات الدولية  2030 لت�سّدد على  اأعمال العام  يف جدول 
االأخرى املتعّلقة بالقواني الدولية وبحقوق االإن�سان ولتعيد التاأكيد عليها. ويعّزز جدول االأعمال هذا امل�ساواة بي 
ا لُتدِخلها البلدان يف �سيا�ساتها الوطنية  اجلن�سي وي�سعى اإىل اإزالة اأ�سكال التمييز من املجتمعات. وُو�سع 17 هدفاً

من اأجل تعزيز التنمية.
منظورين  اإىل  باال�ستناد  امل�ستدامة  التنمية  واأهداف  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  بي  ما  املواءمة  وت�سهل 
امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  خام�س  مع  عاّم  ب�سكل  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  ان�سجام  اأوّلهما  خمتلفي؛ 
)حتقيق امل�ساواة بي اجلن�سي ومتكي الن�ساء والفتيات كاّفة( ومع اأهدافه الفرعية )الت�سدي مبا�سرة الأوجه عدم 
امل�ساواة بي اجلن�سي(. وي�ستمل الهدف اخلام�س على �سّتة اأهداف فرعية تندرج جميعها حتت عنوان دعم البلدان 
الّراهنة،  ا بالورقة  اأّن املوؤ�ّسر الفرعي5 .ج.1 هو االأكرث ارتباطاً اإىل  ل�سمان امل�ساواة من منظور جن�ساين. وُي�سار 
�س مبالغ لتحقيق امل�ساواة بي  �سات العاّمة وتخ�سّ باأنظمة تر�سد املخ�سّ الّتي تتمتع  اإنه يحّدد ن�سبة البلدان  اإذ 
اجلن�سي ومتكي املراأة. وميكن اأن ي�ستعي فريقا التخطيط وامليزانية يف االأردن باملوؤ�سرات التي تندرج حتت الهدف 
اخلام�س باعتبارها موؤ�ّسرات جن�سانية اأ�سا�سّية يتعّي اعتمادها. وا�ستعي بب�سعة موؤ�سرات يف م�ساريع معّينة، لكّنها 
مل ُتعتمد كقاعدة للميزنة، ومنها: ن�سبة املقاعد الّتي ت�سغلها الن�ساء يف جمال�س االأّمة الوطنية واحلكومات املحلية. 
ة بهذا الهدف الّتي ميكن ربطها بال�سياق االأردين على �سبيل املثال ال احل�سر: ن�سبة  ومن املوؤ�ّسرات االأخرى اخلا�سّ
الفئة  الن�ساء من  15؛ ون�سبة  للمّرة االأوىل قبل �سّن  اأو ارتبطن  اللواتي تزّوجن   24-20 العمرية  الفئة  الن�ساء من 

العمرية 20-24 اللواتي تزّوجن اأو ارتبطن للمّرة االأوىل قبل �سّن 30.18
29 اإّن اجلهات املعنية الرئي�صية املنخرطة يف ماأ�ص�صة املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي يف الأردن هي دائرة املوازنة العاّمة واللجنة الوطنية الأردنية ل�صوؤون املراأة والوزارات التنفيذية.
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العاّمة  �سات  املخ�سّ تر�سد  باأنظمة  تتمّتع  التي  الّدول  ن�سبة  هو  الورقة  بهذه  ا  ارتباطاً االأكرث  املوؤ�ّسر  واإّن   -
�س مبالغ لتحقيق امل�ساواة بي اجلن�سي ومتكي الن�ساء. وينبغي اأن ي�سّكل هذا املوؤ�ّسر االأخري الركيزة الّتي  وتخ�سّ

يبنى عليها االإ�سالح يف التخطيط وامليزانية وامليزانية.
ويتمّثل املنظور الثاين باال�ستعانة مبختلف اأهداف التنمية امل�ستدامة باعتبارها دليالاً ملختلف املوؤ�ّسرات الّتي يجدر 
اإدخالها يف املوازنة ويف عملية اإعدادها. ومبا اأّن تعميم منظور النوع االجتماعي يعني جت�سيد املتطلبات الت�سريعية 
باأهداف  اال�ستعانة  تكون  املوازنة،  عملية  خالل  من  اجلن�سي  بي  امل�ساواة  تعزيز  اأجل  من  والربامج  لل�سيا�سات 
ا  ا بالغ االأهمية. وكما ُذكر اأعاله، ي�سمل جدول االأعمال الذي ي�سّم 17 هدفاً التنمية امل�ستدامة كاأداة توجيهية اأمراً
ا من املوؤ�سرات املتعّلقة بكّل هدف. وبطبيعة احلال، يرتبط بع�سها بالنوع االجتماعي، يف حي اأّن البع�س االآخر  عدداً
ال عالقة له بهذه امل�ساألة. وتلتزم حكومة االأردن باأهداف التنمية امل�ستدامة وبجدول اأعمال العام 2030 ، فت�ستعي 
باأهداف التنمية امل�ستدامة معتربةاً اإّياها اأداة ت�ساعد على اجلمع ما بي جمموعتي من املعارف ما زالتا منف�سلتي 

ا يف االأردن )املوؤ�ّسرات املتعّلقة بالنوع االجتماعي والتمويل العاّم(. متاماً
اأّنه ميكن اعتماد عدد من املوؤ�سرات  ولدى احلديث عن املوؤ�ّسرات املتعّلقة بالنوع االجتماعي، جتدر االإ�سارة اإىل 
لتغطية خمتلف املجاالت والقطاعات. ويتّم اإدخال خمتلف موؤ�ّسرات اأهداف التنمية امل�ستدامة يف عملية املوازنة 
النموذج  الّتي تتما�سى مع  الدولية )تلك  ا مبقارنتها مع االأهداف وال�سياقات  اأي�ساً الأّنها تنّظمها وتدعمها وت�سمح 
االأردين(. و�ستوؤّدي تنمية هذا التزامن والتنا�سق اإىل اإغناء عملية املوازنة العاّمة واإىل الدفع مبختلف الكيانات اإىل 

اعتماد موؤ�سرات النوع االجتماعي لر�سد الفجوات بي اجلن�سي يف كّل منطقة.
ويعر�س اجلزء االآتي من التقرير موؤ�ّسرين كمثال عن ربط املوازنات باأهداف التنمية امل�ستدامة:

فر�س العمل مقابل التوظيف القطاعي ح�سب اجلن�س؛ اإّن خام�س اأهداف التنمية امل�ستدامة الذي  توفري   •
يتعّلق بتحقيق امل�ساواة بي اجلن�سي ومتكي الن�ساء والفتيات كاّفة ي�ستمل على هدف فرعي يتمّثل ب�سمان 
ا  امل�ساركة وتكافوؤ الفر�س للن�ساء والفتيات يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية والعاّمة )�سواء اأكانت اأدواراً
قيادية اأو متو�سطة الرتب(. ويهدف توفري فر�س العمل �سمن االقت�ساد على املدى الطويل اإىل تويّل ن�سبة 
ا  اأكرب من القوى العاملة هذه الوظائف. وهذه خطوة اأّولية لتمهيد الطريق اأمام اإن�ساء اقت�ساد اأكرث اإدماجاً

ملنظور النوع االجتماعي.
االأردن لالقت�ساد من منوذج قائم على اخلدمات اإىل منوذج يعتمد اأكرث على  اأهمية حتويل حكومة  تربز   •
القيمة امل�سافة. ف�سي�ساعد هذا التحّول على تعزيز الفر�س يف املجاالت القطاعية االأخرى من االقت�ساد 
)مثل قطاعات الزراعة وتكنولوجيا املعلومات وال�سناعة والطاقة والطّب( مّما يوؤّدي اإىل توفري املزيد 
من فر�س العمل املحلية ويتيح ل�سوق العمل االأردين اأن ي�ستوعب ن�سبة اأكرب من القوى العاملة. ولتحقيق 
ا الّتي تنطوي على اإمكانية زيادة م�ساركة  هذا التحّول، ينبغي حتديد القطاعات االقت�سادية، خ�سو�ساً

املراأة يف القوى العاملة، فتو�سع بالتايل ال�سيا�سات املراعية لها ويجري االعتماد عليها.
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4. اخلامتة وال�صتنتاجات والّتو�صيات
4.1 ال�صتنتاجات

اإليها  لة الّتي خُل�س  بناءاً على الّتحليل الّذي ورد يف االأق�سام ال�ّسابقة، �سُت�ستعَر�س يف ما يلي اال�ستنتاجات املف�سّ
املوازنة  تطبيق  تعزيز  نحو  الطريق  لتمهيد  العملية  املنهجية  والّتو�سيات  ال�ّسيا�سات  خيارات  و�ستو�سع  التقرير، 
اأتقنت  الّتي  الّدول  اأحرزت  فقد  املختارة.  االأربعة  القطاعات  اإىل  ا  ا�ستناداً االأردن  االجتماعي يف  للّنوع  امل�ستجيبة 
ا الفتاًا يف جمال التنمية. لذا، يجدر تعميم املوازنة امل�ستجيبة للنوع  و�سع املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي تقّدماً
اإىل حتقيقه  ت�سعى احلكومة  الّذي  االقت�سادي  التحّول  ويرمي  الوطني.  ودون  الوطني  امل�ستويي  على  االجتماعي 
اأخرى  عوامل  عن  ف�سالاً  املوازنة،  واعداد  التخطيط  عند  االعتبار  يف  الاّلم�ساواة  اأوجه  معظم  اأخذ  �سمان  اإىل 
كافتقار اخلطط واملوازنات احلكومية للبيانات امل�سّنفة على اأ�سا�س النوع االجتماعي وقّلة الرتكيز على االأولويات 

واالحتياجات وامل�سالح يف التدّخالت املرتبطة بالنوع االجتماعي .
فت�سرياال�ستنتاجات الرئي�سية اإىل اأّنه:

اأحرزته االأردن يف طرح منظور النوع االجتماعي وتعزيز قدرات مراكز تن�سيق  الّذي  التقّدم  من  بالّرغم   ■
ا ال باأ�س به من  م�سائل النوع االجتماعي يف خمتلف املنّظمات احلكومية، اإال اأّن البلد ما زال يواجه عدداً

التحّديات الّتي تعيق و�سع موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي. 
يتوّفر عدد من الفر�س اجلّيدة الّتي ميكن لالأردن اال�ستفادة منها بدعم من املجتمع الّدويل وحتت مظّلة   ■
ا  ال�سيا�سات الّدولية والوطنية. وتكمن هذه الفر�س يف جهود االإ�سالح املختلفة الّتي تبذلها احلكومة حالياً

ل اأعاله.  بالتزامن مع جداول اأعمال الدعم الدويل، كجدول اأعمال العام 2030 املف�سّ
موازناتها  يف  ترّكز  ال  اإذ  االجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  فهم  عن  احلكومية  املوؤ�س�سات  تعجز   ■
على امل�سائل االقت�سادية واالجتماعية الرئي�سية الّتي ُيتغا�سى عنها يف الغالب اأو ُيعّتم عليها خالل و�سع 

املوازنات وحتليل ال�سيا�سات و�سنع القرارات التقليدية.
ا ي�سعى اإىل حتقيق م�سالح  باعتبارها نهجاً االجتماعي،  للنوع  امل�ستجيبة  للموازنة  النظري  الفهم  ي�سّكل   ■
اإيجابية تقوم على االأخذ مببداأ التمييز  اإ�سافية واّتخاذ تدابريعمل  اإ�سراكهّن يف ن�ساطات  الّن�ساء عرب 
ا من عملية تعميم  االإيجابي للتخفيف من اآثار التمييز التاريخي ومن اأوجه احلرمان الناجتة عنه، جزءاً
ا من العملية ككل، اإذ يرتكز تعميم منظور  منظور النوع االجتماعي. لكّن الفهم النظري ال يعدو كونه جزءاً
النوع االجتماعي ب�سكل اأ�سا�سي على �عملية تقييم االآثار الّتي ُتلحقها االإجراءات املقّرر اّتخاذها بالذكور 
جميع  وعلى  املجاالت  كاّفة  يف  الربامج  اأو  ال�سيا�سات  وو�سع  الّت�سريع  االإجراءات  هذه  وت�سمل  واالإناث. 
اللذين تتطلبهما  التوجيه نف�سيهما  واإعادة  التقييم  النوع االجتماعي اعتماد  عد�. فتتطّلب ميزانية  ال�سّ

اأن�سطة املوازنة العادية.
ة يف الوزارات االأربعة  االفتقار اإىل البيانات امل�سّنفة وموؤ�سرات النوع االجتماعي ب�سكل عاّم، وخا�سّ �سّكل   ■
امل�ستهدفة، عقبة اأ�سا�سية اأمام تقدمي االأدّلة امللمو�سة على الاّلم�ساواة بي اجلن�سي واأمام و�سع ال�سيا�سات 
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القائمة على االأدّلة. فتتيح البيانات امل�سّنفة وموؤ�ّسرات النوع االجتماعي ملديري الربامج و�سانعي القرار 
البحث املعّمق يف تقدمي اخلدمات ويف النتائج املحّققة يف جمال امل�ساواة بي اجلن�سي ويف بيانات النتائج 
لكي يتمّكنوا من حتديد الفوارق القائمة بي فئات ال�ّسكان الّرئي�سية ويتمّكنوا من تقييم االآثار املرتّتبة 

على االإنفاق العاّم ب�سبب تعزيز املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف خمتلف مراحل املوازنة.
عيدين الكّلي  النق�س االإ�سايف يف البيانات امل�سّنفة على اأ�سا�س النوع االجتماعي املالئمة على ال�سّ ي�سّكل   ■
ا اأمام و�سع اخلطط واملوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي كما يجب. وُتعترب املعلومات  واجلزئي عائقاً
وت�سري حتليالت  ومفيدة.  واإجراء حتاليل معّمقة  املوؤ�ّسرات  تعزيز ت�سميم  ا يف  والبيانات عاماّل حا�سماً

مناذج املوازنة احلالية اإىل ذلك.
 )130 لو�سع املوازنات داخل الكيانات احلكومية )عددها  ا  �سيوعاً االأكرث  املمار�سة  باأّن  النتائج  اأفادت   ■
املوازنة  تطّبق  اأن  الكيانات احلكومية  من  �سئيلة  ن�سبة  وا�ستطاعت  امل�ساريع.  على  القائمة  املوازنة  هي 

امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بفعالية.
ا  ت�سّم مناذج اأوراق امل�ساريع الئحة باملوؤ�سرات. وت�سمل امل�ساريع املوّجهة اإىل الّن�ساء على �سبيل املثال عدداً  ■

لة. وبالتايل، يتّم اإدماج م�ساهمة النوع االجتماعي على هذا امل�ستوى ال�ّسطحي. من املوؤ�سرات ذات ال�سّ
ة الن�ساء من االإنفاق �سمن املوازنة باحت�ساب ن�سبة الّن�ساء من اإجمايل امل�ستفيدين و�سرب  حتت�سب ح�سّ  ■
النتيجة بقيمة النفقات. لكّن منوذج احل�ساب املحدود هذا ال يعرّبعن اجلوهر احلقيقي لال�ستجابة للنوع 

االجتماعي. وقد اعُتمد النموذج نف�سه يف ح�ساب ن�سبة االإنفاق على املبادرات املرتبطة باالأطفال.
يتطّلب �سيناريو املوازنة العاّمة وحالتها يف الوقت الّراهن يف االأردن اعتماد م�ستوى خمتلف من الّتخطيط   ■
وتعزيز اإنتاج البيانات ف�سالاً عن اإجراء حتليالت ودرا�سات قائمة على الّنوع االجتماعي وو�سع تقارير 

وخيارات �سيا�ساتية.
عف يف جميع مراحل دورة املوازنة  االجتماعي بال�سّ للنوع  م�ستجيبة  موازنة  اعتماد  اإىل  الدعوة  تّت�سم   ■
عف اإىل الق�سور يف فهم �سياق النوع االجتماعي على  ومن قبل كاّفة االأطراف الفاعلة. وُين�سب هذا ال�سّ

الّرغم من دورات التوعية وبناء القدرات الّتي ُنّظمت.
ا يف تاأخري اإدماج منظور النوع االجتماعي يف عمليات التخطيط  انعدام االإرادة ال�سيا�سية اأي�ساً ي�ساهم   ■
وامليزانية. فمعظم االأدوار الّتي ينبغي اأن يوؤّديها جمل�سا االأعيان والنّواب غري فّعالة وال ت�ستند اإىل بيانات 

وطرائق علمية.
املنظّمات غري احلكومية وو�سائل االإعالم عاجزة عن التوعية كما يجب، وهي ت�سّلل الّراأي العاّم  تزال  ال   ■

يف بع�س احلاالت وت�سّر بعملية اإدماج منظور النوع االجتماعي بدالاً من اأن تدعمها وتعّززها.

4.2 خيارات ال�صيا�صات والّتو�صيات
�سيغت لغايات ورقة ال�سيا�سات الراهنة جمموعة من اخليارات ال�سيا�ساتية والتو�سيات التي ترتكز على اال�ستنتاجات. 
وُق�ّسمت خيارات ال�سيا�سات والتو�سيات يف �سبيل تنظيم اخلطوات املقبلة اإىل ثالثة اأجزاء رئي�سية، وهي احلكومة 
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ا ولي�س  املركزية، الّتي ت�سّم ال�ّسلطات املحّلية واأع�ساء من جمال�س املحافظات؛ وجمل�سا االأعيان والّنواب؛ واأخرياً
ويهدف  املدين.  املجتمع  ومنظمات  لة  ال�سّ الن�سائية ذات  املراأة واحلركات  ل�سوؤون  االأردنية  الوطنية  اللجنة  ا  اآخراً
هذا التق�سيم اإىل اإن�ساء دورة من�ّسقة تقوم على التعاون وتن�سيق اجلهود املبذولة. وتربز يف اال�ستنتاجات الّرئي�سية 
املتطّلبات  م�سارك جمموعة خمتلفة من  فلكّل  املوازنة،  دورة  امل�ساركي يف  كّل من  مع  العمل  اإىل  املا�ّسة  احلاجة 
ونقاط ال�سعف يف ما يتعّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي. وبناءاً عليه، ت�سمل خيارات ال�سيا�سات والّتو�سيات 

ما يلي؛

4.2.1 الّتو�صيات العاّمة
يقّدم هذا الق�سم بع�س التو�سيات ال�ساملة والعاّمة بطبيعتها.

و/اأو  )الوطنية  امل�ستويات احلكومية  يف خمتلف  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  تدخل  اأن  ميكن   ■
االأقليمية و/اأو املحلية(. لذا، يتعّي النظر يف الدور الّذي توؤّديه الاّلمركزية كما ُذكر اأعاله.

اإ�سراك جمموعات  على  يقوم  نهج  باعتماد  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  مبادرات  اإعداد  يجب   ■
خمتلفة ت�سمل احلكومات وجمل�سا االأعيان والنّواب واملجتمع املدين. وتكون املبادرات اأكرث فعالية حينما 

ت�سارك كاّفة اجلهات املعنية يف اإعدادها.
املوازنة  اأن ي�سبح تطبيق  النتائج ل�سمان  حتقيق  نحو  موّجهة  ا�سرتاتيجيات  و�سع  اإىل  احلاجة  تربز   ■
امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ممار�سة اعتيادية. ويعتمد ذلك على االإرادة ال�سيا�سية وا�ستمرارية اهتمام 
املجتمع املدين، ف�سالاً عن التن�سيق املنّظم بي خمتلف االأطراف الفاعلة حتت مظّلة واحدة معرتف بها.

للنوع االجتماعي الفّعالة ت�سنيف البيانات ذات �سلة بح�سب النوع االجتماعي  امل�ستجيبة  املوازنة  تتطّلب   ■
معظم  فتكون  االجتماعي.  الّنوع  على  العاّمة  االإيرادات  واآثار  العاّمة  املوازنة  دائرة  يف  املراأة  كم�ساركة 

املنهجات حمدودة يف غياب هذا الت�سنيف. 

4.2.2 احلكومة املركزية – مبا فيها ال�صلطات املحلية   
     واأع�صاء جمال�س املحافظات

ا، عرب وزارة املالية ودائرة املوازنة العاّمة، يتمّثل يف دعم احلكومة جلهة و�سع  ا قيادياً توؤّدي احلكومة املركزية دوراً
ة بهذا الق�سم؛ موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي. وفيما يلي خيارات ال�سيا�سات والّتو�سيات اخلا�سّ

ت�سمل اخلطوة االأوىل يف ماأ�س�سة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف االأردن تعيي كيان اأو هيئة لتاأدية   •
والدرا�سات  الاّلزمة  التحليالت  وتوجيه  العاّمة  املوازنة  و�سع  عملية  توجيه  طريق  عن  القيادي  الّدور 
والّتقارير املقرتحة. وُيقرتح تعيي جلنة وطنية ترتاأ�سها وزارة الّتخطيط ب�سبب دورها يف تن�سيق التمويل 
الّتي  العاّمة،  املوازنة  دائرة  اللجنة  هذه  و�ست�سّم  واخلطط.  ال�سيا�سات  و�سع  يف  احلكومة  وم�ساندة 
يف  احلكومي  واالأداء  االإجناز  ووحدة  املراأة  ل�سوؤون  االأردنية  الوطنية  واللجنة  م�سارك،  كرئي�س  �ستعمل 
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ا مركز  رئا�سة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدويل ودائرة االإح�ساءات العامة. وت�سّم اللجنة اأي�ساً
اأبحاث، من املحتمل اأن يتمّثل مبركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية اأو منتدى اال�سرتاتيجيات االأردين، ف�سالاً 
عن ممثلي احلركات الن�سائية وممّثل و�سائل االإعالم )كاتب اأو �سخ�سية موؤّثرة(. وُيتوّقع اأن توؤّدي اللجنة 
ا يف تن�سيق امل�سائل املتعّلقة بالنوع االجتماعي يف اإطار الوكاالت احلكومية املختلفة واملجتمع  ا قيادياً دوراً
الّدويل، كما ت�ساند دائرة املوازنة العاّمة عرب توفري ما يلزم من بيانات وت�سبيك ودعم حمتمل من املجتمع 

الّدويل. ويتمثل الهدف االأخري من تعيي اللجنة يف تن�سيق جهود خمتلف اجلهات املعنية. 
غُط على احلكومة من اأجل ت�سريع املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي  االأعمال ال�سّ جدول  يف  ُيدرج  قد   •

ا �سرورة اأن تدعم الت�سريعات االأعمال وتعطيها قّوة دافعة وتوّجهها. ا، وخ�سو�ساً ا واإدارياً ودعمها �سيا�سياً
اإّن مبا�سرة العمل على و�سع مقيا�س جن�ساين واعتماده اأمر حا�سم الإ�سفاء طابع موؤ�س�سي على اال�ستجابة   •
للنوع االجتماعي على م�ستوى امليزانية والتخطيط والتنفيذ. وي�سّكل املقيا�س اأداةاً مثاليةاً لر�سد املوؤ�ّسرات 
املقيا�س  و�سريتبط  احلالية.  املوؤ�سرات  يف  فجوة  اأّي  عن  والك�سف  جمعها  يجب  التي  البيانات  وحتديد 
باملوؤ�سرات الّدولية كجدول اأعمال العام 2030. وجتدر االإ�سارة اإىل اأّنه من املهّم اإ�سراك كاّفة اجلهات 
املعنية يف عملية جتميع املوؤ�ّسرات الّتي �ستدخل يف املقيا�س، وت�سمل هذه اجلهات القطاع العاّم واملجتمع 
الّدويل واملجتمع املدين. وي�سهم النهج الت�ساركي املقرتح يف حتديد الفجوات وي�سّكل خطوة جّيدة يف �سبيل 

اإ�سفاء طابع موؤ�ّس�سي على امل�سائل املتعّلقة بالّنوع االجتماعي مبا فيها التخطيط وامليزانية.
االجتماعي )ملوّردي اخلدمات واملنتفعي على  للنوع  املالية  �سات  املخ�سّ احت�ساب  طرق  حت�سي  يجدر   •
اأن تدِرج دائرة املوازنة  حّد �سواء( يف وثيقة املوازنة لالمتثال للمعايري الّدولية. ويجب يف هذا ال�سدد 
ا يف خمّطط احل�سابات، وهو اأمر ي�سهل حتقيقه. ومن �ساأن ذلك اأن يعك�س �سورة  ا جن�سانياً العاّمة معياراً
النوع  اإدخال منظور  وا�سحة عن توزيع املخ�س�سات املالية من منظور جن�ساين، مّما ي�سهم يف تي�سري 

االجتماعي يف عملية املوازنة اإىل اأق�سى حّد ويف ماأ�س�سة العملية.
ا يق�سي باأن تقّدم كاّفة الوزارات  واأنظمة لكي تفر�س يف مر�سوم �سرطاً يتعّي على احلكومة و�سع قواعد   •
والوحدات احلكومية يف تقاريرها ال�ّسنوية اإح�ساءات ترتكز على الفرد )بيانات م�سّنفة بح�سب اجلن�س 
والعمر SADD وبح�سب املناطق اجلغرافية واالإدارية عند االقت�ساء( وموؤ�ّسرات اأداء تراعي منظور النوع 
االجتماعي وتنطبق على الربنامج/امل�سروع، وذلك بغية �سمان ت�سهيل احل�سول على البيانات امل�سّنفة 
وء على عدم امل�ساواة بي اجلن�سي  بح�سب اجلن�س والعمر. وتربز احلاجة للقيام بذلك من اأجل اإلقاء ال�سّ

يف املجتمع ولتي�سريعملية التنفيذ الفّعال للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي. 
النوع االجتماعي جوهر كاّفة االأعمال  حتليل  في�سّكل  االجتماعي.  النوع  حتليل  على  القدرة  بناء  يجب   •
اإتاحة القدرة على اإجرائه �سمن دائرة ال�سيا�سات الّتي ي�سعها  املتعلقة بامل�ساواة بي اجلن�سي، ويجب 
م�سّمم املوازنة. ويتعّي على �سانعي القرار اأن يدركوا اأهمية مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي يف اإطار 
اأّن   ا الحتياجات النوع االجتماعي. وي�سار اإىل  مهام اإدارتهم/وحدتهم يف حتديد الفئات امل�ستهدفة وفقاً

املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي غري ممكنة من دون هذا النوع من التحليل.
ون�سرها  املوثوقة  واملوؤ�ّسرات  االإح�ساءات  جمع  على  العاّمة  االإح�ساءات  دائرة  قدرة  تعزيز  ينبغي   •
ال�سلة  وذات  االجتماعي  للنوع  املراعية  املجاالت  الن�سبي يف  والّرجال  الّن�ساء  و�سع  لتقييم  وا�ستعمالها 

بال�سيا�سات.



مــركـــــز القـــد�س للــدرا�صــــات ال�صــيــا�صــــيـة86

اأن  مراكز االأبحاث احلالية على م�ستوى احلكومة. فيجب، على �سبيل املثال،  تفعيل  اإىل  احلاجة  تربز   •
توؤّدي مديرية الدرا�سات وال�سيا�سات االقت�سادية يف وزارة املالية ومديرية ال�سيا�سات والدرا�سات يف وزارة 
ا يف حتديد احلاجة اإىل اإجراء ا�ستق�ساءات اإ�سافية اأو  ا مبا�سراً التخطيط والتعاون الدويل وغريها دوراً
البحث يف املوؤ�سرات على امل�ستوى اجلزئي. وت�ساهم هذه اجلهود اإىل حّد كبري يف اإدماج اعتبارات النوع 
االجتماعي يف التخطيط وامليزانية، فت�سمح برفع م�ستوى هذه العملية. وميكن اإر�سال اأّي بيانات حمّددة 
ومطلوبة اإىل دائرة االإح�ساءات العاّمة للح�سول على الّدعم. كذلك، ميكن ملراكز االأبحاث احلالية اأن 
ا، وهي ت�سمل مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية ومنتدى اال�سرتاتيجيات االأردين. ومتّثل  اأي�ساً توّفر الدعم 
عملية جمع البيانات املدفوعة بالّطلب خطوةاً بالغة االأهمية يف �سبيل تو�سيع نطاق امل�ساريع وحتقيق املزيد 
االجتماعي.  الّنوع  اأ�سا�س  على  للحاجات  جغرايف  توزيع  اليوم  حّتى  يتوّفر  وال  املجتمع.  يف  امل�ساواة  من 
وتكت�سب هذه البيانات امل�سّنفة بح�سب الّنوع االجتماعي، الّتي تتعّدى ال�سّحة والتعليم، اأهمية كربى يف 
ا عن املوؤ�سرات  التمهيد لو�سع اخلطط واملوازنات املراعية للنوع االجتماعي. ويف ما يلي ملحة موجزة جدًّ

على امل�ستوى اجلزئي:
ا يحّدد ن�سب الذكور واالإناث الذين  ا اأ�سا�سياً ي�سّكل الّتوجيهي )امتحان �سهادة الثانوية العامة( موؤ�ّسراً  ■
يتقّدمون لنيل على هذه ال�ّسهادة. وميكن و�سع موؤ�ّسر فرعي لتقييم البيئة املدر�سية وتاأثرياتها على 
التح�سيل العلمي للتالمذة الذكور يف الّتوجيهي. وميكن احت�ساب هذا املوؤ�ّسر الفرعي باحت�ساب 
عدد التالمذة يف املدار�س الثانوية للذكور باملقارنة مع عدد التالمذة يف املدار�س الثانوية لالإناث. 
وبعد اأن حُتت�سب هذه االأرقام، ُيحت�سب عدد املدار�س للذكور الّتي ترتفع فيها ن�سبة امل�ساكل. وميكن 
احل�سول على هذه البيانات من ال�سجاّلت االإدارية لوزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها يف هذا 

احلقل. ويجري بعدها الّربط بي التح�سيل العلمي والبيئة املدر�سية.
ميكن احت�ساب ن�سبة الزواج املبكر وتاأثرياته على التحاق االإناث باملدار�س من خالل تقييم عدد   ■
االإناث اللواتي يرتكن املدر�سة ويتزّوجن قبل �سّن الثامنة ع�سرة. وميكن احت�ساب هذه البيانات 
باحل�سول على بيانات من دائرة قا�سي الق�ساة ومقارنة هذه االأعداد باأعداد االإناث اللواتي تركن 
املدر�سة. �سي�ساعد ذلك وا�سعي ال�سيا�سات على تقييم ن�سبة االإناث املتزّوجات حتت �سّن الثامنة 

ع�سرة ون�سبة اللواتي تركن املدر�سة بالدرجة االأوىل.
ا للقطاع مقابل تلك التي يتّم اإنتاجها  اإنتاجها وفقاً يتّم  التي  العمل  فر�س  ن�سبة  احت�ساب  ميكن   ■
ا للنوع االجتماعي باحت�ساب عدد فر�س العمل املُنَتجة، وهو ما تقوم دائرة االح�ساءات العاّمة  وفقاً

ا، ثّم تقييم عدد فر�س العمل املُنَتجة الّتي ت�سغلها االإناث.  هذه احل�سابات اأ�سا�ساً
اعتماد  وهي:  عّدة  بطرق  املحّلي  االإجمايل  الناجت  يف  الن�سائية  امل�ساركة  ن�سبة  احت�ساب  ميكن   ■
اإنتاج كّل قطاع وم�ساهمته يف الناجت املحّلي االإجمايل. ويجوز  نهج قائم على النواجت ي�ستند اإىل 
ا لتوظيف االإناث والذكور فيها. وبناءاً عليه، ميكن احت�ساب االإنتاجية  ت�سنيف هذه القطاعات وفقاً
هذه  على  باالعتماد  املحّلي  االإجمايل  الناجت  احت�ساب  ا  وتلقائياً االإنتاج  لعوامل  الكلية  واالإنتاجية 
االإجمايل  الناجت  احت�ساب  امل�ستخدمي يف  واالإيرادات  االإنفاق  نهجي  على  وينطبق ذمل  االأ�س�س. 

ل احت�سابه باال�ستناد اإىل االإنتاجية.  املحّلي، مع العلم اأّنه ُيف�سّ
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اإىل  يوؤّدي  املختلفة مّما  التجارية  االأعمال  القطاع اخلا�ّس ورابطات  لي�سمل  نطاق احلوار  تو�سيع  يجب   •
وينبغي  التنمية،  عملية  من  يتجّزاأ  ال  ا  جزءاً اخلا�ّس  القطاع  وي�سّكل  امل�سوؤولية.  وتويّل  ال�ّسراكات  تعزيز 

اإ�سراكه يف خمتلف �سيا�سات وتوجيهات احلكومة. 
املوازنة  �سات  خم�سّ ب�ساأن  حمّددة  اإر�سادات  تعطي  اأن  املماثلة  االأخرى  والتوجيهات  التعميمات  على   •

امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
م اإىل ممّثلي املجتمع الّدويل املهتّمي واملعنيي. وينبغي اأن  مفاهيمية وا�سحة ُتقدَّ مذّكرة  اإعداد  يجب   •
للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  عملية  تنظيم  يف  التقنية  امل�ساعدة  على  للح�سول  ا  طلباً املذكرة  هذه  تت�سّمن 
من  ثقافة  ُتنِتج  اأن  يجب  الّتي  الن�ساطات  من  وا�سعة  جمموعة  ذلك  و�سي�سمل  وتعزيزها.  االجتماعي 

التخطيط وامليزانية ت�ستند اإىل تكافوؤ الفر�س وامل�ساواة يف امل�ساركة.
ا ميكن تّتبعه من  الّر�سد الفّعال للموازنات على ال�سيا�سات اأّوالاً ويتطّلب انتقاالاً متوا�سالاً ووا�سحاً يرتكز   •
اأطر ال�سيا�سات، و�سوالاً اإىل اخلطط املتو�ّسطة االأجل وال�ّسنوية ذات النتائج املتوّقعة، ومن ثّم املوازنات 
يف  املوازنة  دورة  من  العنا�سر  هذه  بي  ا  حالياً قائمة  روابط  من  وما  الفعلية.  والنتائج  النواجت  ا  واأخرياً

القطاعات االأربعة، وبالتايل �سيكون من ال�سروري اإقامة هذه الروابط. 
للر�سد والتقييم، ما ي�سمن اأن تكون خّطة العمل مراعية للنوع االجتماعي. وتتطّلب  خّطة  اإعداد  يجب   •
ا باحل�سول على البيانات املتعّلقة بالنوع االجتماعي وجتميعها وحتليلها  هذه اخلطة موارد ملتزمة حتديداً
ة  واالإبالغ عنها ون�سرها وا�ستعمالها، مبا فيها البيانات امل�سّنفة بح�سب اجلن�س والعمر والبيانات املخت�سّ

بالفئات ال�سكانية االأكرث عر�سة للخطر.
يجب بناء قدرات الوزارات وقدرة دائرة املوازنة العاّمة من اأجل مواءمة اخلطط القطاعية مع اال�سرتاجتية   •

الوطنية للمراأة واعتماد نهج جديد اإزاء القرارت املتعّلقة باملوازنة.
التنمية  العاّمة احلالية باالأهداف وال�ّسيا�سات الدولية كاأهداف  واملوازنة  الوطنية  اخلطط  ربط  يجب   •
اأ�ساليب التنفيذ، مّما  امل�ستدامة. فيتيح ذلك التقييم الذاتي لالأداء مقارنة بالتجارب الدولية وباأن�سب 

�سينه�س باالأردن اإىل م�ستوى خمتلف اإزاء اإعداد ال�سيا�سات وتنفيذها.
ع على خمتلف اأع�ساء ال�سلطات املحلية يف املحافظات الـ12. فيكت�سب  ُيوزَّ دليل  اإعداد  على  العمل  يجب   •
ا اإىل اأّن جمال�س البلديات واملحافظات ال تزال حّتى يومنا  العمل على امل�ستوى املحّلي اأهّمية بالغة، نظراً
ويتيح  موازنة.  اأو  خّطة  الإعداد  االأف�سل  النموذج  هو  ما  تدرك  وال  فقط  التحتية  البنى  على  ترّكز  هذا 
ذلك فر�سة الإدماج منظور النوع االجتماعي على م�ستوى القاعدة االأ�سا�سية، ما ي�ستوجب اعتماده يف كّل 
عمليات بناء القدرات الّتي ي�سارك فيها االأع�ساء. وي�سّم هذا الدليل جمموعة وا�سعة من اأ�ساليب اإعداد 

اخلطط واملوازنات املراعية للنوع االجتماعي.
على عر�س مفهوم امليزانية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي واإقامة عالقات  االإعالم  و�سائل  مع  العمل  يجب   •
معها ت�سمح بنقل االإيدولوجيات املراعية للنوع االجتماعي واإمكانية ا�ستفادة االأردن منها ب�سكل اأف�سل. 
عن  الدفاع  ويف  االجتماعي  للنوع  امل�ستجيبة  املوازنة  منا�سرة  يف  ا  حا�سماً ا  دوراً االإعالم  و�سائل  وتوؤّدي 
امل�سائل املتعّلقة بالنوع االجتماعي ب�سكل عام. ويجب ا�ستعمال و�سائل االإعالم كاأداة لبلوغ م�ستوى فهم 
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اأف�سل لق�سايا النوع االجتماعي �سمن اإطار املجتمع وخمتلف اجلهات املعنية.
اأقوى احلجج  ال�سيا�سية والربملانية  وال�سوؤون  والعمل  والتعليم  والرتبية  ال�سّحة  وزارات  تبلور  اأن  يجب   •
املمكنة للمطالبة بزيادة ميزانياتها. وميكن حتقيق ذلك باال�ستناد اإىل القواعد واملعايري الدولية وباإعداد 
خطط قائمة على االأدّلة ترمي اإىل حت�سي رفاه االأ�سرة واإرفاقها بتقديرات للتكاليف وبنواجت قابلة للقيا�س 
تتعّلق  الّتي  االقرتاحات  ب�ساأن  املنا�سب  الوقت  العاّمة يف  املوازنة  دائرة  ا�ست�سارة  وينبغي  االإمكان.  عند 

ا قبل االإدالء بت�سريحات علنية. باالإنفاق قبل وقت طويل من نهاية دورة املوازنة وقطعاً

4.2.3 جمل�صا الأعيان وجمل�س الّنواب
والتنفيذ، جتدر  واملوازنة   العاّم  والّتخطيط  امل�ساواة  تعزيز  النواب يف  االأعيان وجمل�س  عند مناق�سة دور جمل�س 
اإ�سهامات  اأّن  غري  املوازنة.  على  م�سادقتهما  دون  ومن  اإ�سهاماتهما  دون  من  تكتمل  ال  العملية  اأّن  اإىل  االإ�سارة 
ا اإن مل تكن معدومة. وبالّتايل، ُو�سعت الّتو�سيات الّتالية كتدبري اإ�سالحي لل�سيناريو احلايل؛ املجل�سي �سعيفة حالياً

اإجراء درا�سة ا�ستق�سائية ملجل�س االأعيان وجمل�س النواب احلاليي حول االإيدولوجيات واملعرفة بامل�سائل   •
املرتبطة بالنوع االجتماعي  والتخطيط وامليزانية واملنا�سرة. ف�سيتيح ذلك حت�سي بناء القدرات واإحراز 

نتائج اأف�سل عند تزويد اجلمهور امل�ستهدف الذي يتمّثل باأع�ساء املجل�سي باملعلومات الاّلزمة.
وجمل�س االأعيان. ويجب اأاّل تغّطي عملية بناء القدرات اآليات  النواب  جمل�س  اأع�ساء  قدرات  بناء  تعزيز   •

ا موا�سيع وبيانات وموؤ�ّسرات جن�سانية. املوازنة والتخطيط فح�سب، بل اأن ت�سمل اأي�ساً
بناء قدرات الّلجان �سمن جمل�س االأّمة، اإذ تتوّفر فر�س لتعزيز اإ�سراف جمل�س االأّمة على تطبيق املوازنة   •
باال�ستناد اإىل تقارير �سهرية اأو ف�سلية والإ�سدار تقرير يعتمد على درا�سة املجل�س لهذه الوثائق. وينبغي 

ا.  اأن يت�سّمن هذا التقرير حتليالاً جن�سانياً
العمل على عن�سر التوعية، فثّمة حاجة ما�ّسة اإىل تف�سري معنى امل�ساواة بي اجلن�سي لفهم مدى تاأثريها   •

على املجتمع. وقد ي�سمل ذلك تبادل املمار�سات الف�سلى والتجارب الناجحة.

4.2.4 اللجنة الوطنيــة الأردنيـــة ل�صــوؤون املراأة واملجتمع  
    املدين واحلركات الن�صائية 

ا بالغ االأهمية. وقد با�سرت يف تنفيذ  توؤّدي اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة، ب�سفتها حركة ن�سائية رائدة، دوراً
مع  والتن�سيق  الّدور  نطاق هذا  تو�سيع  ويجدر  ال�سيا�سات.  ورقة  ا يف  �سابقاً ُذكر  كما  االأن�سطة  من  كبرية  جمموعة 
ل اإىل نهج �سامل ي�سمن امل�ساواة بي اجلن�سي. وت�سمل خمتلف خيارات  االأطراف الفاعلة االأ�سا�سية االأخرى للتو�سّ

ال�سيا�سات والتو�سيات ما يلي:
ة بتعميم منظور النوع االجتماعي، فقد يوّفر ذلك  الطلب من احلكومة اأن ت�سع ا�سرتاتيجية/�سيا�سة خا�سّ  •

فر�سة الإدراج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي كبعد من اأبعاد التعميم.
اإنعا�س �سبكة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي  �سمن احلكومة بقيادة اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون   •
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املراأة ودائرة املوازنة العاّمة للبناء على االأعمال ال�ّسابقة وتطوير مهارات االأ�سخا�س الذين ي�ساركون يف 
ة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع  مبادرات املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي. ويجب اإعداد خّطة عمل خا�سّ
اإنعا�سها. ويجب البناء  االجتماعي ت�سرف عليها �سبكة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي  الّتي �سيتّم 
على ما اأُجنز يف ال�سابق، مع اإدراك احلاجة اإىل اأعمال اإ�سالحية واإىل اللحاق بركب التطورات الإعادة 

املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي اإىل امل�سار ال�سحيح.
توعية الن�ساء وال�سيا�سيي بامل�سائل املرتبطة بالنوع االجتماعي . وبالرغم من اأّن اللجنة الوطنية االأردنية   •
ل�سوؤون املراة تقوم بتنفيذ ان�سطة مماثلة، اإال ان هناك حاجة اإىل الو�سول اإىل عدد اأكرب من امل�ساركي 
و�سائل  اإ�سراك  يكت�سب  كذلك،  االجتماعي.  النوع  مقيا�س  بوا�سطة  ذلك  تعزيز  وميكن  معهم.  والعمل 
االإعالم عن طريق التغطية االإعالمية االإ�سافية اأهمية بالغة. وميكن اأن تكون العرو�س الّدورية لالأ�سرطة 
التفكري.  تغيري منط  ت�ساهم يف  اإذ قد  للغاية،  فّعالة  االإعالمية  القنوات  وامل�ساركة يف خمتلف  التوعوية 
وجتدر االإ�سارة هنا اإىل اأهّمية ال�سيغة اللغوية امل�ستعملة واأهمية فهم اجلمهور امل�ستهدف ل�سمان اأف�سل 

النتائج.
ا وتوجيه الدورات اإىل كبار املوظفي واإ�سراك اأع�ساء  الّتي ُتنّفذ حالياً القدرات  بناء  برامج  نطاق  تو�سيع   •
جمل�س االأّمة. في�ساهم تو�سيع نطاق املعرفة لدى كبار املوّظفي يف تقلي�س الهّوة ما بي املوّظفي ذوي 
الّرتب املنخف�سة واملتو�ّسطة ووا�سعي ال�سيا�سات، ويوؤّدي اإىل تعزيز جهود املنا�سرة وت�سهيل املوافقة على 

اإدماج منظور النوع االجتماعي  يف اإطار التخطيط وامليزانية. 
جتّنب ازدواجية اجلهود املبذولة من املجتمع الّدويل. فيجب العمل مع االأخري على اقرتاح  على  احلر�س   •
اأفكار خمتلفة يتعي متويلها. وميكن اأن ت�سوغ اللجنة الوطنية االأردنية ل�سوؤون املراأة مذّكرات مفاهيمية 
�سبيل  فعلى  ال�سيا�سات.  و�سع  وُتدرج يف عملية  بالتف�سيل  لُتدر�س  اأعاله  املقرتحة  املوا�سيع  اإىل  ت�ستند 
ا لتعزيز املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي. املثال، تربز احلاجة اإىل درا�سة اأثر اجلهود الّتي ُبذلت �سابقاً

هذا  وي�سمل  املدين.  املجتمع  يف  ا  دوراً توؤّدي  لكي  ومتكينها  الن�سائية  املنّظمات  خمتلف  بي  التن�سيق   •
التن�سيق تقا�سم االأعمال وامل�سوؤوليات وقطاعات العمليات.

ا لتحديد الفر�س وجتّنب ازدواجية  بالنوع االجتماعي الّتي ُي�سطلع بها حالياً املتعّلقة  باالأن�سطة  االإحاطة   •
اجلهود ودعم التن�سيق بي املنّظمات الن�سائية الّرائدة. 

ا اأكرب يتعّلق  2020-2025 وت�سمينها جزءاً لفرتة  املرتقبة  االأردنية  للمراأة  الوطنية  اال�سرتاتيجية  تعزيز   •
باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي، على اأن ي�سمل ذلك الروابط واالأن�سطة والتقارير.

املنا�سرة لتوفري االإرادة ال�سيا�سية والعمل على اإ�سراك املواطني يف اإطار نهج ت�ساركي. وينبغي اأن ي�ستند   •
ال�سغط على �سانعي القرار وعملية املنا�سرة اإىل البيانات الواقعية واالأدّلة والتحليالت ودرا�سات االأثر. 

ويتطّلب ذلك العمل ب�سكل اأوثق مع جمل�س االأعيان وجمل�س النواب.
ويجب  االجتماعي.  للنوع  املراعية  املوازنة  حتليل  تطبيق  من  املتوّقعة  للتغيريات  وا�سحة  اأهداف  ر�سم   •
كما يجب معاجلة  االجتماعي،  للنوع  ال�سيا�سات مراعية  تكون  اأن  التحليالت على  اإجراء  احلر�س عند 

حاالت عدم امل�ساواة بي اجلن�سي.
تت�سّمن اجلداول التالية جمموعة من موؤ�ّسرات النوع االجتماعي املو�سى بها �سمن القطاعات االأربعة املدرجة يف 

ورقة ال�سيا�سات الّراهنة.
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4.3 املوؤ�ّصرات املقرتحة بح�صب القطاع 
4.3.1 التعليم

الهدف ال�صرتاتيجي
البنامج

هدف البنامج
املوؤ�ّصر املقرتح

م�صادر البيانات

جــودة التعليم وتوفري 
حت�صني 

والتعليمية 
املــدر�ــصــيــة 

البيئة 
املــنــا�ــصــبــة مبــــا يــتــمــا�ــصــى مــع 

احتياجات املجتمع

---
---

يف التعليم
جلــنــ�ــســي 

ـــر املـــ�ـــســـاواة بـــي ا مـــوؤ�ـــسّ
اال�سرتاتيجية 

خلــّطــة 
ا

لــــــــــــــــوزارة الــــرتبــــيــــة

يف التقرير 
حت�سل عليها االأردن 

الــدرجــة الــّتــي 
جلن�سي يف التح�سيل العلمي

العاملي للفجوة بي ا
الــــتــــقــــريــــر الــــعــــاملــــي 
جلن�سي

لــلــفــجــوة بــي ا

---
---

حلكومة على التعليم كن�سبة مئوية من 
نفقات ا

الناجت املحّلي االإجــمــايل ومــن اإجــمــايل النفقات
حتــــلــــيــــل املــــــــوازنــــــــة 
ّــــة مبــنــّظــمــة  خلــــا�ــــس

ا
مم املّتحدة للطفولة

االأ

---
---

�سة للتعليم يف موازنة حكومة االأردن
ّ الن�سبة املخ�س

مل ُيـــحـــتـــ�ـــســـب دائــــــرة 
املوازنة العاّمة كم�سدر

حلياتية والتعّلم مدى 
املهارات ا

حلياة
ا

بــــــرنــــــامــــــج الــــتــــعــــلــــيــــم املـــهـــنـــي
البيئة التدريبية التعليمية مالئمة للتعليم 
املهني ومتما�سية مع متطّلبات �سوق العمل

نـــ�ـــســـبـــة تـــالمـــيـــذ الـــتـــعـــلـــيـــم املـــهـــنـــي الـــذيـــن 
جنــحــوا يف امــتــحــان املــرحــلــة الــثــانــويــة الــعــاّمــة

اال�سرتاتيجية 
خلــّطــة 

ا
لــــــــــــــــوزارة الــــرتبــــيــــة

يف 
جنحوا 

ن�سبة تالميذ التعليم املهني الــذيــن 
امتحان املرحلة الثانوية العاّمة وميار�سون عمالاً 
جلن�س

ًّا، م�سّنفة بح�سب ا اًا اأو عمالاً خا�س مربح
متكني التالميذ من ال�صتفادة من 
خلا�ّس للح�صول 

برامج التعليم ا
على فر�س تعليمية مالئمة

ّ خلـــــا�ـــــس
بـــــرنـــــامـــــج الـــتـــعـــلـــيـــم ا

زيـــــــــادة الــــفــــر�ــــس املــــتــــاحــــة لــلــتــالمــيــذ 
ّـــــة  خلـــــا�ـــــس

ا
االحــــــتــــــيــــــاجــــــات 

ذوي 
عــــــدد الـــتـــالمـــيـــذ املـــ�ـــســـجـــلـــي يف الــتــعــلــيــم 
جلـــنـــ�ـــس

خلـــــــا�ـــــــس، مــــ�ــــســــّنــــف بـــحـــ�ـــســـب ا
ا

تــنــمــيــة الـــطـــفـــولـــة املــبــكــرة 
وال�صتعداد للتعّلم 

حل�سانة
يف �سفوف ا

برنامج التعليم 
زيــادة الن�سبة املئوية االإجمالية لاللتحاق 
يف املناطق 

ّــة  حلــ�ــســانــة وخــا�ــس
ب�سفوف ا

ًّا واالأكرث حاجة( الريفية والفقرية )االأقّل منو
ّــة والــعــاّمــة بح�سب  خلــا�ــس

االلــتــحــاق بــاملــدار�ــس ا
جلن�س والعمر

فئات الــّدخــل، ت�سنيف بح�سب ا
اال�سرتاتيجية 

برنامج 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــمــايــة 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة

جــودة التعليم وتوفري 
حت�صني 

والتعليمية 
املــدر�ــصــيــة 

البيئة 
املــنــا�ــصــبــة مبــــا يــتــمــا�ــصــى مــع 

احتياجات املجتمع
برنـــــامـــــج الـــتـــعـــلـــيـــم االأ�ـــســـا�ـــســـي

تو�سيع نــطــاق الــفــر�ــس املــتــاحــة لاللتحاق 
االإجــمــايل بالتعليم االأ�سا�سي وال�سعي اإىل 
تعميمه واإلغاء التفاوت يف فر�س التعليم املتاحة

يف مرحلة 
الن�سبة املــئــويــة لــتــالمــيــذ املـــدار�ـــس 

جلن�س
م�سّنفة بح�سب ا

التعليم االأ�ــســا�ــســي، 
مم املّتحدة 

منّظمة االأ

2019
لــــالأطــــفــــال 
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 4.3.2 ال�صّحة
الهدف ال�صرتاتيجي

البنامج
هدف البنامج

املوؤ�ّصر املقرتح
م�صادر البيانات

تــوفــري خــدمــات رعــايــة �صحية 
ِفة جيدة ومن�ص

---
---

الـــنـــفـــقـــات عـــلـــى الــــرعــــايــــة الــ�ــســحــيــة 
كــنــ�ــســبــة مـــئـــويـــة مــــن الــــنــــاجت املـــحـــّلـــي 
االإجــــــمــــــايل ومــــــن اإجـــــمـــــايل الــنــفــقــات

حتليل النوع االجتماعي الذي اأجرته 
مم املتحدة للطفولة وتقارير 

منظمة االأ
حل�سابات ال�سحية الوطنية يف االأردن

ا

---
---

ن�سيب الــفــرد مــن النفقات على الرعاية 
جلــنــ�ــس 

الــ�ــســّحــيــة، مــ�ــســّنــف بــحــ�ــســب ا
حلـــ�ـــســـابـــات الــ�ــســحــيــة 

تـــقـــاريـــر ا
االأردن

يف 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 

---
---

ّــــ�ــــســــة لـــلـــ�ـــســـّحـــة  الـــنـــ�ـــســـبـــة املــــخــــ�ــــس
االأردن

حــــــكــــــومــــــة 
مـــــــــوازنـــــــــة 

يف 
حلـــ�ـــســـابـــات الــ�ــســحــيــة 

تـــقـــاريـــر ا
االأردن

يف 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة 

الدرجة الّتي ح�سل عليها االأردن يف التقرير 
جلن�سي يف ال�سّحة والبقاء

العاملي للفجوة بي ا
جلن�سي

التقرير العاملي للفجوة بي ا

تــــــــــوفــــــــــري خــــــــدمــــــــات 
 .1

ِــفــة رعــــايــــة �ــســحــيــة جـــيـــدة ومــنــ�ــس
زيــــــــــــــــــــــــادة كــــــــفــــــــاءة 

 .2
وفـــعـــالـــيـــة اإدارة الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة

االأ�ــــــســــــبــــــاب الــــرئــــيــــ�ــــســــيــــة لــــلــــوفــــاة، 
جلــــنــــ�ــــس

تــــ�ــــســــنــــيــــف مـــــ�ـــــســـــّنـــــفـــــة ا
يف 

وزارة ال�سّحة/تقرير الــوفــيــات 
االأردن، دائـــرة االإحــ�ــســاءات العاّمة

حــــاالت الــ�ــســرطــان )الـــثـــدي والــقــولــون( 
الـــتـــي ُكــ�ــســف عــنــهــا يف مـــراحـــل مــبــكــرة

وزارة الــ�ــســحــة، اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــ�ـــســـّحـــي
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الهدف ال�صرتاتيجي
البنامج

هدف البنامج
املوؤ�ّصر املقرتح

م�صادر البيانات

خـــــــدمـــــــات رعـــــايـــــة 
1. تــــــوفــــــري 

ِــــفــــة �ــــســــحــــيــــة جــــــيــــــدة ومــــنــــ�ــــس
2. زيــــــــــــادة كــــــفــــــاءة وفـــعـــالـــيـــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة

الــــــبــــــنــــــى 
اإدارة 

بـــرنـــامـــج مـــراكـــز 
الرعاية ال�سحية/

خلـــــــــــــدمـــــــــــــات 
ا

ال�سحية االأّولــيــة

خلـــدمـــات الــّتــي تــوّفــرهــا املــراكــز 
االرتـــقـــاء بــجــودة ا

جنــابــيــة ومكافحة 
ّــحــة االإ ال�سحية وخــدمــات الــ�ــس

حت�سي ال�سلوكيات 
االأمــرا�ــس املعدية وغــري املعدية و

حة 
ّ يف املجتمع ورفـــع جـــودة خــدمــات ال�س

ال�سحية 
حتــ�ــســي خـــدمـــات االأمــــومــــة والــطــفــولــة

الــبــيــئــيــة و

معدل النجاة من ال�سرطان )بعد 5 �سنوات 
جلن�س

مــن الـــعـــالج(، مــ�ــســّنــف بح�سب ا
وزارة الــ�ــســحــة، اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــ�ـــســـّحـــي

عـــدد مــراكــز الــرعــايــة االأّولـــيـــة وال�ساملة 
حلـــــــاالت الــنــفــ�ــســيــة

جلـــة ا
املــــوؤهــــّلــــة ملـــعـــا

وزارة الــ�ــســحــة، اال�ــســرتاتــيــجــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــقـــطـــاع الـــ�ـــســـّحـــي

حلــــــــــــاالت الـــنـــفـــ�ـــســـيـــة الــــّتــــي 
عــــــــدد ا

جلــنــ�ــس
جلــــت، مـــ�ـــســـّنـــف بــحــ�ــســب ا

عــــو
ُيـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــب،

مل 
كـــمـــ�ـــســـدر

الـــــ�ـــــســـــّحـــــة 
وزارة 

اًا  ن�سبة االأطــفــال مــا بــي عمر 6-23 �سهر
حلــّد االأدنـــى مــن النظام 

الــذيــن يتناولون ا
جلن�س

الغذائي املقبول، م�سّنفة بح�سب ا

دائـــــــرة االإحـــــ�ـــــســـــاءات الـــعـــاّمـــة/
مــــــ�ــــــســــــح �ــــــســــــحــــــة االأ�ــــــــــســــــــــرة

ن�سب االإ�سابة بفقر الدّم لدى االأطفال ما بي 
جلن�س

اًا، م�سّنفة بح�سب ا عمر6-59 �سهر

نــــ�ــــســــب االإ�ـــــــســـــــابـــــــة بــــفــــقــــر الـــــــــدّم 
لـــــدى الـــنـــ�ـــســـاء مــــا بــــي عـــمـــر 15- 49

عــدد الن�ساء الــلــواتــي تعّر�سن الإ�ــســابــات 
جلن�سي 

جلــ�ــســدي اأو ا
مــن جــــّراء الــعــنــف ا

زيـــــــــادة نـــ�ـــســـبـــة الـــ�ـــســـكـــان الـــذيـــن 
يــتــمــتــعــون بــتــغــطــيــة �ــســحــيــة �ــســامــلــة

بـــرنـــامـــج تــو�ــســيــع 
نـــــطـــــاق تــغــطــيــة 
الــتــاأمــي ال�سّحي

توفري تاأمي �سّحي �سامل لكاّفة املواطني االأردنيي من 
خالل تغطية فئات جديدة والعمل على تغطية االأطفال ما 
حتت مظّلة التاأمي ال�سّحي بالتعاون 

بي عمر )18-0( 
خلــا�ــّس وموؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي 

مــع القطاع ا
وتوفري الدعم املايل املنا�سب ل�سندوق التاأمي ال�سّحي 
لبلوغ هذا الهدف والتعاقد مع قطاعات طبية اأخرى 
حلائزين على 

خلدمات الطبية لالأ�سخا�س ا
لتوفري ا

التاأمي الطبي من خارج نطاق موؤ�س�سات وزارة ال�سّحة

اًا  ن�سبة التاأمي ال�سّحي للفئات االأ�سّد فقر
دائــرة االإح�ساءات العاّمة / نفقات 
ومـــ�ـــســـح دخـــــل االأ�ـــــســـــرة املــعــيــ�ــســيــة

نــ�ــســبــة اإنـــفـــاق املـــواطـــنـــي مـــن اأمــوالــهــم 
ّــة مــن اإجــمــايل النفقات ال�سحية  خلــا�ــس

ا
ا�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة وزارة الــ�ــســّحــة
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4.3.3 العمل
م�صادر البياناتاملوؤ�ّصر املقرتحهدف البنامجالبنامجالهدف ال�صرتاتيجي

زيـــــــــــــادة عـــــــــدد الـــــعـــــّمـــــال 
الــعــمــل �ـــســـوق  ــــي يف  ــــي االأردن

------
العاملون )يف عمر اخلام�سة ع�سر  االأفراد 
اجلن�س بح�سب  ت�سنيفهم  مع  فــوق(  ومــا 

دائــــــــــرة االإحـــــ�ـــــســـــاءات 
الـــعـــاّمـــة/نـــفـــقـــات ومــ�ــســح 
ــــرة املــعــيــ�ــســيــة ــــس دخــــل االأ�

------
ــحــة لــلــمــ�ــســاركــة  ــّق ــن الــنــ�ــســبــة املـــئـــويـــة امل
االقـــــتـــــ�ـــــســـــاد يف  ـــــة  ـــــي ـــــائ ـــــس ـــــ� ـــــن ال

العاّمة/ االإح�ساءات  دائرة 
ــعــمــالــة والــبــطــالــة مــ�ــســح ال

------

ــخــا�ــس الــذيــن حــ�ــســلــوا على  تــــوزع االأ�ــس
ع�سر  اخلام�سة  عمر  يف  جــديــدة  وظيفة 
ومــــا فــــوق ، تــ�ــســنــيــف بــحــ�ــســب اجلــنــ�ــس

العاّمة/ االإح�ساءات  دائرة 
م�سح فر�س العمل امل�ستحدثة

يف  االأردن  عليها  حت�سل  ــي  ــّت ال ــدرجــة  ال
اجلن�سي  بــي  للفجوة  الــعــاملــي  الــتــقــريــر 
املــ�ــســاركــة والـــفـــر�ـــس االقــتــ�ــســاديــة يف 

الــــــتــــــقــــــريــــــر الـــــعـــــاملـــــي 
ــ�ــســي ــــي اجلــن لـــلـــفـــجـــوة ب

زيـــــــــــــادة عـــــــــدد الـــــعـــــّمـــــال 
الــعــمــل �ـــســـوق  ــــي يف  ــــي االأردن

بـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــب 
والــــــــتــــــــوظــــــــيــــــــف

خدمات  نطاق  زيادة 
والتوظيف  التدريب 
املــقــدمــة لــالأردنــيــي

ـــعـــامـــالت يف بــرنــامــج  عــــدد الــنــ�ــســاء ال
ــــــمــــــلالـــــــفـــــــروع االقــــتــــ�ــــســــاديــــة املـــنـــتـــجـــة ــــــع ال وزارة 

العمالية  الــنــزاعــات  خــفــ�ــس 
ـــاون مــع  ـــع ـــت ـــال اجلـــمـــاعـــيـــة ب
الــــ�ــــســــركــــاء االجـــتـــمـــاعـــيـــي

ــــــج بـــيـــئـــة  ــــــام ــــــرن ب
ـــمـــل املــنــا�ــســبــة ـــع العمالال حقوق  �سون 

عـــــدد االأ�ـــســـخـــا�ـــس الـــعـــامـــلـــي الـــذيـــن 
تعّر�سهم  عــن  بـــاالإبـــالغ  ــا  طــوعاً يـــبـــادرون 
الــتــحــّر�ــس،  اأو  الــتــمــيــيــز  اإىل  ــا  �ــســخــ�ــســياً
ـــــع تـــ�ـــســـنـــيـــفـــهـــم بـــحـــ�ـــســـب اجلـــنـــ�ـــس م

ـــــــب ـــــــس ـــــــ� ـــــــحـــــــت ُي مل 
كــمــ�ــســدر الـــعـــمـــل  وزارة 

 4.3.4 ال�صوؤون ال�صيا�صية والبملانية

م�صادر البياناتاملوؤ�ّصر املقرتحهدف البنامجالبنامجالهدف ال�صرتاتيجي

االّتــ�ــســاالت  ــيــات  اآل تطوير 
واملــــ�ــــســــاركــــة املــجــتــمــعــيــة 
ــيــة ــيــا�ــس ــ�ــس ال ــــاة  احلــــي يف 

ال�سيا�سية  التنمية  برنامج 
ــــوؤون الــربملــانــيــة والــــ�ــــسّ

ـــــــــــــادة درجـــــــة  زي
الــــــتــــــعــــــاون بـــي 
الـــــ�ـــــســـــلـــــطـــــتـــــي

ـــاعـــدة  تـــو�ـــســـيـــع ق
ـــــــة  ـــــــارك ـــــــس ـــــــ� امل
وتنمية  ال�سيا�سية 
احلـــيـــاة احلــزبــيــة

ـــمـــاعـــات  االجـــت يف  املـــ�ـــســـاركـــي  عــــــدد 
املجتمع  واأحـــــزاب  قـــوى  مــع  واحلـــــوارات 
اجلن�س بح�سب  ت�سنيفهم  مــع  املـــدين، 

الـــــــ�ـــــــســـــــوؤون  وزارة 
ــة والـــربملـــانـــيـــة ــي ــس ــا� ــي ــس ــ� ال

االأردن  عــلــيــهــا  حتــ�ــســل  الـــّتـــي  ـــدرجـــة  ال
بــي  لـــلـــفـــجـــوة  الــــعــــاملــــي  ـــر  ـــقـــري ـــت ال يف 
ــي ــس ــا� ــي ــس ــ� ال الـــتـــمـــكـــي  يف  اجلـــنـــ�ـــســـي 

ـــــعـــــاملـــــي  ــــــقــــــريــــــر ال ــــــت ال
ــي ــس ــ� لـــلـــفـــجـــوة بـــــي اجلــن

ــا  ــه ــل ــغ ــس ــ� ـــــتـــــي ت ـــة املـــــقـــــاعـــــد ال ـــب ـــس ـــ� ن
الـــوطـــنـــيـــة الـــــربملـــــانـــــات  يف  ـــاء  ـــس ـــ� ـــن ال

ــــــــوؤون  الــــــــ�ــــــــسّ وزارة 
ــة والـــربملـــانـــيـــة ــي ــس ــا� ــي ــسّ ــ� ال

ال�سيا�سية وهيئتها  �سي االأحزاب  عدد موؤ�سِّ
اجلن�س بح�سب  ت�سنيفهم  مــع  الــعــاّمــة، 

العاّمة/ االإح�ساءات  دائرة 
املـــــوؤ�ـــــســـــرات ال����ج����ن����دري����ة
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املراجع
■ �حتقيق امل�ساواة بي الرجل واملراأة يف املنطقة العربية يف و�سط عامل العمل املتغري�، تقرير منّظمة العمل الّدولية، منّظمة العمل الّدولية.

■ التقرير التحليلي ال�ّسنوي للميزنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي  Annual Analytical Report of Gender Responsive Budgeting، وزارة ال�ّسوؤون  
ال�سيا�سية والربملانية، )5(.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw27/tun3-4.pdf  ،اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سّد املراأة ■

 http://www.csb.gov.jo/csb/SocialRole/Number-of-government-employees ،مكتب اخلدمة املدنية ■

■ اخلّطة الوطنية ال�ّساملة حلقوق االإن�سان لالأعوام )2016-2025(، �سفارة االأردن.

http://jordanembassy.or.id/_2file_obj/pdf/Comprehensive-National-Plan-for-Human-Rights.pdf 

■ دائرة املوازنة العاّمة، وثيقة املوازنة )2019(، دائرة املوازنة العاّمة.

■ جداول املوؤ�سرات اجلندرية ، ال�ّسكان، اململكة،)2010-2017(، دائرة االإح�ساءات العاّمة.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf ،التقرير العاملي للفجوة بي اجلن�سي ■

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018  ،)2018( ،اجلن�سي بي  للفجوة  العاملي  ■ التقرير 

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/JOR ،تقارير التنمية الب�سرية، برنامج االأمم املّتحدة االإمنائي ■

■ قاعدة البيانات التفاعلية، الوالدات بح�سب اجلن�س واملحافظة، دائرة االإح�ساءات العاّمة.

www.parliament.jo/en/nod/150 ،الد�ستور االأردين ■

■ �روؤية االأردن �2025، )59(، 

http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report Details/ArticleId/247/smid/420/ArticleCategory/58/Jordan-2025 

https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2011.pdf ،)20( د�ستور االأردن، املاّدة ■

■ �روؤية االأردن 2025 �،

http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/247/Jordan-2025 

■ قانون العمل، املاّدة )72(، وزارة العمل.

،)MOHE( اال�سرتاتيجية الوطنية لوزارة ال�سّحة والتعليم ■

http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/National%20HRD%20Strategy-ar.pdf 

  �programme empowers women in health sector USAID� برنامج متكي املراأة يف قطاع ال�سّحة لوكالة التنمية الدولية الّتابعة للواليات املّتحدة�� ■
http://www.jordantimes.com/news/local/usaid-programme-empowers-women-health-sector

■ �دليل تطبيق املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي�، التقرير الدويل للجنة اأك�سفورد لالإغاثة يف حاالت املجاعة »اأوك�سفام«، جلنة اأك�سفورد لالإغاثة يف حاالت املجاعة.
ومتكي املراأة يف اإفريقيا. تقرير التنمية الب�سرية يف اأفريقيا 2016. نيويورك: برنامج االأمم املّتحدة االإمنائي. اجلن�سي  بي  امل�ساواة  حتقيق  يف  املحرز  التقدم  ■ ت�سريع 
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امللحق )1(
لئحة باأ�صئلة املقابلة املعّمقة

ورقة �صيا�صات:
املوازنة امل�صتجيبة للنوع الجتماعي – ال�صياق الأردين

دليل املقابلة
املعلومات  جمع  اأجل  من  املعنية  اجلهات  خمتلف  مع  اأجريت  الّتي  املعّمقة  املقابالت  الإدارة  الدليل  هذا  ُو�سع 

والتحليالت املتعّلقة باملو�سوع املطروح ب�سورة اأف�سل؛
املقّدمة وا�صتمارة املوافقة – 5 دقائق

مقدمة للمقابلة الّتي اأُجريت مع اجلهات املعنية
اأُجريت هذه املقابلة للح�سول على معلومات ب�ساأن املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي وقد �سيغ عدد من االأ�سئلة، 
ُطرح معظمها على كاّفة االأ�سخا�س الذين اأُجريت معهم املقابلة، فيما ُطرحت يف بع�س احلاالت اأ�سئلة عفوية على 

اأ�سخا�س ومل تطرح على اآخرين واعتمد ذلك على خربة ال�سخ�س الذي جُترى معه املقابلة.
ال�ّصوؤال )1(:

هل اإدماج موؤ�سرات النوع االجتماعي يف اإعداد املوازنة العامة موجود يف الت�سريعات؟ 
هل تعد املوازنة العامة بطريقة م�ستجيبة للنوع االجتماعي؟ كيف؟

هل تاأخذ هذا بعي االعتبار عند اإعداد املوازنات؟
ال�ّصوؤال )2(:

من خالل ال�سيا�سات احلكومية، ما هي فئات املجتمع التي تعترب مهم�سة اأو تعاين من الاّلم�ساواة؟ وهل لهذه 
ة بها؟ الفئات بنود يف املوازنة خا�سّ

ال�ّصوؤال )3(:
اأو م�ساريع يظهر  للنوع االجتماعي؟ هل هناك قطاعات  اإعداد موازنات م�ستجيبة  االأردن يف  ما هي خربة 

فيها؟
ال�ّصوؤال )4(:

ما هي االأدوات امل�ستخدمة يف اإعداد مثل هذه املوازنات؟
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ال�ّصوؤال )5(:
يف حال وجود موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي، ما هي االآثار ملثل هذه التدخالت؟

ال�ّصوؤال )6(:
من هم ال�سركاء العاملون على هذا املو�سوع؟

ال�ّصوؤال )7(:
ما هي معيقات اإعداد موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي؟

ال�ّصوؤال )8(:
هل هناك اهتمام من الدولة االأردنية بتح�سي اآلية العمل على اإعداد مثل هذه املوازنات؟ كيف؟

ال�ّصوؤال )9(:
ما هي االحتياجات للعمل على اإعداد مثل هذه املوازنات؟

ال�ّصوؤال )10(:
ما هي اأهّم املوؤ�ّسرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي التي يجب دجمها باإعداد املوازنة؟

ال�ّصوؤال )11(:
ما هي اآلية الّتوفيق بي العمل على الاّلمركزية واإعداد املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي؟

ال�ّصوؤال )12(:
ما هي اأهّم االإح�ساءات واملعلومات املطلوبة الإعداد مثل هذه املوازنات؟
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