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�شكر وتقدير
ُب�ص َر النور لوال م�ساندة م�شروع �إ�صالح و�إدارة املالية العامة ومركز القد�س للدرا�سات
مل تكن هذه الورقة لت ِ
ال�سيا�سية ،اللذين ق ّدما دع ًما يف جماالت �شتّى ،من تقدمي التوجيهات والوثائق الداعمة ،اً
و�صول �إىل �إتاحة االتّ�صال
خ�ص�صوا الوقت للم�شاركة يف
خا�ص �إىل خمتلف مم ّثلي الهيئات الذين ّ
وتي�سري االجتماعات .وال ب ّد من توجيه �شكر ّ
االجتماعات وتقدمي كافة املعلومات الالزمة.
● ال�س ّيد جمدي ال�شريقي ،مدير عام دائرة املوازنة العامة بالوكالة.
● ال�س ّيد فرا�س ال�صعوب من دائرة املوازنة العامة.
● ال�س ّيدة روان معايطة من اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة.
● ال�س ّيدة منال �سويدان من دائرة الإح�صاءات العامة.
● د� .إميان العكور من وزارة العمل.
● د .معن ال�شمايلة وال�س ّيدة هبة الطورة من وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية.
● ال�س ّيد ه�شام �أبو خ�شبة وال�س ّيدة ختام امللكاوي وال�س ّيد حممد �أبو عمري من وزارة الرتبية والتعليم.
ال�صحة.
● ال�س ّيد م�ؤ ّيد برماوي وال�س ّيدة امتثال بركات من وزارة
ّ
● معايل ال�س ّيدة رابحة الدبا�س ،جمل�س الأعيان.
● د .رمي �أبو دلبوح ،رئي�سة جلنة املر�أة و�ش�ؤون الأ�سرة ،جمل�س النواب.
● ال�س ّيد رائد اخلزاعلة ،ع�ضو جمل�س النواب ،وع�ضو �سابق يف اللجنة املالية .

● ال�س ّيد �شعيب �شديفات ،ع�ضو جمل�س النواب ،وع�ضو جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�س ّكان.
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تـمـهــيـــد

1

الأ�سا�س املنطقي وهدف امله ّمة

عاما ،اً
و�صول �إىل �أهداف التنمية
عاما ،مرو ًرا ب�إعالن الألفية قبل ً 51
بد ًءا بالإعالن العاملي حلقوق الإن�سان قبل ً 71
ين�صب على تعزيز حقوق الإن�سان والق�ضاء على التمييز وغريه من �أ�شكال
امل�ستدامة اليوم ،ال يزال االهتمام العاملي
ّ
حرز خالل العقد الفائت،
عدم الإن�صاف للن�ساء والرجال والفتيات والفتيان .لكن على الرغم من التق ّدم الذي �أُ ِ
اجلن�س نْي على م�ستوى نتائج التنمية ،وال ُف َر�ص ،واحل�صول على املوارد والتح ُّكم
ت�ستم ُّر �أوجه عدم امل�ساواة بني
َ
بها ،وامل�شاركة يف �صنع القرار ،وذلك على جميع ُ�ص ُعد احلياة االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية .ت�ؤ ّدي �أوجه
عدم امل�ساواة هذه �إىل خ�سارة مليارات الدوالرات من النم ّو االقت�صادي ك ّل �سنة ،كما �أنّ ت�أثريها املرتاكم ُيق ِّلل من
�صحة ورفاه و�إنتاجية �شريحة كبرية من ال�س ّكان .وال ّ
�شك يف �أنّ التق ّلبات امل�ستم ّرة يف املنطقة و�صعوبة الو�ضع
ّ
االقت�صادي الذي مت ّر به الأردن يدفعان �إىل الرتكيز ب�شكل �أكرب على الإ�صالحات االقت�صادية واملالية .مع ذلك،
وعند النظر �إىل م�س�ألة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي باعتبارها �أدا ًة �أ�سا�سية من �أدوات �إدارة املالية العامة
للتو�صل
لتعزيز الإن�صاف وامل�ساواة بني
اجلن�س نْي ،تربز احلاجة �إىل زيادة التحليل والدرا�سات حول هذا املو�ضوع ّ
َ
�إىل تو�صيات ملمو�سة ور�سم معامل الطريق �إىل الأمام .ميكن و�صف الد�ستور والإطار الت�شريعي يف الأردن ب�أ ّنهما
متح ّيزان وغري متح ّيزَ ْين يف � ٍآن م ًعا �إزاء النوع االجتماعي .فاحلقوق مكفول ٌة جلميع املواطنني .على �سبيل املثال،
تن�ص املا ّدة ( )23من الد�ستور الأردين على �أنّ العمل حقّ جلميع املواطنني وعلى الدولة �أن تو ّفره للأردنيني بتوجيه
ّ
االقت�صاد الوطني والنهو�ض به .وعلى الرغم من �أنّ كلمة املواطن ت�شمل �ضمن ًيا الذكور والإناث ،ميكن تعديلها
وفكر و�سيا�سة عامة �أكرث ُمراعا ًة
يف الواقع للإ�شارة ٍ
ب�شكل حم ّدد �إىل الذكور والإناث ،بغية الرتويج لأيديولوجي ٍة ٍ
اجلن�س نْي ،كما جا َء يف البند الأ ّول من املا ّدة ( :)6الأردنيون �أمام القانون �سواء ،ال متييز بينهم يف
للم�ساواة بني
َ
احلقوق والواجبات و�إنْ اختلفوا يف العرق �أو اللغة �أو الدين.
2

لدى معاينة الت�شريعات الأردنية ،يت ِّ�ضح �أنّ القوانني والأنظمة ال تنطوي على � ّأي حت ُّي ٍز جن�ساين يف معظمها .لكنّ
التنفيذ ونق�ص الرقابة املنا�سبة ي�سمحان بح�صول بع�ض �أوجه الق�صور و�سوء املمار�سة .من الأمثلة على حت�سني
ُ
اجلن�س نْي يف �سوق العمل الأردين .فت َّمت
جر َي على قانون العمل دع ًما للم�ساواة بني
القوانني
التعديل الأخري الذي �أُ ِ
َ
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تعريف للعمل ا َمل ِرن وامل�ساواة يف الأجور ،بالإ�ضافة �إىل
املوافقة على املا ّدة الثانية من قانون العمل لت�شتمل على
ٍ
انحراف عن التعريفات القانونية ُيعتبرَ مخُ الف ًة للقانونُ .ت َع ّد هذه اخلطوة ممتازة لأ ّنها
ين�ص على �أنّ � ّأي
ٍ
ٍ
بند ّ
بالبند ْين الوار َد ْين يف املا ّدة الثانية من قانون العمل.
تعك�س الإ�صالح املُرت َقب للقانون الذي �س ُيعا ِقب َمن ال يلتزم
َ
ومن خالل اعتماد �آلية الرقابة ال�صحيحة واملنا�سبة ،ميكن �أن ُيعا ِقب القانون على عدم ت�ساوي الأجور بني الذكور
والإناث متهيدً ا لإلغائه يف امل�ستقبل.
3

انطالق ها ّمة لرتكيز املوازنة والتخطيط
وميكن �أن ُت�ش ِّكل ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الوافية يف الأردن نقط َة
ٍ
وتوجيههما نحو برنامج �أكرث ا�ستجاب ًة للنوع االجتماعي .فقد ر ّكزت وثيقة الأردن  2025اً
مثل على املواطنني (ذكو ًرا
و�إنا ًثا) ،وحاو َلت توجيه ّ
خطة التنمية الع�شرية للمملكة نحو �ضمان تكاف�ؤ ال ُف َر�ص .وجتد ُر الإ�شارة �إىل �أنّ ت�صميم
وكمثال �آخر عن
ال�سيا�سات املالئمة وامل�ستجيبة للنوع االجتماعي هو �أم ٌر �أ�سا�سي لتوجيه املوازنة والتخطيط.
ٍ
ا�ستندت �إىل ()23
ال�سيا�سة املُراعية للنوع االجتماعي ،نذ ُكر ا�سرتاتيجية الأردن ملكافحة الفقر  2023-2010التي
َ
وثيقة خيارات �سيا�ساتية ت�أخذ يف االعتبار م�س�ألة النوع االجتماعي .ر ّكزت الوثيقة نف�سها �أي�ضً ا على م�س�ألة النوع
االجتماعي باعتباها ركيزة �أ�سا�سية من الركائز اخلم�س لال�سرتاتيجية.
وميكن الإ�شارة يف هذا ال�سياق �أي�ضً ا �إىل اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية  2017-2013التي تهدف �إىل العمل
من �أجل احلفاظ على الإجنازات التي ح ّققتها الن�ساء اللواتي يع�شْ نَ يف الأردن من حيث املطالبة بحقوقهنّ وموا�صلة
متكينهنّ للقيام بذلك .عالو ًة على ذلك ،ترمي اال�سرتاتيجية �إىل الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ض ّد املر�أة يف
املجال العام .ومن �أجل تعزيز امل�ساواة بني
اجلن�س نْي ومتكني املر�أةّ ،مت حتديد ثالثة حماور �أ�سا�سية )1(:التمكني
َ
االجتماعي للمر�أة/الأمن الب�شري واحلماية االجتماعية )2(،التمكني ال�سيا�سي للمر�أة وامل�شاركة يف احلياة العامة،
و( )3التمكني االقت�صادي للمر�أةُ .ت�ضاف �إىل ذلك حماور �أخرى متقاطعة ينبغي �أن تندرج �أهدافها �ضمن حماور
وجماالت اال�سرتاتيجية .ي�شمل ذلك )1( :الثقافة االجتماعية التي تدعم متكني املر�أة ،و( )2الإعالم وتكنولوجيا
املعلومات واالتّ�صاالت ،و(� )3إدراج النوع االجتماعي �ضمن الت�شريعات وال�سيا�سات واخلطط والربامج وامليزانيات
الوطنية ،و( )4التطوير امل�ؤ�سّ�سي للمنظّمات العاملة يف �إطار متكني املر�أة� .أمّا ثالث جمموعة من الأهداف الفرعية
املتقاطعة بني ع ّدة حماور ،فهي:
▪ الت�شريعات الوطنية التي حت ّقق العدالة وامل�ساواة ،ب�صيغ ٍة تتنا�سب مع متط ّلبات املجتمع ،وحتمي حقوق
الإن�سان ،و ُت� ِّؤمن تكاف�ؤ ال ُف َر�ص بني املواطنني.
3

املرجع نفسه.
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▪ ال�سيا�سات الوطنية املُح َّدثة التي ُتراعي م�سائل النوع االجتماعي ،وتن�سجم مع الدرا�سات العلمية املتع ّمقة،
وما يرافقها من تطويرات وحتديثات وممار�سات ف�ضلى.
▪ اخلطط والربامج وامليزانيات الوطنية التي ُتراعي احتياجات الذكور والإناث بعدالة ،وما يرافقها من
تطويرات وحتديثات وممار�سات ف�ضلى.

بعد انتهاء الإطار الزمني لال�سرتاتيجية يف العام ،2017
تقييم لالرتباطات والتن�سيق يف التنفيذ .ويجري
جر َي
�أُ ِ
ٌ
العمل على و�ضع ا�سرتاتيجية جديدة للفرتة .2025-2020
�صا َّدق الأردن �أي�ضً ا على اتّفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ض ّد املر�أة (�سيداو) .و ُيعتبرَ ذلك مبثابة
خطوة داعمة يف �سبيل مواءمة ال�سيا�سات الوطنية مع ال�سيا�سات الدولية التي ترمي �إىل حت�سني متكني املر�أة
وتعزيز امل�ساواة .يف هذا ال�سياق ،تتولىّ اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة متابعة الأن�شطة التنفيذية التي تدعم
االتّفاقية .تتك َّفل اللجنة �أي�ضً ا مبواءمة ال�سيا�سات الوطنية مع املتط ّلبات الرئي�سية لالتّفاقية .وت�أتي ّ
اخلطة الوطنية
ال�شاملة حلقوق الإن�سان  2025-2016لتدعم حقوق املر�أة يف الأردن �أي�ضً ا .وي�شمل املحور الثالث لال�سرتاتيجية
وجه نحو تعزيز حقوق املر�أة و�صونها؛ وهو يتناول تنقيح
ق�سم ُم َّ
(حقوق الفئات الأكرث تع ّر�ضً ا لالنتهاكات) على ٍ
ال�سيا�سة العامة ،وو�ضع �سيا�سات ت�أخذ يف االعتبار م�س�ألة متكني املر�أة من خالل النظر يف اجلوانب املالية للموازنة
العامة ،اً
ف�ضل عن ت�صميم برامج تدعم متكني املر�أة.
انطال ًقا من هذه اخللفيةُ ،تط َرح هذه الوثيقة يف �سبيل تقدمي تو�صيات قائمة على الأد ّلة ل�صانعي ال�سيا�سات ،بغية
اجلن�س نْي يف املجتمع الأردين.
حت�سني املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن ،من �أجل تلبية احتياجات
َ
وهي ُت�س ِّلط ال�ضوء على مدى ا�ستجابة ال�سيا�سة املالية الأردنية ملختلف احتياجات الن�ساء والرجال ،وبالتايل
اجلن�س نْي وحت�سني نتائج التنمية الب�شرية .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ساهم يف توفري مردود قائم على
حتقيق امل�ساواة بني
َ
املن�صف ل�شرائح املجتمع املختلفة،
الأد ّلة للجهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية ،يف �سبيل تعزيز اال�ستهداف ِ
�ستخدمني وكمق ّدمي خدمات وك ُمك َّلفني .من جهة �أخرى ،ما زالت �أمناط التوظيف القائمة على النوع االجتماعي
ك ُم ِ
اخلا�ص بالدرجة الأوىل) .وقد ُيعزى ذلك �إىل عدم رغبة الإناث يف العمل
متيل �إىل ا�ستبعاد الإناث (يف القطاع
ّ
اخلا�ص بتوظيف الإناث .وت�شتمل العوائق الأخرى التي حتول دون
اخلا�ص و�إىل ق ّلة اهتمام القطاع
�ضمن القطاع
ّ
ّ
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حت�سني م�شاركة املر�أة و ُف َر�ص عملها ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،على :حمدودية تو ُّفر و�سائل النقل وغياب
خدمات رعاية الأطفال .وعلى الرغم من �إجراء عدد من التعديالت على قانون العمل خالل ال�سنوات الثالث
مما ينبغي القيام به يف هذا ال�صدد .وعلى الرغم
املا�ضية (اثنان منهما يف هذا العام والعام  ،)2018يبقى الكثري ّ
من تلك الإ�صالحات الت�شريعية ،ما زالت م�شاركة الإناث وعملهنّ ُيعتبرَ ان مت ّدن َي نْي جدً ا.
وال�صحة
�سري ّكز هذا التحليل الذي يتناول الو�ضع الراهن للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي على نفقات التعليم
ّ
والعمل والتنمية ال�سيا�سية .و�ستُقام الروابط مع �أهداف التنمية امل�ستدامة ور�ؤية الأردن  2025وعملية �إر�ساء
الالمركزية احلالية يف ما يتع ّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،بغية تعزيز م�ستوى تكامل امل� ّؤ�شرات مع
تو�صيات وا�ضحة من �ش�أنها �أن تمُ ِّهد الطريق نحو احللول ال�سريعة
�آلية التخطيط واملوازنة العامة .وتقرتح الوثيقة
ٍ
مما ي�ساعد احلكومة الأردنية و�شركاءها على االرتقاء بعمليات املوازنة
واحللول الطويلة الأمد يف الوقت عينهّ ،
لت�صبح �أكرث ُمراعا ًة العتبارات النوع االجتماعي.

املنهجية
عدد من املوا�ضيع،
ت�أتي هذه امله ّمة لتدعم م�شروع �إ�صالح و�إدارة املالية العامة من خالل و�ضع �أوراق �سيا�سات حول ٍ
وبالتايل م�ؤازرة امل�شروع يف نهجه وجهوده الرامية �إىل �إ�صالح ال�ش�ؤون املالية للحكومة الأردنية .اعت ُِم َدت ل�صياغة
هذه الورقة منهجي ٌة ت�شتمل على �سل�سلة من املقابالت املع ّمقة مع جهات معن ّية متع ّددة ،بينها :اللجنة الوطنية
ال�صحة ،وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية،
الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ،وزارة العمل ،وزارة الرتبية والتعليم ،وزارة
ّ
دائرة املوازنة العامة ،دائرة الإح�صاءات العامة ،جمل�س النواب (جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�س ّكان ،واللجنة
املالية ،وجلنة املر�أة) وجمل�س الأعيان (جلنة العمل والتنمية االجتماعية وجلنة املر�أة)� .إنّ ت�شكيل وو�ضوح الإطار
امل� ّؤ�س�سي لنهج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �إزاء اجلهات املعن ّية الأ�سا�سية ،مع حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات
املخت�صة يف العملية� ،سي�ؤ ّديان يف النهاية �إىل نتائج الفتة .و ّمت و�ضع قائمة من الأ�سئلة املتن ّوعة لأغرا�ض
لل�سلطات
ّ
جر َي بحثٌ
نظري
ّ
هذه الورقة بهدف جمع املعلومات ذات ال�صلة من اجلهات املعن ّية املذكورة .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أُ ِ
لرت�سيخ العمل من خالل نتائج متع ّلقة باملو�ضوع املطروحَ .
النظري ر�ؤية الأردن  ،2025واخلطط
�شمل البحث
ّ
وال�سيا�سات احلكومية احلاليةّ ،
وخطة �أولويات عمل احلكومة (م�شروع النه�ضة) ،والربنامج التنموي التنفيذي،
النظري يف التث ّبت من
اخلا�صة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية� ،إلخ .و�ست�ساعد نتائج البحث
والوثائق امل�ساندة
ّ
ّ
املعلومات امل�ستم ّدة من املقابالتُ .يرجى مراجعة امللحق رقم (ّ )1
�ستخدمة
املف�صلة املُ َ
لالطالع على الئحة الأ�سئلة ّ
لهذا الغر�ض.
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ّ
امللخ�ص التنفيذي
تعمل احلكومة الأردنية ،بالتعاون مع خمتلف ال�شركاء ،على �إ�صالح �سيا�ساتها املالية ُموا َكب ًة للتطورات اخلارجية
ريد للأردن �أن يعتمد
والإقليمية واملح ّلية� .إلاّ �أنّ ال�صيغة مع ّقدة وحتتاج �إىل جمموعة وا�سعة من الأن�شطة �إذا �أُ َ
نهجا �إ�صالح ًيا متواز ًنا .فيبدو �أنّ مواءمة الإ�صالحات املالية مع الأعباء االقت�صادية وال�سيا�سية احلالية هو بح ّد
ً
تبي �أنّ �شروط قرو�ض املجتمع الدويل وتو�صياته الإ�صالحية وا�سعة النطاق ،على الرغم من
حتد .يف الواقع ،نّ َ
ذاته ٍّ
يات قائمة مثل الأثر امل�ستم ّر لأزمة الالجئني ال�سوريني ،والنم ّو االقت�صادي
الو�ضع الراهن وما يتّ�صل به من حت ّد ٍ
البطيء ،والتح ّديات الإقليمية امل�ستم ّرة.
للجن�س نْي كقاعدة
وقد عززت العدي ٌد من ال�سيا�سات واخلطط الوطنية والدولية �إىل الرتويج ملبد�أ التخطيط املُ ِ
ن�صف َ
مثل ر�ؤية الأردن  2025و�أهداف التنمية امل�ستدامة – ّ
�أ�سا�سية للتنمية ،منها اً
خطة العام  .2030مي ّث ُل ذلك فر�ص ًة
ممتازة �أمام الأردن لرت�سيخ �إيديولوجيات امل�ساواة ،وا�ستقطاب املزيد من الدعم التقني لهذا املو�ضوع ،والدعوة
اً
وانتقال �إىل م�س�ألة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي حتديدً ا،
راعية للنوع االجتماعي.
�إىل تخطيط وموازنة ُم ِ
ُت�شري الأبحاث النوعية �إىل وجود �أوجه ق�صور متع ّددة يف هذا الإطار يف الأردن .مت تنفيذ عدد من اجلهود لتعزيز
عملية التخطيط واملوازنة يف الأردن من �أجل التق ُّدم نحو تنمي ٍة �أف�ضل وحتقيق قدر �أكرب من امل�ساواة .وا�شتملت هذه
اجلن�س نْي �إىل جانب تطوير قدرات ِف َرق العمل يف ما
اجلهود على تعيني �ضباط ارتباط ملتابعة ق�ضايا امل�ساواة بني
َ
يتع ّلق بو�ضع اخلطط واملوازنات املُ�ستجيبة للنوع االجتماعي .يف هذا ال�سياق ،لع َبت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون
ً
�سهموا
املر�أة دو ًرا رائدً ا يف تنفيذ �أن�شطة بناء القدرات يف �سبيل متكني �ضباط االرتبط لي�صبحوا �أكرث
انخراطا و ُي ِ
اجلن�س نْي ،ك ٌّل �ضمن الهيئة �أو امل� ّؤ�س�سة التي يعمل فيها .من جهته ،ا�ضطل َع م�شروع
يف دعم حتقيق امل�ساواة بني
َ
�إ�صالح و�إدارة املالية العامة بدو ٍر مهم يف تطبيق الإ�صالحات املالية يف الأردن عرب �سل�سل ٍة من الأن�شطة املختلفة.
و�أجرى امل�شروع اً
حتليل تقن ًيا لأربع وزارات مخُ تارة للنظر حتديدً ا يف موازناتها وتقييم مدى ا�ستجابتها لق�ضايا
قدما يف جهود تكري�س املوازنة امل�ستجيبة
تو�صيات ملمو�سة حول كيفية
النوع االجتماعي ،وق َّد َم بنتيجة ذلك
ٍ
امل�ضي ً
ّ
للنوع االجتماعي يف تلك الوزارات الأربع :وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية ،ووزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة
الرتبية والتعليم ،و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا وزارة العمل.
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بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تواجه مرحلة املوافقة على �إعداد املوازنة التبعات عينها التي ترتافق مع املراحل الأخرى،
خا�ص باملوازنة امل�ستجيبة للنوع
وذلك ب�سبب التق�سيم غري املتنا�سب لفئات املوازنة .فعلى الرغم من وجود دليل ّ
االجتماعي منذ العام  ،2015يحتوي على مبادئ توجيهية تف�صيلية حول كيفية �إعداد املوازنة من منطلق مراعاي
اجلن�س نْي ا�ستنادًا �إىل املعايري الدولية ،اً
ف�ضل عن بناء القدرات يف هذا امل�ضمار ،ال تزال هناك حاجة
للم�ساواة بني
َ
�إىل تعزيز املمار�سات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �ضمن دائرة املوازنة العامة والوزارات ،بغية حتقيق الأولويات
نق�ص امل� ّؤ�شرات املُراعية للنوع االجتماعي يف
و�س ّد الفجوة بني
اجلن�س نْي يف املجتمع الأردين .وال يخفى على �أحد ُ
َ
واملوجهة �إىل امل�ستفيدين مقابل مز ّودي اخلدمات.
وثيقة املوازنة ،واملوارد املالية امل�ص ّنفة ح�سب النوع االجتماعي ّ
وب�صورة عامة ،ي�ؤ ّدي ذلك �إىل عرقلة جهود الر�صد وتت ّبع �أداء املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي و�إىل �ش ّل
واملوجهة نحو النتائج .فعلى ح ّد تعبري النائب رائد اخلزاعلة :حتّى
مخُ َرجات املوازنة املُ ِ
راعية للنوع االجتماعي ّ
لو مل نتّفق مع املوازنة املق ّدمة ،وكانت لدينا حت ّفظات� ،إال �أ ّننا ُملزَ مون باحلر�ص على مترير املوازنة لت�أمني دفع
الرواتب جلميع ّ
املخ�ص�صة للموازنة الر�أ�سمالية
موظفي القطاع العام .ينتهي بنا الأمر بالتفاو�ض وخف�ض املبالغ
ّ
لأ ّننا ال ن�ستطيع التفاو�ض على تخفي�ض التكاليف اجلارية يف معظم احلاالت.
املهم جدً ا الدعوة
تكت�سب فر�صة دعم تو�صيات الإ�صالح القائمة من خالل نهج التخطيط املتني �أهمية بالغة .ومن ّ
ب�شكل �صحيح �إىل حتقيق امل�ساواة بني �شرائح املجتمع املختلفة ّ
وبغ�ض النظر عن اجلن�س .وعند الرتكيز على م�س�ألة
امل�ساواة كعن�صر �أ�سا�سي من عنا�صر التنمية والإ�صالح ،ال ب َّد من الإ�شارة �إىل التخطيط واملوازنة املُراعية للنوع
االجتماعي كقاعدة �أ�سا�سية للتق ُّدم يف � ّأي بلد كان .ولقد ثبتَت جدوى �إدراج امل� ّؤ�شرات املراعية للنوع االجتماعي
يف عملية و�ضع املوازناتً � .إذاُ ،تعتبرَ املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �أدا ًة �أ�سا�سية ُتتيح للحكومات التخطيط
رات من �ش�أنها بناء جمتمع �سليم قائم على �أ�سا�س امل�ساواة .يف ال�سياق الأردين حتديدً ا،
والتنفيذ ا�ستنادًا �إىل م� ّؤ�ش ٍ
مما ينبغي القيام به .وت�أتي ورقة ال�سيا�سات هذه لتُ�س ِّلط ال�ضوء
ّمت بذل بع�ض اجلهود ،لكنْ ال يزال هناك الكثري ّ
قدما يف ما يتع ّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن.
و�س ُبل
امل�ضي ً
على �أبرز التح ّديات وال ُف َر�ص ُ
ّ
تتو َّفر للأردن ُف َر ٌ�ص لتعزيز التخطيط واملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،وميكن للأردن اال�ستفادة من ع ّدة
ّ
امل�ستدامة/خطة العام  2030التعزّز
جتارب ومن ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املُعت َمدة حال ًيا .ف�أهداف التنمية
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اجلن�س نْي ومتكني جميع الن�ساء والفتيات،
اجلن�س نْي فح�سب �ضمن هدفها اخلام�س حتقيق امل�ساواة بني
امل�ساواة بني
َ
َ
وهو ٌ
ي�ضم �ستّة مقا�صد رئي�سية وعددًا من امل� ّؤ�شرات ذات ال�صلة ،بل ميكن ربط �أحد م� ّؤ�شرات هذا الهدف
هدف ّ
املخ�ص�صات
بهذه الورقة مبا�شر ًة؛ وهو امل� ّؤ�شر .5ج 1.الن�سبة املئوية للبلدان التي لديها نظم لتخ�صي�ص وتت ّبع
ّ
اجلن�س نْي ومتكني املر�أة .يف الواقع ،مي ّهد هذا الهدف الطريق �أمام الدول ل�ضمان
العامة املر�صودة للم�ساواة بني
َ
يتبي �أ ّنها جميعها ت�شمل م� ّؤ�شرات
امل�ساواة بني
اجلن�س نْي .وعند النظر �إىل �أهداف التنمية امل�ستدامة الأخرى ،نّ
َ
مراعية للنوع االجتماعي ميكن �إدراجها يف النموذج الأردين وتعديلها لتتنا�سب مع ال�سياق الأردين عند احلاجة.
�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،ميكن حت�سني وتعزيز العمل على امل�ستوى املح ّلي لإدماج و�إدراج املوازنة امل�ستجيبة للنوع
االجتماعي من خالل العمل مع الهيئات املح ّلية يف املحافظات الـ  .12و ُت َع ّد املجال�س املن�ش�أة حدي ًثا على امل�ستوى
املح ّلي وعلى م�ستوى املحافظات بيئ ًة خ�صبة لغر�س العمليات املنا�سبة للتخطيط وو�ضع املوازنات .لكن يحتاج
معظم �أع�ضاء املجال�س �إىل بناء القدرات يف ما يتع ّلق بت�صميم املوازنات ،وفهم ت�صميم امل� ّؤ�شرات وم�ستوياتها،
والتخطيط ،وت�صميم امل�شاريع و�إدارتها .فريتبط ت�صميم امل�شاريع واملوازنات حال ًيا ب�أن�شطة البنى التحتية بالدرجة
الأوىل ،وال يتع ّمق يف جوانب التنمية املح ّلية والتخطيط واملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .لذلك ،ي�أتي بناء
القدرات هذا لتحفيز ودعم املوازنة املنا�سبة التي ينبغي �أن تنعك�س �إيجاب ًيا على املواطنني .فمن املُق َّدر �أ ّنه مبج ّرد
اعتماد املوازنة املنا�سبة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،مبا يف ذلك جمموعة من املبادرات وامل�شاريع التي ت�ستند �إىل
م� ّؤ�شرات النوع االجتماعي� ،سي�شكل ذلك اخلطوة الأوىل نحو تغيري ثقافة التخطيط واملوازنة و�إدخال منظور النوع
االجتماعي كركيزة للتنمية وامل�ساواة على م�ستوى املحافظات والح ًقا على م�ستوى اململكة .على �سبيل املثال ،قامت
احلكومة الأردنية �ساب ًقا بتقييم م� ّؤ�شر م�ستوى املعي�شة/م� ّؤ�شر جودة احلياة ،الذي ا�ستطا َع الك�شف عن التباينات
على م�ستوى املحافظات اعتمادًا على القطاعات املختلفة .ميكن �أن ي�ش ّكل ذلك اخلطوة الأوىل لتحديد م� ّؤ�شرات
النوع االجتماعي الالزمة لك ّل حمافظة .وميكن �إدراج ذلك �ضمن �أن�شطة بناء القدرات و�إتاحة املجال لإدراج
م� ّؤ�شرات النوع االجتماعي التي ينبغي �أن حت ّد من التباينات على م�ستوى املحافظات.
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املقدمة
ّ .1
�أ ّدى �أثرت ال�صدمات اخلارجية احلادة والنزاعات اجليو�سيا�سية �إىل تدهور البيئة والأداء االجتماع َّيني واالقت�صاد َّيني
أهم �أ�سواق الت�صدير بالن�سبة �إىل
يف الأردن .فالنزاعات يف �سوريا والعراق ،وهما ال�شريكان التجاريان الرئي�سيان و� ّ
مما �أ�سفر
الأردن ،بالإ�ضافة �إىل توافد  1.3مليون �سوري ،هي عوامل �ساهمت يف ا�ستنزاف موارد الأردن املحدودةّ ،
تراجع جودة اخلدمات العامة وتد ّنيها ،مع تكاليف �سلبية ملحوظة وطويلة الأمد يف املوازنة العامة والدين
عن ُ
العام .وت�س ّبب ذلك بتفاقم ال�ضغوط على الإناث و�شرائح املجتمع الأخرى غري املحظ ّية .و�إزاء تزا ُيد ال�ضغوط
(وخا�ص ًة الن�ساء وال�شباب) ،مبا يف ذلك الركود وانخفا�ض
املالية على االقت�صاد الأردين واملواطنني الأردنيني
ّ
اعتمد
م�ستويات النم ّو االقت�صادي ،وارتفاع مع ّدالت البطالة ،ال �س ّيما لدى الإناث ،والظروف االجتماعية ال�صعبةَ ،
برناجما للإ�صالح املايل مع �صندوق النقد الدويل بهدف احلفاظ على ا�ستقرار االقت�صاد
الأردن يف العام 2014
ً
الك ّلي واحل ّد من العجز املايل .ي�ش ّدد برنامج الإ�صالح املايل على احلاجة �إىل تنفيذ �سيا�سات و�إ�صالحات خلف�ض
احل�صة
الدين العام نحو
ٍ
م�ستويات �أكرث ا�ستدام ًة ،وتعزيز اال�ستثمار والإنتاجية ،والنهو�ض بالنم ّو ال�شامل .ت�شتمل ّ
ب�شكل تدريجي وثابت؛ من خالل �إزالة الإعفاءات من �ضريبة املبيعات
الأكرب من الربنامج على �ضبط املالية العامة ٍ
العامة والر�سوم اجلمركية ،وتو�سيع قاعدة �ضريبة الدخل ،ومعاجلة الته ّرب ال�ضريبي ،وزيادة االمتثال ،وتر�شيد
النفقات العامة مع تعزيز �شبكات ال�ضمان االجتماعي.
وينبغي �أن ي�ساعد خمزون الأردن الغني من الأدبيات وال�سيا�سات اال�سرتاتيجية يف ترجمة ال�سيا�سات �إىل خطط
قابلة للتنفيذ ت�ستند �إىل غايات التنمية املح ّلية والأهداف وامل� ّؤ�شرات الوطنية .فر�ؤية الأردن  2025على �سبيل املثال
هي ر�ؤي ٌة ت�ستجيب للنوع االجتماعي وتر ّكز على املواطنني (ذكو ًرا و�إنا ًثا) .وت�شكل مواءمة التخطيط واملوازنة مع
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات احلالية �أداة ممتازة لتقييم و�إطالق املوازنة والتخطيط املُ�ستجي َبني للنوع االجتماعي.
يف العادةُ ،تعتبرَ املوازنة الوطنية ،بو�صفها �سيا�سة مالية مركزية لالقت�صاد الك ّلي� ،أدا ًة ف ّعالة لتحديد ا�سرتاتيجيات
البلد لتحقيق التنمية املجتمعية وت�أمني ُف َر�ص �أف�ضل للجميع ،وبالتايل حت�سني رفاه املواطنني .تعتمد التنمية ال�شاملة
بالدرجة الأوىل على كفاءة وفعالية �إنفاق املوارد العامة ،التي لها ثالث وظائف رئي�سية )1 :تعزيز النم ّو واال�ستدامة،
� )2إعادة توزيع الدخل والرثوة ،و )3تخ�صي�ص ال�سلع واخلدمات العامة .يف هذا ال�سياق ،للموازنة الوطنية �آثار
مبا�شرة وغري مبا�شرة على املواطنني ،ذكو ًرا و�إنا ًثا .تتم ّثل الآثار املبا�شرة يف حجم ال�ضرائب التي يدفعونها واملزايا
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التي يتل ّقونها من النفقات العامة� .أ ّما الآثار غري املبا�شرة فتن�ش�أ عن انعكا�س املوازنة على االزدهار العام يف
ّ
الت�ضخم وا�ستحداث ُف َر�ص العمل.
االقت�صاد؛ ومع ّدالت من ّو الناجت املح ّلي الإجمايل؛ ومع ّدالت
الحظ �أنَّ البلدان النامية ُتعاين من عجز مايل مرتفع وم�ستويات غري م�ستدامة من الدين
يف الوقت الراهنُ ،ي َ
العام ،ما ي�ؤ ّدي �إىل ح�صر �سيا�سة االقت�صاد الك ّلي ،وحتديدً ا ال�سيا�سة املالية� ،ضمن جماالت حمدودة تتمثل يف
اخلا�صة بالنوع االجتماعي والتوزيع
فتم جتاهُ ل االحتياجات
ا�ستعادة اال�ستدامة املالية وحتقيق النم ّو االقت�صاديّ ،
ّ
اجلن�س نْي ملنافع الإنفاق ،ما ي�ؤ ّثر �سل ًبا على النتائج االجتماعية املرج ّوة .لكنّ معاجلة امل�ساواة بني
العادل بني
َ
اجلن�س نْي ميكن �أن تعزّز النم ّو االقت�صادي وحت ّقق نتائج اجتماعية �أف�ضل .من هذا املنطلق ،وعند االنتقال �إىل
َ
ّ�صف بخطط و�سيا�سات �إمنائية ممتازة ّ
م�شهد التنمية يف الأردن ،الذي ات َ
تغطي معظم اجلوانب ،من املق ّرر تنفيذ
�إ�صالحات ت�شمل جمموعة وا�سعة من املجاالت والقطاعات .ولقد زا َدت التح ّديات اخلارجية من ال�ضغوط وك�شفت
امللحة لتنفيذ الإ�صالحات املطلوبة ب�شكل �صحيح .الأم ُر � ًإذا ي�ستدعي اً
حتليل �أكرث تع ّم ًقا
حقيقة ومدى احلاجة ّ
للو�ضع الراهن لإ�صالحات ال�سيا�سة املالية ،والفجوات وال ُف َر�ص واملك ّونات املختلفة ،مبا يف ذلك املوازنة امل�ستجيبة
للنوع االجتماعي.
املهم فهم كيفية حتليل برامج املوازنة من منظور النوع
وعند مناق�شة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،من ّ
االجتماعي وكيفية �إدراج اعتبارات النوع االجتماعي يف ال�سيا�سات واخلطط الوطنية .فيجب مواءمة عملية و�ضع
املوازنة مع امل� ّؤ�شرات املختلفة التي حتكم ت�صميم ال�سيا�سات والتخطيط لها .يف هذا ال�سياق ،ت�سمح املوازنات
التي ُتراعي اعتبارات النوع االجتماعي مبالحظة كيفية ت�أثري �إيرادات ونفقات املوازنة على الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي وال ُف َر�ص املتاحة للن�ساء والرجال ،وكذلك جوانب امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف البلد .عاد ًة ما
ي�ساهم حتليل املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف ت�سهيل حتديد وك�شف مدى كفاءة �سيا�سة الدولة �إزاء خمتلف
فئات الذكور والإناث من وجهات نظر خمتلفة .وينبغي �أن تعتمد املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي على بيانات
م�ص ّنفة ّ
وال�صحة والعمالة والعنف والرعاية االجتماعية والإ�سكان والبيئة (ح�سب تو ُّفر
تغطي جماالت مثل التعليم
ّ
البيانات)� .أ ّما نق�ص البيانات امل�ص ّنفة على �أ�سا�س النوع االجتماعي على خمتلف امل�ستويات في�ؤ ّدي �إىل �إعاقة
عملية ت�صميم املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،و ُيعيق �أي�ضً ا ت�صميم ال�سيا�سات املنا�سبة من منظور النوع
االجتماعي.
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.2الن��وع االجتماع��ي يف الأردن – حقائ��ق و�أرق��ام

يتناول هذا اجلزء من التقرير حتليل البيانات احلالية يف ما يتع ّلق بالنوع االجتماعي ،ا�ستنادًا �إىل الإح�صاءات
الر�سمية ال�صادرة عن دائرة الإح�صاءات العامة ودائرة املوازنة العامة وغريهما .ويت�ض ّمن هذا اجلزء ق�س َم نْي:
حتليل مل� ّؤ�شرات خمتارة مرتبطة بالنوع االجتماعي ،ويعر�ض الثاين احلقائق والأرقام املتع ّلقة
يتط ّرق الأ ّول �إىل ٍ
بالنوع االجتماعي.

 2.1م� ّؤ�شرات النوع االجتماعي

اجلن�س نْي وك�شف تفا�صيلها
ّمت �إطالق عدد من م� ّؤ�شرات النوع االجتماعي على مدار ال�سنني لإظهار الفجوة بني
َ
وتبعاتها والت�صنيفات القطرية يف هذا ال�ش�أن .ي�أخذ هذا الق�سم يف االعتبار ثالثة م� ّؤ�شرات رئي�سية ،وهي م� ّؤ�شر
اجلن�س نْي .ولقد �أ�صد َر املنتدى االقت�صادي
التنمية الب�شرية ،وم� ّؤ�شر التنمية ح�سب اجلن�س ،وم� ّؤ�شر عدم امل�ساواة بني
َ
اجلن�س نْي .يق ّيم هذا التقرير البلدان بنا ًء على �أربعة قطاعات خمتلفة:
العاملي �أي�ضً ا التقرير العاملي للفجوة بني
َ
وال�صحة والبقاء ،والتمكني ال�سيا�سي .كذلك ،يق ّيم التقرير
امل�شاركة والفر�صة االقت�صادية ،والتح�صيل العلمي،
ّ
اجلن�س نْي ومتكني املر�أة بني البلدان امل�شاركة .ا�شتمل التقرير للعام  2018على ( )149بلدً ا ،واحت ّل
امل�ساواة بني
َ
الأردن املرتبة ( )138التي ميكن و�صفها ب�أ ّنها متد ّنية جدً ا.
ُي�ص َّنف الأردن يف املرتبة الثانية والع�شرين ك�أدنى�/أ�سو�أ م� ّؤ�شر التنمية بح�سب اجلن�س يف العامل ( ،)168/147وال
يوجد من بني البلدان التي تتّ�صف مب� ّؤ�شر تنمية ب�شرية �أعلى من الأردن � ّأي بلد لديه م� ّؤ�شر �أدنى من حيث التنمية
ح�سب اجلن�س .على الأرجحُ ،يعزى �ضعف �أداء الأردن على م�ستوى م� ّؤ�شر التنمية ح�سب اجلن�س �إىل التباين يف
ال�صحة �أو التعليم ،التي ت�ؤ ّثر ب�شكل
ال ُف َر�ص والنتائج االقت�صادية للرجال والن�ساء ،مقابل التباينات الكبرية يف
ّ
فمتو�سط العمر املتو ّقع للمر�أة الأردنية يبلغ (� )76.3سنة ،مقارن ًة بـ (� )72.8سنة للرجال.
�إيجابي على الإناث.
ّ
وتبلغ �سنوات الدرا�سة املتو ّقعة للن�ساء والفتيات الأردنيات (� )13.4سنة ،وهي حتت ّل املرتبة ال�سابعة والت�سعني يف
العامل ،يف حني �أنّ �سنوات الدرا�سة املتو ّقعة للرجال والفتيان يف الأردن ال تتع ّدى (� )12.9سنة ،وحتت ّل املرتبة املئة يف
العامل .وبالن�سبة �إىل ال ُف َر�ص االقت�صادية و ُف َر�ص العملُ ،تعتبرَ الفجوة �أو�سع بكثري يف الأردن بني بالذكور والإناث.
فاملر�أة الأردنية حتظى بثالث �أدنى ن�سبة من امل�شاركة يف القوى العاملة يف العامل ،حيث ال تتجاوز هذه الن�سبة
( )%14فقط .ومع م�شاركة ( )%63.7من الرجال الأردنيني يف القوى العاملة ،يتّ�صف الأردن �أي�ضً ا بثالث �أعلى
اجلن�س نْي يف القوى العاملة يف العامل ،حيث تبلغ ( .)%78وث ّمة م�ؤ�شر رئي�سي �آخر ّ
يدل على تدنيّ ال ُف َر�ص
فجوة بني
َ
متو�سط الدخل القومي للذكور والإناث :فالرجال ك�سبوا
االقت�صادية للمر�أة يف الأردن ،وهو التباين الكبري يف ّ
مبتو�سط دخل املر�أة البالغ ( 2,459دوال ًرا) يف العام
كمع ّدل عام ( 13,971دوال ًرا) يف العام  ،2017مقارن ًة
ّ
4

4

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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مما ك�سبته املر�أة الأردنية ،وهو ثالث �أعلى هام�ش/فارق بني
 .2017بالتايل ،ك�سب الرجال الأردنيون (ّ )%568.2
دخل الذكور والإناث يف العامل.
5

 2.1.1م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية

متو�سط الإجنازات يف اجلوانب املتع ّلقة بالتنمية الب�شرية؛ فرتة
م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية هو �أداة �إح�صائية تقي�س ّ
متو�سط.
حياة ّ
�صحية ومديدة ،وم�ستوى منا�سب من املعرفة والتح�صيل العلمي ،وم�ستوى معي�شي ّ
ال�شكل ( :)1م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية بني العا َم نْي  1995و( 2016الأردن)
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العام نْي  1995و .2016والالفت �أنّ م�ستويات
يظهر ال�شكل ( )1م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية للذكور والإناث يف الأردن بني َ
متو�سط م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية
م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية للذكور �أعلى قلي ًال من امل� ّؤ�شر
ّ
اخلا�ص بالإناث ،حيث يبلغ ّ
للذكور للعام ،)0.767( 2016
ومتو�سط م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية للإناث للعام نف�سه ( .)0.657يرتبط االختالف
ّ
ً
ارتباطا منهج ًيا بعدم تكاف�ؤ ال ُف َر�ص يف �سوق العمل.
اجلن�س نْي
يف االقت�صاد الأردين يف م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية بني
َ
نا�سب احتياجات الإناث يف بع�ض احلاالت ،ف�ض ًال عن انخفا�ض
وقد يعزى ذلك �إىل �أنّ الوظائف التي ُت َ
�ستحدث ال ُت ِ
يتم
مع ّدالت امل�شاركة وارتفاع معدل العمل غري الر�سمي بني الن�ساء .على �سبيل املثال ،ترتبط جميع الوظائف التي ّ
ت�شجع الإناث على امل�شاركة .وحتّى يومنا هذا ،ت�ؤ ّثر
ا�ستحدا ُثها يف قطاع البناء مبع ّدل توظيف مرتفع للذكور وال ّ
املعايري االجتماعية على قرار الإناث يف احل�صول على وظيفة .فال يزال النا�س ي�شعرون �أنّ العمل يف القطاع العام
اخلا�ص قد ال يو ّفر بيئ ًة �آمنة.
خا�ص ًة بالن�سبة �إىل الإناث .ومييلون �إىل ال�شعور ب�أنّ العمل يف القطاع
ّ
�أكرث �أما ًنا ّ
وهذه العوامل جميعها تعزّز مع ّدالت امل�شاركة املنخف�ضة وتزيد من البطالة يف �صفوف الإناث يف الأردن .وميكن �أن
ُتعزى العوامل الإ�ضافية التي تلعب دو ًرا يف زيادة العمالة غري الر�سمية بني الإناث �إىل حقيقة �أنّ ال�ضرائب املرتفعة
ب�شكل ر�سمي.
ور�سوم الت�سجيل املرتفعة ُتب ِعد الإناث عن ت�سجيل وت�شغيل �أعمالهنّ التجارية ٍ
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/JOR 5
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املهم �أن ُن�شري �إىل عدم تو ّفر البيانات .فحتّى يومنا هذا،
وعند �إلقاء نظرة �أكرث تع ّم ًقا على العوامل املذكورة ،من ّ
يتم حتليل الطابع غري الر�سمي يف �سوق العمل بعد الدرا�سات املن�شورة العام  .2013وعليه ،ي�ش ّكل عدم تو ّفر
مل ّ
البيانات عائ ًقا رئي�س ًيا َيحول دون التقييم ال�صحيح لظاهرة العمل غري الر�سمي من منظور النوع االجتماعي .وقد
ً
نوعا ما ب�أزمة الالجئني ال�سوريني ،حيث َ
مما
يكون ذلك
�شغل ال�سوريون معظم الوظائف غري الر�سميةّ ،
مرتبطا ً
�أ ّث َر �سل ًبا على م�شاركة الإناث يف هذا املجال .وجدي ٌر بالذكر �أ ّنه وعلى الرغم من وجود اختالف يف م�ستويات م� ّؤ�شر
املهم الإ�شارة
التنمية الب�شرية بني
اجلن�س نْي ،يبدو �أنّ كليهما يتق ّدمان ن�سب ًيا مبع ّدل متوازٍ  .من هذا املنطلق ،من ّ
َ
�إىل �أنّ املوازنة ال�سليمة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،التي ت�شتمل على امل� ّؤ�شرات ذات ال�صلة ،ميكن �أن تق�ضي على
مما �سي�ؤ ّدي �إىل تق ّد ٍم �أف�ضل لناحية م� ّؤ�شر التنمية
جمموعة من �أوجه الق�صور املختلفة �أو �أن تعاجلها ٍ
ب�شكل �أف�ضلّ ،
اجلن�س نْي ي�ش ّكل عائ ًقا رئي�س ًيا �أمام التنمية الب�شرية.
ال�صعيد ْين الوطني والدويل .فعدم امل�ساواة بني
الب�شرية على
َ
َ
و ُيعزى جزء كبري من هذه الفجوة �إىل انخفا�ض دخل املر�أة وحت�صيلها التعليمي يف العديد من البلدان .وتتّ�سع
اجلن�س نْي يف البلدان ذات التنمية الب�شرية املنخف�ضة .وال ب َّد من التنويه هنا ب�أ ّنه على الرغم من �أنّ هذا
الفجوة بني
َ
امل� ّؤ�شر يدعم الإناث� ،إال �أنّ مع ّدالت التوظيف وامل�شاركة ال تزال منخف�ضة جدً ا ،وقد يكون ذلك ناج ًما عن �ضعف
املواءمة يف العر�ض والطلب بني �سوق العمل والنواجت التعليمية.

 2.1.2م� ّؤ�شر التنمية بح�سب اجلن�س

اجلن�س نْي يف التنمية الب�شرية من خالل
م�ؤ�شر التنمية بح�سب اجلن�س هو م� ّؤ�شر �إح�صائي يقي�س الفجوات بني
َ
ال�صحة واملعرفة وم�ستويات املعي�شة.
ح�ساب الفرق بني الن�ساء والرجال عرب ثالثة �أبعاد حم ّددة للتنمية الب�شرية؛
ّ
وهو ّ
يدل على م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية للإناث كن�سبة مئوية من م� ّؤ�شر التنمية الب�شرية للذكور.
ال�شكل ( :)2م� ّؤ�شر التنمية بح�سب اجلن�س بني العا َم نْي  1995و ( 2017الأردن)
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العام نْي
يو�ضح ال�شكل )� (2أعاله قيم م�ؤ�شر التنمية ح�سب اجلن�س يف االقت�صاد الأردين خالل الفرتة ما بني َ
و 2017مع
انخفا�ض طفيف يف العام  .2012وقد ُيعزى هذا االنخفا�ض �إىل �أزمة الالجئني ال�سوريني التي �أ ّدت
ٍ
ظهر هذا ال�شكل
نواحُ .ي ِ
�إىل توافد ال�س ّكان ال�سوريني ،فتغيرّ ت بنتيجتها الرتكيبة ال�س ّكانية يف الأردن من ع ّدة ٍ
�أي�ضً ا �أ ّنه قبل العام  ،2010كان م� ّؤ�شر التنمية ح�سب اجلن�س يف الأردن �أدنى ،و�أ�صبح راكدً ا بالإجمال بعد العام
 .2010وميكن �أن ُيعزى هذا الركود �إىل ال�صدمات اخلارجية وتوافد الالجئني ال�سوريني �إىل اململكة .وال ّ
�شك يف
ملزيد من
�أنّ ال�ضائقة املالية لالقت�صاد �أعا َقت تخ�صي�ص املوارد .وينبغي �أن يحثّ ذلك �أي�ضً ا على �إف�ساح املجال ٍ
العمل على ق�ضايا التنمية ح�سب اجلن�س لتعزيز الو�ضع الراهن للإناث يف الأردن ،وكذلك حت�سني القدرة التناف�سية
للأردن .يحت ّل الأردن املرتبة الثانية والع�شرين ك�أق ّل�/أ�سو�أ م� ّؤ�شر للتنمية ح�سب اجلن�س يف العامل (،)168/147
وال يوجد من بني البلدان التي تتّ�صف مب� ّؤ�شر تنمية ب�شرية �أعلى من الأردن � ّأي بلد لديه م� ّؤ�شر �أدنى من حيث
التنمية ح�سب اجلن�س .و�إنّ الأداء ال�ضعيف للأردن يف هذا الإطار قد ُيعزى على الأرجح �إىل التباين يف ال ُف َر�ص
متو�سطالعمر املتو ّقع
والنتائج االقت�صادية للرجال والن�ساء ،مقابل التباينات الكبرية يف
ّ
ال�صحة �أو التعليم .يبلغ ّ
للمر�أة الأردنية (� )76.3سنة ،مقابل (� )72.8سنة للرجال .وتبلغ �سنوات الدرا�سة املتو ّقعة للن�ساء والفتيات الأردنيات
(� )13.4سنة ،وهي حتت ّل املرتبة ال�سابعة والت�سعني يف العامل ،يف حني �أنّ �سنوات الدرا�سة املتو ّقعة للرجال والفتيان
يف الأردن ال تتع ّدى (� )12.9سنة ،وحتت ّل املرتبة املئة يف العامل.
وبالن�سبة �إىل ال ُف َر�ص االقت�صادية و ُف َر�ص العملُ ،تعتبرَ الفجوة �أو�سع بكثري يف الأردن بني الرجال والن�ساء .فاملر�أة
الأردنية حتظى بثالث �أدنى (�أو �أ�سو�أ) ن�سبة م�شاركة يف القوى العاملة يف العامل ،حيث ال تتجاوز هذه الن�سبة
( )%14فقط .ومع م�شاركة ( )%63.7من الرجال الأردنيني يف القوى العاملة ،يتّ�صف الأردن �أي�ضً ا بثالث �أعلى
اجلن�س نْي يف القوى العاملة يف العامل ،حيث تبلغ ( .)%78وث ّمة م� ّؤ�شر رئي�سي �آخر ّ
يدل على تدنيّ ال ُف َر�ص
فجوة بني
َ
متو�سط الدخل القومي للذكور والإناث :فالرجال ك�سبوا
االقت�صادية للمر�أة يف الأردن ،وهو التباين الكبري يف ّ
مبتو�سط دخل املر�أة البالغ ( 2,459دوال ًرا) يف العام
كمع ّدل عام ( 13,971دوال ًرا) يف العام  ،2017مقارن ًة
ّ
مما ك�سبته املر�أة الأردنية ،وهو ثالث �أعلى هام�ش/فارق بني
 .2017بالتايل ،ك�سب الرجال الأردنيون (ّ )%568.2
دخل الذكور والإناث يف العامل .وال ّ
�شك يف �أنّ املع ّدالت املرتفعة للعمل غري الر�سمي بني الن�ساء الأردنيات ي�ساهم
يف�سر بح ّد ذاته تدنيّ م�شاركة املر�أة يف القوى العاملة وارتفاع ن�سبة دخل الذكور �إىل الإناث،
يف هذا الفارق ،لك ّنه ال ّ
باقت�صادات غري ر�سمية مماثلة.
نظ ًرا لأنّ العديد من البلدان النامية الأخرى تتّ�صف
ٍ
1995

اجلن�سي
 2.1.3م� ّؤ�شر عدم امل�ساواة بني
َ

اجلن�س نْي يف ثالثة جوانب رئي�سية للتنمية الب�شرية:
اجلن�س نْي هو مقيا�س لعدم امل�ساواة بني
م� ّؤ�شر عدم امل�ساواة بني
َ
َ
مقيا�سا لكلفة التنمية الب�شرية التي تنبع
ال�صحة الإجنابية ،والتمكني ،وامل�شاركة يف �سوق العمل .و ُي َع ّد هذا امل� ّؤ�شر
ّ
ً
اجلن�س نْي.
من عدم امل�ساواة بني
َ
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اجلن�س نْي بني العا َمني  1995و ( 2016الأردن)
ال�شكل ( :)3م� ّؤ�شر عدم امل�ساواة بني
َ

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة/الأردن – ق�سم الإح�صاءات املتع ّلقة بالنوع االجتماعي

اجلن�س نْي خالل الفرتة املمت ّدة بني العامني  1995و .2016يف العام
يو�ضح ال�شكل ) (3قيم م�ؤ�شر عدم امل�ساواة بني
ِ
َ
امل�سجل ( ،)0.672يف حني بل َغ ( )0.461يف العام ُ .2016
يو�ضح ال�شكل )� (3أنَّ فجوة
ويظ ِهر ِ
 ،1995بل َغ امل� ّؤ�شر ّ
اجلن�س نْي �آخذة يف التق ّل�ص يف ال�سنوات الأخرية ،وبالتايل فهي م� ّؤ�شر وا�ضح على �أنَّ دور املر�أة
عدم امل�ساواة بني
َ
اجلن�س نْي ُتخ ِّف�ض خ�سارة الأردن يف التنمية الب�شرية .وميكن �أن
حت�س ًنا ،يف حني �أنّ التباينات بني
َ
يف الأردن ي�شهد ّ
حت�سن م�ستويات التعليم� ،أو تق ُّدم الو�ضع االقت�صادي
حت�سن العمل يف جمال
ّ
ال�صحة الإجنابية� ،أو ُّ
ُيعزى ذلك �إىل ُّ
(الناجت عن امل�شاركة يف القوى العاملة).
يق ّدم هذا الق�سم جمموعات خمتلفة من البيانات ذات ال�صلة بالنوع االجتماعي ،مبا يف ذلك بع�ض التحليالت.
وال�صحة والتعليم والعمل وال�سيا�سة.
ت�شمل املجاالت :ال�س ّكان
ّ

 2.2عدد ال�س ّكان

عند النظر يف البيانات امل�ستخل�صة من �إح�صاء ال�س ّكان والأ�سر املعي�شية من دائرة الإح�صاءات العامةّ ،مت احل�صول
على �أرقام ّ
العام نْي  2010و 2018ف�أتَت النتائج على
تدل على تو ّزع ال�س ّكان بني الذكور والإناث .و َّمتت املقارنة بني َ
النحو التايل؛
اجلدول ( :)1توزّع ال�سكّان بالن�سبة املئوية للعامني
توزّع ال�سكّان بالن�سبة املئوية
امل� ّؤ�شر

6

2010

الن�سبة بني
عدد
اجلن�سي
َ
ال�سكّان
106.3
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 2010و 2018

2018

ذكور

�إناث

الن�سبة بني
اجلن�سي
َ

ذكور

�إناث

51.5

48.5

112.5

52.9

47.1

6

امل�صدر:دائرة الإح�صاءات العامة/الأردنwww.dos.gov.jo ،

اجلن�س نْي يف اململكة من حيث
وف ًقا للبيانات املدعومة من دائرة الإح�صاءات العامةّ ،مت قيا�س اتّ�ساع الفجوة بني
َ
�إجمايل عدد ال�س ّكان على مدار الأعوام بني  2010و ،2018حيث بلغت الفجوة بني
اجلن�س نْي ( )3.1يف العام
َ
 ،2010تلتها زياد ٌة �إىل ( )5.9يف العام  .2018ويف العام  ،2010بلغت البيانات املتع ّلقة بال�س ّكان الذكور كن�سبة
مئوية من �إجمايل ال�س ّكان ( ،)%51.5مقابل ( )%48.5للإناث ،وهو ما يعك�س ن�سبة الذكور �إىل الإناث التي تبلغ
( )106.3للعام  2010بح�سب بيانات دائرة الإح�صاءات العامة .يف املقابل ،بل َغت بيانات العام  2018عن ال�س ّكان
من الذكور كن�سبة مئوية من �إجمايل ال�س ّكان ( )%52.9يف حني بلغت ن�سبة الإناث من جمموع ال�س ّكان (،)%47.1
وهو ما يعك�س ن�سبة الذكور �إىل الإناث التي تبلغ ( )112.5للعام ُ .2018ي�شري ذلك �إىل �أ ّنه عند النظر يف التوزيع
اجلن�س نْي بنا ًء
اجلن�س نْي �ضئيلة .وعند النظر �إىل عدد ال�س ّكان من
ال�س ّكاين الأردين ،من الوا�ضح �أنّ الفجوة بني
َ
َ
على م�ستوى املحافظات ،من الوا�ضح بنا ًء على اجلدول �أدناه (� )2أنَّ التوزيع بني الذكور والإناث �ضئيل وال مي ّثل
فجوة مبا للكلمة من معنى .وقد تكون جر�ش هي املحافظة التي تتّ�صف ب�أعلى اختالف بني �أعداد الذكور والإناث،
ولكنَّ ذلك ال ي�ش ّكل فجو ًة �أو اً
خلل يف التو ّزع ال�س ّكاين.
 6بيانات دائرة الإح�صاءات العامة ،جداول امل�ؤ�شرات اجلن�سانية ،ال�سكان ،اململكة الأردنية الها�شمية.2017 - 2010 ،
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اجلدول ( : )2توزّع الذكور والإناث بح�سب املحافظات
املحافظة

اجملموع
العدد

الذكور

اإلناث

%

42

2,816,200

1,470,000

1,346,200

42

4,327,800

5

345,500

180,400

165,100

5

531,000

285,100

14

959,100

493,000

466,100

14

1,474,000

779,300

694,700

1

132,900

68,300

64,600

2

104,300

108,000

96,300

18

1,243,900

624,900

619,000

19

1,911,600

987,700

923,900

5

386,500

193,700

192,800

6

593,900

306,200

287,700

2

166,600

84,200

82,400

3

256,000

133,100

122,900

1

123,700

61,900

61,800

2

190,200

97,900

92,300

3

222,500

113,000

109,500

3

341,900

178,600

163,300

1

67,700

34,400

33,300

1

104,000

54,400

49,600

1

101,200

51,500

49,700

2

171,100

89,300

81,800

1

132,200

72,700

59,500

2

203,200

114,900

88,300

%

ع ّمان
البلقاء
الزرقاء
مادبا
اربد
املفرق
جر�ش
عجلون
الكرك
الطفيلة
معان
العقبة

اجملموع
العدد

2010

2018

الذكور

اإلناث

2,323,500

2,004,300
245,900

امل�صدر:دائرة الإح�صاءات العامة/الأردنwww.dos.gov.jo ،

املخ�ص�صات املر�صودة للإناث
2.2.1
ّ

منذ العام  ،2010تعمل دائرة املوازنة العامة ،امل�س�ؤولة عن �إعداد املوازنة الوطنية ،على ا�ستحداث مفهوم املوازنة
بدعم فني من اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة و�شركاء �آخرين.
امل�ستجيبة للنوع االجتماعيٍ ،

ت�شمل دالئل العمل �ضمن دائرة املوازنة العامة:
•
•
•
•
•
•

7

تعليمات ب�ش�أن املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف تعميم املوازنة .
بيانات م�ص ّنفة ح�سب اجلن�س ب�ش�أن ّ
املوظفني ،ح�سب فئة/درجة الوظيفة .
حماولة لقيا�س ن�سبة امل�ستفيدين من الذكور والإناث من اخلدمات العامة املق ّدمة.
�إن�شاء جلنة مع دائرة املوازنة العامة و�إ�شراك جهات حكومية �أخرى معن ّية .
�إ�صدار بع�ض النماذج لدائرة املوازنة العامة بوا�سطة هيئة الأمم املتّحدة للإناث/اللجنة الوطنية الأردنية
ل�ش�ؤون املر�أة.
دليل حول املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،من �إعداد م�شروع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يف عام
.2015

مل تنجح لغاية الآن حماوالت االطّ الع على الق�سم املتعلّق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
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ح�صة الإنفاق على الن�ساء �ضمن املوازنة (املخ�ص�صات املر�صودة للإناث) من خالل
يف العام ّ ،2010مت احت�ساب ّ
قيا�س الن�سبة املئوية للإناث من �إجمايل امل�ستفيدين و�ضرب املبلغ بالإنفاق .وم� ّؤخ ًرا ،بد�أت دائرة املوازنة العامة
للموظفات العامالت من �إجمايل ّ
باحت�ساب املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من خالل قيا�س الن�سبة املئوية ّ
املوظفني
العاملني و�ضرب املبلغ بالنفقات.
ومع ذلك ،ف�إنّ �إحدى العقبات الرئي�سية يف تعميم اال�ستجابة للنوع االجتماعي يف عملية املوازنة تتم ّثل يف االعتبار
ب�أنّ املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي تقت�صر بالإجمال على جمع البيانات امل�ص ّنفة ح�سب اجلن�س (�أعداد
امل�ستفيدين من الذكور والإناث �أو ّ
املوظفني العاملني يف امل� ّؤ�س�سة فقط) ،بدون � ّأي معلومات عن الت�أثري املتباين
للموازنات على الفئات االجتماعية املختلفة.

اجلدول

املخ�ص�صات املر�صودة للإناث مقابل �إجمايل الإنفاق العام للأعوام 2021-2017
(:)3
ّ

امل� ّؤ�شر

النفقات
الفعلية

النفقات املُعاد
تقديرها

النفقات
املُقدرة

القيم الداللية

2017

2018

2019

2020

2021

8,173,242

8,703,900

9,255,497

9,739,688

10,029,833

الفارق يف النفقات الإجمالية

----

530,658

551,597

484,191

290,145

ن�سبة تغيرّ النفقات الإجمالية

----

%6.49

%6.34

%5.23

%2.98

2,070,771

2,247,623

2,483,310

2,620,687

2,712,950

----

176,852

235,687

137,377

92,263

----

%8.54

%10.49

%5.53

%3.52

%25.34

%25.82

%26.83

%26.91

%27.05

�إجمايل الإنفاق العام

تقدير املخ�ص�صات املر�صودة
للإناث
الفارق يف املخ�ص�صات
املر�صودة للإناث
ن�سبة تغيرّ املخ�ص�صات
املر�صودة للإناث
ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة
للإناث من النفقات الإجمالية

امل�صدر :قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية /2019األردن.
متو�سطمع ّدل من ّو
يو�ضح اجلدول
ِ
ّ
املخ�ص�صات املر�صودة للإناث كن�سبة مئوية من �إجمايل الإنفاق احلكومي .يبلغ ّ
الإنفاق العام %5
املخ�ص�صات املر�صودة للإناث  .%7و ُيعتبرَ االتجّ اه ال�سائد يف امل�ستوى العام
ومتو�سطمع ّدل من ّو ّ
ّ
ً
للمخ�ص�صات املر�صودة للإناث كن�سبة مئوية من �إجمايل النفقات العامة
ملحوظا؛ فتربز زياد ٌة من  %25.34يف
ّ
العام � 2017إىل  %27.05يف العام  .2021وهذا بالت�أكيد جدي ٌر باملالحظة ،لكنَّ التحليل الأعمق يحثّ على تف�س ٍري
�أكرث حذ ًرا لهذه الزيادة يف املوازنة.
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املخ�ص�صات املر�صودة للإناث بزيادة ن�سبة الإناث �إىل الذكور يف مع ّدالت التوظيف العام ،ويعود ذلك
تت�أ ّثر
ّ
يتم من خالل قيا�س الن�سبة املئوية للإناث من
�إىل �أنّ احت�ساب
املخ�ص�صات املر�صودة للإناث �ضمن املوازنة ّ
ّ
�إجمايل مق ّدمي اخلدماتّ ،ثم �ضرب املبلغ بالنفقات .وهذا النموذج املحدود يف احل�ساب ال ينقل اجلوهر احلقيقي
لال�ستجابة للنوع االجتماعي .لدينا يف هذا ال�صدد حت ّفظ �شامل ب�ش�أن الطريقة التي تلج�أ �إليها دائرة املوازنة العامة
املخ�ص�صات املر�صودة للإناث املق ّدمة يف قانون املوازنة العامة،
املخ�ص�صات املر�صودة للإناث ومبالغ
الحت�ساب
ّ
ّ
ولكن ال ميكن انتقادها بال�ضرورة من ناحية عدم الد ّقة ،لأ ّنها ترتبط بنق�ص البيانات امل�ص ّنفة من الوزارات.

 2.3النوع االجتماعي:حقائق و�أرقام

لل�صحة
 2.3.1امل�ؤ�شرات املرتبطة بالنوع االجتماعي
ّ

ُيعرف قطاع الرعاية ال�صحية الأردين باخلدمات العالية اجلودة التي يو ّفرها ،على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،نظ ًرا
�إىل وجود طاقم عمل طبي من الطراز العاملي وذي م�ؤهالت ُمع َرف بها دول ًيا� ،إىل جانب امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات
ال�صحية املُعتمدة واملج ّهزة باملع ّدات والآالت الطبية احلديثة .يف الواقع ،تن�سجم خدمات �صحة الأمهات يف الأردن،
ويبي ذلك بح ّد
ب�شكل خا�ص ،مع املعاهدات وامل�ؤ�شرات الدولية حول
ال�صحة ،على غرار �أهداف التنمية امل�ستدامة .نّ
ّ
�صحة الن�ساء وال�سعي �إىل حتقيق امل�ساواة يف اخلدمات ال�صحية للجن�سني.
ذاته االنتباه املوىل �إىل ّ
يظهر دور املر�أة جل ًيا يف قطاع الرعاية ال�صحية� ،إذ �إنها ت�ش ّكل ن�صف القوى العاملة يف هذا القطاع .بالرغم من
ذلك ،ال يزال متثيل املر�أة منخف�ضً ا يف منا�صب الإدارة العليا .لذا ،تبذل الوزارة جهودًا حثيثة لتعزيز دور املر�أة
القيادي يف القطاع ،نظ ًرا �إىل �أن املر�أة ت�شغل  29يف املئة فقط من منا�صب الإدارة العليا و  27يف املئة من املنا�صب
الإدارية .وعليه ،تربز حاجة �أ�سا�سية �إىل تعزيز م�شاركة املر�أة يف املنا�صب الرفيعة يف القطاعني اخلا�ص والعام
ل�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني.
يف القطاع ال�صحي ،تعتزم وزارة
ال�صحة �إنفاق  362.3مليون دينا ًرا يف العام  2019ل�صالح املر�أة يف الأردن.
ّ
و�سيتم �إنفاق 162مليون دينار �أردين على الرعاية ال�صحية الثانوية ،و 62مليون دينار �أردين على الرعاية ال�صحية
الأولية ،و 61مليون دينار �أردين على الأم�صال واللقاحات والأدوية ،و 69مليون دينار �أردين لتعزيز تغطية الت�أمني
ال�صحي .وت�شمل الأهداف املُعل َنة لوزارة ال�صحة احل ّد من مع ّدل وفيات الأمهات ،وزيادة عدد املراكز ال�صح ّية
املعتمدة التي تق ّدم خدمات الأمومة والطفولة ،وتعزيز عدد الوحدات املعتمدة لت�صوير الثدي ال�شعاعي .وما ذلك
�صحة املر�أة .مع ذلك ،ال ت�ضع الوزارة
�إال دليل على تركيز وزارة
ال�صحة يف م�شاريعها وبراجمها على �أهمية ّ
ّ
ميزانيتها ا�ستنادًا �إىل م�ؤ�شرات النوع االجتماعي ،بل بنا ًء على امل�شاريع.
8

http://www.gbd.gov.jo/GBD/en/Budget/Ministries/general-budget-law-2019 8
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يهدف برنامج املوارد الب�شرية لل�صحة للعام  2030التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية �إىل «بناء القوى العاملة
املح�صالت
دوما وتتمتّع باملقبولية واجلودة العالية والالزمة لتح�سني
التي ي�سهل الو�صول �إليها وتكون متوافرة ً
ّ
ال�صحية وتو�سيع التغطية ال�صحية ال�شاملة .يف ال�سياق املحلي ،ي�شمل الربنامج الأبحاث وحتديد العقبات
والعوامل التمكينية لالرتقاء الوظيفي للمر�أة �إىل املنا�صب الإدارية يف القطاع ال�صحي الأردين .وي�ش ّكل ذلك بح ّد
ذاته خطوة �أوىل متهيدية لتعزيز وحت�سني م�شاركة املر�أة يف منا�صب رفيعة يف القطاع.
9

فتن�ص املا ّدة  12منها على ما
�أما بالن�سبة �إىل اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)ّ ،
يلي .1 :تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف ميدان الرعاية ال�صحية
من �أجل �أن ت�ضمن لها ،على �أ�سا�س امل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية ،مبا يف
ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم الأ�سرة .2 ...بالرغم من �أحكام الفقرة( )1من هذه املادة ،تكفل الدول الأطراف
للمر�أة خدمات منا�سبة يف ما يتعلق باحلمل والوالدة وفرتة ما بعد الوالدة ،موفرة لها خدمات جمانية عند االقت�ضاء،
وكذلك تغذية كافية �أثناء احلمل والر�ضاعة.
10

يف احلقيقة� ،ش ّددت �أهداف التنمية امل�ستدامة للعام  2030على احلاجة �إىل حت�سني عملية تقدمي خدمات الرعاية
ال�صحية ككل وتعزيز رفاه الإن�سان .وي�سعى الهدف الثالث من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل �ضمان احلياة
ال�صحية وتعزيز الرفاه للجميع من كل الأعمار .ومن �ش�أن املقاربات الرامية �إىل حت�سني التخطيط الأ�سري
من�صة
واخلدمات الإجنابية وخدمات الأمومة والرعاية ال�صحية للر�ضع والأطفال �أن مت ّكن املر�أة من خالل ت�أمني ّ
متاحة لها لطلب امل�ساعدة عند ال�ضرورة.
عالوة على ذلك� ،ش ّكل امل� ّؤ�شر العاملي للفجوة بني اجلن�سني �إطا ًرا لتحديد حجم التفاوتات القائمة على النوع
االجتماعي ور�صد التق ّدم يف معاجلتها مع الوقت .وقد احت ّل الأردن املرتبة  62من �أ�صل  115يف جماليَْ ال�صحة
و�سجل معدل  0.971يف العام
�سجل معدل  0.975يف العام  ،2006وح ّل يف املرتبة  102من �أ�صل ّ 149
والبقاء ،كما ّ
.2018
ال�صحي املتو ّقع .ويهدف
وملتو�سط العمر
ّ
يق ّدم �أي�ضً ا مع ّدل والدة اجلن�سني بني ال�سكان م�ؤ�ش ًرا لل�صحة والبقاء كما ّ
ويبي امل�ؤ�شر التق ّدم
هذا املع ّدل �إىل حتديد مدى هيمنة ظاهرة تف�ضيل والدات الذكور يف البلد اخلا�ضع للدرا�سة .نّ
املتوازي بني العامني  2010و ،2018مع ت�سجيل  94131والدة للذكور و 89807والدات للإناث يف العام 2010
ب�شكل �إجمايل ،يف حني و�صل �إجمايل الوالدات يف العام � 2018إىل  112026والدة للذكور و 110618للإناث.
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
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ّ
املتوقع لعامي
متو�سط العمر
اجلدول (ّ :)4
امل� ّؤ�شر
متو�س��ط العمر
ّ
ّ
املتوقع

 2010و 2018
2018

2010

الذكور

الإناث

الذكور

الإناث

71.6

74.4

72.7

74.2

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة/الأردنwww.dos.gov.jo،

متو�سط العمر املتو ّقع للإناث والذكور بتقدير عدد الأعوام التي من املفرت�ض �أن يعي�شها
ي�سمح م� ّؤ�شر الفجوة بني ّ
يتم فقدانها ب�سبب العنف ،واملر�ض ،و�سوء التغذية،
الذكور والإناث .وي�أخذ هذا امل� ّؤ�شر يف االعتبار ال�سنوات التي ّ
متو�سط العمر املتو ّقع يف العام  2010ما يعادل  71.6عام للذكور و74.4
وغريها من العوامل ذات ال�صلة .وقد بلغ ّ
متو�سط العمر املتو ّقع �إىل  72.2عام للذكور وانخف�ض �إىل  74.2عام
عام للإناث� .أما يف العام  ،2018فو�صل ّ
و�صحة املر�أة ب�شكل عام.
للإناث ،عل ًما �أنّ ذلك قد يكون ناج ًما عن اجلهود املبذولة يف جمال ال�صحة الإجنابية ّ
ولع ّل من بني العوامل الأخرى لهذا التغيري �أن�شطة التوعية املعزّزة التي يجريها �أ�صحاب امل�صلحة يف خمتلف �أنحاء
اململكة.

 2.3.2م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي يف قانون
ال�صحة
املوازنة العامة لل�سنة املالية  - 2019وزارة
ّ

ال�صحة
يح ّلل اجلدول �أدناه م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي املحددة يف الأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة
ّ
ومدى ان�سجام امل�ؤ�شرات مع �أهداف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف القطاعية يف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف
اال�سرتاتيجية للوزارة.
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اجلدول ( :)5م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي للأهداف اال�سرتاتيجية اخلا�صة
ال�صحة
بوزارة
ّ
م�ؤ�شرات الأداء
املرتبطة بالنوع
االجتماعي

قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س
2017

معدل وفيات الر�ضع
لكل  1000والدة
ح ّية (قيمة ال�سنة
الأ�سا�س )2012

17

معدل وفيات
الأطفال دون
اخلام�سة لكل
 1000والدة
ح ّية (قيمة ال�سنة
الأ�سا�س )2012

21

معدل وفيات الأمهات
لكل مئة �ألف والدة
ح ّية (قيمة ال�سنة
الأ�سا�س )2008

19

القيمة
امل�ستهدفة
2019

15

18

15

الهدف
اال�سرتاتيجي
املتع ّلق بامل�ؤ�شر

الأهداف
الأهداف ذات
القطاعية ذات
ال�صلة يف ر�ؤية
ال�صلة يف ر�ؤية
الأردن 2025
الأردن 2025

مالحظات

حت���������س��ي�ن ج�������ودة
ت������وف���ي��ر خ�����دم�����ات اخلدمات ال�صحية
ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة امل������ق������ ّدم������ة �إىل
ب������ج������ودة وع�����دال�����ة امل��واط��ن�ين و�ضمان
ال���ت���وزي���ع املن�صف
ل����ه����ذه اخل����دم����ات

ت�����أم��ي�ن اخل����دم����ات
ال�صــحيــة املتكام ـلـة
��وج��ه��ة
واجل���ي���دة وامل ّ
ل����ل����أف��������راد ال���ت���ي
ت�������س���ت���ج���ي���ب �إىل
احلاجات املتزايدة.
ال����ه����دف ال���ف���رع���ي:
ت�������أم���ي��ن خ����دم����ات
ال�����ص��ح��ة الإجن��اب��ي��ة

احل����������اج����������ة �إىل
ا����س���ت���خ���دام ب��ي��ان��ات
م�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

حت���������س��ي�ن ج�������ودة
ت������وف���ي��ر خ�����دم�����ات اخلدمات ال�صحية
ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة امل������ق������ ّدم������ة �إىل
ب������ج������ودة وع�����دال�����ة امل��واط��ن�ين و�ضمان
ال���ت���وزي���ع املن�صف
ل����ه����ذه اخل����دم����ات

ت�����أم��ي�ن اخل����دم����ات
ال�صــحيــة املتكام ـلـة
��وج��ه��ة
واجل���ي���دة وامل ّ
ل����ل����أف��������راد ال���ت���ي
ت�������س���ت���ج���ي���ب �إىل
احلاجات املتزايدة.
ال����ه����دف ال���ف���رع���ي:
ت�������أم���ي��ن خ����دم����ات
ال�����ص��ح��ة الإجن��اب��ي��ة

احل����������اج����������ة �إىل
ا����س���ت���خ���دام ب��ي��ان��ات
م�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

حت���������س��ي�ن ج�������ودة
ت������وف���ي��ر خ�����دم�����ات اخلدمات ال�صحية
ال���رع���اي���ة ال�����ص��ح��ي��ة امل������ق������ ّدم������ة �إىل
ب������ج������ودة وع�����دال�����ة امل��واط��ن�ين و�ضمان
ال���ت���وزي���ع املن�صف
ل����ه����ذه اخل����دم����ات

ت�����أم��ي�ن اخل����دم����ات
ال�صحية املتكاملة
��وج��ه��ة
واجل���ي���دة وامل ّ
ل����ل����أف��������راد ال���ت���ي
ت�������س���ت���ج���ي���ب �إىل
احلاجات املتزايدة.
ال����ه����دف ال���ف���رع���ي:
ت�������أم���ي��ن خ����دم����ات
ال�����ص��ح��ة الإجن��اب��ي��ة
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م�ؤ�شرات الأداء
املرتبطة بالنوع
االجتماعي

قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س
2017

ع�������دد الأط������ب������اء
امل������ل������ح������ق���ي��ن يف
ب���رن���ام���ج الإق���ام���ة

300

ع�������دد الأط������ب������اء
�����ش����راء اخل���دم���ات
(الأخ�������ص���ائ���ي�ي�ن)

115

ن�����س��ب��ة امل���واط���ن�ي�ن
احل�������ا��������ص�������ل���ي���ن
ع�����ل�����ى ال�����ت������أم��ي��ن
ال�������ص���ح���ي امل�����دين
مناجمايل ال�سكان

%42.0

القيمة
امل�ستهدفة
2019

360

130

%51.2

الهدف
اال�سرتاتيجي
املتع ّلق بامل�ؤ�شر

الأهداف
الأهداف ذات
القطاعية ذات
ال�صلة يف ر�ؤية
ال�صلة يف ر�ؤية
الأردن 2025
الأردن 2025

حت���������س��ي�ن ج�������ودة
اخلدمات ال�صحية
زي����ادة ك��ف��اءة �إدارة امل������ق������ ّدم������ة �إىل
امل���������وارد ال��ب�����ش��ري��ة امل��واط��ن�ين و�ضمان
ال���ت���وزي���ع املن�صف
ل����ه����ذه اخل����دم����ات

حت���������س��ي�ن ج�������ودة
اخلدمات ال�صحية
زي����ادة ك��ف��اءة �إدارة امل������ق������ ّدم������ة �إىل
امل���������وارد ال��ب�����ش��ري��ة امل��واط��ن�ين و�ضمان
ال���ت���وزي���ع املن�صف
ل����ه����ذه اخل����دم����ات

حت���������س��ي�ن ج�������ودة
اخلدمات ال�صحية
زي����ادة ن�سبة �شمول
امل������ق������ ّدم������ة �إىل
امل��واط��ن�ين بالتغطية
امل��واط��ن�ين و�ضمان
ال�����ص��ح��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة
ال���ت���وزي���ع املن�صف
ل����ه����ذه اخل����دم����ات

ت�����أم��ي�ن اخل����دم����ات
ال�صحية املتكاملة
��وج��ه��ة
واجل���ي���دة وامل ّ
ل����ل����أف��������راد ال���ت���ي
ت�������س���ت���ج���ي���ب �إىل
احلاجات املتزايدة.
ال����ه����دف ال���ف���رع���ي:
تطوير وت�أهيل املوارد
ال��ب�����ش��ري��ة ،و�إدارة
هذه املوارد وتوزيعها
�����ص��ف��ة
ب��ط��ري��ق��ة م��ن ِ
ت�����أم��ي�ن اخل����دم����ات
ال�صحية املتكاملة
��وج��ه��ة
واجل���ي���دة وامل ّ
ل����ل����أف��������راد ال���ت���ي
ت�������س���ت���ج���ي���ب �إىل
احلاجات املتزايدة.
ال����ه����دف ال���ف���رع���ي:
تطوير وت�أهيل املوارد
ال��ب�����ش��ري��ة ،و�إدارة
هذه املوارد وتوزيعها
�����ص��ف��ة
ب��ط��ري��ق��ة م��ن ِ

ت������أم��ي��ن احل���م���اي���ة
ال�����ص��ح��ي��ة وامل��ال��ي��ة
واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة
�������ص���ف���ة جل��م��ي��ع
امل���ن ِ
ال�������������������س���������ك���������ان.
ال����ه����دف ال���ف���رع���ي:
�شمل جميع املواطنني
يف الت�أمني ال�صحي
االج������ت������م������اع������ي.

مالحظات

احل����������اج����������ة �إىل
ا����س���ت���خ���دام ب��ي��ان��ات
م�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

احل����������اج����������ة �إىل
ا����س���ت���خ���دام ب��ي��ان��ات
م�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

احل����������اج����������ة �إىل
ا����س���ت���خ���دام ب��ي��ان��ات
م�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

ال�صحة ومدى ان�سجام امل�ؤ�شرات مع
يح ّلل اجلدول �أدناه م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي لربامج وزارة
ّ
�أهداف ر�ؤية الأردن  2025والأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة ،و�أهداف الربنامج.
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م�ؤ�شرات الأداء
املرتبطة بالنوع
االجتماعي يف
املوازنة

قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س

ع������دد امل����راك����ز
ال�����ص��ح��ی��ة ال��ت��ى
حت��ت��وي خدمات
االم�����������وم�����������ة
وال�����ط�����ف�����ول�����ة
وح�������������ص������ل������ت
على االعتمادیة

2017

97

570

�أع�����داد الطلبة
امل����ل����ت����ح����ق��ی�ن
ل������ل������درا�������س������ة
يف ال����ك����ل����ی����ات

أهداف
الربنامج
حت�����س�ين ال����ق����درات
الإداري������������ة جل��م��ي��ع
ال���وح���دات الإداري����ة
يف ال������وزارة��� ،س��واء
يف امل��ق�� ّر الرئي�سي
�أو امل���ح���اف���ظ���ات،
وحت���������س��ي�ن �إدارة
ال�برام��ج وامل�شاريع
التي تن ّفذها الوزارة

امل�شروع
املتع ّلق
بالربنامج

الهدف
اال�سرتاتيجي
املتع ّلق بامل� ّؤ�شر

الأهداف ذات
ال�صلة يف ر�ؤية

الأهداف
القطاعية ذات
ال�صلة يف ر�ؤية
الأردن 2025

مالحظات

ت�������أم���ي��ن اخل�����دم�����ات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة
���وج���ه���ة
واجل���� ّي����دة وامل ّ
للأفراد التي ت�ستجيب
�إىل احلاجات املتزايدة.
ال�����ه�����دف ال����ف����رع����ي:
ت���������أم����ي���ن خ�����دم�����ات
ال�����ص��ح��ة الإجن���اب���ي���ة
ت���ع���زي���ز ال��ف��ع��ال��ي��ة تعزيز جودة اخلدمات
وال��ك��ف��اءة يف �إدارة ال�����ص��ح��ي��ة للمواطنني
امل�����������وارد امل���ال���ي���ة و�����ض����م����ان ال����ت����وزي����ع
املن�صف لهذه اخلدمات
ِ

ال ي�������ت���ل���اءم
الربنامج املتع ّلق
ب����امل����� ّؤ�����ش����ر م��ع
ه��دف امل�����ش��روع.
ال���ب��رن������ام������ج/
امل�����ش��روع املتع ّلق
بامل�ؤ�شر (برنامج
الرعاية ال�صحة
الأول��ي��ة/م��راك��ز
اخل����������دم����������ات
ال���������ص����ح���� ّي����ة)

احل������اج������ة �إىل
ا������س�����ت�����خ�����دام
ال������ب������ي������ان������ات
امل�ص ّنفة بح�سب
النوع االجتماعي

ت�������أم���ي��ن اخل�����دم�����ات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة
���وج���ه���ة
واجل���� ّي����دة وامل ّ
تعزيز جودة اخلدمات للأفراد التي ت�ستجيب
ال�صحية للمواطنني
�إىل احلاجات املتزايدة.
و�ضمان التوزيع
ال�����ه�����دف ال����ف����رع����ي:
املن�صف لهذه
ِ
تطوير وت�أهيل امل��وارد
اخلدمات
ال���ب�������ش���ري���ة ،و�إدارة
ه��ذه امل���وارد وتوزيعها
�����ص��ف��ة
ب���ط���ري���ق���ة م��ن ِ

الأردن 2025

ال�صحة
اجلدول ( :)6م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي لربامج وزارة
ّ

ب����رن����ام����ج
ا إل د ا ر ة
واخل��دم��ات
امل�������س���ان���دة

القيمة الربنامج
امل�ستهدفة املتع ّلق
 2019بامل� ّؤ�شر

117

585

ب����رن����ام����ج
ت����ن����م����ي����ة
ال��������ق��������وى
ال��ب�����ش��ري��ة

ج��������ذب ال������ك������وادر
الإداري������ة والتقنية
امل����ؤه���ل���ة وامل����د ّرب����ة
للعمل يف ال����وزارة،
واحل��ف��اظ على هذه
ال����ك����وادر ،وت��ع��زي��ز
ك�������ف�������اءة ك���������وادر ت��دری��ب وت�أهیل
تعزيز فعالية املوارد
ال�������وزارة احل��ال��ي��ة ،و�إدارة الكوادر
الب�شرية وكفاءتها
وت����ع����زي����ز �إدارة ال�����ب�����������ش�����ری�����ة
ال��ك��ل��ي��ات اجلامعية
امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���وزارة
والإ����ش���راف عليها،
وت������أم��ي��ن ال����ك����وادر
ال��ت��ق��ن��ي��ة ل����ل����وزارة
وال���������س����وق امل��ح��ل��ي
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م�ؤ�شرات الأداء
املرتبطة بالنوع
االجتماعي يف
املوازنة

قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س

ع�����دد ال����ك����وادر
امل���������وف���������دة يف
ب��ع��ث��ات ودورات
وم�ؤمترات �سنویا

2017

17574

%74

ن�����س��ب��ة امل��وال��ی��د
اجلدد اخلا�ضعنی
مل�������س���ح ح��دی��ث��ي
ال�������������والدة م��ن
اجمايل املوالید
��������س�������ن�������وی�������ا

ب����رن����ام����ج
ت����ن����م����ي����ة
ال��������ق��������وى
ال��ب�����ش��ري��ة

القيمة الربنامج
امل�ستهدفة املتع ّلق
 2019بامل� ّؤ�شر

21264

%78

ب����رن����ام����ج
ال����رع����اي����ة
ال�����ص��ح��ي��ة
الأول�����ي�����ة/
اخل���دم���ات
وامل�����راك�����ز
ال�����ص��ح��ي��ة

أهداف
الربنامج
ج��������ذب ال������ك������وادر
الإداري������ة والتقنية
امل����ؤه���ل���ة وامل����د ّرب����ة
للعمل يف ال����وزارة،
واحل��ف��اظ على هذه
ال����ك����وادر ،وت��ع��زي��ز
ك�������ف�������اءة ك���������وادر
ال�������وزارة احل��ال��ي��ة،
وت����ع����زي����ز �إدارة
ال��ك��ل��ي��ات اجلامعية
امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���وزارة
والإ����ش���راف عليها،
وت������أم��ي��ن ال����ك����وادر
ال��ت��ق��ن��ي��ة ل����ل����وزارة
وال���������س����وق امل��ح��ل��ي
ت�����ع�����زي�����ز ج��������ودة
اخل���دم���ات امل��ق�� ّدم��ة
يف املراكز ال�صحية
��ص��ح��ة
وخ���دم���ات ال��� ّ
الإجنابية ،ومكافحة
الأم���را����ض املنقولة
وغ���ي���ر امل���ن���ق���ول���ة،
وحت�سني ال�سلوكيات
ال�����������ص�����ح�����ي�����ة يف
امل��ج��ت��م��ع ،وت��ع��زي��ز
ج����������ودة خ����دم����ات
ال�����ص��ح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة،
وح���م���اي���ة ال�����ص��ح��ة
وحت�����س�ين اخل��دم��ات
للأمهات والأط��ف��ال

امل�شروع
املتع ّلق
بالربنامج

الهدف
اال�سرتاتيجي
املتع ّلق بامل� ّؤ�شر

الأهداف ذات
ال�صلة يف ر�ؤية
الأردن 2025

الأهداف
القطاعية ذات
ال�صلة يف ر�ؤية

تعزيز ج��ودة اخلدمات
ت��دری��ب وت�أهیل
تعزيز فعالية املوارد ال�����ص��ح��ي��ة للمواطنني
و�إدارة الكوادر
الب�شرية وكفاءتها و�����ض����م����ان ال����ت����وزي����ع
ال�����ب�����������ش�����ری�����ة
املن�صف لهذه اخلدمات
ِ

الأردن 2025

ت�������أم���ي��ن اخل�����دم�����ات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة
���وج���ه���ة
واجل���� ّي����دة وامل ّ
للأفراد التي ت�ستجيب
�إىل احلاجات املتزايدة.
ال�����ه�����دف ال����ف����رع����ي:
تطوير وت�أهيل امل��وارد
ال���ب�������ش���ري���ة ،و�إدارة
ه��ذه امل���وارد وتوزيعها
�����ص��ف��ة
ب���ط���ري���ق���ة م��ن ِ

 -1ت���أم�ين خدمات
ال��رع��اي��ة ال�صحية تعزيز جودة اخلدمات
اجل�� ّي��دة
ِ
واملن�صفة ال�����ص��ح��ي��ة للمواطنني
 -2تعزيز الكفاءة و�����ض����م����ان ال����ت����وزي����ع
والفعالية يف �إدارة املن�صف لهذه اخلدمات
ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة

م�����ش��روع �إدارة
برنامج الرعاية
ال���������ص����ح����ي����ة
الأول�����������ي�����������ة/
اخل���������دم���������ات
وامل�����������راك�����������ز
ال���������ص����ح����ي����ة

ت�������أم���ي��ن اخل�����دم�����ات
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة
���وج���ه���ة
واجل���� ّي����دة وامل ّ
للأفراد التي ت�ستجيب
�إىل احلاجات املتزايدة.
ال�����ه�����دف ال����ف����رع����ي:
م���ك���اف���ح���ة ان���ت�������ش���ار
الأمرا�ض غري املنقولة

مالحظات

احل������اج������ة �إىل
ا������س�����ت�����خ�����دام
ال������ب������ي������ان������ات
امل�ص ّنفة بح�سب
النوع االجتماعي
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%5

%2

ب����رن����ام����ج
ع�����دد الأزواج
ال����رع����اي����ة
ال�������ذي�������ن مت���ت
ال�����ص��ح��ي��ة
ح��م��ای��ت��ه��م م��ن
 129.629 125.816الأول�����ي�����ة/
احلمل ()CYP
اخل���دم���ات
 /بالألف
وامل�����راك�����ز
ال�����ص��ح��ي��ة

ن�����س��ب��ة ال���زی���ادة
ع�������ل�������ى ع�������دد
امل�������واط�������ن���ی���ن
امل�ؤمننی مدنیا من
جمموع املواطننی
االردنینی
ب����رن����ام����ج
ت����و�����س����ي����ع
م������ظ������ل������ة
ال����ت�����أم��ي�ن
ال�������ص���ح���ي

ت��������أم���ي���ن احل����م����اي����ة
امل��ن�����ص��ف��ة ال�����ص��ح��ي��ة
وامل��ال��ي��ة واالجتماعية
جل���م���ي���ع ال�������س���ك���ان.
ال�����ه�����دف ال����ف����رع����ي:
��������ش�������م�������ل ج����م����ي����ع
امل��واط��ن�ين يف الت�أمني
ال�����ص��ح��ي االج��ت��م��اع��ي

ت�����ع�����زي�����ز ج��������ودة
اخل���دم���ات امل��ق�� ّدم��ة
يف املراكز ال�صحية
��ص��ح��ة
وخ���دم���ات ال��� ّ
ت�������أم���ي��ن اخل�����دم�����ات
الإجنابية ،ومكافحة
ال�����ص��ح��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة
 -1ت���أم�ين خدمات
الأم���را����ض املنقولة
���وج���ه���ة
ال��رع��اي��ة ال�صحية تعزيز جودة اخلدمات واجل���� ّي����دة وامل ّ
وغ���ي���ر امل���ن���ق���ول���ة،
واملن�صفة ال�����ص��ح��ي��ة للمواطنني للأفراد التي ت�ستجيب
وحت�سني ال�سلوكيات ال�������������ص������ح������ة اجل�� ّي��دة
ِ
الإجن������اب������ي������ة  -2تعزيز الكفاءة و�����ض����م����ان ال����ت����وزي����ع �إىل احلاجات املتزايدة.
ال�����������ص�����ح�����ي�����ة يف
وتنظیم اال�سرة والفعالية يف �إدارة املن�صف لهذه اخلدمات ال�����ه�����دف ال����ف����رع����ي:
امل��ج��ت��م��ع ،وت��ع��زي��ز
ت���������أم����ي���ن خ�����دم�����ات
ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة
ج����������ودة خ����دم����ات
ال�����ص��ح��ة الإجن���اب���ي���ة
ال�����ص��ح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة،
وح���م���اي���ة ال�����ص��ح��ة
وحت�����س�ين اخل��دم��ات
للأمهات والأط��ف��ال
�ضمان ت�أمني �صحي
������ش�����ام�����ل جل���م���ي���ع
املواطنني الأردنيني
م����ن خ��ل��ال ت��غ��ط��ي��ة
فئات جديدة والعمل
على تغطية الأطفال
م��ن ���ص��ف��ر �إىل 81
ت�������ع�������زي�������ز ج����������ودة
ع���امً���ا حت���ت م��ظ�� ّل��ة
ت�����ع�����زي�����ز ن�������س���ب���ة اخل����دم����ات ال�����ص��ح��ي��ة
ال��ت���أم�ين ال�صحي ،تقدمی ملعاجلات
التغطية ال�صحية ل��ل��م��واط��ن�ين و���ض��م��ان
بالتعاون مع القطاع ال������ط������ب������ی������ة
ال�شاملة للمواطنني ال����ت����وزي����ع امل��ن�����ص��ف
اخلا�ص والتعاقد مع
ل�����ه�����ذه اخل������دم������ات.
ال��ق��ط��اع��ات الطبية
الأخ����������رى ،ب��ه��دف
ت�����أم��ي�ن اخل���دم���ات
الطبية للم�ستفيدين
م��ن ال��ت���أم�ين الطبي
خ�����ارج م���ؤ���س�����س��ات
���ص���ح���ة
وزارة ال���� ّ
احل������اج������ة �إىل
ا������س�����ت�����خ�����دام
ال������ب������ي������ان������ات
امل�ص ّنفة بح�سب
النوع االجتماعي

بال�صحة يف ر�ؤية الأردن  2025يف تعزيز جودة اخلدمات ال�صحية املق ّدمة �إىل املواطنني
يتمثل الهدف املتع ّلق
ّ
و�ضمان الإن�صاف يف توزيعها .و�سع ًيا لتحقيق هذا الهدف احليوي ،يجري اعتماد م�ؤ�شرات حم ّددة ملتابعة التنفيذ.
يف احلقيقة ،ا�ستخدمت معظم امل�ؤ�شرات بيانات وطنية لتقييم تق ّدم ر�ؤية الأردن على امل�ستوى القطري .ولكن من
حت�سن حالة الفئات الأكرث �ضع ًفا؛ لذلك،
�أجل حتقيق �أهداف وغايات ر�ؤية الأردن  ،2025نحتاج �إىل معرفة مدى ّ
توجهات خمتلف فئات املواطنني.
تتط ّلب امل�ؤ�شرات ا�ستخدام البيانات امل�ص ّنفة للح�صول على نظرة مع ّمقة حول ّ
ومن املمكن �أن ي�شمل الت�صنيف تف�صيل البيانات بح�سب النوع االجتماعي .فالبيانات امل�ستندة �إىل املع ّدالت الوطنية
قد تف ّوت جميع الفر�ص املتاحة لتحديد التحد ّيات التي يجب معاجلتها.

موازنة وزارة ال�صحة من منظور النوع االجتماعي.
ال�صحة واملخ�ص�صات املر�صودة للإناث وف ًقا لقانون املوازنة العا ّمة لل�سنة املالية .2019
موازنة وزارة
ّ
اجلدول ( :)7النفقات الإجمالية لوزارة ال�صحة مقارنة باملخ�ص�صات املر�صودة للإناث يف الأعوام من
� 2017إىل ( 2021بالدينار الأردين)
امل� ّؤ�شر

ال�����ن�����ف�����ق�����ات النفقات املُ��ع��اد
ال����ف����ع����ل����ي����ة ت�����ق�����دي�����ره�����ا

ال��ن��ف��ق��ات املُ��ق��درة ال���������ق���������ي���������م ال���������دالل���������ي���������ة
2019

2020

2021

2017

2018

680,704

670,487

ال�صحة
النفقات الإجمالية ل��وزارة
ّ

550,419

579,430

651,033

-10,217

ال���ف���ارق يف ال��ن��ف��ق��ات الإج��م��ال��ي��ة

----

29,011

71,603

29,671

ن�سبة ت��غ�ّيررّ ال��ن��ف��ق��ات الإج��م��ال��ي��ة

----

%5.3

%12.4

%4.6

%-1.5

تقدير املخ�ص�صات املر�صودة للإناث

306,829

325,980

362,277

379,205

374,185

الفارق يف املخ�ص�صات املر�صودة للإناث

----

19,151

36,297

16,928

-5,020

ن�سبةتغيرّ املخ�ص�صات املر�صودة للإناث

----

%6.2

%11.1

%4.7

%-1.3

ن�����س��ب��ة امل��خ�����ص�����ص��ات امل���ر����ص���ودة
ل�ل��إن���اث م��ن ال��ن��ف��ق��ات الإج��م��ال��ي��ة

%55.7

%56.3

%55.6

%55.7

%55.8

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

ال�صحة .ويبلغ مع ّدل منو
يبي اجلدول ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من �أ�صل النفقات العا ّمة لوزارة
نّ
ّ
النفقات الإجمالية  5.2يف املئة ،كما يبلغ مع ّدل منو املخ�ص�صات املر�صودة للإناث القيمة نف�سها� ،أي  5.2يف املئة.
بالتايل ،فقد ارتفعت ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من �أ�صل النفقات الإجمالية ن�سبة طفيفة ،من  55.7يف
املئة يف العام � 2017إىل  55.8يف املئة يف العام .2021
تقدير املخ�ص�صات املر�صودة للإناث املو ّزعة بح�سب الربامج وف ًقا لقانون املوازنة العا ّمة لل�سنة املالية .2019
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اجلدول

2020
6,391,000
%0.3

2019
6,371,000
%6.3
1,518,000
%0.3
62,356,000
%17.5
162,052,000
%8.2

61,230,000
%0.9
68,750,000
%25.0
362,277,000

2018
5,996,000
%9.4
1,514,000
%15.7
53,074,000
%10.7
149,736,000
%4.4
60,660,000
%3.7
55,000,000
9.8%
325,980,000
6.2%

2017
5,480,000

(بالدينار الأردين)
2021
6,555,000
%2.6
1,542,000
%1.6
66,241,000
%6.2
173,551,000
%7.1
62,730,000
%2.4
68,750,000
%0.0
379,205,000

%11.1

306,829,000

50,070,000

58,523,000

143,485,000

47,962,000

1,309,000

1,588,000
%3.0
65,772,000
%-0.7
182,540,000
%5.2
62,730,000
%0.0
55,000,000
%-20.0
374,185,000

%4.7

ن�سبة املخ�ص�صات
املر�صودة للإناث
من نفقات الربامج

%56

%55

%60

%60

%48

%54

%30

للعام 2019

( :)8تقدير املخ�ص�صات املر�صودة للإناث املوزّعة بح�سب الربامج يف وزارة ال�صحة للفرتة املمتدة بني العا َم نْي  2017و2021

الربنامج

الإدارة واخلدمات امل�ساندة

ن�سبة التغي

تنمية القوى الب�شرية

ن�سبة التغي

الرعاية ال�صحية الأولية/
اخلدمات واملراكز ال�صحية

ن�سبة التغي

الرعاية ال�صحية الثانوية/
امل�ست�شفيات

ن�سبة التغي

الأم�صال واملطاعيموالأدوية
وامل�ستهلكات الطبية

ن�سبة التغي

تو�سيع مظلة الت�أمني ال�صحي

ن�سبة التغي

املجموع

ن�سبة التغي
%-1.3

امل�صدر :قانون املوازنة العا ّمة لل�سنة املالية /2019الأردن.

ال�شكل (:)4

ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من نفقات الربامج يف وزارة ال�صحة للعام 2019

 2.3.3امل�ؤ�شرات املرتبطة بالنوع االجتماعي للرتبية والتعليم
جناحا الفتًا ،ال �سيما من ناحية مع ّدالت تعليم الفتيان والفتيات .فتظهر
لقد �شهد القطاع الرتبوي يف الأردن ً
يتم حتقيق
املف�صلة بح�سب النوع االجتماعي �أنه ،يف معظم احلاالتّ ،
بيانات دائرة الإح�صاءات العا ّمة حول التعليم ّ
التكاف�ؤ يف الفر�ص بني الفتيان والفتيات يف التعليم ،با�ستثناء التعليم املهني (ال�صناعي والزراعي) .للح�صول
على املزيد من املعلومات يف هذا ال�سياقُ ،يرجى مراجعة اجلدول ( ،)10الذي ي�س ّلط ال�ضوء على ن�سبة امل�شاركة
املرتفعة للفتيات يف التعليم .ففي حالة التعليم الثانوي ،ت�شك ّل الفتيات العدد الأكرب من الطالب .ومن املمكن �أن
تعزى هذه الفجوة يف التعليم املهني �إىل كون البيئة املدر�سية يف ثانويات الفتيات �أف�ضل ،مقارنة بالبيئة غري
اجل ّيدة يف ثانويات الفتيان ،بح�سب ما �أ�شارت �إليه ال�سيدة ختام ملكاوي من ق�سم �إح�صاءات اجلندر يف وزارة
الرتبية والتعليم.
يف احلقيقة ،ت�شري ن�سب امل�شاركة التعليمية املتقاربة �إىل �ضرورة تخ�صي�ص املزيد من اجلهود لتح�سني جودة التعليم
للفتيان والفتيات على ح ّد �سواء ،ولتحقيق املزيد من التكامل بني احتياجات �سوق العمل واخت�صا�صات اخل ّريجني.
فمن �ش�أن ذلك �أن ي�ساهم يف تعزيز م�شاركة الن�ساء يف �سوق العمل.
تن�ص املا ّدة ( )20من الد�ستور الأردين على �أن التعليم االبتدائي �إلزامي للأردنيني وهو
بالإ�ضافة �إىل ذلكّ ،
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جماين يف مدار�س احلكومة  ،وقد �أ ّيدت احلكومة الأردنية عددًا من امل�شاريع امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف
جمال التعليم والرامية �إىل حت�سني مع ّدالت التح�صيل العلمي يف املدار�س وت�أمني بيئة تعليمية �أكرث اً
�شمول.
كذلك ،ت�شمل ر�ؤية الأردن  2025عددًا من املبادرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف القطاع الرتبوي من خالل
تقييم الأولويات بهدف تعزيز الإطار الهيكلي للمدار�س االبتدائية والثانوية .وتهدف الر�ؤية �إىل متديد التعليم �إىل
متو�سط مع ّدالت �أداء
مرحلة الطفولة املبكرة ،وحتديث املنهج املدر�سي الوطني جلميع امل�ستويات التعليمية وتعزيز ّ
الطالب العام.
يف العام  ،2019تخطط وزارة الرتبية والتعليم لإنفاق  567.5مليون دينار �أردين لتح�سني التح�صيل العلمي لدى
يتم �إنفاق  462مليون دينار �أردين منها على التعليم الأ�سا�سي و 71مليون دينار على التعليم
الفتيات ،على �أن ّ
الثانوي .و�سيتم تخ�صي�ص املبلغ املتبقي لدعم الفتيات من خالل التعليم املهني والأن�شطة االجتماعية والريا�ضية
وتعليم الرو�ضة والق�ضاء على الأمية من خالل برامج تعليم الرا�شدين .يف الوقت نف�سه ،يف العام � ،2019ستنفق
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  49مليون دينار �أردين ل�صالح ال�شابات الطالبات يف مرحلة التعليم العايل
يبي تركيز عدد من الوزارات على متكني املر�أة ومعاجلة الفجوة بني اجلن�سني ،غري
يف الأردن .ومن �ش�أن ذلك �أن نّ
�أن ذلك يبقى على م�ستوى امل�شاريع وال ي�ش ّكل قاعدة عامة لتطوير املوازنات .ومن املمكن اعتبار ذلك اً
مثال عن
م�ؤ�شرات النوع االجتماعي املدرجة يف املوازنة الوطنية للرتبية والتعليم.
11

12

اجلدول

( :)9التح�صيل العلمي 2017-2010
2010

امل� ّؤ�شر/العام

2017

اجلنس
اإلناث

الذكور

اإلناث

الذكور
ن�سبة الأمية بني املواطنني فوق  15عا ًما

3.7

10.3

2.9

7.5

الأطفال يف الرو�ضة

52.7

47.3

51.0

49.0

التالمذة يف التعليم الأ�سا�سي

51.2

48.8

50.9

49.1

التالمذة يف التعليم الثانوي

47.7

52.3

47.3

52.7

طلاّ ب التعليم املهني (ال�صناعي)

98.3

1.7

97.9

2.1

طالب التعليم املهني (الزراعي)

83.1

16.9

83.9

16.1

خريجو م�ؤ�س�سات التعليم العايل

44.9

55.1

52.4

47.5

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة/الأردنwww.dos.gov.jo،
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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ي�سعى الهدف الرابع من �أهداف التنمية امل�ستدامة �إىل �ضمان التعليم اجل ّيد املن�صف وال�شامل وتعزيز فر�ص
التع ّلم مدى احلياة للجميع .وت�ضطلع اللجنة الوطنية الأردنية للرتبية والثقافة والعلوم ،بالتعاون مع منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو) ،بدور قيادي يف حتقيق هذا الهدف .يف هذا الإطار ،جرى تنظيم
ور�شة عمل جتمع خمتلف الأطراف املعنية بالرتبية والتعليم ،على غرار وزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة التعليم
العايل والبحث العلمي ،ومركز التدريب املهني ،واملركز الوطني لتنمية املوارد الب�شرية .وقد مت االتفاق على �ضرورة
مواءمة امل�ؤ�شرات الوطنية مع �أهداف التنمية امل�ستدامة .كذلك ،عملت الوزارة على ربط �أهداف اال�سرتاتيجية
الوطنية (13 )2025-2016ب�أهداف التنمية امل�ستدامة ل�ضمان فعالية التنفيذ .على �سبيل املثال ،عند االطالع على
و�سجلت معدل  0.979يف العام  2006يف امل� ّؤ�شر
التقارير الدولية ،نّ
يتبي �أنّ الأردن احت ّلت املرتبة  70من �أ�صل ّ 115
العاملي للفجوة بني اجلن�سني�/أبعاد التح�صيل العلمي� .أ ّما يف العام  ،2018فح ّل الأردن يف املرتبة  45من �أ�صل 149
و�سجل معدل  .0.998يف املقابل ،احت ّل الأردن املراتب التالية يف �أق�سام املهارات �ضمن تقرير التناف�سية العاملية
ّ
ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي يف العام :2018
●

املرتبة  140/52يف م� ّؤ�شر �سنوات الدرا�سة.

●

املرتبة  140/69يف م� ّؤ�شر جودة التدريب املهني.

●

املرتبة  140/76يف م� ّؤ�شر مهارات اخلريجني.

●

املرتبة  140/49يف م� ّؤ�شر التفكري النقدي يف التعليم.

●

املرتبة  140/69يف م� ّؤ�شر معدل عدد الطالب بالن�سبة �إىل املع ّلمني يف التعليم االبتدائي.

املتو�سط مقارنة بالبلدان
بالتايل ،يحت ّل الأردن مراتب متن ّوعة يف م�ؤ�شرات التعليم/املهارات ،لكنها ك ّلها يف امل�ستوى ّ
الأخرى .لذلك ،تربز جماالت كثرية قابلة للتح�سني.
م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي يف قانون املوازنة العا ّمة يف ال�سنة املالية  – 2019وزارة الرتبية
والتعليم.
يح ّلل اجلدول �أدناه م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي للأهداف اال�سرتاتيجية التي ح ّددتها وزارة الرتبية
والتعليم ،ومدى ان�سجام امل�ؤ�شرات مع �أهداف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف القطاعية يف ر�ؤية الأردن ،2025
والأهداف اال�سرتاتيجية للوزارة.
http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/National%20HRD%20Strategy-ar.pdf 13
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اجلدول (:)10م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي للأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم
م�ؤ�شرات الأداء قيمة ال�سنة
املرتبطة بالنوع الأ�سا�س
2017
االجتماعي

القيمة
امل�ستهدفة
2019

الهدف
اال�سرتاتيجي
املتعلّق بامل�ؤ�شر

ع��دد احلا�صلني
ع������ل������ى رت������ب
املعلّمني

4494

8700

ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة
ل��ل��م��وارد الب�شرية
ال��������س�������ت�������دام�������ة
ادارة ال���ن���ظ���ام
ال��ت�رب����وي ب��ك��ف��اءة
وف��������اع��������ل��������ي��������ة

درج�������ة ر���ض��ى
متلقي اخلدمة

%62.4

%75

ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة
ل��ل��م��وارد الب�شرية
ال��������س�������ت�������دام�������ة
ادارة ال���ن���ظ���ام
ال��ت�رب����وي ب��ك��ف��اءة
وف��������اع��������ل��������ي��������ة

م���ع���دل ال��ق��ي��د
االج�����م�����ايل يف
مرحلة ريا�ض
االطفال

%38.2

ن�سبة الأطفال
يف امل������ب������اين
امل�ست�أجرة

%38.9

ن�سبة االلتحاق
االج��م��ال��ي��ة يف
ريا�ض االطفال

KG 2

%60.1

%37

%34

%64

الأهداف ذات
ال�صلة يف ر�ؤية
الأردن 2025

الأهداف القطاعية ذات
ال�صلة يف ر�ؤية الأردن

املالحظات

2025

ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
ونوعا.
اخلدمات التعليمية ك ًما ً
الفر����ص التعليمي���ة ال���ه���دف ال���ف���رع���ي :ال��ت��ط��وي��ر
امل���ه���ن���ي ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة
للجميع
للحفاظ على الإدارة الفعالة
وال���ك���ف����ؤة ل��ل��ن��ظ��ام ال�ت�رب���وي

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
الفر����ص التعليمي���ة
ونوعا.
اخلدمات التعليمية ك ًما ً
للجميع
ال����������ه����������دف ال�������ف�������رع�������ي:
ت����ع����زي����ز ج����������ودة ال���ت���ع���ل���ي���م

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

ت��رب��ي��ة امل���واط���ن�ي�ن الأوف����ي����اء
ل��ب��ل��ده��م (ت���ع���زي���ز ال�����ش��ع��ور
ب�����االن�����ت�����م�����اء) ،وامل���ت���ح��� ّل�ي�ن
ت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة
الفر����ص التعليمي���ة
ب��امل��ه��ارات وامل���ع���ارف ال�لازم��ة
املبكرة واال�ستعداد
للجميع
لالقت�صاد القائم على املعرفة.
للتع ّلم
الهدف الفرعي :تنمية الطفولة
امل��ب��ك��رة واال���س��ت��ع��داد للتع ّلم

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
ت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة
ونوعا.
املبكرة واال�ستعداد الفر����ص التعليمي���ة اخلدمات التعليمية ك ًما ً
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :ت���أم�ين بيئة
للجميع
للتع ّلم
م��در���س��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة منا�سبة
مت��ا���ش��يً��ا م��ع ح��اج��ات املجتمع

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

ت��رب��ي��ة امل���واط���ن�ي�ن الأوف����ي����اء
ل��ب��ل��ده��م (ت���ع���زي���ز ال�����ش��ع��ور
ب�����االن�����ت�����م�����اء) ،وامل���ت���ح��� ّل�ي�ن
ت��ن��م��ي��ة ال��ط��ف��ول��ة
الفر����ص التعليمي���ة
ب��امل��ه��ارات وامل���ع���ارف ال�لازم��ة
املبكرة واال�ستعداد
للجميع
لالقت�صاد القائم على املعرفة.
للتع ّلم
الهدف الفرعي :تنمية الطفولة
امل��ب��ك��رة واال���س��ت��ع��داد للتع ّلم

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي
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م�ؤ�شرات الأداء قيمة ال�سنة
املرتبطة بالنوع الأ�سا�س
2017
االجتماعي
ن�سبة ال��ط�لاب
يف امل�����دار������س
امل�����س��ت���أج��رة من
�أ�����ص����ل ال���ع���دد
الإج��������م��������ايل
ل���ل���ط�ل�اب ع��ل��ى
امل�ستوى الوطني

%16.8

ن�سبة ال��ط�لاب
يف م�����دار������س
ال������ف���ت��رت���ي��ن
(امل�����������س�����ت�����وى
الوطني)

%19

م��ع��دّ ل ال��ط�لاب
يف ال���������ص����ف
الواحد

26

امل������������ع������������دل
االج��������م��������ايل
ل�ل�ال���ت���ح���اق يف
ال�����ص��ف االول
االبتدائي

%118

معدل االلتحاق
ال�����������ص�����ايف يف
ال�����ص��ف االول
االبتدائي

%98.7

القيمة
امل�ستهدفة
2019

%18.0

%19

26

%103

%99.0
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الهدف
اال�سرتاتيجي
املتعلّق بامل�ؤ�شر

الأهداف ذات
ال�صلة يف ر�ؤية
الأردن 2025

الأهداف القطاعية ذات
ال�صلة يف ر�ؤية الأردن

املالحظات

2025

حت���������س��ي�ن ن���وع���ي���ة
ال��ت��ع��ل��ي��م وت���وف�ي�ر
ب���ي���ئ���ة م���در����س���ي���ة
م��ل�ائ����م����ة وم����ن����اخ
درا����س���ي ي��ت��ف��ق مع
احتياجات املجتمع

ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
ونوعا.
الفر����ص التعليمي���ة اخلدمات التعليمية ك ًما ً
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :ت���أم�ين بيئة
للجميع
م��در���س��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة منا�سبة
مت��ا���ش��يً��ا م��ع ح��اج��ات املجتمع

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

حت���������س��ي�ن ن���وع���ي���ة
ال��ت��ع��ل��ي��م وت���وف�ي�ر
ب���ي���ئ���ة م���در����س���ي���ة
م��ل�ائ����م����ة وم����ن����اخ
درا����س���ي ي��ت��ف��ق مع
احتياجات املجتمع

ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
الفر����ص التعليمي���ة
ونوعا.
اخلدمات التعليمية ك ًما ً
للجميع
الهدف الفرعي :تطوير املهارات
احلياتية والتع ّلم م��دى احلياة

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

حت���������س��ي�ن ن���وع���ي���ة
ال��ت��ع��ل��ي��م وت���وف�ي�ر
ب���ي���ئ���ة م���در����س���ي���ة
م��ل�ائ����م����ة وم����ن����اخ
درا����س���ي ي��ت��ف��ق مع
احتياجات املجتمع

ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
ونوعا.
الفر����ص التعليمي���ة اخلدمات التعليمية ك ًما ً
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :ت���أم�ين بيئة
للجميع
م��در���س��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة منا�سبة
مت��ا���ش��يً��ا م��ع ح��اج��ات املجتمع

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

حت���������س��ي�ن ن���وع���ي���ة
ال��ت��ع��ل��ي��م وت���وف�ي�ر
ب���ي���ئ���ة م���در����س���ي���ة
م��ل�ائ����م����ة وم����ن����اخ
درا����س���ي ي��ت��ف��ق مع
احتياجات املجتمع

ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
الفر����ص التعليمي���ة
ونوعا
اخلدمات التعليمية ك ًما ً
للجميع
ال����ه����دف ال����ف����رع����ي :ت��ع��م��ي��م
ال����ت����ع����ل����ي����م الأ������س�����ا������س�����ي

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

حت���������س��ي�ن ن���وع���ي���ة
ال��ت��ع��ل��ي��م وت���وف�ي�ر
ب���ي���ئ���ة م���در����س���ي���ة
م��ل�ائ����م����ة وم����ن����اخ
درا����س���ي ي��ت��ف��ق مع
احتياجات املجتمع

ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
الفر����ص التعليمي���ة
ونوعا
اخلدمات التعليمية ك ًما ً
للجميع
ال����ه����دف ال����ف����رع����ي :ت��ع��م��ي��م
ال����ت����ع����ل����ي����م الأ������س�����ا������س�����ي

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

ع���������دد غ�����رف
املوهوبني

42

ن�سبة ال��ط�لاب
امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن
م��ن ب��رام��ج ذوي
االح��ت��ي��اج��ات
اخلا�صة
ّ

%0.2

%0.4

ن�سبة الأمية

%7.7

%6.2

118

مت����ك��ي�ن ال���ط���ل���ب���ة
م�����ن اال����س���ت���ف���ادة
م�����������ن ب��������رام��������ج
ال�ت�رب���ي���ة اخل��ا���ص��ة
ل���ل���ح�������ص���ول ع��ل��ى
ال��ف��ر���ص ال�ترب��وي��ة
امل�������ن�������ا��������س�������ب�������ة

ت��رب��ي��ة امل���واط���ن�ي�ن الأوف����ي����اء
ل��ب��ل��ده��م (ت���ع���زي���ز ال�����ش��ع��ور
ب�����االن�����ت�����م�����اء) ،وامل���ت���ح��� ّل�ي�ن
الفر����ص التعليمي���ة
ب��امل��ه��ارات وامل���ع���ارف ال�لازم��ة
للجميع
لالقت�صاد القائم على املعرفة.
ال����ه����دف ال����ف����رع����ي :ت��ع��زي��ز
احل����� ّ����س ب��ال��وط��ن��ي��ة وال������والء

مت����ك��ي�ن ال���ط���ل���ب���ة
م�����ن اال����س���ت���ف���ادة
م�����������ن ب��������رام��������ج
ال�ت�رب���ي���ة اخل��ا���ص��ة
ل���ل���ح�������ص���ول ع��ل��ى
ال��ف��ر���ص ال�ترب��وي��ة
امل�������ن�������ا��������س�������ب�������ة

تربية املواطنني الأوفياء لبلدهم
(ت��ع��زي��ز ال�����ش��ع��ور ب��االن��ت��م��اء)،
الفر����ص التعليمي���ة واملتح ّلني ب��امل��ه��ارات وامل��ع��ارف
ال�ل�ازم���ة ل�لاق��ت�����ص��اد ال��ق��ائ��م
للجميع
على املعرفة .الهدف الفرعي:
احل�س بالوطنية وال��والء
تعزيز
ّ

ت�����أم��ي�ن ال���ف���ر����ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة
ل��ل��ج��م��ي��ع ،وحت��ق��ي��ق امل�����س��اواة
ت�������وف���ي���ر ف����ر�����ص الفر����ص التعليمي���ة
والعدالة يف اخلدمات التعليمية
التعليم مدى احلياة
للجميع
ك��مً��ا ون��وعً��ا .ال��ه��دف الفرعي:
ت��ع��م��ي��م ال��ت��ع��ل��ي��م الأ���س��ا���س��ي

ع����دد ال��ط�لاب
تربية املواطنني الأوفياء لبلدهم
امل���������ش����ارك��ي�ن
(ت��ع��زي��ز ال�����ش��ع��ور ب��االن��ت��م��اء)،
ت����ع����زي����ز احل����� ّ����س
ّ
يف الأن�����ش��ط��ة
الفر����ص التعليمي���ة واملتحلني ب��امل��ه��ارات وامل��ع��ارف
 1320000 1174000واالن��ت��م��اء الوطني
ال�ل�ازم���ة ل�لاق��ت�����ص��اد ال��ق��ائ��م
للجميع
ال���ت��رب������وي������ة
ل����������دى ال�����ط��ل��اب
على املعرفة .الهدف الفرعي:
(ج�������م�������ي�������ع
احل�س بالوطنية وال��والء
تعزيز
ّ
الطالب)
ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
ن�سبة ت�شغيل
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
م�����ه�����ارات احل���ي���اة الفر����ص التعليمي���ة
ونوعا.
ا
م
ك
التعليمية
اخلدمات
ً
خريجي التعليم %23.0
ً
 %45.0والتع ّلم مدى احلياة
للجميع
الهدف الفرعي :تطوير املهارات
املهني
احلياتية والتع ّلم م��دى احلياة
ت�أمني الفر�ص التعليمية للجميع،
ن�سبة ال��ط�لاب
وحتقيق امل�����س��اواة وال��ع��دال��ة يف
م����������������ه����������������ارات
يف ال���ت���ع���ل���ي���م
ّ الفر����ص التعليمي���ة
ونوعا.
 %19.0احل���ي���اةوال���ت���ع���ل���م
اخلدمات التعليمية ك ًما ً
%15.4
للجميع
املهني/املرحلة
الهدف الفرعي :تطوير املهارات
م�����������دى احل������ي������اة
الثانوية
احلياتية والتع ّلم م��دى احلياة

احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي
ع��������دم ت���ط���اب���ق
ال��������������ه��������������دف
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي
والهدف الفرعي
ل��ل��م���ؤ���ش��ر نف�سه
احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي
ع��������دم ت���ط���اب���ق
ال��������������ه��������������دف
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي
والهدف الفرعي
ل��ل��م���ؤ���ش��ر نف�سه
احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي
احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي
احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي
احل������اج������ة �إىل
ا�������س������ت������خ������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب��ح�����س��ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي

يح ّلل اجلدول �أدناه م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي لربامج وزارة الرتبية والتعليم ومدى ان�سجام
امل�ؤ�شرات مع �أهداف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف القطاعية يف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف اال�سرتاتيجية
للوزارة و�أهداف الربامج.
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م�ؤ�شرات الأداء
املرتبطة بالنوع
االجتماعي يف
املوازنة
القيمة
امل�ستهدفة

�أهداف الربنامج

الأهداف القطاعية
ذات ال�صلة يف ر�ؤية

اجلدول (:)11م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي يف برامج وزارة الرتبية والتعليم

قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س

2009

2019

مالحظات

ن�����س��ب��ة ال���ق���ي���ادات
ال�ت�رب���وی���ة امل���ؤه��ة %10.0
والكف�ؤة

ن�������������������س���������ب���������ة
ل��ط��ل��ب��ةامل��ل��ت��ح��ق�ين %15.5
بالتعليم املهني

الربنامج
املتعلّق
بامل� ّؤ�شر

الهدف
الأهداف ذات
امل�شروع
اال�سرتاتيجي ال�صلة يف
املتعلّق
املتعلّق
ر�ؤية الأردن
بالربنامج
بامل� ّؤ�شر

2025

الأردن 2025

ي� �ه ��دف ال �ب �رن��ام��ج إل��ى
ت � �ح � �س � �ي� ��ن ال� � � � �ق � � � ��درات
ب �رن��ام��ج اإلدارة
اإلداري ��ة ف��ي ف��ي مركز
وال� � � � �خ � � � ��دم � � � ��ات
الو ازرة ومدیریات التربیة
المساندة
وال �ت �ع �ل �ی��م ورف � ��ع ك �ف��اءة
إدارة البرامج والمشاریع

بیئة تعلیمیة تدریبیة
ب�������رن�������ام�������ج م���ن���ا����س���ب���ة ل��ل��ت��ع��ل��ی��م
 %13.5التعليم املهني امل���ه���ن���ي ت���ت�ل�ائ���م م��ع
متطلبات �سوق العمل

ن�������س���ب���ة ال��ط��ل��ب��ة
امل�شاركني يف جائزة
امل����ل����ك ع���ب���د اهلل
%35.0
ال�����ث�����اين ل��ل��ي��اق��ة
البدنية ،من عمر 9
�إىل  17عا ًما

%54.0

ت������دري�������������س
ط���������ل��������اب
ال����ت����ع����ل����ي����م
امل�������ه�������ن�������ي

جائزة امللك
ع�����ب�����د اهلل
الثاين للياقة
ال����ب����دن����ي����ة

ب�������رن�������ام�������ج
الأن�����������ش�����ط�����ة
 %84.0االج���ت���م���اع���ي���ة
وال���ري���ا����ض���ي���ة
وال���ت��رب������وي������ة

ال�ت�ن�م�ی��ة ال�م�ه�ن�ی��ة
ل �ل �م �وارد ال�ب�ش�ری��ة
الس� �ت ��دام ��ة ادارة
ال �ن �ظ��ام ال �ت �رب��وي
بكفاءة وفاعلیة

ت���أم�ين الفر�ص التعليمية
للجميع ،وحتقيق امل�ساواة
وال���ع���دال���ة يف اخل���دم���ات
تطوير املهارات
ّ ال��������ف��������ر���������ص
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��مً��ا ون���وعً���ا.
احلياتية والتعلم
التعليمية للجميع
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :تطوير
م�������دى احل����ي����اة
امل�������ه�������ارات احل���ي���ات���ي���ة
وال���ت���ع��� ّل���م م�����دى احل���ي���اة

ت��ع��زي��ز احل��� ّ��س
واالن�������ت�������م�������اء
ال����وط����ن����ي����ل����دى
ال������������ط������ل�����اب

ت���ع���زی���ز امل�������ش���ارك���ة
ال��ف��ع��ل��ی��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة يف
ال�برام��ج والن�شاطات
ل��غ��ر���س روح امل��واط��ن��ة
واالن�����ت�����م�����اء ل��دی��ه��م

ت���أم�ين الفر�ص التعليمية
للجميع ،وحتقيق امل�ساواة احل�����������اج�����������ة �إىل
وال���ع���دال���ة يف اخل���دم���ات ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��مً��ا ون���وعً���ا .امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال��������ف��������ر���������ص ال�������ه�������دف ال�����ف�����رع�����ي :ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي.
التعليمية للجميع التطوير املهني للموارد مل ُين ّفذ امل�شروع وف ًقا
ال����ب���������ش����ري����ة ل���ل���ح���ف���اظ ل�ب�رن���ام���ج ال��ت��ط��وي��ر
ّ
(املخطط له
ع���ل���ى الإدارة ال��ف��ع��ال��ة التنفيذي
وال��ك��ف���ؤة للنظام الرتبوي منذ ال��ع��ام )2017

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

تربية املواطنني الأوف��ي��اء
لبلدهم (تعزيز ال�شعور
ب���االن���ت���م���اء) ،وامل��ت��ح�� ّل�ين
ت��وف�ير ال��ف��ر���ص ب����امل����ه����ارات وامل����ع����ارف
التعليمية للجميع ال���ل��ازم������ة ل�ل�اق���ت�������ص���اد
ال���ق���ائ���م ع���ل���ى امل���ع���رف���ة.
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :تعزيز
احل��� ّ��س بالوطنية وال���والء
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ع��دد غ��رف م�صادر
���ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م
(الرتبیة اخلا�صة)

795

ن�����س��ب��ة االل��ت��ح��اق
االجمالیة بالتعلیم
م��ا قبل املدر�سة يف %30.0
امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة
والفقرية

عدد الطالب
المستفيدين من مشروع
التغذية المدرسية

0

مت��ك�ين ال��ط�لاب
م���ن اال���س��ت��ف��ادة
م��������ن ب�����رام�����ج
الرتبية اخلا�صة
ل��ل��ح�����ص��ول على
الفر�ص الرتبویة
امل�����ن�����ا������س�����ب�����ة

895

تربية املواطنني الأوف��ي��اء
لبلدهم (تعزيز ال�شعور
ب���االن���ت���م���اء) ،وامل��ت��ح�� ّل�ين
ب����امل����ه����ارات وامل����ع����ارف
ال���ل��ازم������ة ل�ل�اق���ت�������ص���اد
ال��������ف��������ر���������ص
ال���ق���ائ���م ع���ل���ى امل���ع���رف���ة.
التعليمية للجميع
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :متكني
ال��ط�لاب م��ن اال���س��ت��ف��ادة
م�����ن ب�����رام�����ج ال��ت��ع��ل��ي��م
اخل���ا����ص ل��ل��ح�����ص��ول على
ف��ر���ص تعليمية منا�سبة

زيادة الن�سب الإجمالية
م�شروع �إدارة
تنمية الطفولة
ل�لال��ت��ح��اق ب�صفوف
ب������رن������ام������ج
امل���������ب���������ك���������رة
برن���������ام���������ج ال����رو�����ض����ة ،خ���ا����ص���ة
ّ ال����ت����ع����ل����ي����م
واال�����س����ت����ع����داد
 %65.2ا لتعليملر يا �ض يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة
ل������ري������ا�������ض
ل������ل������ت������ع������ ّل������م
الأط����������ف����������ال وال����ف����ق��ي�رة (الأق�������ل
الأط�������ف�������ال
من��� ًّوا والأك�ث�ر حاجة)

م�شروع �إدارة
زي�������������ادة ال����ف����ر�����ص
ب������رن������ام������ج
برنامج الرتبية
املتاحة للطالب ذوي
ال����ت����ع����ل����ي����م
اخل�������ا��������ص�������ة
االحتياجات اخلا�صة
اخل��������ا���������ص

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

تربية املواطنني الأوف��ي��اء
لبلدهم (تعزيز ال�شعور
ب���االن���ت���م���اء) ،وامل��ت��ح�� ّل�ين
ب����امل����ه����ارات وامل����ع����ارف
ال��������ف��������ر���������ص
ال���ل��ازم������ة ل�ل�اق���ت�������ص���اد
التعليمية للجميع
ال���ق���ائ���م ع���ل���ى امل���ع���رف���ة.
ال�������ه�������دف ال�����ف�����رع�����ي:
تنمية ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة
واال�����س����ت����ع����داد ل��ل��ت��ع�� ّل��م

زي��ادة ن�سب الإلتحاق
االج���م���ال���ی���ة ل��ري��ا���ض
برنامج التعليم
��ا���ص��ة
ل�������ري�������ا��������ض الأط�����ف�����ال  ،خ ّ
10000
يف امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة
الأط����������ف����������ال
وال����ف����ق��ي�رة (الأق�������ل
من��� ًّوا والأك�ث�ر حاجة)
م�شروع �إدارة
ب������رن������ام������ج
ال����ت����ع����ل����ي����م
ل������ري������ا�������ض
الأط�������ف�������ال
تمنية الطفولة
امل���������ب���������ك���������رة ال��������ف��������ر���������ص
واال�����س����ت����ع����داد التعليمية للجميع
ل������ل������ت������ع������ ّل������م

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 ال�ح��اج��ة إل��ى اس�ت�خ��دام
ب� ��ال � �م � �ه� ��ارات وال � �م � �ع� ��ارف ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �م �ص� ّ�ن �ف��ة
ال�ل�ازم ��ة ل�لاق �ت �ص��اد ال�ق��ائ��م ب � � � �ح � � � �س� � � ��ب ال � � � � �ن� � � � ��وع
االجتماعي
ع� �ل ��ى ال� �م� �ع� �رف ��ة .ال� �ه ��دف
ال� �ف ��رع ��ي :ت �ن �م �ي��ة ال �ط �ف��ول��ة
المبكرة واالستعداد للتعلّم
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مؤشرات األداء
المرتبطة بالنوع
االجتماعي في الموازنة

قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س
القيمة
امل�ستهدفة

�أهداف الربنامج

الأهداف القطاعية
ذات ال�صلة يف ر�ؤية

مالحظات

��س��رب يف
ن�سبة ال��ت��� ّ
التعليم اال�سا�سي

ن�����س��ب��ة ال���ط�ل�اب يف
مدار�س الفرتتنی

2009

%0.6

%14.3

2019

تو�سيع فر�ص االلتحاق
االج��م��ايل يف التعلیم
برنامج التعليم اال����س���ا����س���ي وال�����س��ع��ي
 %0.25الأ�����س����ا�����س����ي ل��ت��ع��م��ی��م��ه وال��ق�����ض��اء
على اوج��ه التفاوت يف
فر�ص التعليم املتاحة

%30

الربنامج
املتعلّق
بامل� ّؤ�شر

تدري���������������س
ال�������ط���ل���اب
يف م���رح���ل���ة
ال����ت����ع����ل����ي����م
الأ����س���ا����س���ي

ت������دري�������������س
ال�������ط���ل���اب
يف م���رح���ل���ة
ال����ت����ع����ل����ي����م
الأ����س���ا����س���ي

تو�������س������ي������ع ف����ر�����ص
االل���ت���ح���اق االج���م���ايل
برنامج التعليم يف التعلیم اال�سا�سي
الأ�����س����ا�����س����ي وال�������س���ع���ي ل��ت��ع��م��ی��م��ه
وال��ق�����ض��اء ع��ل��ى اوج��ه
ال���ت���ف���اوت���ف���ي ف��ر���ص
ال���ت���ع���ل���ي���م امل���ت���اح���ة

الهدف
الأهداف ذات
امل�شروع
اال�سرتاتيجي ال�صلة يف
املتعلّق
املتعلّق
ر�ؤية الأردن
بالربنامج
بامل� ّؤ�شر
تح�سنی نوعیة
التعلیم وت��وف�یر
ب��ی��ئ��ة م��در���س��ی��ة
م�لائ��م��ة وم��ن��اخ
درا�����س����ي ی��ت��ف��ق
م���ع اح��ت��ی��اج��ات
امل������ج������ت������م������ع

حت�����س�ین ن��وع��ی��ة
التعلیم وت��وف�یر
ب��ی��ئ��ة م��در���س��ی��ة
م�لائ��م��ة وم��ن��اخ
درا�����س����ي ی��ت��ف��ق
م���ع اح��ت��ی��اج��ات
امل������ج������ت������م������ع

تو�سيع فر�ص االلتحاق
االج��م��ايل يف التعلیم
ع���������دد ال�����ط��ل��اب
برنامج التعليم اال����س���ا����س���ي وال�����س��ع��ي
امل�شمولني يف برنامج  400000 460000الأ�����س����ا�����س����ي ل��ت��ع��م��ی��م��ه وال��ق�����ض��اء
التغذية املدر�سية
على اوج��ه التفاوتفي
فر�ص التعليم املتاحة

2025

ت���أم�ين الفر�ص التعليمية
للجميع ،وحتقيق امل�ساواة
وال���ع���دال���ة يف اخل���دم���ات
ال��������ف��������ر���������ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��مً��ا ون���وعً���ا.
التعليمية للجميع ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :توفري
البيئة املدر�سية والتعليمية
امل��ن��ا���س��ب��ة مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى
م���ع اح��ت��ي��اج��ات املجتمع

ت���أم�ين الفر�ص التعليمية
للجميع ،وحتقيق امل�ساواة
وال���ع���دال���ة يف اخل���دم���ات
ال��������ف��������ر���������ص
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��مً��ا ون���وعً���ا.
التعليمية للجميع
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :تطوير
املهارات احلياتية وتوفري
ال���ت���ع��� ّل���م م�����دى احل���ي���اة

حت�����س�ین ن��وع��ی��ة
التعلیم وت��وف�یر
ب��ی��ئ��ة م��در���س��ی��ة
ال����ت����غ����ذي����ة
م�لائ��م��ة وم��ن��اخ
امل���در����س���ي���ة
درا�����س����ي ی��ت��ف��ق
م���ع اح��ت��ی��اج��ات
امل������ج������ت������م������ع

الأردن 2025

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي.
ع���دم ت��ط��اب��ق ال��ه��دف
اال�سرتاتيجي والهدف
الفرعي للم�ؤ�شر نف�سه

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي.
ع���دم ت��ط��اب��ق ال��ه��دف
اال�سرتاتيجي والهدف
الفرعي للم�ؤ�شر نف�سه

تربية املواطنني الأوف��ي��اء
لبلدهم (تعزيز ال�شعور
ب���االن���ت���م���اء) ،وامل��ت��ح�� ّل�ين
ب����امل����ه����ارات وامل����ع����ارف
ال��������ف��������ر���������ص الالزمة لالقت�صاد القائم
التعليمية للجميع ع��ل��ى امل���ع���رف���ة .ال��ه��دف
ال��ف��رع��ي :متكني الطالب
من اال�ستفادة من برامج
التعليم اخلا�ص للح�صول
على فر�ص تعليمية منا�سبة
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ن�����س��ب��ة ال���ط�ل�اب يف
املباين امل�ست�أجرة

%10.1

ن�������س���ب���ة ال����ط��ل�اب
ال��ن��ظ��ام��ي�ين ال��ذي��ن
%59.5
اج����ت����ازوا ام��ت��ح��ان
الثانوية العامة

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي.
ع���دم ت��ط��اب��ق ال��ه��دف
اال�سرتاتيجي والهدف
الفرعي للم�ؤ�شر نف�سه

ت���أم�ين الفر�ص التعليمية
للجميع ،وحتقيق امل�ساواة
وال���ع���دال���ة يف اخل���دم���ات
ال��������ف��������ر���������ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��مً��ا ون���وعً���ا.
التعليمية للجميع ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :توفري
البيئة املدر�سية والتعليمية
امل��ن��ا���س��ب��ة مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى
م���ع اح��ت��ي��اج��ات املجتمع

ت���أم�ين الفر�ص التعليمية
للجميع ،وحتقيق امل�ساواة
ال��������ف��������ر���������ص وال���ع���دال���ة يف اخل���دم���ات
التعليمية للجميع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��مً��ا ون���وعً���ا.
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :تعميم
ال���ت���ع���ل���ي���م االب����ت����دائ����ي

حت�����س�ین ن��وع��ی��ة
التعلیم وت��وف�یر
ب��ی��ئ��ة م��در���س��ی��ة
م�لائ��م��ة وم��ن��اخ
درا�����س����ي ی��ت��ف��ق
م���ع اح��ت��ی��اج��ات
امل������ج������ت������م������ع

حت�����س�ین ن��وع��ی��ة
التعلیم وت��وف�یر
ب��ی��ئ��ة م��در���س��ی��ة
م�لائ��م��ة وم��ن��اخ
درا�����س����ي ی��ت��ف��ق
م���ع اح��ت��ی��اج��ات
امل������ج������ت������م������ع

ت������دري�������������س
ال�������ط���ل���اب
يف م���رح���ل���ة
ال����ت����ع����ل����ي����م
الأ����س���ا����س���ي

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

تو�سيع فر�ص االلتحاق
االج��م��ايل يف التعلیم
برنامج التعليم اال����س���ا����س���ي وال�����س��ع��ي
 %11.3الأ�����س����ا�����س����ي ل��ت��ع��م��ی��م��ه وال��ق�����ض��اء
على اوج��ه التفاوتفي
فر�ص التعليم املتاحة

ي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل
تو�سيع فر�ص احل�صول
على التعليم الثانوي
وحت�����س�ين خم��رج��ات��ه
برنامج التعليم ل���ت���م���ك�ي�ن ال���ط���ال���ب
 %46.0ال�������ث�������ان�������وي م��ن ت��و���س��ي��ع خ��ي��ارات��ه
احل���ي���ات���ي���ة وامل��ه��ن��ي��ة
وحت���ق���ي���ق امل�����ش��ارك��ة
ال��ف��ع��ال��ة يف ال��ت��غ��ی�یر
وال��ت��ط��وی��ر املجتمعي
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مؤشرات األداء
المرتبطة بالنوع
االجتماعي في الموازنة

قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س

2009

ع��������دد الأف�����������راد
امل��ل��ت��ح��ق�ين مب��راك��ز
حمو الأ ّمية

ن�����س��ب��ة االل��ت��ح��اق
االجمالية بالتعليم %76.6
الثانوي

6128

900

ع������دد امل��ل��ت��ح��ق�ين
ب�ب�رن���ام���ج ت��ع��زي��ز
للمت�سربني
الثقافة
ّ

القيمة
امل�ستهدفة
2019

الربنامج
املتعلّق
بامل� ّؤ�شر

�أهداف الربنامج

2025

الهدف
الأهداف ذات
امل�شروع
اال�سرتاتيجي ال�صلة يف
املتعلّق
املتعلّق
ر�ؤية الأردن
بالربنامج
بامل� ّؤ�شر

ت������دري�������������س
ال�������ط���ل���اب
يف م���رح���ل���ة
ال����ت����ع����ل����ي����م
ال������ث������ان������وي

الأهداف القطاعية
ذات ال�صلة يف ر�ؤية
الأردن 2025

مالحظات

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال����ن����وع االج��ت��م��اع��ي

ي��ه��دف ال�برن��ام��ج �إىل
تو�سيع فر�ص احل�صول
على التعليم الثانوي
وحت�����س�ين خم��رج��ات��ه
برنامج التعليم ل���ت���م���ك�ي�ن ال���ط���ال���ب
 %76.0ال�������ث�������ان�������وي م��ن ت��و���س��ي��ع خ��ي��ارات��ه
احل���ي���ات���ي���ة وامل��ه��ن��ي��ة
وحت���ق���ي���ق امل�����ش��ارك��ة
ال��ف��ع��ال��ة يف ال��ت��غ��ی�یر
وال��ت��ط��وی��ر املجتمعي
ي����ه����دف ال��ب�رن����ام����ج
�إىل ت��ط��وي��ر ال�برام��ج
ب���رن���ام���ج حمو
وامل���ن���اه���ج امل��در���س��ي��ة
الأ ّم��ي��ة وتعليم
وامل���������وارد ال��ب�����ش��ري��ة
ال�����ب�����ال�����غ��ي��ن
م����ن �أج������ل ال��ق�����ض��اء
على الأ ّم��ي��ة تدريج ًيا

1000

حت�����س�ین ن��وع��ی��ة
التعلیم وت��وف�یر
ب��ی��ئ��ة م��در���س��ی��ة
م�لائ��م��ة وم��ن��اخ
درا�����س����ي ی��ت��ف��ق
م���ع اح��ت��ی��اج��ات
امل������ج������ت������م������ع

ت���أم�ين الفر�ص التعليمية
للجميع ،وحتقيق امل�ساواة
وال���ع���دال���ة يف اخل���دم���ات
ال��������ف��������ر���������ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��مً��ا ون���وعً���ا.
التعليمية للجميع ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :توفري
البيئة املدر�سية والتعليمية
امل��ن��ا���س��ب��ة مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى
م���ع اح��ت��ي��اج��ات املجتمع
ت���أم�ين الفر�ص التعليمية
للجميع ،وحتقيق امل�ساواة
وال���ع���دال���ة يف اخل���دم���ات
ّ ت����وف��ي�ر ف���ر����ص
ال��������ف��������ر���������ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��مً��ا ون���وعً���ا.
تعليم امل�سنني
ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة
التعليمية للجميع ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :توفري
والأ ّم�������ي���ي���ن
م�������دى احل����ي����اة
البيئة املدر�سية والتعليمية
امل��ن��ا���س��ب��ة مب���ا ي��ت��م��ا���ش��ى
م���ع اح��ت��ي��اج��ات املجتمع

ي����ه����دف ال��ب�رن����ام����ج
�إىل ت��ط��وي��ر ال�برام��ج
ب�������رن�������ام�������ج
وامل���ن���اه���ج امل��در���س��ي��ة
حم����و ا أل ّم����ي����ة
وامل���������وارد ال��ب�����ش��ري��ة
وتعليم الكبار
م����ن �أج������ل ال��ق�����ض��اء
على الأ ّم��ي��ة تدريج ًيا

2017

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي.
ع���دم ت��ط��اب��ق ال��ه��دف
اال�سرتاتيجي والهدف
الفرعي للم�ؤ�شر نف�سه

احل�����������اج�����������ة �إىل
ا���س��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات
امل�������ص��� ّن���ف���ة ب��ح�����س��ب
النوع االجتماعي .ما
م��ن م��ب��ادرة وا�ضحة
�أو م�������ش���روع وا���ض��ح

تربية املواطنني الأوف��ي��اء
لبلدهم (تعزيز ال�شعور
ب���االن���ت���م���اء) ،وامل��ت��ح�� ّل�ين
ت����وف��ي�ر ف���ر����ص
ال��������ف��������ر���������ص ب����امل����ه����ارات وامل����ع����ارف
ت�����ع�����ل�����ي�����م�����ي�����ة
التعليمية للجميع ال���ل��ازم������ة ل�ل�اق���ت�������ص���اد
م�������دى احل����ي����اة
ال���ق���ائ���م ع���ل���ى امل���ع���رف���ة.
ال��ه��دف ال��ف��رع��ي :تعزيز
احل��� ّ��س بالوطنية وال���والء

يتمثل الهدف املتع ّلق بالرتبية والتعليم يف ر�ؤية الأردن  2025يف توفري الفر�ص التعليمية للجميع .و�سع ًيا لتحقيق
هذا الهدف احليوي ،يجري اعتماد م�ؤ�شرات حم ّددة ملتابعة التنفيذ .يف احلقيقة ،ا�ستخدمت معظم امل�ؤ�شرات
بيانات وطنية لتقييم تق ّدم ر�ؤية الأردن على امل�ستوى القطري .ولكن من �أجل حتقيق �أهداف وغايات ر�ؤية الأردن
حت�سن حالة الفئات الأكرث �ضع ًفا؛ لذلك ،تتط ّلب امل�ؤ�شرات ا�ستخدام البيانات
 ،2025نحتاج �إىل معرفة مدى ّ
توجهات خمتلف فئات املواطنني .ومن املمكن �أن ي�شمل الت�صنيف تف�صيل
امل�ص ّنفة للح�صول على نظرة مع ّمقة حول ّ
البيانات بح�سب النوع االجتماعي .فالبيانات امل�ستندة �إىل املع ّدالت الوطنية قد تف ّوت جميع الفر�ص املتاحة لتحديد
التحد ّيات التي يجب معاجلتها.

موازنة وزارة الرتبية والتعليم من منظور النوع االجتماعي
واملخ�ص�صات املر�صودة للإناث وف ًقا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019
موازنة وزارة الرتبية والتعليم
ّ

املخ�ص�صات املر�صودة للإناث
اجلدول ( :)12النفقات الإجمالية لوزارة الرتبية والتعليم مقابل
ّ
لل�سنوات ( 2021-2017بالدينار الأردين)
امل� ّؤ�شر

النفقات الإجمالية لوزارة
الرتبية والتعليم

النفقات الفعلية

النفقات املُعاد
تقديرها

النفقات املُقدرة

2017

2018

2019

القيم الداللية
2020

2021

1,028,255,000 1,010,053,000 980,393,000 905,414,000 868,491,596

ال������ف������ارق يف ال���ن���ف���ق���ات
الإجمالية

----

36,922,404

74,979,000

29,660,000

18,202,000

ن�����س��ب��ة ت���غ�ي�ر ال��ن��ف��ق��ات
الإجمالية

----

%4.3

%8.3

%3.0

%1.8

567,515,000 524,772,000 502,366,000

584,490,000

593,859,000

----

22,406,000

42,743,000

16,975,000

9,369,000

----

%4.5

%8.1

%3.0

%1.6

%57.8

%58.0

%57.9

%57.9

%57.8

ت���ق���دي���ر امل���خ���� ّ���ص�������ص���ات
املر�صودة للإناث
ال���ف���ارق يف امل��خ��� ّ��ص�����ص��ات
املر�صودة للإناث
املخ�ص�صات
ن�سبة ت��غ�ير
ّ
املر�صودة للإناث
املخ�ص�صات املر�صودة
ن�سبة
ّ
ل��ل���إن�����اث م����ن ال��ن��ف��ق��ات
الإجمالية

امل�صدر :قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية /2019الأردن.
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املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من �إجمايل نفقات وزارة الرتبية والتعليم .وي�ساوي
يو�ضح اجلدول �أعاله ن�سبة
ّ
املخ�ص�صات املر�صودة للإناث � .%4.3أ ّما ن�سبة
متو�سط معدل منو �إجمايل النفقات كما ومتو�سط معدل منو
ّ
املخ�ص�صات املر�صودة للن�ساء من �أ�صل النفقات الإجمالية ،فلم ت�شهد �أي تغيرّ .
ّ
املخ�ص�صات املر�صودة للإناث واملو ّزعة بح�سب الربامج وف ًقا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019
تقديرات
ّ
اجلدول ( :)13تقدير املخ�ص�صات املر�صودة للإناث املوزّعة بح�سب الربامج يف وزارة الرتبية
والتعليم للفرتة املمتدة بني العا َم نْي  2017و (2021بالدينار الأردين)
الربنامج

2017

2018

2019

15,437,972

15,083,700

15,592,350

2021

2020

ن�سبة املخ�ص�صات
املر�صودة للإناث
من نفقات
الربامج للعام
2019

الإدارة واخلدمات
امل�ساندة
ن�سبة التغي
التعليم املهني
ن�سبة التغي
الأن�������������ش������ط������ة
االج���ت���م���اع���ي���ة
وال����ري����ا�����ض����ي����ة
والرتبوية
ن�سبة التغي

16,170,919

17,772,944

---

%2.3-

%3.4

%3.7

%9.9

13,348,883

13,458,555

13,861,885

13,808,885

15,015,695

---

%0.8

%3.0

%0.4-

%8.7

939,810

968,500

1,100,000

1,095,000

1,335,000

---

%3.1

%13.6

%0.5-

%21.9

التعليم لريا�ض
الأطفال
ن�سبة التغي
%3.9
%2.4
%26.9
%4.8--التعليم الأ�سا�سي 484,291,511 474,823,713 461,804,482 437,456,925 417,467,960
ن�سبة التغي
%2.0
%2.8
%5.6
%4.8
--التعليم الثانوي
ن�سبة التغي

3,562,545

3,389,850

4,301,100

4,405,590

4,578,120

51,324,460

54,129,960

70,570,280

73,900,500

70,580,545

---

%5.5

%30.4

%4.7

%4.5-

حم�����و الأ ّم�����ي�����ة
وتعليم الكبار
ن�سبة التغي
%0.0
%0.0
%0.3
--املجموع
584,489,607 567,515,097 524,772,490 502,365,793
ن�سبة التغي
%3.0
%8.1
%4.5
--285,000

284,163

285,000

285,000

285,000

%53

%50

%81

%61

%53

%50

%0.0
593,858,815
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%30

%1.6

%58

ال�شكل ( :)5ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث والتعليم من نفقات الربامج يف وزارة الرتبية والتعليم
للعام 2019

 2.3.4م�ؤ�شرات النوع االجتماعي املتعلقة بامل�شاركة االقت�صادية

ال تزال الأردن حتى اليوم حتت ّل مرتب ًة متدنية للغاية من حيث م�شاركة الن�ساء .ففي العام � ،2018ص ّنف تقرير
التناف�سية العاملية الأردن يف املرتبة  ،140/133وهي �إحدى املراتب الأدنى حول العامل .وت�شمل امل�ؤ�شرات الأخرى
يف التقرير عينه على �سبيل املثال ال احل�صر :حقوق العمال ،حيث حتتل الأردن املرتبة  52من �أ�صل 140؛ وممار�سات
التوظيف وال�صرف من العمل ( 40من �أ�صل  ،)140وغريها .ولع ّل وجود الأردن يف م�ستويات متو�سطة يف هذه
امل�ؤ�شرات دليل على ت�أثري اجلهود املبذولة يف هذه املجاالت ،مع العلم �أنّ ذلك ال يعني الق�ضاء على �أوجه الق�صور
يف جمال العمل.
يف العام  ،2006ح ّل الأردن يف املرتبة  105من �أ�صل  115يف امل�ؤ�شر العاملي للفجوة بني اجلن�سني/امل�شاركة
اً
االقت�صادية والفر�ص املتاحة،
م�سجل معدل � .0.442أ ّما يف العام  ،2018فاحت ّل الأردن املرتبة  144من �أ�صل
اً
،149
م�سجل معدل . 0.375وينعك�س الرتتيب والت�صنيف املتد ّنيان للفجوة بني اجلن�سني يف امل�شاركة االقت�صادية
يف امل�شاركة ال�ضعيفة للمر�أة يف �سوق العمل؛ ما ي�شري بدوره �إىل �ضعف الأثر الذي حتدثه املبادرات والربامج املنف ّذة
الرامية �إىل تعزيز مع ّدليَْ م�شاركة املر�أة وتوظيفها.
عدد من امل�ؤ�شرات املرتبطة بالنوع االجتماعي يف م�شاريعها ومبادراتها ،يف حماول ٍة
تر ّكز وزارة العمل الأردنية على ٍ
لتح�سني ترتيب الأردن من حيث مع ّدليَْ م�شاركة املر�أة وتوظيفها .وت�شمل هذه امل�ؤ�شرات :مع ّدالت عمالة الن�ساء
وبطالتهن ،ومع ّدالت امل�شاركة االقت�صادية للن�ساء ،وم� ّؤ�شرات امل�ساواة يف الأجور ،و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،م�ؤ�شر املرونة
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يف العمل .وقد �سعت وزارة العمل ،من خالل دائرة عمالة املر�أة التابعة لها� ،إىل التوعية ب�ش�أن خمتلف قوانني العمل
و�إىل تعزيز العمل على حت�سينها ،كما �أنها تق ّدم الدعم عن طريق التدريبات وبناء القدرات ،وتعمل على تو�سيع
�شبكة دور احل�ضانة يف مكان العمل ،بهدف حت�سني مع ّدالت عمالة الن�ساء.
وي�ش ّكل ذلك اً
مثال جيدً ا عن مع ّدالت العمالة وامل�شاركة لدى الن�ساء مقارن ًة بالرجال ،كما يو ّفر اً
حتليل للأ�سباب
الكامنة وراء هذه الأرقام.
14

اجلدول ( :)14اال�ستعرا�ض االقت�صادي العام حول العمالة والبطالة/امل�شاركة يف القوة العاملة
2017 - 2010
معدل الن�شاط االقت�صادي/النوع االجتماعي
ّ
2010

امل�ؤ�شر

النوع االجتماعي

2017
النوع االجتماعي

رجال

نساء

الفجوة بني
اجلنسني

رجال

م��ع��دّ ل ال��ن�����ش��اط االق��ت�����ص��ادي
�سن الـ)15
(( )%لل�سكان فوق ّ

63.50

14.70

0.23

60.80

17.30

معدّ ل البطالة (( )%لل�سكان
�سن الـ)15
فوق ّ

10.40

21.70

2.10

14.70

31.20

م��ع��دّ ل ال��ب��ط��ال��ة ب�ين ال�شباب
()%

23.80

46.80

1.97

31.70

نساء

الفجوة بني
اجلنسني
0.28

2.12

37.30

1.18

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة/الأردنwww.dos.gov.jo، ،

مبي يف اجلدول ( ،)14ال يزال مع ّدل البطالة يف القوة العاملة �أعلى بني الن�ساء مقارن ًة بالرجال .ففي العام
كما هو نّ ٌ
�سجل مع ّدل البطالة بني الن�ساء ( ،)%21.7يف حني بلغ ( )%10.4بني الرجال .ويف العام  ،2017بقي
ّ ،2010
�سجلت بطالة الن�ساء والرجال ( )%31.2و()%14.7
معدل البطالة لدى الن�ساء �أعلى مقارن ًة بالرجال ،بحيث ّ
تباعا .و ُيعترب ذلك من �أدنى م�ستويات امل�شاركة يف القوة العاملة يف العامل .وقد ُتعزى االجتاهات ال�سابقة واحلالية
ً
لفوارق البطالة بني اجلن�سني �إىل عوامل مرتبطة بالأعراف االجتماعية يف اململكة ،بحيث قد تثري م�شاركة املر�أة يف
�سوق العمل االمتعا�ض يف بع�ض مناطق اململكة ،ال �س ّيما �ضمن القطاع اخلا�ص .غري �أنّ املجتمع ال ينظر �إىل املر�أة
أمن
املنخرطة يف العمل يف القطاع العام بالطريقة نف�سها� ،إذ ُيعترب العمل يف القطاع العام �أق ّل خطور ًة نظ ًرا لوجود � ٍ
 14التقرير ال�سنوي لوزارة العمل.2017 ،
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عموما يف العقد االجتماعي.
وظيفي �أف�ضل ومكانة الدولة ً
ٍ
وي�شك ّل النقل بدوره اً
عامل م�ساه ًما �آخر يف ارتفاع بطالة الن�ساء .فنظ ًرا �إىل �ضعف نظام النقل العام ،ي�ضط ّر بع�ض
نقل متعددة للو�صول �إىل الوظيفة ،وهو ما ي�ش ّكل �صعوبة بالن�سبة �إليهنّ  ،ال �سيما يف
الن�ساء �إىل ا�ستخدام و�سائل ٍ
نقل �أكرث ترد ًيا .ويربز كذلك عائ ٌق ثالث �أكرث �صعوب ًة يح ّد من م�شاركة املر�أة
الأماكن النائية التي تعاين من نظام ٍ
يف الق ّوة العاملة� ،أال وهو االنحياز يف االختيار يف عمل ّية التوظيف .فعلى الرغم من �أنّ الإطار القانوين ال مي ّيز بني
املر�أة والرجل� ،إلاّ �أنّ املمار�سات املعتمدة يف �سوق العمل مت ّيز بينهماّ .
فيف�ضل بع�ض �أ�صحاب العمل عدم توظيف
الن�ساء املتزوجات ،يف حني ّ
يف�ضل �آخرون توظيف الرجال بك ّل ب�ساطة ،ما يفاقم م�شكلة غياب املر�أة عن �سوق العمل
وي�ساهم يف �إ�ضعاف م�ستويات م�شاركتها.
ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة احلجم ت�ستحوذ على احل ّيز
ي�ضم م� ٍ
وال يخفى على �أحد �أن القطاع اخلا�ص يف الأردن ّ
الأكرب من االقت�صاد الأردين .وعليه ،ف�إذا كانت امل�ؤ�س�سة ّ
يتوجب على امل�ؤ�س�سة
توظف �أكرث من ( )20امر�أةّ ،
�إن�شاء ح�ضانة للأطفال .وقد ي�ساهم ذلك يف دفع امل�ؤ�س�سات �إىل تف�ضيل الرجال على الن�ساء يف عملية االختيار
والتوظيف .ولدى النظر �إىل م�س�ألة دور احل�ضانة ب�شكل � ّ
يتبي �أنّ هذه الأخرية قد ت�ش ّكل عائ ًقا �إ�ضاف ًيا �أمام
أدق ،نّ
عمالة املر�أة� ،إذ حتتاج معظم الن�ساء �إىل دور احل�ضانة لأطفالهن ،عل ًما �أنّ الكثري من �أماكن العمل ال تو ّفر دور
ح�ضانة.
15

16

اجلدول ( :)15ا�ستحداث الوظائف/القطاع

2015 – 2010

�سن الـ )15
الوظائف امل�ستحدثة للأ�شخا�ص (فوق ّ
ال�سنوات/

2015

2010
رجال

نساء

رجال

نساء

ال���������وظ���������ائ���������ف
امل�ستحدثة

39,335.4

23,477.2

18,613.9

2,794.0

القطاع العام

12,432.4

5,969.6

17,183.0

9,720.5

القطاع اخلا�ص

26,405.9

17,177.5

-285.2

283.2

امل�ؤ�شر

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة/الأردنwww.dos.gov.jo، ،

يعر�ض اجلدول ( )15عدد الوظائف امل�ستحدثة يف القطاعني العام واخلا�ص ،كما يو ِرد مقارن ًة بني العامني
 2010و�( 2015إذ مل تتو ّفر البيانات من دائرة الإح�صاءات العامة بال�صيغة نف�سها) .ويظهر جل ًيا انخفا�ض عدد
« 15الأردن � ،»2025صhttp://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report Details/ArticleId/247/smid/420/ArticleCategory/58/Jordan-2025 ،59.
 16البند ( ،)72قانون العمل ،وزارة العمل.
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الوظائف امل�ستحدثة ،بحيث و�صل العدد الإجمايل للوظائف امل�ستحدثة للن�ساء والرجال �إىل ( )628126.6وظيفة
بعدد �إجمايل بلغ ( )21407.9يف العام ، 2015و ُيعزى ذلك �إىل النمو االقت�صادي
يف العام  ،2010مقارن ًة ٍ
املتباطئ ،م�صحو ًبا ب�أزمة الالجئني ال�سوريني التي �ألقت بثقلها على �سوق العمل وقدرة املواطنني الأردنيني على
االلتحاق بالوظائف .و�إذا ما نظرنا �إىل هذه الأرقام عن كثب� ،آخذين يف االعتبار م�س�ألة النوع االجتماعي ،لوجدنا
�أنّ مع ّدل ا�ستحداث الوظائف للن�ساء ال يزال �أكرث انخفا�ضً ا من مع ّدل ا�ستحداث الوظائف للرجال ،على الرغم من
م�شكالت ع ّدة من حيث العدد الإجمايل للوظائف امل�ستحدثة.
�أنّ اجلن�سني يواجهان
ٍ
17

م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي لقانون املوازنة العامةاخلا�صة
بالعام املايل  – 2019وزارة العمل.

يح ّلل اجلدول �أدناه م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي اخلا�صة بالأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة العمل
ومدى ان�سجام امل�ؤ�شرات مع �أهداف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف القطاعية يف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف
اال�سرتاتيجية للوزارة.
اجلدول ( :)16م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي لأهداف وزارة العمل اال�سرتاتيجية

م�ؤ�شرات الأداء
املرتبطة بالنوع
االجتماعي

قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س
2017

القيمة
امل�ستهدفة
2019

الهدف
اال�سرتاتيجي
املتعلّق بامل�ؤ�شر

الأهداف ذات
ال�صلة يف ر�ؤية
الأردن2025

2721

م��ع��دّ ل البطالة
بني الذكور

%13.3

زي���������������ادة �أع������������داد خف�ض م�ستويات الفقر
 %14.7امل�شتغلني الأردن��ي�ين والبطالة وب��ن��اء نظام
يف ������س�����وق ال���ع���م���ل حماية اجتماعية ف ّعال

م��ع��دّ ل البطالة
بني الإناث

%24.1

زي���������������ادة �أع������������داد خف�ض م�ستويات الفقر
 %31.2امل�شتغلني الأردن��ي�ين والبطالة وب��ن��اء نظام
يف ������س�����وق ال���ع���م���ل حماية اجتماعية ف ّعال

1800

 17دائرة الإح�صاءات العامةwww.dos.gov.jo ،
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املالحظات

2025

خ������ف�������������ض م���������ع���������دّالت
ال�����ب�����ط�����ال�����ة يف ج���م���ي���ع
خف�ض م�ستويات الفقر
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة.
والبطالة وب��ن��اء نظام
ال���ه���دف ال���ف���رع���ي :زي����ادة
حماية اجتماعية ف ّعال ع���دد امل ّ
��وظ��ف�ين الأردن���ي�ي�ن
يف ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي والتقني

ع��دد اختبارات
م���زاول���ة املهنة
التي يتم تنفيذه
للربامج املعتمدة

حت�������س�ي�ن ح���اك���م���ي���ة
ق�����ط�����اع ال���ت�������ش���غ���ي���ل
وال���ت���دري���ب والتعليم
امل����ه����ن����ي وال���ت���ق���ن���ي

الأهداف القطاعية ذات
ال�صلة يف ر�ؤية الأردن

خ������ف�������������ض م���������ع���������دّالت
ال�����ب�����ط�����ال�����ة يف ج���م���ي���ع
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة.
ال��������ه��������دف ال������ف������رع������ي:
ت�������ش���ج���ي���ع ال����ع����م����ل احل����ر
وت���ع���زي���زه يف امل���ؤ���س�����س��ات
ال�صغرية وري����ادة الأع��م��ال
خ������ف�������������ض م���������ع���������دّالت
ال�����ب�����ط�����ال�����ة يف ج���م���ي���ع
ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����ص��ادي��ة.
ال��������ه��������دف ال������ف������رع������ي:
ت�������ش���ج���ي���ع ال����ع����م����ل احل����ر
وت���ع���زي���زه يف امل���ؤ���س�����س��ات
ال�صغرية وري����ادة الأع��م��ال

احل�������اج�������ة �إىل
ا�ستخدام البيانات
امل�ص ّنفة بح�سب
النوع االجتماعي،
م����ا م����ن م���ب���ادرة
وا�������ض������ح������ة �أو
م�������ش���روع وا����ض���ح
ال����ب����رن���������ام���������ج
امل��رت��ب��ط بامل�ؤ�شر
«برنامج التدريب
وال����ت���������ش����غ����ي����ل»

ال����ب����رن���������ام���������ج
امل��رت��ب��ط بامل�ؤ�شر
«برنامج التدريب
وال����ت���������ش����غ����ي����ل»

ن�سبة امل�شاركة
االق��ت�����ص��ادي��ة
املنقحة للمر�أة

%13.2

تقييم الأردن
ب�����ال�����ف�����ج�����وة
اجل���ن���دري���ة يف
جم���ال التمكني
االقت�صادي

%38.1

ن�سبة العمالة
ال����������واف����������دة
امل��رخ�����ص��ة �إىل
�إجمايل العاملني
يف �سوق العمل

%20.6

ع��دد املخالفات
ل������ع������م������ال������ة
الأط���ف���ال التي
مت ر���ص��ده��ا من
خ�لال الزيارات
التفتي�شية

1210

امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف�����ع
زي���������������ادة �أع������������داد خف�ض م�ستويات الفقر م��������ع��������دّالت امل���������ش����ارك����ة
 %17.3امل�شتغلني الأردن��ي�ين والبطالة وب��ن��اء نظام االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ج��ن�����س�ين.
يف ������س�����وق ال���ع���م���ل حماية اجتماعية ف ّعال الهدف الفرعي :رفع معدّل
امل�������ش���ارك���ة االق��ت�����ص��ادي��ة

ما م����ن م���ب���ادرة
وا����ض���ح���ة ،ل��ك�� ّن��ه
يعك�س الأه����داف
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
وال�������وط�������ن�������ي�������ة
(ال������ت������دخ���ل��ات
امل��ت�راب����ط����ة ع��ل��ى
امل�ستوى الوطني)

امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف�����ع
زي���������������ادة �أع������������داد خف�ض م�ستويات الفقر م��������ع��������دّالت امل���������ش����ارك����ة
 %47.9امل�شتغلني الأردن��ي�ين والبطالة وب��ن��اء نظام االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ج��ن�����س�ين.
يف ������س�����وق ال���ع���م���ل حماية اجتماعية ف ّعال الهدف الفرعي :رفع معدّل
امل�������ش���ارك���ة االق��ت�����ص��ادي��ة

م����ا م����ن م���ب���ادرة
وا����ض���ح���ة ،ل��ك�� ّن��ه
يعك�س الأه����داف
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
وال�������وط�������ن�������ي�������ة
(ال������ت������دخ���ل��ات
امل��ت�راب����ط����ة ع��ل��ى
امل�ستوى الوطني)

امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف�����ع
م��������ع��������دّالت امل���������ش����ارك����ة
زي���������������ادة �أع������������داد خف�ض م�ستويات الفقر االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ج��ن�����س�ين.
 %18.3امل�شتغلني الأردن��ي�ين والبطالة وب��ن��اء نظام ال���ه���دف ال���ف���رع���ي :تفعيل
يف ������س�����وق ال���ع���م���ل حماية اجتماعية ف ّعال ����س���ي���ا����س���ات ����س���وق ال��ع��م��ل
واحل����م����اي����ة االج��ت��م��اع��ي��ة
وت��ع��زي��ز عمليات التفتي�ش

احل�������اج�������ة �إىل
ا�ستخدام البيانات
امل�ص ّنفة بح�سب
ال��ن��وع االجتماعي
م�ؤ�شر مو�صى به
لإ���ض��اف��ة “ن�سبة
العمالة الأجنبية
غ��ي�ر امل��رخ�����ص��ة
يف ���س��وق العمل”
ال����ب����رن���������ام���������ج
امل��رت��ب��ط بامل�ؤ�شر
“برنامج تنظيم
�����س����وق العمل”

امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف�����ع
م��������ع��������دّالت امل���������ش����ارك����ة
خف�ض م�ستويات الفقر االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��ج��ن�����س�ين.
خف�ض عدد املخالفات
والبطالة وب��ن��اء نظام ال���ه���دف ال���ف���رع���ي :تفعيل
يف ������س�����وق ال���ع���م���ل
حماية اجتماعية ف ّعال ����س���ي���ا����س���ات ����س���وق ال��ع��م��ل
واحل����م����اي����ة االج��ت��م��اع��ي��ة
وت��ع��زي��ز عمليات التفتي�ش

احل�������اج�������ة �إىل
است�����������خ�����������دام
البيانات امل�ص ّنفة
ب���ح�������س���ب ال���ن���وع
االج�����ت�����م�����اع�����ي،
ال����ب����رن���������ام���������ج
امل��رت��ب��ط بامل�ؤ�شر
«ب��رن��ام��ج تنظيم
������س�����وق ال���ع���م���ل»

400

يح ّلل اجلدول �أدناه م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي اخلا�صة لربامج وزارة العمل ومدى ان�سجام
امل�ؤ�شرات مع �أهداف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف القطاعية يف ر�ؤية الأردن  ،2025والأهداف اال�سرتاتيجية
للوزارة وهدف الربنامج.
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قيمة
ال�سنة
الأ�سا�س

اجلدول (:)17م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي لربامج وزارة العمل

القيمة
امل�ستهدفة

�أهداف الربنامج

م�ؤ�شرات الأداء
املرتبطة بالنوع
االجتماعي يف
املوازنة

ن�سبة ر�ضا املوظفني

مالحظات

2016

%71

2019

الربنامج
املتعلّق
بامل� ّؤ�شر

%78

امل�شروع
املتعلّق
بالربنامج

ب������رن������ام������ج
ا إل د ا ر ة
واخل�����دم�����ات
امل���������س����ان����دة

45%

الأهداف ذات الأهداف القطاعية ذات
الهدف
اال�سرتاتيجي ال�صلة يف ر�ؤية ال�صلة يف ر�ؤية الأردن
املتعلّق بامل� ّؤ�شر
رف���ع ك���ف���اءة وزارة
ال��ع��م��ل وم��وظ��ف��ي��ه��ا
وحت�����س�ين خدماتها
املقدمة للمواطنني

%60

ن�����س��ب��ة امل��وظ��ف�ين
امللتحقني بالدورات
ال���ت���دري���ب���ي���ة �إىل
�إج�������م�������ايل ع����دد
املوظفني

الأردن 2025

حت�����س�ين م�����س��ت��وى
م�شروع تعزيز
حت�سني اخلدمات اخل��دم��ات املقدّمة
ال���������ق���������درات
امل�����ؤ�����س���������س����ي����ة �إىل امل���واط���ن�ي�ن
امل����ؤ����س�������س���ي���ة
والعدالة يف توزيعها

ب������رن������ام������ج
ا إل د ا ر ة
واخل�����دم�����ات
امل���������س����ان����دة

2025

امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف������ع احل��������اج��������ة �إىل
م���������ع���������دّالت امل�����������ش�����ارك�����ة ا�ستخدام البيانات
االق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل��ج��ن�����س�ين امل�����ص�� ّن��ف��ة بح�سب
ال��ن��وع االجتماعي

رف���ع ك���ف���اءة وزارة
ال��ع��م��ل وم��وظ��ف��ي��ه��ا
وحت�����س�ين خدماتها
املقدمة للمواطنني

خ��ف�����ض م�ستويات
خ����ف���������ض ع�����دد
ب������رن������ام������ج ت���ع���زي���ز االل����ت����زام
ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة
احل������������� ّد م���ن
امل����خ����ال����ف����ات يف
ت�����ن�����ظ�����ي�����م ب����ال����ت���������ش����ري����ع����ات
وبناء نظام حماية
عمالة الأطفال
������س�����وق ال���ع���م���ل
����س���وق ال��ع��م��ل املنظمة ل�سوق العمل
اج��ت��م��اع��ي��ة ف�� ّع��ال

حت�����س�ين م�����س��ت��وى
م�شروع تعزيز
حت�سني اخلدمات اخل��دم��ات املقدّمة
ال���������ق���������درات
امل�����ؤ�����س���������س����ي����ة �إىل امل���واط���ن�ي�ن
امل����ؤ����س�������س���ي���ة
والعدالة يف توزيعها

ع�������دد االط�����ف�����ال
الذین مت تدریبهم
وت����أه���ی���ل���ه���م ب��ع��د 1200
�سحبهم م���ن ���س��وق
العمل

احل��������اج��������ة �إىل
ا�ستخدام البيانات
امل�����ص�� ّن��ف��ة بح�سب
ال��ن��وع االجتماعي

امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف������ع
م���������ع���������دّالت امل�����������ش�����ارك�����ة
االق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل��ج��ن�����س�ين
ال���ه���دف ال���ف���رع���ي :تفعيل
����س���ي���ا����س���ات �����س����وق ال��ع��م��ل
واحل����م����اي����ة االج���ت���م���اع���ي���ة
وت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات التفتي�ش

خ��ف�����ض م�ستويات
ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة
وبناء نظام حماية
اج��ت��م��اع��ي��ة ف�� ّع��ال

حت�����س�ين حاكمیة
ب������رن������ام������ج ت���ع���زي���ز االل����ت����زام ان�شاء ومتكنی
ق���ط���اع الت�شغیل
ت�����ن�����ظ�����ي�����م ب����ال����ت���������ش����ري����ع����ات مركز االعتماد
والتدريب والتعليم
����س���وق ال��ع��م��ل املنظمة ل�سوق العمل و�ضبط اجلودة
امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي

احل��������اج��������ة �إىل
ا�ستخدام البيانات
امل�����ص�� ّن��ف��ة بح�سب
ال��ن��وع االجتماعي

احل��������اج��������ة �إىل
امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف������ع
ا�ستخدام البيانات
م���������ع���������دّالت امل�����������ش�����ارك�����ة
امل�����ص�� ّن��ف��ة بح�سب
االق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل��ج��ن�����س�ين
ال��ن��وع االجتماعي

1000

3800

ع�����دد اخ���ت���ب���ارات
م�����زاول�����ة امل��ه��ن��ة
ل��ل��ع��م��ال امل��م��ار���س�ین
4295
وف��� ًق���ا ل�لات��ف��اق��ي��ة
ّ
املوقعة مع م�ؤ�س�سة
التدريب املهني
خف�ض م��ع��دّالت البطالة يف
جميع القطاعات االقت�صادية
ال��ه��ج��ف ال���ف���رع���ي :زي����ادة
ع����دد امل ّ
���وظ���ف�ي�ن الأردن���ي�ي�ن
يف ال��ع��م��ل امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي
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ع�����دد ال���ن�������س���اء يف
امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة
امللتحقات بربنامج
ال��ف��روع الإنتاجية
(التدریب على ر�أ�س
العمل)

791

1500

%24

30

30

ن�����س��ب��ة ال��ع��ام��ل�ين
الأردن����������ي�����ي����ن يف
املناطق ال�صناعية %20.1
امل�ؤهلة �إىل �إجمايل
العاملني

عدد ق�ضايا الإجتار
بالب�شر التي قامت
ال������وزارة بالتبلیغ
عنها ملدیریة الأمن
العام

توفري خدمات
ب������رن������ام������ج ت����و�����س����ي����ع م���ظ���ل���ة
ال������ت������دري������ب
ال�����ت�����دري�����ب خ���دم���ات ال��ت��دري��ب
وال���ت�������ش���غ���ي���ل
وال���ت�������ش���غ���ي���ل والت�شغيل للأردنيني
ل��ل���أردن�����ي��ي��ن

ب������رن������ام������ج ت����و�����س����ي����ع م���ظ���ل���ة
ال�����ت�����دري�����ب خ���دم���ات ال��ت��دري��ب
وال���ت�������ش���غ���ي���ل والت�شغيل للأردنيني

زي���������ادة �أع�������داد
امل���������ش����ت����غ����ل��ي�ن
الأردن��������ي����ي���ن يف
������س�����وق ال���ع���م���ل

زي���������ادة �أع�������داد
امل���������ش����ت����غ����ل��ي�ن
الأردن��������ي����ي���ن يف
������س�����وق ال���ع���م���ل

احل�������������������� ّد م����ن
ال��������ن��������زاع��������ات
ال������ع������م������ال������ي������ة
اجل������م������اع������ي������ة
ب����ال����ت����ع����اون م��ع
ال���������������ش�������رك�������اء
االج���ت���م���اع���ي�ي�ن
(ك�����م�����ا ورد يف
ب��رن��ام��ج بيئة احل��������ف��������اظ ع���ل���ى وح��دة مكافحة ق��ان��ون امل��وازن��ة)
العمل الالئق ح�����ق�����وق ال���ع���م���ال الإجتار بالب�شر ت����ع����زي����ز ن���ظ���ام
ال�����ت�����ف�����ت�����ي�����������ش
وال�������������س���ل��ام������ة
وال�������������ص������ح������ة
امل��ه��ن��ي��ة مل��ن��ع �أي
جت����������������اوزات يف
�سوق العمل (كما
ورد يف اخل��ط��ة
ال���س�ترات��ي��ج��ي��ة)

امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف������ع
م���������ع���������دّالت امل�����������ش�����ارك�����ة
االق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل��ج��ن�����س�ين
الهدف الفرعي :رف��ع معدّل
امل�������ش���ارك���ة االق���ت�������ص���ادي���ة
امل�����������س�����اه�����م�����ة يف رف������ع
م���������ع���������دّالت امل�����������ش�����ارك�����ة
االق���ت�������ص���ادي���ة ل��ل��ج��ن�����س�ين
ال���ه���دف ال��ف��رع��ي :تن�شيط
����س���ي���ا����س���ات �����س����وق ال��ع��م��ل
واحل����م����اي����ة االج���ت���م���اع���ي���ة
وت��ع��زي��ز ع��م��ل��ي��ات التفتي�ش

خ��ف�����ض م�ستويات
ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة
وبناء نظام حماية
اج��ت��م��اع��ي��ة ف�� ّع��ال

خ��ف�����ض م�ستويات
ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة
وبناء نظام حماية
اج��ت��م��اع��ي��ة ف�� ّع��ال

احل��������اج��������ة �إىل
ا�ستخدام البيانات
امل�����ص�� ّن��ف��ة بح�سب
النوع االجتماعي،
م����ا م����ن م����ب����ادرة
وا��������ض�������ح�������ة �أو
م�������ش���روع وا����ض���ح

ال�م�س��اه�م��ة ف��ي رف ��ع م �ع� ّ�دالت
خ� �ف ��ض م �س �ت��وي��ات المشاركة االقتصادية للجنسين ال� � � � �ح � � � ��اج � � � ��ة إل� � � ��ى
ال � �ف � �ق� ��ر وال� �ب� �ط���ال ��ة ال� � �ه � ��دف ال� � �ف � ��رع � ��ي :ت �ن �ش �ي��ط اس �ت �خ��دام ال �ب �ي��ان��ات
ال �م �ص��ن �ف��ة ب�ح�س��ب
وب �ن��اء ن�ظ��ام حماية
ّ
الحماية
و
العمل
سوق
سياسات
النوع االجتماعي
فعال
اجتماعية ّ
عمليات
�ز
�
االجتماعية وت�ع�زي
التفتيش

يتمثل الهدف املتع ّلق بالعمالة يف ر�ؤية الأردن  2025يف  حت�سني م�ستوى اخلدمات املق ّدمة �إىل املواطنني والعدالة
يف توزيعها .و�سع ًيا لتحقيق هذا الهدف احليوي ،يجري اعتماد م�ؤ�شرات حم ّددة ملتابعة التنفيذ .يف احلقيقة،
ا�ستخدمت معظم امل�ؤ�شرات بيانات وطنية لتقييم تق ّدم ر�ؤية الأردن على امل�ستوى القطري .ولكن من �أجل حتقيق
حت�سن حالة الفئات الأكرث �ضع ًفا؛ لذلك ،تتط ّلب
�أهداف وغايات ر�ؤية الأردن  ،2025نحتاج �إىل معرفة مدى ّ
توجهات خمتلف فئات املواطنني .ومن
امل�ؤ�شرات ا�ستخدام البيانات امل�ص ّنفة للح�صول على نظرة مع ّمقة حول ّ
املمكن �أن ي�شمل الت�صنيف تف�صيل البيانات بح�سب النوع االجتماعي .فالبيانات امل�ستندة �إىل املع ّدالت الوطنية قد
تف ّوت جميع الفر�ص املتاحة لتحديد التحد ّيات التي يجب معاجلتها.

موازنة وزارة العمل من منظور النوع االجتماعي

تتو ّقع وزارة العمل �أن تنفق  7.4مليون دينار �أردين لتح�سني و�ضع املر�أة يف �سوق العمل .و�سيدعم هذا الإنفاق
تنظيم �سوق العمل وبرامج التدريب والتوظيف .وت�شمل �أهداف الوزارة اال�سرتاتيجية حت�سني الفجوة بني اجلن�سني
يف جمال التمكني االقت�صادي وخف�ض مع ّدل البطالة بني الن�ساء وزيادة عدد الن�ساء يف املناطق النائية امللتحقات
بربامج التدريب الوظيفي.
واملخ�ص�صات املر�صودة للإناث وف ًقا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية .2019
موازنة وزارة العمل
ّ
اجلدول (:)18النفقات الإجمالية لوزارة العمل مقارنة باملخ�ص�صات املر�صودة للإناث
للأعوام ( 2021 – 2017بالدينار الأردين)
امل�ؤ�شر
النفقات الإجمالية لوزارة العمل

النفقات الفعلية

النفقات املُعاد
تقديرها

النفقات
املُقدرة

2017

2018

2019

18,805,659

القيم الداللية
2020

2021

24,427,000 18,862,000 21,060,000

25,748,000

الفارق يف النفقات الإجمالية

----

2,254,341

-2,198,000

5,565,000

1,321,000

ن�سبة تغيرّ النفقات الإجمالية

----

%12.0

%-10.4

%29.5

%5.4

6,042,000

6,904,000

7,426,000

10,180,000

10,717,000

----

862,000

522,000

2,754,000

537,000

----

%14.3

%7.6

%37.1

%5.3

%32.1

%32.8

%39.4

%41.7

%41.6

تقدير املخ�ص�صات املر�صودة للإناث
ال��ف��ارق يف املخ�ص�صات امل��ر���ص��ودة
للإناث
ن�سبة تغيرّ املخ�ص�صات املر�صودة
للإناث
ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث
من النفقات الإجمالية
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يظهر اجلدول ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من �أ�صل النفقات الإجمالية لوزارة العمل .يبلغ متو�سط مع ّدل
متو�سط مع ّدل منو املخ�ص�صات املر�صودة للإناث  .%16هذا وقد
النمو للنفقات الإجمالية %9.1يف حني يبلغ ّ
ً
ملحوظا من  %32.1يف العام 2017
ارتفاعا
ح�صة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من النفقات الإجمالية
ً
�شهدت ّ
�إىل  %41.6يف العام .2021
تقدير املخ�ص�صات املر�صودة للإناث املوزعة بح�سب الربامج ،وف ًقا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2019
اجلدول (:)19النفقات الإجمالية لوزارة العمل مقارنة باملخ�ص�صات املر�صودة للإناث
للأعوام ( 2021 – 2017بالدينار الأردين)
الربنامج

2017

2018

2019

2020

2021

الإدارة واخل��دم��ات
امل�ساندة

4,368,482

4,388,340

1,109,000

1,313,070

1,530,540

----

%0.5

%-74.7

%18.4

%16.6

760,051

895,620

1,007,000

925,100

929,500

----

%17.8

%12.4

%-8.1

%0.5

913,028

1,620,450

5,310,130

7,941,920

8,256,500

----

%77.5

%227.7

%49.6

%4.0

6,041,561

6,904,410

7,426,130

----

%14.3

%7.6

ن�سبة التغي
تنظيم �سوق العمل

ن�سبة
املخ�ص�صات
املر�صودة
للإناث من
نفقات الربنامج
للعام 2019

%33

%22

ن�سبة التغي
التدريب والت�شغيل

%49

ن�سبة التغي
املجموع

10,716,540 10,180,090
%40

ن�سبة التغري

%37.1

%5.3
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ال�شكل

( :)6ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من نفقات الربامج يف وزارة العمل للعام 2019

 2.3.5الوظائف احلكومية من منظور النوع االجتماعي
وي�ضم الديوان عددًا كب ًريا من املواطنني
ي�ش ّكل ديوان اخلدمة املدنية الهيئة املعنية بالتوظيفات يف القطاع العام.
ّ
الأردنيني امل�سجلني بهدف احل�صول على وظيف ٍة يف القطاع العام� .أ ّما الطلب ال�سنوي من خمتلف الوزارات والهيئات
�سجل فيها العدد املطلوب من املوظفني لك ّل عام .وال ت�أتي هذه اال�ستمارة
الر�سميةّ ،
فيتم عن طريق ا�ستمار ٍة ُي ّ
على ذكر النوع االجتماعي ،بل تركز فقط على العدد املطلوب من املوظفني وامل�ؤهالت املطلوبة� ،إىل جانب الفئة
الوظيفية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أ ّنه غال ًبا ما يح ّبذ الأ�شخا�ص (ال �س ّيما الن�ساء) احل�صول على وظيف ٍة يف القطاع
عمل مماثلة
العام ،نظ ًرا ال�ستقرار العمل فيه و�ساعات العمل الق�صرية وتو ّفر النقل .وقد يوحي ذلك ب�أنّ ت�أمني بيئة ٍ
لتلك ال�سائدة يف وظائف القطاع العام قد يح ّفز م�شاركة الن�ساء وي�ساهم يف ارتفاع مع ّدالت توظيفهن .وت�شري
الأرقام يف اجلدول �أدناه �إىل ن�سب ٍة مرتفعة لعمالة الن�ساء ،كما وقد توحي بغياب الفجو ٍة بني اجلن�سني يف التوظيف
يف القطاع اخلا�ص .غري �أنّ ذلك ال ينطبق على الوظائف الرفيعة امل�ستوى ،حيث ينبغي بذل املزيد من اجلهود
لتح�سني م�ستوى م�شاركة املر�أة يف هذه الوظائف.
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فئة الوظائف
الإدارة العامة

اجلدول

( :)20عدد املوظفني احلكوميني )(2017

التعليم
الطب
الهند�سة
املال والتجارة
غري ذلك
املجموع

تقرير ديوان اخلدمة املدنية للعام .2017

املجموع

رجال

ن�ساء

40,451

57,937

98,388

11,776

14,150

25,926

6,717

2,540

9,257

6,558

3,441

9,999

5,510

3,818

9,328

10,875

7,353

18,228

81,887

89,239

171,126

18

خم�ص�صات تعوي�ضات العاملني(اخلدمات املدنية) للأعوام  2021 – 2017وف ًقا لقانون املوازنة العامة لل�سنة
املالية .2019
اجلدول ( :)21خم�ص�صات تعوي�ضات العاملني(اخلدمات املدنية) للأعوام (2021 - 2017بالدينار الأردين)
امل�ؤ�شر
خم�ص�صات تعوي�ضات العاملني
الإجمالية للموظفني
اح��ت�����س��اب امل��ب��ل��غ امل��ت��غ�ّي�رّ من
امل���خ�������ص�������ص���ات الإج���م���ال���ي���ة
للموظفني
اح��ت�����س��اب ن�����س��ب��ة ال���ت���غ�ّي�ررّ يف
امل���خ�������ص�������ص���ات الإج���م���ال���ي���ة
للموظفني
خم�ص�صات تعوي�ضات العاملني
(�إناث)
اح��ت�����س��اب امل��ب��ل��غ امل��ت��غ�ّي�رّ من
خم�ص�صات تعوي�ضات العاملني
(�إناث)
اح��ت�����س��اب ن�����س��ب��ة ال���ت���غ�ّي�ررّ يف
خم�ص�صات تعوي�ضات العاملني
(�إناث)
ن�سبة خم�ص�صات تعوي�ضات
العاملني (�إناث) من التعوي�ضات
الإجمالية للموظفني

الفعلية

املعاد تقديرها

املقدرة

1,385,489,301

1,424,602,000

1,602,070,000

2017

2018

2020

2019

الداللية

2021

1,648,142,000 1,625,015,000

----

39,112,699

177,468,000

22,945,000

23,127,000

----

%2.8

%12.5

%1.4

%1.4

670,905,000

692,566,000

738,503,000

749,311,000

760,065,000

----

21,661,000

45,937,000

10,808,000

10,754,000

----

%3.2

%6.6

%1.5

%1.4

%48.4

%48.6

%46.1

%46.1

%46.1

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

ورقة �سيا�سات :املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي | ال�سياق الأردين 59

ال�شكل (:)7ن�سبة خم�ص�صات تعوي�ضات العاملني (�إناث) من املخ�ص�صات الإجمالية للموظفني للأعوام
2021 - 2017

 2.3.6م�ؤ�شــرات النــوع االجتمـاعي املتعلقــة بامل�شـــاركــة
ال�سيا�سية

عدد من املبادرات.
طريق ٍ
ت�سعى وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية �إىل تعزيز مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني عن ٍ
وتر ّكز ر�ؤية الأردن  2025على م�شاركة املر�أة يف خمتلف اجلوانب االجتماعية ،وذلك عرب حثّ القادة ذوي النفوذ
يف القطاع اخلا�ص على تبني الربامج التي تعزّز م�شاركة الن�ساء .كذلكّ ،مت الرتكيز على �صياغة الأحكام املرتبطة
مبكافحة جميع �أ�شكال التمييز �ض ّد املر�أة ،عرب تعديل القوانني التي ت�ش ّرع وتعزّز التمييز �ضد املر�أة ،على �أن تتم
هيكلة هذه العملية بنا ًء على قائم ٍة باملطالب تق ّدمها حركة الن�ساء الربملانيات.
مبلغ وقدره ( )1.11مليار دينار �أردين خالل العام  2019ل�صالح
وتعتزم وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية �إنفاق ٍ
الن�ساء يف الأردن ،و�سيتم ر�صد ( )468مليون دينار من هذا املبلغ للإدارة واخلدمات امل�ساندة ،و( )644مليون
دينار للتنمية ال�سيا�سية وال�ش�ؤون الربملانية .وي�شمل الهدف املُع َلن للوزارة زيادة ر�ضا املوظفني ،من ن�ساءٍ ورجال،
ورفع عدد املوظفني اخلا�ضعني للتدريب وبرامج تعزيز الكفاءة ،وحت�سني دليل الر�صد املايل والإداري ودليل ر�صد
الأداء.
هذا وتنطوي اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�سان ( ) 2026– 2025بدورها على جمموع ٍة من الأهداف
املرتبطة باحلقوق والتي تعزّز العدل بني اجلن�سني .ويق�ضي الهدف من ذلك بحماية حقوق املر�أة يف امل�شاركة
ال�سيا�سية يف املجتمع� ،إىل جانب قدرتها على ّ
الرت�شح واالنتخاب يف نظام االقرتاع� ،سواء يف خالل االنتخابات
الربملانية �أو البلدية املحلية.
19

20

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 �ش ّددت �أهداف التنمية امل�ستدامة للعام  2030من جهتها على احلاجة �إىل ن�شر املعرفة ب�ش�أن حقوق الإن�سان
ن�صت �أهداف التنمية امل�ستدامة على �أ ّنه
وجميع ال�صكوك ذات ال�صلة بالقانون الدويل على ال�صعيد العاملي .كذلكّ ،
يتعي على جميع الدول ،مبا يتوافق مع مبادئ الأمم املتحدة� ،أن تن�شر احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
نّ
ب�شكل فاعل ،واالمتناع عن التمييز على �أ�سا�س العرق واللون واجلن�س واللغة والدين والآراء ال�سيا�سية .هذا
للمجتمع ٍ
وي�ستوجب الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات
ومن �ش�أن ذلك �أن مي ّهد الطريق للن�ساء من خالل توفري التعليم والرعاية الطبية والعمالة الالئقة والتمثيل العادل
يف العمليات ال�سيا�سية واالقت�صادية ،فتقوم عمل ّية اتخاذ القرار بتحفيز اال�ستدامة االقت�صادية وتعود باملنفعة على
املجتمع الب�شري بكامله.
منحى خمتل ًفا عند درا�سة م�ستوى التمكني ال�سيا�سي .فتحت ّل الأردن املرتبة ( )129من �أ�صل
�إال �أنّ الأرقام ت�أخذ ً
و�سجل الأردن ت�صني ًفا متدن ًيا للغاية
( )149يف امل�ؤ�شر العاملي للفجوة بني اجلن�سني�/أبعاد التمكني ال�سيا�سي .كما ّ
و�صل �إىل ( )0.075وجاء دون املع ّدل العاملي البالغ ( )0.223يف العام � .2018أ ّما من حيث امل�شاركة ال�سيا�سية،
فتبدو الأرقام �أف�ضل بقليل ،حيث احت ّل الأردن املرتبة ( )109من حيث عدد الن�ساء يف الربملان ،مع �أن ت�صنيفها بلغ
( )0.182وجاء دون املع ّدل العاملي البالغ ( .)0.284كما وح ّل الأردن يف املرتبة ( )124من حيث وجود املر�أة يف
املنا�صب الوزارية ،م�سجلة ( )0.077يف م�ؤ�شر التكاف�ؤ بني اجلن�سني ،حيث بلغ املعدل العاملي ( .)0.284وت�شري
هذه الرتتيبات املتدنية يف امل�ؤ�شر العاملي للفجوة بني اجلن�سني �إىل �أنّ م�ساعي الأردن الرامية �إىل تعزيز امل�ساواة
بني اجلن�سني وزيادة امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ال تزال تتطلب املزيد من اجلهود والعمل.
فتن�ص املادة ( )7منها على
�أ ّما على �صعيد اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)ّ ،
�أن «تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية والعامة
للبلد ،وبوجه خا�ص تكفل للمر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ،احلق يف�( :أ) الت�صويت يف جميع االنتخابات
واال�ستفتاءات العامة ،والأهلية لالنتخاب جلميع الهيئات التي ينتخب �أع�ضا�ؤها باالقرتاع العام؛ و(ب) امل�شاركة
يف �صياغة �سيا�سة احلكومة ويف تنفيذ هذه ال�سيا�سة ،ويف �شغل الوظائف العامة ،وت�أدية جميع املهام العامة على
جميع امل�ستويات احلكومية؛ و(ج) امل�شاركة يف �أي منظمات وجمعيات غري حكومية تهتم باحلياة العامة وال�سيا�سية
للبلد .وت�ش ّدد املادة ( )8من االتفاقية بدورها على �أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة لتكفل
للمر�أة ،على قدم امل�ساواة مع الرجل ،ودون �أي متييز ،فر�صة متثيل حكومتها على امل�ستوى الدويل واال�شرتاك يف
�أعمال املنظمات الدولية.
ب�شكل
هذا وبلغ عدد املوظفني من الن�ساء يف الوزارة يف خالل العام  )48( 2017موظف ًة من أ�صل ( )93موظ ًفا ٍ
عام  .وعلى الرغم من �أهمية الأهداف اال�سرتاتيجية التي ت�سعى الوزارة �إىل حتقيقها ،ال ت�شمل ا�سرتاتيجية وزارة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية �أي م�ؤ�شرات .كما ال تنطوي امل�ؤ�شرات �ضمن ميزانية الوزارة على � ّأي م�ؤ�شرات قائمة
على النوع االجتماعي.
21
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 21
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw27/tun3-4.pd 22
 23املرجع نف�سه.
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اجلدول ( :)22املنا�صب امل�شغولة وف ًقا للنوع االجتماعي
2010

امل�ؤ�شر/ال�سنوات

2017

رجال

ن�ساء

رجال

ن�ساء

احلكومة

90.3

9.7

80.8

19.2

ال�سلك الدبلوما�سي

82.3

17.7

79.7

20.3

ال�سفراء

92.7

7.3

89.7

10.3

جمل�س الأعيان

85

15

84.7

15.3

جمل�س النواب

89.2

10.8

84.6

15.4

املجال�س املحلية

75.2

24.8

72.2

27.8

78

22

79

21

جمال�س النقابات املهنية

95.1

4.9

91.9

8.1

النقابات املهنية

66.7

33.3

65.9

34.1

الأحزاب ال�سيا�سية

70.9

29.1

65

35.5

غرف ال�صناعة

91.5

8.5

91.3

8.7

غرف التجارة

98.7

1.3

99.4

0.6

االحتادات العمالية

امل�صدر :دائرة الإح�صاءات العامة/الأردنwww.dos.gov.jo، ،

موازنة وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية من منظور النوع االجتماعي

موازنة وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية واملخ�ص�صات املر�صودة للإناث وف ًقا لقانون املوازنة العام لل�سنة املالية
.2019
اجلدول ( :)23النفقات الإجمالية لوزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية مقارنة باملخ�ص�صات املر�صودة للإناث
للأعوام (2021 – 2017بالدينار الأردين)

امل�ؤ�شر

النفقات الفعلية

المعاد
النفقات ُ
تقديرها

المقدرة
النفقات ُ

القيم الداللية

2017

2018

2019

2020

2021

النفقات الإجمالية ل��وزارة
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية

3,161,620

3,487,000

3,371,000

3,637,000

3,652,000

الفارق يف النفقات الإجمالية

----

325,380

-116,000

266,000

15,000
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النفقات الفعلية

المعاد
النفقات ُ
تقديرها

المقدرة
النفقات ُ

امل�ؤ�شر

القيم الداللية

2017

2018

2019

2020

2021

تقدير املخ�ص�صات املر�صودة
للإناث

1,075,000

1,186,000

1,112,000

1,201,000

1,206,000

ال����ف����ارق يف امل��خ�����ص�����ص��ات
املر�صودة للإناث

----

111,000

-74,000

89,000

5,000

ن�����س��ب��ة ت���غ�ّي�ررّ امل��خ�����ص�����ص��ات
املر�صودة للإناث

----

%10.3

%-6.2

%8.0

%0.4

ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة
ل���ل���إن������اث م�����ن ال���ن���ف���ق���ات
الإجمالية

%34.0

%34.1

%33.2

%33.0

%33.2

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

يعر�ض اجلدول ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من �أ�صل النفقات الإجمالية لوزارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
وال�سيا�سية .وقد بلغ متو�سط مع ّدل منو النفقات الإجمالية  %3.8يف حني بلغ متو�سط مع ّدل منو املخ�ص�صات
املر�صودة للإناث  .%3.1هذا وتراجعت ح�صة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من النفقات الإجمالية من  %34يف
العام � 2017إىل  %33.2يف العام .2021
املخ�ص�صات املقدرة املر�صودة للإناث واملوزعة بح�سب امل�شاريع ،وف ًقا لقانون املوازنة العامة لل�سنة املالية .2019
اجلدول (:)24تقدير املخ�ص�صات املر�صودة للإناث املوزّعة بح�سب الربامج يف وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية
للفرتة (2021 – 2017بالدينار الأردين)

الربنامج

2017

2018

2019

2020

2021

الإدارة واخلدمات
امل�ساندة

413,191

420,000

468,000

471,000

473,000

---

%1.6

%11.4

%0.6

%0.4

ن�سبة املخ�ص�صات
املر�صودة للإناث من
نفقات الربامج للعام
2019

ن�سبة التغي

%33
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الربنامج

2017

ال�����ت�����ن�����م�����ي�����ة
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
وال�����������������ش���������ؤون
الربملانية
ن�سبة التغي
املجموع
ن�سبة التغي

2018

2019

2020

2021

ن�سبة املخ�ص�صات
املر�صودة للإناث من
نفقات الربامج للعام
2019

661,760

766,000

644,000

730,000

733,000

---

%15.8

%-15.9

%13.4

%0.4

1,074,951

1,186,000

1,112,000

1,201,000

1,206,000

---

%10.3

%-6.2

%8.0

%0.4

%33

%33

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

ال�شكل (:)8ن�سبة املخ�ص�صات املر�صودة للإناث من نفقات الربامج يف وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والربملانية للعام 2019
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 .3املوازنة العا ّمة واملوازنة امل�ستجيبة للنــوع االجتماعــي
يف الأردن
 3.1املوازنة العا ّمة يف الأردن

عادة ما تتط ّلب عملية �إعداد املوازنة العا ّمة يف الأردن جهدً ا تعاون ًيا بني خمتلف الأطراف املعنية واجلهات الفاعلة
املخت�صة والوحدات احلكومية.
يف عملية و�ضع ال�سيا�سات .ف ُيع ّد قانون املوازنة العا ّمة ال�سنوي بالتعاون مع الوزارات
ّ
و ُتق�سم املوازنة �إىل نفقات ر�أ�سمالية ونفقات جارية ،حيث �أنّ النفقات اجلارية ت�شك ّل حواىل  %86.5من النفقات
العا ّمة .ي�ستعر�ض ال�شكل )� (9أدناه مراحل املوازنة ،ولك ّنها �ست ّ
مف�صل ،مع مراعاة املوازنة امل�ستجيبة
ُو�ضح ب�شكل ّ
للنوع االجتماعي ،الح ًقا يف هذا الق�سم من الورقة.
ال�شكل ( :)9عملية �إعداد املوازنة العا ّمة

على �سبيل املثال ،ازداد البند املتع ّلق بتعوي�ض الع ّمال (الرواتب والأجور واملكاف�آت) من ( )3377.1مليون دينار
�أردين يف � 2015إىل ( )4043.4مليون دينار �أردين يف العام  ،2019وهي زيادة بن�سبة ) ،(%19.7ومت ّثل ()%51.1
من �إجمايل النفقات اجلارية .ويعني ذلك �أنّ الرواتب والأجور واملكاف�آت مت ّثل ن�صف النفقات احلكومية اجلارية.
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لدى التع ّمق �أكرث يف قانون املوازنة العا ّمة لل�سنة املالية  ،2019جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ عمل ّية �صياغة القانون اتّخذت
الأولويات الوطنية ك�أ�سا�س لها؛ وت�شمل هذه الأولو ّيات حت�سني فر�ص النمو االقت�صادي وتخفي�ض الدين العام وترجمة
ذلك يف خطط ومبادرات حم ّددة .وقد ا�ستندت هذه العمل ّية �إىل ّ
خطة احلكومة وخطط التنمية يف املحافظات،
بهدف حت�سني م�ستويات املعي�شة للمواطنني وتعزيز التنمية على م�ستوى املحافظاتُ .يق َّدر النمو االقت�صادي لعام
ما�سة �إىل ت�سريع تنفيذ الإ�صالحات الهيكلية وا�ستخدام املوارد املختلفة
 2019بن�سبة  ،%2.3ما يعك�س حاجة ّ
ب�شكل �أف�ضل .فعند حتليل البنود التي تندرج �ضمن مذكرة املوازنة وقانون املوازنةُ ،يالحظ وجود تركيز على عدد
من امل�سائل التي ميكن �أن ت�ساهم بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة يف حتقيق امل�ساواة ويف توفري فر�ص �أف�ضل للن�ساء.
وي�شمل ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،ما يلي:
• تو�سيع نطاق برنامج ال�ضمان االجتماعي لي�شمل عددًا �أكرب من الأ�سر املعي�شية التي ت�ستحقّ احل�صول
يتم ذلك عن طريق تو�سيع نطاق التغطية ل�صندوق املعونة الوطنية .وقد راجع �صندوق
على الرعايةّ .
اخلا�صة به بهدف �إدماج الأ�سر املعي�شية التي تعيلها ن�ساء ،على الرغم
املعونة الوطنية �آلية اال�ستهداف
ّ
من الت�صنيف الذي يعتمده ديوان اخلدمة املدنية للأ�سر املعي�شية .ت�شمل املعايري و�آلية اال�ستهداف املر�أة
املط ّلقة ،والأرملة ،واملر�أة التي يكون زوجها يف ال�سجن ،واملر�أة التي يكون زوجها مري�ضً ا� ،إلخ .فيو ّفر ذلك
الدعم مبا�شرة للن�ساء �ضمن نظام الرعاية.
• اال�ستمرارية يف تنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية حلقوق الإن�سان واال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية،
ال ّلتني تهدفان �إىل متكني املر�أة يف كافة جوانب احلياة.
• تو�سيع نطاق العمل يف ما يتع ّلق بتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ،التي من �ش�أنها �أن
ترفع امل�ستوى التعليمي ،مبا يف ذلك التعليم والتدريب املهني .و ُيع ّد ذلك فر�صة لتعزيز م�شاركة املر�أة يف
يتم ذلك ب�شكل يتما�شى
برامج التدريب املهني والتقني ،ما قد يعزّز بدوره فر�ص التوظيف للمر�أة ،على �أن ّ
مع املجاالت الرائجة يف القطاع اخلا�ص والتي تتلقى التمويل املتناهي ال�صغر .و�سري ّكز ذلك �أي�ضً ا على
اخلا�ص ،كما من �ش�أنه
تعزيز التعليم ب�شكل عام ،مع �ضمان حتقيق ترابط �أف�ضل مع احتياجات القطاع
ّ
�أن يدعم ويعزّز م�شاركة املر�أة وفر�ص توظيفها.
• االلتزام بالإ�صالح املايل واالقت�صادي ،والت�أ ّكد من �أ ّنه يراعي الأبعاد االجتماعية والأثر على املواطنني.
ميكن �أن ي�شمل ذلك جمموعة وا�سعة من املجاالت والقطاعات ،ولكن عند النظر يف البعد االجتماعي
والأثر على املواطنني ،يجب الأخذ بعني االعتبار عامل النوع االجتماعي .وي�ش ّكل ذلك بدوره فر�صة لتعزيز
امل�ساواة.
• توجيه الأثر املايل لقانون ال�ضرائب الذي ّمت �إ�صالحه وحت�سني كفاءة جمع ال�ضرائب ،مبا يف ذلك تعزيز
القانون ليغطي الذكور والإناث ب�شكل مت�سا ٍو .على �سبيل املثال ،من الوا�ضح �أنّ قانون ال�ضرائب ال�صادر
يف العام  2018ي�أخذ يف االعتبار حت�سني قدرة املر�أة املتز ّوجة على تقدمي الإقرارات ال�ضريب ّية بنف�سها
ولي�س عرب نظام م�شرتك لتقدمي الإقرارات ال�ضريبية .وعليه ،يجب �أن تراعي كا ّفة الإ�صالحات النوع
االجتماعي و�أن تتبع هذا النموذج يف تنفيذ قانون ال�ضرائب ال�صادر عام .2019
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• الرتكيز على تعزيز الالمركزية والعمل على معاجلة التح ّديات ،ما ي�سمح بتمكني املجتمعات ب�شكل �أكرب
وزيادة ن�سبة امل�شاركة .ويعني ذلك م�شاركة �أكرب للن�ساء على ال�صعيد ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي.
• تعزيز اال�ستثمارات وفر�ص اال�ستثمار يف الأردن ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يعزّز فر�ص التوظيف للرجال
والن�ساء على ح ّد �سواء.
• تعزيز اجلهود لدعم الأردن ،عن طريق م�شاريع خمتلفة تهدف �إىل زيادة م�ساهمة قطاع ال�سياحة يف
النمو االقت�صادي من خالل تعزيز املنتجات واخلدمات املق ّدمة .ميكن لذلك �أن يعزّز فر�ص العمل للن�ساء
و�أن يزيد من فر�ص قيامهنّ مب�شاريع الإنتاج املنزيل �أي�ضً ا.
• حت�سني وتعزيز النقل العام ،حيث ميكن لذلك �أن ي�ؤ ّثر مبا�شرة على م�شاركة الن�ساء يف �سوق العمل
ي�شجعهن على ذلك .من املعروف �أنّ عدم تو ّفر و�سائل النقل العام الكافية واملنا�سبة هو عائق �أمام
و�أن ّ
التوظيف.

 2.3املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن

اً
ا�ستعمال لأغرا�ض التحليل النفقات
يف ما يتع ّلق بدعم املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،ت�شمل الأدوات الأكرث
معي
العامة امل�ص ّنفة على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،وهي و�سيلة تهدف �إىل مقارنة النفقات العا ّمة �ضمن م�شروع نّ
من �أجل تر�شيد البيانات عرب �إي�ضاح كيفية توزيع النفقات بني الذكور والإناث ،بالإ�ضافة �إىل �أداة بيان املوازنة
املراعية للنوع االجتماعي ،التي تهدف �إىل حتديد عملية املحا�سبة ،وت�شمل درجة عالية من االلتزام من �أجل حتليل
م�ؤ�س�سات القطاع العام و�سيا�ساتها وكيفية جت�سيد هذه ال�سيا�سات لعملية التخطيط املراعية للموازنة اجلندرية.
ا�ستجاب الأردن الهتمام املجتمع الدويل يف �إدماج النوع االجتماعي كركن �أ�سا�سي للتنمية� .إال �أنّ هذه العملية
تعرقلت ب�سبب ال�ضغوط الإقليمية التي فر�ضت تعديل الأولو ّيات .ولكن مع ذلك ،ما زالت هناك �إرادة واهتمام
لدعم عملية التنمية ودجمها ك�أحد �أركان التنمية امله ّمة .ميكن مالحظة ذلك عرب خمتلف اجلهود التي ُتبذل
يف ما يتع ّلق بالنوع االجتماعي واملر�أة ب�شكل عام .فعند مناق�شة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي على امل�ستوى
الوطني ،ميكن مالحظة ا�ستجابة الأردن من خالل عمل اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ،يف �إطار ّ
خطة عمل
برنامج املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،من �أجل ا�ستقطاب عدد من ّ
املوظفني يف الأق�سام املعنية ب�إعداد
املوازنات يف خمتلف امل�ؤ�س�سات احلكومية والهيئات غري احلكومية لإن�شاء �شبكة وطنية تهدف �إىل دعم حت ّول
املوازنات الوطنية �إىل موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي .يتم ّيز نظام الأردن ال�سيا�سي والإداري بدرجة عالية
من املركزية .وتقع هذه امل�س�ألة �ضمن �إطار اال�سرتاتيجية الوطنية ال�سابقة للمر�أة الأردنية لفرتة .2017-2013
فقد هدفت هذه اال�سرتاتيجية �إىل النهو�ض بو�ضع املر�أة وحت�سينه يف خمتلف املجاالت والقطاعات .ومت ّثل الهدف
الرئي�سي لال�سرتاتيجية يف �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص االقت�صادية بهدف الت�أ ّكد من زيادة م�شاركة املر�أة يف خمتلف
القطاعات االقت�صادية على ال�صعيد الوطني ويف عمليات و�ضع ال�سيا�سات و�صنع القرارات االقت�صادية .تت�ض ّمن
الأهداف الفرعية للمحور الثالث املتع ّدد القطاعات دمج النوع االجتماعي يف الت�شريعات وال�سيا�سات واخلطط
والربامج واملوازنات الوطنية ما يلي:
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■ الت�شريعات الوطنية التي حت ّقق العدالة وامل�ساواة وامل�ص ّممة لتلبية متطلبات املجتمع وحماية حقوق
الإن�سان وحتقيق تكاف�ؤ الفر�ص بني املواطنني.
ان�سجاما مع الدرا�سات العلمية املتع ّمقة ،واملرا ِفقة
■ ال�سيا�سات الوطنية املراعية للنوع االجتماعي ،واملح ّدثة
ً
للتطورات والتحديثات واملمار�سات الف�ضلى.
واملن�صفة لهم ولهنّ  ،واملرا ِفقة
■ اخلطط والربامج واملوازنات الوطنية املراعية الحتياجات الن�ساء والرجال ِ
للتطورات والتحديثات واملمار�سات الف�ضلى.
ّمت التخطيط لهذا التنا�سق بهدف �ضمان الت�آزر ودعم اجلهود ال�ساعية �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني .وي�سمح
هذا املحور املتع ّدد القطاعات ملختلف اجلهات املعنية برتكيز جهودها على دعم ت�صميم املوازنة الوطنية وعمليات
و�ضع ال�سيا�سات و�صنع القرارات .وتت�ض ّمن املحاور الأخرى املتع ّلقة بهدف اال�سرتاتيجية الرئي�س :ال�سياق الثقايف
التي يدعم متكني املر�أة والإعالم وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
بعد انتهاء الفرتة الزمن ّية
املخ�ص�صة لال�سرتاتيجية يف العام � ،2017أجرت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة
ّ
تقيي ًما لال�سرتاتيجية ،وهي الآن يف مرحلة �صياغة ا�سرتاتيجية جديدة :اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة يف الأردن
 .2025-2020وعلى الرغم من �أنّ ا�سرتاتيجية � 2017-2013أ�شارت �إىل �أهمية املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي
ك�أداة لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ،ومن �أنّ اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة قامت بالأن�شطة ذات ال�صلة،
ما زالت الآثار على هذا ال�صعيد غري ملمو�سة .وقد يعود ذلك �إىل �أنّ مكونات املوازنة العامة منقو�صة و�أنّ املعارف
والأمالك املتع ّلقة بالنوع االجتماعي ما زالت �ضعيفة حتّى اليوم.
�شاركت دائرة املوازنة العا ّمة يف و�ضع املوازنات املراعية للنوع االجتماعي منذ العام  ،2010ال �سيما مع دعم
هيئة الأمم املتحدة للمر�أة واللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة وامل�شاريع حتت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية
الدولية.
ت�شمل الأدلة على العمل يف دائرة املوازنة العا ّمة ما يلي:
■ تعليمات متع ّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �ضمن تعميم املوازنة.
ّ
للموظفني بح�سب نوع الوظيفة امل�شغولة ،وم�ستخدمة من
■ بيانات م�ص ّنفة على �أ�سا�س النوع االجتماعي
قبل الوزارات الرائدة الثالث – وزارة ال�صحة ،ووزارة الرتبية والتعليم ،ووزارة التنمية االجتماعية.
■ حماولة قيا�س ن�سبة امل�ستفيدين الذكور والإناث من اخلدمات العامة املقد ّمة من قبل الوزارات الرائدة
الثالث.
ت�ضم دائرة املوازنة العا ّمة وجهات ر�سم ّية معن ّية �أخرى.
■ ت�شكيل جلنة ّ
■ بع�ض النماذج املُع ّدة لدائرة املوازنة العا ّمة من قبل هيئة الأمم املتحدة للمر�أة/اللجنة الوطنية الأردنية
ل�ش�ؤون املر�أة.
25

 25مل تكن املحاوالت الرامية �إىل تكري�س الق�سم املعني باملوازنة املراعية للنوع االجتماعي �ضمن تعميم املوازنة ناجحة حتّى الآن.
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■ دليل متع ّلق باملوازنة املراعية للنوع االجتماعيُ ،مع ّد من قبل م�شروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
من�سقة من قبل اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون
■ العمل مع �شبكة دعم للموازنة املراعية للنوع االجتماعيّ ،
املر�أة.
ُيعترب م�ستوى امل�شاركة والدعم ّ
متقط ًعا ويف مراحله الأ ّولية .ويقت�صر الفهم املتع ّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع
االجتماعي �إىل ح ّد بعيد على مترين داخلي ي�شمل ت�صنيف البيانات على �أ�سا�س النوع االجتماعي .يف ما عدا ذلك،
اخلا�صة باملر�أة وتوفري التمويل
ُتفهم املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي على �أ ّنها ممار�سة لت�صميم الأن�شطة
ّ
الالزم لها؛ وغال ًبا ما ُتدعم هذه الأن�شطة بوا�سطة �أموال اجلهات املانحة .ويف حني �أنّ لهذه املقاربة مزاياها املتم ّثلة
خا�صة – يف �إطار تعميم مراعاة النوع االجتماعي ،و ُتعرف بتدابري العمل
يف احلاجة امل�ستم ّرة �إىل وجود تدابري ّ
الإيجابي – ي�شمل التطبيق الأعمق للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي تطبيق حتليل النوع االجتماعي على ك ّل
برنامج يف املوازنة و�إعادة توجيه برامج املوازنة لتحقيق نتائج �أف�ضل متع ّلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني .يبدو �أنّ هناك
فه ًما حمدودًا لكيفية ترجمة املقاربة املراعية للنوع االجتماعي خالل �إعداد الأن�شطة املرتبطة باملوازنة.
عند در�س املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ب�شكل �أو�سع – يف حالة الأردن – من الوا�ضح �أ ّنه على الرغم من
اجلهود التي ُبذلت ،ما زالت هناك فجوة يف �إدماج م�ؤ�شرات النوع االجتماعي بالكامل يف عملية التخطيط وو�ضع
فيتم احت�ساب ن�سبة النفقات على املر�أة �ضمن املوازنة (املخ�ص�صات املر�صودة للإناث) عن طريق قيا�س
املوازنةّ .
ن�سبة املوظفني الن�ساء من جمموع املوظفني و�ضرب هذا الرقم بالنفقات .ال ُتعترب هذه احل�سابات واملخ�ص�صات
املر�صودة للإناث يف وثيقة املوازنة دقيقة� ،إذ �إ ّنها ال تعك�س املبالغ املخ�ص�صة للم�ستفيدين للذكور والإناث من
اخلدمات العا ّمة املق ّدمة من قبل احلكومة.
حتّى اليوم ،يتم ّثل املوظفون يف خمتلف امل�ؤ�س�سات العامة الذين يعملون على املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف
من�سقني معن ّيني بالنوع االجتماعي �أو يف ّ
املتو�سط ،الذين ال يكون لهم يف الكثري من الأحيان �أي
موظفني من امل�ستوى ّ
ّ
�أثري حا�سم يف املوازنات النهائية مل�ؤ�س�ساتهم .يف هذا ال�سياق ،ا�ستهدفت �أن�شطة التدريب وبناء القدرات املختلفة
التي �أجريت لتعزيز معرفة املوظفني يف القطاع العام يف ما يتع ّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ّ
املوظفني من
املتو�سط الذين ال ميكنهم اتّخاذ القرار النهائي بخ�صو�ص موازنات م�ؤ�س�ساتهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وحتّى
امل�ستوى ّ
اليومُ ،تعترب كافة املوا�ضيع ال�شاملة للنوع االجتماعي قائمة على �أ�سا�س امل�شاريع ولي�ست مبنية على امل�ؤ�شرات .من
الوا�ضح �أنّ �إدماج التخطيط القائم على النوع االجتماعي يعتمد على امل�شاريع التي ت�ضعها امل�ؤ�س�سات احلكومية
املختلفة �ضمن موازناتها ال�سنوية.
املن�سقني فقط ،بل �إنه ي�شمل اجلوانب التقنية من ت�صميم املوازنة امل�ستجيبة للنوع
ال يقت�صر ال�ضعف على م�ستوى ّ
االجتماعي .فقد جاء قرار احلكومة ب�إدماج النوع االجتماعي كجزء من ت�صميم املوازنة ر ًّدا على املطالب الدولية يف
هذا ال�صدد .للأ�سف ،مت ّثل ذلك يف تخ�صي�ص ق�سم من املوازنة احتُ�سب عن طريق حتديد ن�سبة الن�ساء من �إجمايل
عدد ال�س ّكانّ ،ثم �ضرب هذا الرقم باملخ�ص�صات من �ضمن الربنامج .وال يعك�س ذلك بدقة واقع املخ�ص�صات
املر�صودة للإناث.
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 3.3الإ�صــالح املالــــــي وت�صــمـيــم املــوازنة (دائــرة املـــوازنـــة
العامة) يف ما يتع ّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي
ت�شمل دورة املوازنة املعتمدة يف املمار�سات الدولية الف�ضلى املتع ّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي عمليات
الإعداد واملوافقة والتنفيذ واملراقبة ،على التوايل .ومبا �أنّ الأردن ال تتمتّع بهيئة م�ستقلة ر�سمية م�س�ؤولة عن
امل�ساواة بني اجلن�سني ،تربز حاجة ما�سة �إىل و�ضع �إطار عمل م�ؤ�س�سي ّ
ينظم املهام التي يجب �أن تقوم بها كا ّفة
اجلهات املعنية� .إن و�ضع النوع االجتماعي ،وال �سيما قدرة املر�أة على التفاو�ض يف االقت�صاد ،لها ت�أثري كب ًريا على
خم�ص�صات املوازنة احلكومية .ويتم ّثل هدف املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف �إجراء متارين جتريبية متن ّوعة
ّ
ت�ستهدف ال�سيا�سات العامة وت�سعى �إىل �إظهار تبعاتها املحددة املتع ّلقة بالنوع االجتماعي .ومن ال�ضروري حتليل
املوازنة من منظور النوع االجتماعي ك ّل �سنة لتعزيز امل�ساواة ،كما من خالل حتليل م�شاركة املر�أة االقت�صادية
ومكانتها االجتماعية-ال�سيا�سية يف االقت�صاد .وي�ساعدنا حتليل املوازنة من منظور النوع االجتماعي على فهم
ح�صة ك ّل نوع اجتماعي من التنمية �ضمن ال�سياق االقت�صادي للموازنة يف الأردن.
طبيعة وميزة وم�ضمون ّ
قد ت�شمل املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي عددًا من الإجراءات املختلفة من قبل احلكومة �أو املجتمع املدين �أو
ويبي ال�شكل ) (10دورة موازنة منوذجية والإجراءات التي ميكن للجهات الفاعلة
املنظمات غري احلكومية الدولية .نّ
املختلفة �أن تتّخذها لتعزيز املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف خمتلف مراحل هذه الدورة .ويهدف هذا ال�شكل
�إىل امل�ساعدة على �إعداد اال�سرتاتيجيات املتع ّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بهدف التفكري يف الإجراءات
مب�س ًطا عن الإجراءات
التي يجب اتّخاذها يف ك ّل مرحلة من مراحل عملية املوازنة احلكوميةُ .يعترب ذلك
ً
منوذجا ّ
املحتملة التي ميكن اتّخاذها يف ك ّل مرحلة من مراحل املوازنة.
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يف �ضوء ما �سبق ،تت�أ ّلف املراحل العادية لت�صميم موازنة عا ّمة من :مرحلة الإعداد ،ومرحلة املوافقة ،ومرحلة
التنفيذ ،ومرحلة املراقبة .تت�ض ّمن ك ّل مرحلة �أن�شطة خمتلفة وجهات فاعلة خمتلفة من م�س�ؤوليتها منا�صرة املوازنة
امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ّ
املنظمة ب�شكل ج ّيد .وقد بد�أت احلكومة الأردنية العمل على �إدماج النوع االجتماعي
وحماولة �إعداد موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي منذ العام  .2010ت�ستند الطريقة احلالية لإعداد املوازنة �إىل
النتائج ،و ُيعترب ذلك بح ّد ذاته فر�صة مم ّيزة للتق ّدم نحو �إعداد موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعيُ .تعترب املراحل
املختلفة لإعداد املوازنة متداخلة ومرتابطة ج ًّدا ،حيث تتم ّيز املراحل املختلفة با�ستمرارية الأن�شطة ال�شاملة لع ّدة
قطاعات ،مثل املنا�صرة وتوليّ امل�س�ؤولية والتوعية .ميكن النظر بتع ّمق �أكرث يف املراحل املختلفة يف ما يلي:
.A Guide to Gender-responsive budgeting, Oxfam International 26
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ال�شكل ( :)10الإجراءات املتع ّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف خمتلف مراحل دورة املوازنة
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 3.3.1مرحلة الإعداد

بد ًءا من مرحلة الإعداد ،ينبغي القيام بعملية مراجعة مكتبية لالطالع على الأدب ّيات ذات ال�صلة �ضمن ال�سياق
الأردين .وي�شمل ذلك املعلومات الالزمة حول الأبعاد ال�سنوية املختلفة للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،وف ًقا
الحتياجات و�أولو ّيات النوع االجتماعي على ال�صعيد الوطني .وي�ساعد ذلك على ت�سليط ال�ضوء على القوانني والأنظمة
املالية التي ّ
خا�صة يف ما يتع ّلق باخلطوات الإجرائية لتنفيذ
تنظم املهام التي حتتاج �إليها املوازنة احلكومية العا ّمةّ ،
�إطار املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي لإجمايل النفقات العا ّمة �ضمن املوازنة العا ّمة يف الأردن .بالإ�ضافة �إىل
ومراع للنوع االجتماعيُ .تعترب مرحلة الإعداد
موجه نحو النتائج
ذلك ،من ّ
املهم �إن�شاء منوذج تخطيط متزامن ّ
ٍ
مه ّمة ج ًّدا للقيام بعملية التخطيط احلكومي بالطريقة والأ�سلوب املنا�س َبني من ناحية النوع االجتماعي .وي�شمل
ذلك العمل على �إعداد ا�سرتاتيجيات متّ�صلة بالنوع االجتماعي يف �إطار ال�سيا�سات الوطنية وال�سيا�سات الدولية
املعتمدة التي ّ
تنظم اجلهود الرامية �إىل �إعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي املتع ّددة ال�سنوات وت�ضعها �ضمن
�إطار مايل �شامل .تكون دائرة املوازنة العا ّمة عاد ًة م�س�ؤولة عن هذه املرحلة� ،إىل جانب التعليمات التح�ضريية املُع ّدة
من قبل مكتب رئي�س الوزراءُ .تب ّلغ هذه التعليمات لكا ّفة امل� ّؤ�س�سات احلكومية ،وتت�ض ّمن عاد ًة تعليمات م�ستجيبة
للنوع االجتماعي يجب �أن تراعيها امل�ؤ�س�سات املختلفة.
على �سبيل املثال ،وعلى م�ستوى ال�سيا�سات الوطن ّية ،يجب القيام مبراجعة دقيقة و�شاملة للد�ستور الأردين والت�شريعات
ذات ال�صلة بهدف حتليل كيفية تلبيتها الحتياجات امل�ساواة بني اجلن�سني ،مع الرتكيز ب�شكل متع ّمق على جداول
الأعمال الوطنية املعتمدة ال�سابقة وامل�ستقبلية التي ت�سعى �إىل امل�ساعدة على تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني �ضمن
ال�سياق الأردين .اً
مثلُ ،تعترب ر�ؤية الأردن  2025من بني جداول الأعمال الرئي�سية املعتمدة على ال�صعيد الوطني،
فهي �أف�سحت املجال لإدماج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �ضمن املوازنة العا ّمة يف الأردن ،اً
ف�ضل عن �أنها
تر�سم طري ًقا للم�ستقبل وحت ّدد الإطار العام املتكامل الذي �سيحكم ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية القائمة
على �إتاحة الفر�ص للجميع .ومن مبادئها الأ�سا�سية تعزيز �سيادة القانون ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وزيادة الت�شاركية يف
�صياغة ال�سيا�سات ،وحتقيق اال�ستدامة املالية وتقوية امل�ؤ�س�سات.
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ت�ستند ر�ؤية الأردن � 2025إىل عدد من امل�ؤ�شرات الرئي�سية املفيدة التي ت�ساعد على تو�ضيح املوازنة امل�ستجيبة للنوع
االجتماعي لأغرا�ض التخطيط لل�سيا�سات و�إعداد املوازنات .وي�س ّلط امل�ؤ�شر ال�ضوء على ن�سب امل�شاركة واال�ستبقاء
يف القوة العاملة للن�ساء والرجال على ح ّد �سواء� ،ضمن القوة العاملة االقت�صادية يف الأردن .ودع ًما ّ
خلطة العمل
التنفيذي جدول �أعمال مي ّهد الطريق لتوجيه �سيا�سات
التنفيذ ّية لر�ؤية الأردن ُ ،2025يعترب الربنامج التنموي
ّ
املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �ضمن ال�سياق الأردين .ومن خالل مراعاة هذا اجلانب عند وضع املوازنات
لل�سنوات القادمة ،ميكن تنظيم عملية و�ضع املوازنات بكاملها وت�سهيل لعب دور �أ ّويل يف �إدماج النوع االجتماعي يف
العمل ّية.
خالل مرحلة ت�صميم املوازنة ،يجب �أن يمُ ار�س دور ف ّعال �أ�سا�سي يف التوعية واملنا�صرة .ويجب ال�سعي �إىل و�ضع
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/ArticleId/245/-2025
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ا�سرتاتيجية �إعالمية وا�ضحة تعمل على م�ستوى التغطية الوطنية العا ّمة .و ُتعترب هذه التغطية الإعالمية الوطنية
للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل عمل ّية تنفيذها (مع مراعاة كا ّفة جوانبها� ،أي التط ّورات
والتبعات)� ،ضرورية لكي تعمل الوزارات التنفيذ ّية ومنظمات املجتمع املدين املعنية يف ق�ضايا النوع االجتماعي ذات
ال�صلة جن ًبا �إىل جنب و�أن تعمل ب�شكل متنا�سق ومتزامن� .إنّ دور الإعالم وفهمه للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي
والتخطيط املراعي للنوع االجتماعي حمدودان وال يدعمان عملية تنفيذ موازنة مراعية للنوع االجتماعي حال ًيا.
املهم الرتكيز على تعميم املوازنة .فوفق القاعدة املعمول بها،
عند النظر يف اجلانب العملي من مرحلة الإعداد ،من ّ
ُت�صدر رئا�سة الوزراء تعميم موازنة تطلب فيه من الكيانات العا ّمة املختلفة �إعداد املوزانة املقبلة ،التي تكون عادة
املوجهة نحو النتائج �إىل دائرة املوازنة العا ّمة و�أن
لثالث �سنوات .ويجب �أن تق ّدم هذه الكيانات العا ّمة موازناتها ّ
اخلا�صة بك ّل م�شروع .كذلك ،يجب �أن ي�أخذ ك ّل كيان يف االعتبار النوع االجتماعي
حت ّدد م�ؤ�شرات الأداء الرئي�س ّية
ّ
والأطفال عند و�ضع م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للم�شاريع واملبادرات واخلدمات ذات ال�صلة .تطلب رئا�سة الوزراء
�أي�ضً ا الف�صل بني الذكور والإناث والأطفال عند تقدمي التفا�صيل املتع ّلقة بالعمالة �ضمن الكيان .و ُيطلب من ك ّل
كيان تقدمي بيانات م�ص ّنفة على �أ�سا�س النوع االجتماعي على م�ستوى اجلهات امل�ستفيدة والأن�شطة بح�سب املحافظة
والنفقات (عند االقت�ضاء) .وتطلب كذلك حتديد النفقات املتع ّلقة بالن�ساء والأطفال ،بالإ�ضافة �إىل طريقة توزيعها
املتو�سط الأجل) .ويجب �إدماج م�ؤ�شرات النوع االجتماعي
يف املوازنة املقرتحة على ثالث �سنوات (�إطار النفقات ّ
�ضمن وثيقة املوازنة �أي�ضً ا وعلى م�ستوى الربامج والأهداف اال�سرتاتيجية.
خم�ص�صات املوازنة العا ّمة �ست�سمح بتنفيذ الربامج وامل�شاريع
أ�سا�سي يف هذه املرحلة �أي�ضً ا الت�أ ّكد من �أنّ
ّ
ومن ال ّ
املهم �أي�ضً ا و�ضع ّ
خطة
والأن�شطة ،مبا يل ّبي احتياجات النوع االجتماعي املح ّددة من خالل املراجعة الأ ّولية .ومن ّ
توا�صل �شاملة بني من ّفذي امل�شاريع والوزارات والدوائر احلكومية ذات ال�صلة بهدف مناق�شة امل�سائل الناجتة عن
يتم حتديد �أي �إجراءات ت�صحيح ّية تهدف �إىل ا�ستخدام
ا�ستخدام
املخ�ص�صات املالية .وكجزء من هذا امل�سعىّ ،
ّ
املخ�ص�صات املالية ب�شكل �أف�ضل عند مقارنة تقديرات املوازنة بال�سنوات املا�ضية.
ّ

 3.3.2مرحلة املوافقة

متو�سط الأجل� .إنّ الإطار املايل
تتم املوافقة على حتليل
يف هذه املرحلةّ ،
ّ
املخ�ص�صات املالية �ضمن �إطار مايل ّ
املتو�سط الأجل �أداة موجودة على م�ستو َيني :على م�ستوى االقت�صاد الكلي ،حيث ُي�ؤخذ عدد من املتغيرّ ات املختلفة
ّ
اً
ّ
الت�ضخم ،عجز املوازنة ،مع ّدالت النمو) ،وعلى م�ستوى �أكرث تف�صيل ،حيث ُتدر�س
يف االعتبار (العمالة ،الفائدة،
خم�ص�صات املوازنة املتع ّددة ال�سنوات يف �إطار �إجمايل النفقات �ضمن م�شروع حم ّدد� ،أو ما ُيعرف ب�إطار النفقات
ّ
املخ�ص�صات املتع ّلقة بالنوع االجتماعي يف مناذج االقت�صاد
املتو�سط الأجل
املتو�سط الأجل .و ُي ِ
ّ
دمج �إطار النفقات ّ
ّ
الك ّلي من خالل ا�ستخدام متغيرّ ات تف�صيل ّية ،مع احت�ساب البيانات الإح�صائية املتع ّلقة بالدخل الوطني ودخل
الأ�سر املعي�شية.
مت ّر هذه املرحلة �ضمن ال�سياق الأردين بع ّدة خطوات خمتلفة ،حيث تجُ رى املفاو�ضات واملناق�شات بني دائرة
املوازنة العا ّمة والكيانات العا ّمة املختلفة ملناق�شة بنود املوزانة املختلفة والتفاو�ض ب�ش�أنها .وي�شمل ذلك �أي�ضً ا الت�أ ّكد
من �إدماج تعليمات رئي�سي الوزراء ب�ش�أن املوازنة و�أخذها يف االعتبار .تتم ّثل اخلطوة الثانية من مرحلة املوافقة
يف احل�صول على موافقة جمل�س النواب وجمل�س الأعيان بعد �إمتام املوازنة الكاملة لدى دائرة املوازنة العا ّمة.
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تتم فيها الدعوة �إىل اعتماد املوازنة امل�ستجيبة للنوع
وتكت�سب هذه املرحلة من عملية املوافقة �أهمية كربى� ،إذ ّ
االجتماعي .ي�شتمل ال�سيناريو احلايل يف الأردن على مداوالت مط ّولة بني جمل�س الأمة (جمل�س النواب وجمل�س
الأعيان) واحلكومةُ .تق ّدم املوازنة النهائية �إىل اللجان املعن ّية املختلفة يف جمل�س الأمة .بعد ذلك ،تجُ رى املفاو�ضات
واملداوالت املختلفة و ُيطلب من احلكومة الإجابة على ك ّل اال�ستف�سارات .يحقّ للحكومة �أن ترف�ض املوازنة وتطلب
�إجراء مراجعات �أو تعديالت .كذلك ،ميكن الدعوة �إىل �إدماج م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف املوازنة العا ّمة يف
هذه املرحلة ،وذلك على م�ستوى احلكومة �أثناء و�ضع اللم�سات الأخرية على املوازنة وعلى م�ستوى جمل�س الأمة عند
املوافقة على الن�سخة النهائية واعتمادها .من ال�ضروري متكني جمل�س الأمة من خالل تزويده بالأدوات واملعارف
املنا�سبة عند الدعوة �إىل اعتماد موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي .ويجب تقدمي وثيقة املوازنة �إىل جمل�س الأمة
مع �إدماج م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف وثيقة املوازنة وعلى م�ستوى الربامج وامل�ستوى اال�سرتاتيجي.

 3.3.3مرحلة التنفيذ

خا�صة يف ما يتع ّلق بتنفيذ امل�شاريع .فمن املعروف
مرحلة تنفيذ املوازنة هي املرحلة التي تربز فيها حت ّديات كثريةّ ،
�أنّ بريوقراطية العمل ّيات احلكوم ّية يف بع�ض احلاالت ت� ّؤخر العمل على بع�ض امل�شاريع .ميكن اعتبار ذلك �أحد
التح ّديات التي تواجهها املوازنة .تلعب هيئات احلكومة املختلفة دو ًرا يف متابعة التنفيذ ،مثل وحدة الإجناز والأداء
احلكومي يف رئا�سة الوزراء ،ووزارة التخطيط والتعاون الدويل ،ووزارة املاليةُ .ترتجم النفقات الر�أ�سمالية �إىل
وتنظم ّ
التنفيذي ،الذي ُيعترب ّ
خطة عمل احلكومة لل�سنوات الثالث املقبلةّ .
خطة العمل هذه عملية
الربنامج التنموي
ّ
تنفيذ كا ّفة امل�شاريع واملبادرات على امل�ستوى الوطني ،وهي ت�شمل الأن�شطة املم ّولة حمل ًيا ودول ًيا .حتّى هذا اليوم،
ال يوجد �أي توعية �أو معارف حول طريقة التنفيذ ال�صحيحة يف ما يتع ّلق بامل�ؤ�شرات املرتبطة بالنوع االجتماعي� .إنّ
وحدة الإجناز والأداء احلكومي يف رئا�سة الوزراء ،التي ُيفرت�ض �أن تتابع تنفيذ كا ّفة الأن�شطة احلكومية ،ال ت�أخذ
يف االعتبار الإيدولوجيات املراعية للنوع االجتماعي �أثناء العمل على التنفيذ .وي�ؤدي غياب الفهم املراعي للنوع
االجتماعي خالل التنفيذ �إىل عرقلة التطوير الإ�ضايف للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
ميكن ا�ستخدام موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي من خالل نظام تت ّبع النفقات الإجمال ّية لك ّل وزارة تنفيذ ّية.
خم�ص�صات املوازنة املتو ّقعة مل�شاريع املوازنة
وميكن ،يف هذه املرحلة� ،أن تراجع الوزارات التنفيذ ّية املختلفة
ّ
تتوجه الوزارات �إىل
خم�ص�صات املوازنةّ ،
امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .و�إذا برزت احلاجة �إىل طلب املزيد من ّ
دائرة املوازنة العا ّمة وتطلب اً
تعديل ،ولكن ذلك لي�س �شائ ًعا كث ًريا يف ال�سياق الأردين.

 3.3.4مرحلة املراقبة

موجهة
بعد تنفيذ املوازنةّ ،
يتم تفعيل �أدوار مه ّمة للت�أ ّكد من عملية و�ضع موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي تكون ّ
نحو النتائج وم�ستدامةُ .تعترب تقارير الأداء ال�سنوية حول ت�أثريات املوازنة على النوع االجتماعي ،املق ّدمة من
قبل الوزارات التنفيذ ّية �إىل جمل�س الوزراء� ،أداة ت�ساعد على �إبراز واقع اجلهود الوطنية التي تبذلها امل�ؤ�س�سات
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين يف �سبيل اعتماد نهج لتعميم مراعاة النوع االجتماعي ب�شكل �أكرب .يف الواقع،
يبي التق ّدم املحرز يف ك ّل م�شروع وك ّل ن�شاط بناء على الربنامج التنموي
�أطلقت رئا�سة الوزراء نظام تنفيذ ومراقبة نّ
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التنفيذي ،بالإ�ضافة �إىل اخلطط والربامج الأخرى املعتمدة من قبل جمل�س الوزراء .و ُت�ضاف ك ّل امل�ؤ�شرات �إىل
النظام بح�سب ورقة امل�شروع (الو�صف) املُع ّدة من قبل ك ّل كيان حكومي عن ك ّل م�شروع.
�إنّ احلاجة �إىل جمع البيانات من �أجل تقارير الأداء ال�سنوية املتع ّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي و�أنظمة
التنفيذ تتط ّلب ا�ستخدام �أنواع متن ّوعة من الإح�صاءات امل�ص ّنفة على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل
ت�صنيفات املوازنة املرتبطة بالنوع االجتماعي يف طبيعتها ،وجدول ح�سابات يت�ض ّمن معلومات حول النوع االجتماعي.
تكون تقارير الأداء ال�سنوية �أداة لر�صد التق ّدم القائم على الأد ّلة يف امل�ستقبل ،ال �سيما عندما يحني الوقت لإعداد
املوازنة لل�سنة املالية التالية .وتراقب تقارير الأداء ال�سنوية م�ؤ�شرات الأداء املرتبطة بالنوع االجتماعي لك ّل امل�شاريع
والأن�شطة ذات ال�صلة ،وتقارنها يف الوقت نف�سه مع م�ؤ�شرات النوع االجتماعي املت�ص ّورة من قبل الوزارات احلكومية.

حتديات املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن
ّ 3.4

ُتعترب دائرة املوازنة العا ّمة اجلهة الفاعلة الأ�سا�س ّية يف ما يتع ّلق بت�صميم املوازنة الوطنية ،وهي تواجه حت ّديات
متع ّددة الأوجه واملجاالت �أثناء �إعدادها لهذه املوازنات ،خ�صو�صً ا تلك املتع ّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
اخلا�ص باملوازنات الوطنية من �أجل
ميكن �أن تتم ّثل التح ّديات الرئي�سية يف غياب الإرادة لإعادة تنظيم الت�صميم
ّ
�إدماج النوع االجتماعي ك�أ�سا�س لها ،على الرغم من جهود اجلهات املعنية املختلفة مثل اللجنة الوطنية الأردنية
ل�ش�ؤون املر�أة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ؤ ّدي �ضعف البيانات واملعلومات والتحاليل �إىل �إحداث نق�ص يف املوارد عندما
تربز احلاجة �إىل حتديد م�ؤ�شرات النوع االجتماعي لكل قطاع وكيان .يف هذا ال�صدد ،تواجه عملية �إدماج م�ؤ�شرات
النوع االجتماعي �أو �إعداد املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بع�ض التحديات يف الأردن ،وميكن حتديدها كالآتي:
مف�صلة
• على الرغم من مبادرة احلكومة ،بقيادة اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ،للعمل على برامج ّ
لبناء القدرات مع خمتلف ّ
املوظفني احلكوميني ،كانت التوعية والقدرات يف �صفوف فريق العمل على
امل�شاريع واجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية ب�ش�أن املفاهيم واملبادئ التوجيهية والأدوات املتع ّلقة
باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،غري كافية .ويف حني �أنّ جهود احلكومة ،بقيادة اللجنة الوطنية
الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ،كانت جديرة بالإعجاب ومفيدة ،مل تحُ ّقق الهدف املتم ّثل يف التعميم الكامل
ملراعاة النوع االجتماعي يف املوازنات العا ّمة ب�سبب م�ستوى ّ
املوظفني غري الكايف يف امل�ؤ�س�سات املختلفة.
• غياب �أطر العمل ال�شاملة للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .وتت�ض ّمن:
■ نطاق �شمول وهيكليات ت�صنيف غري كافية للموازنة بني احلكومة املركزية وال�سلطات املحلية.
وتوحي ال�صعوبات املالية التي تواجهها ال�سلطات املحل ّية ب�أنّ اال�ستثمارات االجتماعية التي تفيد
املر�أة وامل�ستبعدين اجتماع ًيا ال ت�ش ّكل �أولو ّية ب�شكل عام .وقد يعود ذلك �إىل �سب َبني؛ �أحدهما يتم ّثل
يف تغيرّ �أولو ّيات احلكومة ب�سبب التحديات الإقليمية و�أولو ّيات املجتمع الدويل ،والآخر يف غياب
املعارف الكاملة حول امل�ؤ�شرات التي يجب ا�ستخدامها و�إدماجها.
واملوجه نحو النتائج يف �إطار اال�سرتاتيجيات
■ �ضعف التخطيط امل�ستجيب للنوع االجتماعي
ّ
وال�سيا�سات القطاعية املختلفة .حتّى اليوم ،ال ت�ستند عملية و�أ�سلوب التخطيط �إىل م�ؤ�شرات ملمو�سة
ورقة �سيا�سات :املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي | ال�سياق الأردين 75

اخلا�صة
ويتم ا�ستخدام النماذج
يتم جتميع وت�صميم م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية ّ
بالكامل .ويف حني �أ ّنه ّ
ّ
ب�أوراق امل�شاريع من قبل الكيانات احلكومية املختلفة ،ما زالت يف معظمها قائمة على امل�شاريع ولي�س
على امل�ؤ�شرات .فتقوم ن�سبة قليلة ج ًّدا من الكيانات العا ّمة ب�إدماج النوع االجتماعي �ضمن عمليات
اخلا�صة بها ب�شكل منا�سب.
و�ضع املوازنات
ّ
• لتنفيذ البطيء ب�سبب غياب الإرادة ال�سيا�س ّية ،وهو �أمر مرتبط بالتغيرّ ات التي تطر�أ على التزام
احلكومات ب�إعطاء الأولو ّية للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل م�ستويات التن�سيق
املنخف�ضة بني اجلهات املعنية .يواجه التنفيذ البطيء عاد ًة تغيرّ ات يف الإدارة ويف ّ
املوظفني ،ما يعرقل
عملية بناء القدرات وعملية التخطيط وو�ضع املوازنة وف ًقا للممار�سات الدول ّية الف�ضلى.
• م�صداقية املوازنة من ناحية تنفيذ املوازنات الوطن ّية .للأ�سف ،يتفاقم غياب الثقة حال ًيا يف ال�سيا�سات
اخلا�صة بها .وي�ؤدي ذلك �إىل عرقلة عملية
احلكومية لي�شمل املوازنات العا ّمة وم�ستويات الإنفاق املختلفة
ّ
املوافقة على املوازنة ب�شكل منا�سب والتنفيذ ال�صحيح لها.
تبي الأبحاث
خم�ص�صات املوازنة للربامج املتمحورة حول النوع االجتماعي .نّ
• �ضعف موثوقية و�صالحية ّ
املتع ّلقة بتت ّبع النفقات �أنّ املوازنات والنفقات ال ت�ستجيب للنوع االجتماعي وت�ستند يف معظم الأحيان �إىل
امل�شاريع القائمة �إىل النوع االجتماعي فقط ولي�س �إىل امل�ؤ�شرات.
• ُتعترب عملية جمع البيانات غري املنا�سبة �أحد التح ّديات الرئي�سية التي تعيق �إعداد املوازنات ال�شاملة
اجتماع ًيا وامل�ستجيبة للنوع االجتماعي .على �سبيل املثال ،حتّى اليوم ،ال ميكن احت�ساب الناجت املحلي
الإجمايل على �أ�سا�س النوع االجتماعي (ن�سبة امل�شاركة يف الناجت املحلي الإجمايل) ،وال جتري دائرة
الإح�صاءات العا ّمة م�سوحات ال�ستخدام الوقت �أو �أي م�سوحات �أخرى ميكن �أن تو ّفر الناجت املحلي
الإجمايل على �أ�سا�س النوع االجتماعي (امل�شاركة ح�سب اجلن�س يف الناجت املحلي الإجمايل) .يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا اً
مثل ،تبلغ ن�سبة املخرجات الناجتة عن املر�أة  %18فقط ،مع الأخذ
يف االعتبار �أنّ املر�أة ت�ش ّكل حوايل  %50من عدد ال�س ّكان يف املنطقة .ي�ساهم تعزيز ن�سبة امل�شاركة
يف القوة العاملة بـ  %85من �إجمايل الفر�ص االقت�صادية الإ�ضافية (الناجت املحلي الإجمايل وفر�ص
العمل)� .إنّ احل�صول على هذا النوع من البيانات يدعم عملية ت�صميم املوازنات والربامج امل�ستجيبة
للنوع االجتماعي .يتم ّثل مثل �آخر على ذلك يف احت�ساب ت�أثري الإيرادات على �أ�سا�س النوع االجتماعي.
يتم الرتكيز على ت�أثري النفقات على النوع االجتماعي ،من دون �إيالء االهتمام �إىل ت�أثري
حتّى اليومّ ،
م�ستوى الإيرادات على النوع االجتماعي .فتربز احلاجة �إىل حتليل الفجوة بني النفقات والإيرادات.
• �ضعف التن�سيق الداخلي بني اجلهات الفاعلة احلكومية ،وبني اجلهات الفاعلة احلكومية وال�شركاء
التقنيني الذين يعملون �ضمن جهاز مر ّكب ُيعنى ب�سيا�سات التخطيط.
• �ضعف املتابعة اخلا�صة بتنفيذ اخلطة احلكومية وغياب تدابري املراقبة والتقييم و�إعداد التقارير.
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ي�ؤدي ذلك �إىل عرقلة القدرة على �إدراك ت�أثري تنفيذ �أو ت�صميم اخلطط ،و�إىل تقوي�ض عمليات �إ�صالح
وت�صميم املوازنة املقبلة.
يوجد عدد من املتط ّلبات الإ�ضافية التي يجب �أن ُتن ّفذ للح�صول على موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن،
وهي تت�ض ّمن ما يلي :بيانات و�إح�صاءات م�ص ّنفة على �أ�سا�س النوع االجتماعي ،وتنمية القدرات املتق ّدمة ،والدالئل
التدريبية التي يجب ن�شرها ،وامل�ساعدة التقنية الأكرث ا�ستهدا ًفا ،واملنا�صرة والت�شبيك املعزّز ،والعمل مع املجال�س
املحلية والبلدية ،و�إدماج ال�سيا�سات الدولية (�أهداف التنمية امل�ستدامة) ،والتن�سيق الأف�ضل ،وتعزيز املحا�سبة
والإدارة .بناء على ذلك ،عند مناق�شة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن ،يربز عدد من الفر�ص التي
يتعي �إدماجها يف عملية التخطيط وو�ضع املوازنة.
يجب �أن ت�أخذ يف االعتبار خمتلف النطاقات التي نّ

 3.5فر���ص املوازنة امل�س��تجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن

�إنّ وجود عدد من التح ّديات ال يعني غياب الفر�ص .بل على العك�س ،يتو ّفر يف الأردن عدد من الفر�ص غري امل�سبوقة
التي ميكن اال�ستفادة منها لدعم الإ�صالح املايل من �أجل �إدماج املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .تتو ّفر فر�ص
و�سيتم النظر يف فر�صتَني بالتف�صيل يف ما يتع ّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع
كثرية على م�ستوى الإ�صالح يف الأردن،
ّ
االجتماعي ،وهما:

 3.5.1و�ضــع املـــوازنـــة امل�سـتجيبة للنـــوع االجتماعي على
م�ستوى املحافظات

وجه احلكومة املركزية منذ عقود عملية التخطيط والتطوير على ال�صعيد الوطني .ومع املوافقة على قانون
ُت ّ
الالمركزية يف العام  2015وقانون البلديات ،خطت احلكومة خطوة �أوىل مه ّمة نحو تعزيز نهج ت�صاعدي �أكرث
لتحديد احتياجات اخلدمات و�أولويات ال�سيا�سات ،بناء على دور املجال�س اجلديدة املنتخبة يف املحافظات .و ُتعترب
جمموعة الت�شريعات اجلديدة خطوة يف االتجّ اه ال�صحيح ،ولك ّنها �أثارت بع�ض املخاوف يف املجتمع املدين ،وبني
عموما يف ما يتع ّلق مب�سار االنتقال الدميقراطي يف الأردن .وعلى الرغم من
امل�س�ؤولني املحل ّيني املنتخبني والنا�س ً
�أنّ هذه الإ�صالحات انتُقدت ب�سبب درجة تعقيدها وتكاليفها املحتملة� ،إال �أ ّنها تتيح على الأق ّل �إمكان ّية �أكرب ملحا�سبة
احلكومة وزيادة التوا�صل والت�شارك .و ُيعترب �إدماج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي اً
عامل مه ًّما ج ًّدا لإتاحة
التط ّور املنا�سب .وجتدر الإ�شارة �إىل �أ ّنه من خالل العمل على امل�ستويات املحلية ،ي�صل �أثر ال�سيا�سات وتنفيذها �إىل
الأ�سر املعي�شية ب�شكل �أ�سرع من العمل على �صعيد البالد .وي�سمح ذلك بتحقيق نتائج �أف�ضل على �صعيد املجتمع .يف
هذا ال�صدد ،ف�إنّ القدرة على ا�ستخدام م�ؤ�شرات النوع االجتماعي بنجاح �ضمن املوازنات قد ت�ؤ ّثر ب�شكل مبا�شر
على التنفيذ على امل�ستوى املحلي نتيجة ال�سبب املذكور �أعاله .من جهة �أخرى ،ي�سمح حتليل ك ّل جمتمع حملي
بتح�سني اال�ستهداف �أثناء و�ضع امل�ؤ�شرات واملوازنات .وبالتايل ،تربز نتائج �أف�ضل ب�سبب اتّ�صالها الوثيق بالواقع
يف املناطق/املنطقة.
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تقع ال�سلطة ما دون امل�ستوى املركزي يف الأردن مبعظمها �ضمن املحافظات الـ  ،12التي ُتعترب وحدات المركزية
للحكومة املركزية وحت�صل على التمويل عرب وزارة الداخليةُ .ي نَّعي املحافظون من قبل احلكومة املركزية ويكونون
م�س�ؤولني �أمام وزارة الداخلية ،كما يتح ّملون امل�س�ؤولية الرئي�سية عن الأمن .ومبوجب قانون الالمركزية اجلديد،
ّمت تو�سيع واليتهم مبا يزيد من دورهم يف تن�سيق املجال�س التنفيذية احلالية وجمال�س املحافظة املنتخبة ،كما يزيد
من م�س�ؤولياتهم يف جمال التخطيط التنموي يف ك ّل حمافظة .ويف �إطار الالمركزية اجلديد ،يجب �أن يرتبط دور
املحافظات يف التخطيط التنموي باملدخالت والتن�سيق مع املحافظات بو�صفها مراكز لل�س ّكان والن�شاط االقت�صادي.
ُيعترب دور املحافظات يف عملية حتقيق الالمركزية مه ًّما من �أجل تنفيذ ا�سرتاتيجية الالمركزية .وقد اعتُربت
ال�سلطات املحلية �ساب ًقا امل�ستوى الأدنى يف الهرم الإداري العمودي ،واقت�صرت وظيفتها الأ�سا�سية على تقدمي
اخلدمات .وكث ًريا ما ُتذكر ندرة املوارد املالية والب�شرية على م�ستوى املحافظات ،وتوافر اقت�صادات احلجم
املفرت�ضة يف تقدمي اخلدمات على امل�ستوى الوطني وم�ستوى املحافظات ،كحجج معا ِر�ضة للجهود الرامية �إىل
�إدارة املوارد �أو امل�ساعدة يف تنمية املحافظات .ويتجاهل هذا الر�أي دور ال�سلطات املحلية كم�ؤ�س�سات حكم متثيلية،
تنطوي وظيفتها الأوىل على ت�سجيل وتعزيز اهتمامات املواطنني والرفاه االجتماعي� ،إىل جانب اتّخاذ قرارات
ومن�صفة يف ما يتع ّلق بتوفري اخلدمات الأ�سا�س ّية للمواطنني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تلعب جمال�س املحافظات
�شفافة ِ
دو ًرا يف الت�أ ّكد من �إدماج مطالب املواطنني يف الربامج التنموية .بالتايل ،حتتاج العالقة بني الأردن ّيني واحلكومة
املحلية �إىل التعزيز والتقويةّ .
ويدل ذلك على الرغبة يف �إعداد ا�سرتاتيجية المركزية وطنية/خطة تنفيذ المركزية،
تر�سم ال�صلة والروابط يف العمل ك ّله بني جمال�س املحافظات ومع اجلهات املعنية مثل الهيئات التنفيذية واملجال�س
املحلية .ويجب �أن ت�شمل اال�سرتاتيجية/خطة التنفيذ جميع اجلهات الفاعلة والأن�شطة التي تندرج �ضمن عملية
حتقيق الالمركزية ،مبا فيها منهجية التزامن التي ت�أخذ يف االعتبار الت�شريعات و�شركاء التنفيذ.
مع بروز احلاجة �إىل �إدماج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف نظام التخطيط العا ّم ،تربز فر�صة ا�ستثنائية.
فما زالت العملية احلالية لو�ضع املوازنات يف املحافظات املختلفة ،يف ظل املجال�س القائمة ،ت�شهد م�ستوى ج ّيدً ا من
املهم العمل مع خمتلف �أع�ضاء املجال�س املحلية وجمال�س املحافظات على امل�ستوى الأ�سا�سي،
بناء القدرات .ومن ّ
حيث يجب تعميم عملية �إدماج التحليل املراعي للنوع االجتماعي والت�شديد على �أهمية امل�س�ألة .و ُيعترب �إدماج النوع
منوذجا ج ّيدً ا للبدء بذلك .وب�سبب طابع
االجتماعي �ضمن خمتلف عمليات التنمية والتخطيط و�إعداد املوازنات
ً
املجال�س اجلديد ،تتو ّفر فر�صة فعلية لتحقيق قيمة م�ضافة� .ست َّ
ُو�ضح هذه النقطة ب�شكل �إ�ضايف يف ق�سم اخليارات
والتو�صيات املتع ّلقة بال�سيا�سات يف ورقة ال�سيا�سات الراهنة.

 3.5.2م�أ�س�سة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن

�سي�س ّلط هذا الق�سم ّ
ال�ضوء على احلالة ال ّراهنة للحوكمة واملنا�صرة .وقد ُك ّلفت وزارة املالية ودائرة املوازنة العا ّمة
ال�سنوية و�صياغتها ،اً
ف�ضل عن الإ�شراف على �أداء امل� ّؤ�س�سات املعنية ب�إعداد امليزانيات.
ب�إعداد املوازنات العا ّمة ّ
وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات
وت�ؤ ّدي وزارة املالية دو ًرا قياد ًيا يف الإ�صالح املايل ،مراعي ًة تو�صيات املجتمع ال ّدويل ّ
الوطنية و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا �شروط الإقرا�ض .و ُي�شار �إىل �أنّ حوكمة النوع االجتماعي احلالية ب�شكل عا ّم ،وحوكمة
خا�ص ،م�شتّتة ،كما تفتقر خمتلف اجلهات الفاعلة ب�شكل هائل �إىل الأفكار
املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ب�شكل ّ
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والتوجهات .وقد بذلت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة جهودًا ج ّبارة لو�ضع �سيا�سات وخطط
والأ�ساليب
ّ
وموازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي .وبال ّرغم من �أنّ دور اللجنة �أخذ منحى التّوعية وبناء القدرات� ،إال �أ ّنها
عملت �أي�ضً ا على املنا�صرة حول املوا�ضيع املرتبطة بالنوع االجتماعي ،و�أ ّدت دو ًرا كب ًريا يف منا�صرة حقوق املر�أة ويف
تعزيز امل�ساواة على �شتّى القنوات ويف عدد كبري من القطاعات .كذلك ،يقع على عاتق اللجنة و�ضع اال�سرتاتيجية
الوطنية للمر�أة الأردنية وتنفيذها وتقييمها ،كما ذكر �آن ًفا يف الورقة ال ّراهنة .وبال ّرغم من �أنّ ا�سرتاتيجية فرتة
 2017-2013ت�أتي على ذكر املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،معترب ًة �إ ّياها �أداة �أ�سا�س ّية لتعزيز التنمية و�ضمان
امل�ساواة ومتكني ال ّن�ساء والفتيات ،مل تتم ّكن هذه اال�سرتاتيجية �إلاّ من �إقامة جهات تن�سيق يف الوزارات وامل� ّؤ�س�سات
املن�سقني وزيادة قدراتهم .لكنّ هذه اجلهود اجلديرة بالإعجاب واملتّجهة
العا ّمة .وعملت اللجنة �أي�ضً ا على تدريب ّ
يف امل�سار ال�صحيح مل ت�ؤ ِّد �إىل و�ضع موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي ،ويعود ذلك �إىل الأ�سباب التالية:
ت�ضم ّ
ومتو�سطي ال ّرتب
موظفني مبتدئني
■ �إنّ جهات التن�سيق التي �أقيمت يف خمتلف امل�ؤ�س�سات العا ّمة ّ
ّ
ّ
ال�سيا�سات و�صانعي القرار �ضمن م�ؤ�س�ساتهم.
مطلعني ولكن لي�سوا على توا�صل مبا�شر مع وا�ضعي ّ
مما يع ّوق عمل جهات
■ ال يعترب �صانعو القرار ووا�ضعو ال�سيا�سات ق�ضايا النوع االجتماعي ذات �أولو ّيةّ ،
ال�سيا�سات واملوازنات واخلطط.
التن�سيق ويعيق �إدماج منظور النوع االجتماعي يف ّ
ي�ضم تق�سيم املوازنة احلايل ن�سبة مئوية �صغرية من النفقات الر�أ�سمالية ّ
تغطي عددًا ال ب�أ�س به
■ ّ
ُ
ال�سابقة �أو �أخرى م�ص ّممة على �أ�سا�س ورقة
ال�سنة ّ
من امل�شاريع .وي�شمل ذلك �إ ّما م�شاريع مل ُتنجز يف ّ
وخا�صة
امل�شاريع .ويف معظم الأحيان ،ال ُت�ص ّمم امل�شاريع باال�ستناد �إىل امل� ّؤ�شرات .فتُدخل امل�ؤ�شرات،
ّ
مما يع ّوق و�ضع موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي
النوع االجتماعي منه،ا يف ورقة امل�شروع بعد �أن ُي�ص ّممّ ،
كما يجب.
ال ّ
�شك يف �أنّ جهودًا وا�سعة ُبذلت يف هذا املجال ،لك ّنها حتّى يومنا هذا مل حت ّقق ن�سبة عالية من النجاح .وث ّمة
فراغ هائل يف ما يتع ّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .و�سي�ش ّكل اجلهد الذي تقوم به اللجنة الوطنية الأردنية
ل�ش�ؤون املر�أة حال ًيا� ،أداة ممتازة لإدراج مقيا�س النوع االجتماعي يف عملية املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
ويجدر �إن�شاء جمل�س �إدارة لي�شرف على كا ّفة اجلهود املبذولة املتع ّلقة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي وبالنوع
وين�سقها .و ُيع ّد الإ�شراف على هذه العملية �أم ًرا حا�س ًما لي�س فقط جلهة التنفيذ ،ولكن �أي�ضً ا
االجتماعي ب�شكل عا ّم ّ
جلهة التن�سيق .وتتج ّلى الفجوة يف التن�سيق على امل�ستوى املح ّلي كما على امل�ستوى ال ّدويل� ،إذ تر ّكز ّ
منظمات دولية
ع ّدة على م�سائل النوع االجتماعي ،ولكن يعمل ك ّل منها ب�شكل م�ستق ّل يف معظم الأحيان .و�سي�سهل حتقيق امل�ساءلة
يتم �إن�شاء جمل�س �إدارة وبعد م�أ�س�سة العمل على مراعاة منظور النوع االجتماعي.
وال�شفافية حينما ّ
و�ستح ّدد احلوكمة املرتبطة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي عملية امل�ساءلة التي تتط ّلب درجة عالية من االلتزام
ال�سيا�سات عملية التخطيط للموازنة املراعية
من �أجل حتليل م� ّؤ�س�سات القطاع العام و�سيا�ساتها ،وكيف تعك�س هذه ّ
التو�صل اىل نهج منا�سب للتّعامل مع �سيا�سات
للنوع االجتماعي .وبعد م�أ�س�سة ق�ضايا النوع االجتماعي� ،سي�سهل ّ
وا�سرتاتيجيات وطنية ودولية �شاملة .وميكن �أن ي�ؤ ّدي نظام التنفيذ القائم على تكنولوجيا املعلومات احلايل التّابع
لرئا�سة الوزراء دو ًرا اً
هائل يف تقييم عملية التنفيذ وتن�سيق اجلهود .فيظهر برنامج تكنولوجيا املعلومات هذا
تباين التق ّدم املحرز على م�ستوى امل�شاريع وعلى م�ستوى امل� ّؤ�شرات ،وبالتايل ميكنه �إدخال عن�صر خا�ص بالنوع
االجتماعي للمتابعة الإلكرتونية ولو�ضع �أدوات متابعة ذات �صلة.
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ومن �ش�أن م�أ�س�سة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بني اجلهات املعنية تعزيز ّ
ال�شفافية وامل�ساءلة احلكومية �إزاء
ال�سيا�سة العا ّمة والنم ّو االقت�صادي .وينطوي الأ�سا�س املنطقي االقت�صادي
ق�ضايا النوع االجتماعي وزيادة فعالية ّ
وراء و�ضع املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي على الق�ضاء على �أوجه عدم امل�ساواة التّي حت ّد من الإنتاج ومن
تطوير القدرات ووقت الراحة وال ّرفاه .وي�ستلزم اعتماد منظور النوع االجتماعي يف املوازنة التنبه �إىل الإنفاق
اخلا�صة بك ّل من الإنفاق والإيرادات ،كما يجدر العمل مع خمتلف
والإيرادات على ح ّد �سواء و�إىل الأدوات امل�ستعملة
ّ
الأطراف الفاعلة واجلهات املعنية على امل�ستويني املح ّلي وال ّدويل.
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� 3.5.3صلة الو�صــل باملوازنة امل�ســتجيبة للنوع االجتماعي يف
�أهــداف التنمية امل�ســتدامة ال�سـتيفاء متط ّلبات �أهداف
التنمية امل�ستدامة

ً
تخطيطا وميزنة ّ
منظمة
ُتع ّد عملية و�ضع موازنة حكومية تراعي منظور النوع االجتماعي عملية مع ّقدة ال ت�ستلزم
وتي�سر املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بلوغ
تنظي ًما ج ّيدً ا فح�سب ،بل تتط ّلب �أي�ضً ا التزامات وطنية ودوليةّ .
درجات �أعلى من الد ّقة واال�ستدامة من خالل توزيع الأموال املتاحة ب�شكل � ّ
أدق لتلبية االحتياجات الفعلية ملختلف
املجموعات االجتماعية .ومع ذلك ،يجب اال�ستفادة من �أهداف التنمية امل�ستدامة احلالية املدرجة يف جدول �أعمال
العام  2030لدعم �إدماج املوازنات واخلطط القائمة على النوع االجتماعي .و�أتت �أهداف التنمية امل�ستدامة املدرجة
يف جدول �أعمال العام  2030لت�ش ّدد على �أهمية الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،اً
ف�ضل عن االتّفاقيات الدولية
الأخرى املتع ّلقة بالقوانني الدولية وبحقوق الإن�سان ولتعيد الت�أكيد عليها .ويعزّز جدول الأعمال هذا امل�ساواة بني
ُدخلها البلدان يف �سيا�ساتها الوطنية
اجلن�سني وي�سعى �إىل �إزالة �أ�شكال التمييز من املجتمعات .و ُو�ضع  17هد ًفا لت ِ
من �أجل تعزيز التنمية.
وت�سهل املواءمة ما بني املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي و�أهداف التنمية امل�ستدامة باال�ستناد �إىل منظورين
خمتلفني؛ �أو ّلهما ان�سجام املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ب�شكل عا ّم مع خام�س �أهداف التنمية امل�ستدامة
(حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات كا ّفة) ومع �أهدافه الفرعية (الت�صدي مبا�شرة لأوجه عدم
امل�ساواة بني اجلن�سني) .وي�شتمل الهدف اخلام�س على �ستّة �أهداف فرعية تندرج جميعها حتت عنوان دعم البلدان
ً
ارتباطا بالورقة ال ّراهنة،
ل�ضمان امل�ساواة من منظور جن�ساين .و ُي�شار �إىل �أنّ امل� ّؤ�شر الفرعي. 5ج 1.هو الأكرث
وتخ�ص�ص مبالغ لتحقيق امل�ساواة بني
املخ�ص�صات العا ّمة
�إذ �إنه يح ّدد ن�سبة البلدان التّي تتمتع ب�أنظمة تر�صد
ّ
ّ
اجلن�سني ومتكني املر�أة .وميكن �أن ي�ستعني فريقا التخطيط وامليزانية يف الأردن بامل�ؤ�شرات التي تندرج حتت الهدف
يتعي اعتمادها .وا�ستعني بب�ضعة م�ؤ�شرات يف م�شاريع مع ّينة ،لك ّنها
اخلام�س باعتبارها م� ّؤ�شرات جن�سانية �أ�سا�س ّية نّ
مل ُتعتمد كقاعدة للميزنة ،ومنها :ن�سبة املقاعد التّي ت�شغلها الن�ساء يف جمال�س الأ ّمة الوطنية واحلكومات املحلية.
اخلا�صة بهذا الهدف التّي ميكن ربطها بال�سياق الأردين على �سبيل املثال ال احل�صر :ن�سبة
ومن امل� ّؤ�شرات الأخرى
ّ
الن�ساء من الفئة العمرية  24-20اللواتي تز ّوجن �أو ارتبطن للم ّرة الأوىل قبل �سنّ 15؛ ون�سبة الن�ساء من الفئة
العمرية  24-20اللواتي تز ّوجن �أو ارتبطن للم ّرة الأوىل قبل �سنّ .18
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� 29إنّ اجلهات املعنية الرئي�سية املنخرطة يف م�أ�س�سة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن هي دائرة املوازنة العا ّمة واللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة والوزارات التنفيذية.
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ً
املخ�ص�صات العا ّمة
ارتباطا بهذه الورقة هو ن�سبة ال ّدول التي تتمتّع ب�أنظمة تر�صد
و�إنّ امل� ّؤ�شر الأكرث
ّ
وتخ�ص�ص مبالغ لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء .وينبغي �أن ي�ش ّكل هذا امل� ّؤ�شر الأخري الركيزة التّي
ّ
يبنى عليها الإ�صالح يف التخطيط وامليزانية وامليزانية.
ويتم ّثل املنظور الثاين باال�ستعانة مبختلف �أهداف التنمية امل�ستدامة باعتبارها اً
دليل ملختلف امل� ّؤ�شرات التّي يجدر
�إدخالها يف املوازنة ويف عملية �إعدادها .ومبا �أنّ تعميم منظور النوع االجتماعي يعني جت�سيد املتطلبات الت�شريعية
لل�سيا�سات والربامج من �أجل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني من خالل عملية املوازنة ،تكون اال�ستعانة ب�أهداف
ي�ضم  17هد ًفا
التنمية امل�ستدامة ك�أداة توجيهية �أم ًرا بالغ الأهمية .وكما ُذكر �أعاله ،ي�شمل جدول الأعمال الذي ّ
عددًا من امل�ؤ�شرات املتع ّلقة بك ّل هدف .وبطبيعة احلال ،يرتبط بع�ضها بالنوع االجتماعي ،يف حني �أنّ البع�ض الآخر
ال عالقة له بهذه امل�س�ألة .وتلتزم حكومة الأردن ب�أهداف التنمية امل�ستدامة وبجدول �أعمال العام  ، 2030فت�ستعني
ب�أهداف التنمية امل�ستدامة معترب ًة �إ ّياها �أداة ت�ساعد على اجلمع ما بني جمموعتني من املعارف ما زالتا منف�صلتني
متاما يف الأردن (امل� ّؤ�شرات املتع ّلقة بالنوع االجتماعي والتمويل العا ّم).
ً
ولدى احلديث عن امل� ّؤ�شرات املتع ّلقة بالنوع االجتماعي ،جتدر الإ�شارة �إىل �أ ّنه ميكن اعتماد عدد من امل�ؤ�شرات
ويتم �إدخال خمتلف م� ّؤ�شرات �أهداف التنمية امل�ستدامة يف عملية املوازنة
لتغطية خمتلف املجاالت والقطاعاتّ .
لأ ّنها ّ
تنظمها وتدعمها وت�سمح �أي�ضً ا مبقارنتها مع الأهداف وال�سياقات الدولية (تلك التّي تتما�شى مع النموذج
الأردين) .و�ست�ؤ ّدي تنمية هذا التزامن والتنا�سق �إىل �إغناء عملية املوازنة العا ّمة و�إىل الدفع مبختلف الكيانات �إىل
اعتماد م�ؤ�شرات النوع االجتماعي لر�صد الفجوات بني اجلن�سني يف ك ّل منطقة.
ويعر�ض اجلزء الآتي من التقرير م� ّؤ�شرين كمثال عن ربط املوازنات ب�أهداف التنمية امل�ستدامة:
• توفري فر�ص العمل مقابل التوظيف القطاعي ح�سب اجلن�س؛ �إنّ خام�س �أهداف التنمية امل�ستدامة الذي
يتع ّلق بتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني الن�ساء والفتيات كا ّفة ي�شتمل على هدف فرعي يتم ّثل ب�ضمان
امل�شاركة وتكاف�ؤ الفر�ص للن�ساء والفتيات يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والعا ّمة (�سواء �أكانت �أدوا ًرا
قيادية �أو متو�سطة الرتب) .ويهدف توفري فر�ص العمل �ضمن االقت�صاد على املدى الطويل �إىل توليّ ن�سبة
إدماجا
�أكرب من القوى العاملة هذه الوظائف .وهذه خطوة �أ ّولية لتمهيد الطريق �أمام �إن�شاء اقت�صاد �أكرث � ً
ملنظور النوع االجتماعي.
• تربز �أهمية حتويل حكومة الأردن لالقت�صاد من منوذج قائم على اخلدمات �إىل منوذج يعتمد �أكرث على
القيمة امل�ضافة .ف�سي�ساعد هذا التح ّول على تعزيز الفر�ص يف املجاالت القطاعية الأخرى من االقت�صاد
مما ي�ؤ ّدي �إىل توفري املزيد
(مثل قطاعات الزراعة وتكنولوجيا املعلومات وال�صناعة والطاقة
والطب) ّ
ّ
من فر�ص العمل املحلية ويتيح ل�سوق العمل الأردين �أن ي�ستوعب ن�سبة �أكرب من القوى العاملة .ولتحقيق
هذا التح ّول ،ينبغي حتديد القطاعات االقت�صادية ،خ�صو�صً ا التّي تنطوي على �إمكانية زيادة م�شاركة
املر�أة يف القوى العاملة ،فتو�ضع بالتايل ال�سيا�سات املراعية لها ويجري االعتماد عليها.
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 .4اخلامتة واال�ستنتاجات وال ّتو�صيات
 4.1اال�ستنتاجات

املف�صلة التّي خ ُل�ص �إليها
ال�سابقة� ،ستُ�ستع َر�ض يف ما يلي اال�ستنتاجات ّ
بنا ًء على التّحليل ال ّذي ورد يف الأق�سام ّ
ال�سيا�سات والتّو�صيات املنهجية العملية لتمهيد الطريق نحو تعزيز تطبيق املوازنة
التقرير ،و�ستو�ضع خيارات ّ
امل�ستجيبة لل ّنوع االجتماعي يف الأردن ا�ستنادًا �إىل القطاعات الأربعة املختارة .فقد �أحرزت ال ّدول التّي �أتقنت
و�ضع املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي تق ّد ًما الفتًا يف جمال التنمية .لذا ،يجدر تعميم املوازنة امل�ستجيبة للنوع
االجتماعي على امل�ستويني الوطني ودون الوطني .ويرمي التح ّول االقت�صادي ال ّذي ت�سعى احلكومة �إىل حتقيقه
�إىل �ضمان �أخذ معظم �أوجه اللاّ م�ساواة يف االعتبار عند التخطيط واعداد املوازنة ،اً
ف�ضل عن عوامل �أخرى
كافتقار اخلطط واملوازنات احلكومية للبيانات امل�ص ّنفة على �أ�سا�س النوع االجتماعي وق ّلة الرتكيز على الأولويات
واالحتياجات وامل�صالح يف ّ
التدخالت املرتبطة بالنوع االجتماعي .
فت�شرياال�ستنتاجات الرئي�سية �إىل �أ ّنه:
■ بال ّرغم من التق ّدم ال ّذي �أحرزته الأردن يف طرح منظور النوع االجتماعي وتعزيز قدرات مراكز تن�سيق
م�سائل النوع االجتماعي يف خمتلف ّ
املنظمات احلكومية� ،إال �أنّ البلد ما زال يواجه عددًا ال ب�أ�س به من
التح ّديات التّي تعيق و�ضع موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي.
■ يتو ّفر عدد من الفر�ص اجل ّيدة التّي ميكن للأردن اال�ستفادة منها بدعم من املجتمع ال ّدويل وحتت مظ ّلة
ال�سيا�سات ال ّدولية والوطنية .وتكمن هذه الفر�ص يف جهود الإ�صالح املختلفة التّي تبذلها احلكومة حال ًيا
املف�صل �أعاله.
بالتزامن مع جداول �أعمال الدعم الدويل ،كجدول �أعمال العام ّ 2030
■ تعجز امل�ؤ�س�سات احلكومية عن فهم املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي� ،إذ ال تر ّكز يف موازناتها
على امل�سائل االقت�صادية واالجتماعية الرئي�سية التّي ُيتغا�ضى عنها يف الغالب �أو ُيعتّم عليها خالل و�ضع
املوازنات وحتليل ال�سيا�سات و�صنع القرارات التقليدية.
نهجا ي�سعى �إىل حتقيق م�صالح
■ ي�ش ّكل الفهم النظري للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،باعتبارها ً
ال ّن�ساء عرب �إ�شراكهنّ يف ن�شاطات �إ�ضافية واتّخاذ تدابريعمل �إيجابية تقوم على الأخذ مببد�أ التمييز
الإيجابي للتخفيف من �آثار التمييز التاريخي ومن �أوجه احلرمان الناجتة عنه ،جز ًءا من عملية تعميم
منظور النوع االجتماعي .لكنّ الفهم النظري ال يعدو كونه جز ًءا من العملية ككل� ،إذ يرتكز تعميم منظور
النوع االجتماعي ب�شكل �أ�سا�سي على عملية تقييم الآثار التّي ُتلحقها الإجراءات املق ّرر اتّخاذها بالذكور
والإناث .وت�شمل هذه الإجراءات التّ�شريع وو�ضع ال�سيا�سات �أو الربامج يف كا ّفة املجاالت وعلى جميع
ال�صعد .فتتط ّلب ميزانية النوع االجتماعي اعتماد التقييم و�إعادة التوجيه نف�سيهما اللذين تتطلبهما
ّ
�أن�شطة املوازنة العادية.
وخا�صة يف الوزارات الأربعة
■ �ش ّكل االفتقار �إىل البيانات امل�ص ّنفة وم�ؤ�شرات النوع االجتماعي ب�شكل عا ّمّ ،
امل�ستهدفة ،عقبة �أ�سا�سية �أمام تقدمي الأد ّلة امللمو�سة على اللاّ م�ساواة بني اجلن�سني و�أمام و�ضع ال�سيا�سات
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القائمة على الأد ّلة .فتتيح البيانات امل�ص ّنفة وم� ّؤ�شرات النوع االجتماعي ملديري الربامج و�صانعي القرار
البحث املع ّمق يف تقدمي اخلدمات ويف النتائج املح ّققة يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني ويف بيانات النتائج
ال�سكان ال ّرئي�سية ويتم ّكنوا من تقييم الآثار املرتتّبة
لكي يتم ّكنوا من حتديد الفوارق القائمة بني فئات ّ
على الإنفاق العا ّم ب�سبب تعزيز املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف خمتلف مراحل املوازنة.
ال�صعيدين الك ّلي
■ ي�ش ّكل النق�ص الإ�ضايف يف البيانات امل�ص ّنفة على �أ�سا�س النوع االجتماعي املالئمة على ّ
واجلزئي عائ ًقا �أمام و�ضع اخلطط واملوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي كما يجب .و ُتعترب املعلومات
والبيانات عاملاّ حا�س ًما يف تعزيز ت�صميم امل� ّؤ�شرات و�إجراء حتاليل مع ّمقة ومفيدة .وت�شري حتليالت
مناذج املوازنة احلالية �إىل ذلك.
�شيوعا لو�ضع املوازنات داخل الكيانات احلكومية (عددها )130
■ �أفادت النتائج ب�أنّ املمار�سة الأكرث ً
هي املوازنة القائمة على امل�شاريع .وا�ستطاعت ن�سبة �ضئيلة من الكيانات احلكومية �أن تط ّبق املوازنة
امل�ستجيبة للنوع االجتماعي بفعالية.
املوجهة �إىل ال ّن�ساء على �سبيل املثال عددًا
■ ّ
ت�ضم مناذج �أوراق امل�شاريع الئحة بامل�ؤ�شرات .وت�شمل امل�شاريع ّ
ال�سطحي.
ال�صلة .وبالتايلّ ،
من امل�ؤ�شرات ذات ّ
يتم �إدماج م�ساهمة النوع االجتماعي على هذا امل�ستوى ّ
ح�صة الن�ساء من الإنفاق �ضمن املوازنة باحت�ساب ن�سبة ال ّن�ساء من �إجمايل امل�ستفيدين و�ضرب
■ حتت�سب ّ
النتيجة بقيمة النفقات .لكنّ منوذج احل�ساب املحدود هذا ال يعبرّ عن اجلوهر احلقيقي لال�ستجابة للنوع
االجتماعي .وقد اعتُمد النموذج نف�سه يف ح�ساب ن�سبة الإنفاق على املبادرات املرتبطة بالأطفال.
■ يتط ّلب �سيناريو املوازنة العا ّمة وحالتها يف الوقت ال ّراهن يف الأردن اعتماد م�ستوى خمتلف من التّخطيط
وتعزيز �إنتاج البيانات اً
ف�ضل عن �إجراء حتليالت ودرا�سات قائمة على ال ّنوع االجتماعي وو�ضع تقارير
وخيارات �سيا�ساتية.
■ تتّ�سم الدعوة �إىل اعتماد موازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي ّ
بال�ضعف يف جميع مراحل دورة املوازنة
ومن قبل كا ّفة الأطراف الفاعلة .و ُين�سب هذا ّ
ال�ضعف �إىل الق�صور يف فهم �سياق النوع االجتماعي على
ال ّرغم من دورات التوعية وبناء القدرات التّي ُن ّظمت.
■ ي�ساهم انعدام الإرادة ال�سيا�سية �أي�ضً ا يف ت�أخري �إدماج منظور النوع االجتماعي يف عمليات التخطيط
وامليزانية .فمعظم الأدوار التّي ينبغي �أن ي�ؤ ّديها جمل�سا الأعيان والن ّواب غري ف ّعالة وال ت�ستند �إىل بيانات
وطرائق علمية.
■ ال تزال املنظ ّمات غري احلكومية وو�سائل الإعالم عاجزة عن التوعية كما يجب ،وهي ت�ض ّلل ال ّر�أي العا ّم
يف بع�ض احلاالت وت�ض ّر بعملية �إدماج منظور النوع االجتماعي اً
بدل من �أن تدعمها وتعزّزها.

 4.2خيارات ال�سيا�سات والتّو�صيات

�صيغت لغايات ورقة ال�سيا�سات الراهنة جمموعة من اخليارات ال�سيا�ساتية والتو�صيات التي ترتكز على اال�ستنتاجات.
و ُق ّ�سمت خيارات ال�سيا�سات والتو�صيات يف �سبيل تنظيم اخلطوات املقبلة �إىل ثالثة �أجزاء رئي�سية ،وهي احلكومة
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ال�سلطات املح ّلية و�أع�ضاء من جمال�س املحافظات؛ وجمل�سا الأعيان وال ّنواب؛ و�أخ ًريا ولي�س
املركزية ،التّي ّ
ت�ضم ّ
ال�صلة ومنظمات املجتمع املدين .ويهدف
�آخ ًرا اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة واحلركات الن�سائية ذات ّ
من�سقة تقوم على التعاون وتن�سيق اجلهود املبذولة .وتربز يف اال�ستنتاجات ال ّرئي�سية
هذا التق�سيم �إىل �إن�شاء دورة ّ
املا�سة �إىل العمل مع ك ّل من امل�شاركني يف دورة املوازنة ،فلك ّل م�شارك جمموعة خمتلفة من املتط ّلبات
احلاجة ّ
ونقاط ال�ضعف يف ما يتع ّلق باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .وبنا ًء عليه ،ت�شمل خيارات ال�سيا�سات والتّو�صيات
ما يلي؛

 4.2.1التّو�صيات العا ّمة

يق ّدم هذا الق�سم بع�ض التو�صيات ال�شاملة والعا ّمة بطبيعتها.
■ ميكن �أن تدخل املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف خمتلف امل�ستويات احلكومية (الوطنية و�/أو
يتعي النظر يف الدور ال ّذي ت�ؤ ّديه اللاّ مركزية كما ُذكر �أعاله.
الأقليمية و�/أو املحلية) .لذا ،نّ
■ يجب �إعداد مبادرات املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي باعتماد نهج يقوم على �إ�شراك جمموعات
خمتلفة ت�شمل احلكومات وجمل�سا الأعيان والن ّواب واملجتمع املدين .وتكون املبادرات �أكرث فعالية حينما
ت�شارك كا ّفة اجلهات املعنية يف �إعدادها.
موجهة نحو حتقيق النتائج ل�ضمان �أن ي�صبح تطبيق املوازنة
■ تربز احلاجة �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات ّ
امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ممار�سة اعتيادية .ويعتمد ذلك على الإرادة ال�سيا�سية وا�ستمرارية اهتمام
املجتمع املدين ،اً
ف�ضل عن التن�سيق ّ
املنظم بني خمتلف الأطراف الفاعلة حتت مظ ّلة واحدة معرتف بها.
■ تتط ّلب املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي الف ّعالة ت�صنيف البيانات ذات �صلة بح�سب النوع االجتماعي
كم�شاركة املر�أة يف دائرة املوازنة العا ّمة و�آثار الإيرادات العا ّمة على ال ّنوع االجتماعي .فتكون معظم
املنهجات حمدودة يف غياب هذا الت�صنيف.

 4.2.2احلكومة املركزية – مبا فيها ال�سلطات املحلية 		
و�أع�ضاء جمال�س املحافظات

ت�ؤ ّدي احلكومة املركزية دو ًرا قياد ًيا ،عرب وزارة املالية ودائرة املوازنة العا ّمة ،يتم ّثل يف دعم احلكومة جلهة و�ضع
اخلا�صة بهذا الق�سم؛
موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي .وفيما يلي خيارات ال�سيا�سات والتّو�صيات
ّ
• ت�شمل اخلطوة الأوىل يف م�أ�س�سة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي يف الأردن تعيني كيان �أو هيئة لت�أدية
ال ّدور القيادي عن طريق توجيه عملية و�ضع املوازنة العا ّمة وتوجيه التحليالت اللاّ زمة والدرا�سات
والتّقارير املقرتحة .و ُيقرتح تعيني جلنة وطنية ترت�أ�سها وزارة التّخطيط ب�سبب دورها يف تن�سيق التمويل
و�ست�ضم هذه اللجنة دائرة املوازنة العا ّمة ،التّي
وم�ساندة احلكومة يف و�ضع ال�سيا�سات واخلطط.
ّ
�ستعمل كرئي�س م�شارك ،واللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ووحدة الإجناز والأداء احلكومي يف
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وت�ضم اللجنة �أي�ضً ا مركز
رئا�سة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدويل ودائرة الإح�صاءات العامة.
ّ
�أبحاث ،من املحتمل �أن يتم ّثل مبركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية �أو منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين ،اً
ف�ضل
عن ممثلي احلركات الن�سائية ومم ّثل و�سائل الإعالم (كاتب �أو �شخ�صية م�ؤ ّثرة) .و ُيتو ّقع �أن ت�ؤ ّدي اللجنة
دو ًرا قياد ًيا يف تن�سيق امل�سائل املتع ّلقة بالنوع االجتماعي يف �إطار الوكاالت احلكومية املختلفة واملجتمع
ال ّدويل ،كما ت�ساند دائرة املوازنة العا ّمة عرب توفري ما يلزم من بيانات وت�شبيك ودعم حمتمل من املجتمع
ال ّدويل .ويتمثل الهدف الأخري من تعيني اللجنة يف تن�سيق جهود خمتلف اجلهات املعنية.
ال�ض ُ
• قد ُيدرج يف جدول الأعمال ّ
غط على احلكومة من �أجل ت�شريع املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي
وتوجهها.
ودعمها �سيا�س ًيا و�إدار ًيا ،وخ�صو�صً ا �ضرورة �أن تدعم الت�شريعات الأعمال وتعطيها ق ّوة دافعة ّ
• �إنّ مبا�شرة العمل على و�ضع مقيا�س جن�ساين واعتماده �أمر حا�سم لإ�ضفاء طابع م�ؤ�س�سي على اال�ستجابة
للنوع االجتماعي على م�ستوى امليزانية والتخطيط والتنفيذ .وي�ش ّكل املقيا�س �أدا ًة مثالي ًة لر�صد امل� ّؤ�شرات
وحتديد البيانات التي يجب جمعها والك�شف عن � ّأي فجوة يف امل�ؤ�شرات احلالية .و�سريتبط املقيا�س
املهم �إ�شراك كا ّفة اجلهات
بامل�ؤ�شرات ال ّدولية كجدول �أعمال العام  .2030وجتدر الإ�شارة �إىل �أ ّنه من ّ
املعنية يف عملية جتميع امل� ّؤ�شرات التّي �ستدخل يف املقيا�س ،وت�شمل هذه اجلهات القطاع العا ّم واملجتمع
ال ّدويل واملجتمع املدين .وي�سهم النهج الت�شاركي املقرتح يف حتديد الفجوات وي�ش ّكل خطوة ج ّيدة يف �سبيل
�إ�ضفاء طابع م� ّؤ�س�سي على امل�سائل املتع ّلقة بال ّنوع االجتماعي مبا فيها التخطيط وامليزانية.
املخ�ص�صات املالية للنوع االجتماعي (ملو ّردي اخلدمات واملنتفعني على
• يجدر حت�سني طرق احت�ساب
ّ
ح ّد �سواء) يف وثيقة املوازنة لالمتثال للمعايري ال ّدولية .ويجب يف هذا ال�صدد �أن تد ِرج دائرة املوازنة
العا ّمة معيا ًرا جن�سان ًيا يف ّ
خمطط احل�سابات ،وهو �أمر ي�سهل حتقيقه .ومن �ش�أن ذلك �أن يعك�س �صورة
مما ي�سهم يف تي�سري �إدخال منظور النوع
وا�ضحة عن توزيع املخ�ص�صات املالية من منظور جن�ساينّ ،
االجتماعي يف عملية املوازنة �إىل �أق�صى ح ّد ويف م�أ�س�سة العملية.
يتعي على احلكومة و�ضع قواعد و�أنظمة لكي تفر�ض يف مر�سوم ً
�شرطا يق�ضي ب�أن تق ّدم كا ّفة الوزارات
• نّ
ال�سنوية �إح�صاءات ترتكز على الفرد (بيانات م�ص ّنفة بح�سب اجلن�س
والوحدات احلكومية يف تقاريرها ّ
والعمر  SADDوبح�سب املناطق اجلغرافية والإدارية عند االقت�ضاء) وم� ّؤ�شرات �أداء تراعي منظور النوع
االجتماعي وتنطبق على الربنامج/امل�شروع ،وذلك بغية �ضمان ت�سهيل احل�صول على البيانات امل�ص ّنفة
بح�سب اجلن�س والعمر .وتربز احلاجة للقيام بذلك من �أجل �إلقاء ّ
ال�ضوء على عدم امل�ساواة بني اجلن�سني
يف املجتمع ولتي�سريعملية التنفيذ الف ّعال للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
• يجب بناء القدرة على حتليل النوع االجتماعي .في�ش ّكل حتليل النوع االجتماعي جوهر كا ّفة الأعمال
املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني ،ويجب �إتاحة القدرة على �إجرائه �ضمن دائرة ال�سيا�سات التّي ي�ضعها
ويتعي على �صانعي القرار �أن يدركوا �أهمية مراعاة اعتبارات النوع االجتماعي يف �إطار
م�ص ّمم املوازنة .نّ
مهام �إدارتهم/وحدتهم يف حتديد الفئات امل�ستهدفة وف ًقا الحتياجات النوع االجتماعي .وي�شار �إىل �أنّ
املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي غري ممكنة من دون هذا النوع من التحليل.
• ينبغي تعزيز قدرة دائرة الإح�صاءات العا ّمة على جمع الإح�صاءات وامل� ّؤ�شرات املوثوقة ون�شرها
وا�ستعمالها لتقييم و�ضع ال ّن�ساء وال ّرجال الن�سبي يف املجاالت املراعية للنوع االجتماعي وذات ال�صلة
بال�سيا�سات.
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• تربز احلاجة �إىل تفعيل مراكز الأبحاث احلالية على م�ستوى احلكومة .فيجب ،على �سبيل املثال� ،أن
ت�ؤ ّدي مديرية الدرا�سات وال�سيا�سات االقت�صادية يف وزارة املالية ومديرية ال�سيا�سات والدرا�سات يف وزارة
التخطيط والتعاون الدويل وغريها دو ًرا مبا�ش ًرا يف حتديد احلاجة �إىل �إجراء ا�ستق�صاءات �إ�ضافية �أو
البحث يف امل�ؤ�شرات على امل�ستوى اجلزئي .وت�ساهم هذه اجلهود �إىل ح ّد كبري يف �إدماج اعتبارات النوع
االجتماعي يف التخطيط وامليزانية ،فت�سمح برفع م�ستوى هذه العملية .وميكن �إر�سال � ّأي بيانات حم ّددة
ومطلوبة �إىل دائرة الإح�صاءات العا ّمة للح�صول على ال ّدعم .كذلك ،ميكن ملراكز الأبحاث احلالية �أن
تو ّفر الدعم �أي�ضً ا ،وهي ت�شمل مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية ومنتدى اال�سرتاتيجيات الأردين .ومت ّثل
عملية جمع البيانات املدفوعة ّ
بالطلب خطو ًة بالغة الأهمية يف �سبيل تو�سيع نطاق امل�شاريع وحتقيق املزيد
من امل�ساواة يف املجتمع .وال يتو ّفر حتّى اليوم توزيع جغرايف للحاجات على �أ�سا�س ال ّنوع االجتماعي.
ال�صحة والتعليم� ،أهمية كربى يف
وتكت�سب هذه البيانات امل�ص ّنفة بح�سب ال ّنوع االجتماعي ،التّي تتع ّدى
ّ
التمهيد لو�ضع اخلطط واملوازنات املراعية للنوع االجتماعي .ويف ما يلي ملحة موجزة ج ًّدا عن امل�ؤ�شرات
على امل�ستوى اجلزئي:
■ ي�ش ّكل التّوجيهي (امتحان �شهادة الثانوية العامة) م� ّؤ�ش ًرا �أ�سا�س ًيا يح ّدد ن�سب الذكور والإناث الذين
يتق ّدمون لنيل على هذه ّ
ال�شهادة .وميكن و�ضع م� ّؤ�شر فرعي لتقييم البيئة املدر�سية وت�أثرياتها على
التح�صيل العلمي للتالمذة الذكور يف التّوجيهي .وميكن احت�ساب هذا امل� ّؤ�شر الفرعي باحت�ساب
عدد التالمذة يف املدار�س الثانوية للذكور باملقارنة مع عدد التالمذة يف املدار�س الثانوية للإناث.
وبعد �أن تحُ ت�سب هذه الأرقامُ ،يحت�سب عدد املدار�س للذكور التّي ترتفع فيها ن�سبة امل�شاكل .وميكن
احل�صول على هذه البيانات من ال�سجلاّ ت الإدارية لوزارة الرتبية والتعليم ومديرياتها يف هذا
احلقل .ويجري بعدها ال ّربط بني التح�صيل العلمي والبيئة املدر�سية.
■ ميكن احت�ساب ن�سبة الزواج املبكر وت�أثرياته على التحاق الإناث باملدار�س من خالل تقييم عدد
الإناث اللواتي يرتكن املدر�سة ويتز ّوجن قبل �سنّ الثامنة ع�شرة .وميكن احت�ساب هذه البيانات
باحل�صول على بيانات من دائرة قا�ضي الق�ضاة ومقارنة هذه الأعداد ب�أعداد الإناث اللواتي تركن
املدر�سة� .سي�ساعد ذلك وا�ضعي ال�سيا�سات على تقييم ن�سبة الإناث املتز ّوجات حتت �سنّ الثامنة
ع�شرة ون�سبة اللواتي تركن املدر�سة بالدرجة الأوىل.
يتم �إنتاجها
يتم �إنتاجها وف ًقا للقطاع مقابل تلك التي ّ
■ ميكن احت�ساب ن�سبة فر�ص العمل التي ّ
وف ًقا للنوع االجتماعي باحت�ساب عدد فر�ص العمل املُنتَجة ،وهو ما تقوم دائرة االح�صاءات العا ّمة
أ�سا�ساّ ،ثم تقييم عدد فر�ص العمل املُنتَجة التّي ت�شغلها الإناث.
هذه احل�سابات � ً
■ ميكن احت�ساب ن�سبة امل�شاركة الن�سائية يف الناجت الإجمايل املح ّلي بطرق ع ّدة وهي :اعتماد
نهج قائم على النواجت ي�ستند �إىل �إنتاج ك ّل قطاع وم�ساهمته يف الناجت املح ّلي الإجمايل .ويجوز
ت�صنيف هذه القطاعات وف ًقا لتوظيف الإناث والذكور فيها .وبنا ًء عليه ،ميكن احت�ساب الإنتاجية
والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وتلقائ ًيا احت�ساب الناجت الإجمايل املح ّلي باالعتماد على هذه
الأ�س�س .وينطبق ذمل على نهجي الإنفاق والإيرادات امل�ستخدمني يف احت�ساب الناجت الإجمايل
املح ّلي ،مع العلم �أ ّنه ُي ّ
ف�ضل احت�سابه باال�ستناد �إىل الإنتاجية.
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مما ي�ؤ ّدي �إىل
• يجب تو�سيع نطاق احلوار لي�شمل القطاع
اخلا�ص ورابطات الأعمال التجارية املختلفة ّ
ّ
تعزيز ّ
اخلا�ص جز ًءا ال يتج ّز�أ من عملية التنمية ،وينبغي
ال�شراكات وتوليّ امل�س�ؤولية .وي�ش ّكل القطاع
ّ
�إ�شراكه يف خمتلف �سيا�سات وتوجيهات احلكومة.
خم�ص�صات املوازنة
• على التعميمات والتوجيهات الأخرى املماثلة �أن تعطي �إر�شادات حم ّددة ب�ش�أن
ّ
امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
• يجب �إعداد مذ ّكرة مفاهيمية وا�ضحة ُتق َّدم �إىل مم ّثلي املجتمع ال ّدويل املهت ّمني واملعنيني .وينبغي �أن
تت�ض ّمن هذه املذكرة طل ًبا للح�صول على امل�ساعدة التقنية يف تنظيم عملية املوازنة امل�ستجيبة للنوع
االجتماعي وتعزيزها .و�سي�شمل ذلك جمموعة وا�سعة من الن�شاطات التّي يجب �أن ُتن ِتج ثقافة من
التخطيط وامليزانية ت�ستند �إىل تكاف�ؤ الفر�ص وامل�ساواة يف امل�شاركة.
• يرتكز ال ّر�صد الف ّعال للموازنات على ال�سيا�سات �أ ّو اًل ويتط ّلب اً
اً
ووا�ضحا ميكن تتّبعه من
متوا�صل
انتقال
ً
�أطر ال�سيا�سات ،اً
وال�سنوية ذات النتائج املتو ّقعة ،ومن ّثم املوازنات
املتو�سطة الأجل ّ
و�صول �إىل اخلطط ّ
و�أخ ًريا النواجت والنتائج الفعلية .وما من روابط قائمة حال ًيا بني هذه العنا�صر من دورة املوازنة يف
القطاعات الأربعة ،وبالتايل �سيكون من ال�ضروري �إقامة هذه الروابط.
خطة للر�صد والتقييم ،ما ي�ضمن �أن تكون ّ
• يجب �إعداد ّ
خطة العمل مراعية للنوع االجتماعي .وتتط ّلب
هذه اخلطة موارد ملتزمة حتديدً ا باحل�صول على البيانات املتع ّلقة بالنوع االجتماعي وجتميعها وحتليلها
املخت�صة
والإبالغ عنها ون�شرها وا�ستعمالها ،مبا فيها البيانات امل�ص ّنفة بح�سب اجلن�س والعمر والبيانات
ّ
بالفئات ال�سكانية الأكرث عر�ضة للخطر.
• يجب بناء قدرات الوزارات وقدرة دائرة املوازنة العا ّمة من �أجل مواءمة اخلطط القطاعية مع اال�سرتاجتية
الوطنية للمر�أة واعتماد نهج جديد �إزاء القرارت املتع ّلقة باملوازنة.
وال�سيا�سات الدولية ك�أهداف التنمية
• يجب ربط اخلطط الوطنية واملوازنة العا ّمة احلالية بالأهداف ّ
مما
امل�ستدامة .فيتيح ذلك التقييم الذاتي للأداء مقارنة بالتجارب الدولية وب�أن�سب �أ�ساليب التنفيذّ ،
�سينه�ض بالأردن �إىل م�ستوى خمتلف �إزاء �إعداد ال�سيا�سات وتنفيذها.
• يجب العمل على �إعداد دليل ُيو َّزع على خمتلف �أع�ضاء ال�سلطات املحلية يف املحافظات الـ .12فيكت�سب
العمل على امل�ستوى املح ّلي �أه ّمية بالغة ،نظ ًرا �إىل �أنّ جمال�س البلديات واملحافظات ال تزال حتّى يومنا
هذا تر ّكز على البنى التحتية فقط وال تدرك ما هو النموذج الأف�ضل لإعداد ّ
خطة �أو موازنة .ويتيح
ذلك فر�صة لإدماج منظور النوع االجتماعي على م�ستوى القاعدة الأ�سا�سية ،ما ي�ستوجب اعتماده يف ك ّل
وي�ضم هذا الدليل جمموعة وا�سعة من �أ�ساليب �إعداد
عمليات بناء القدرات التّي ي�شارك فيها الأع�ضاء.
ّ
اخلطط واملوازنات املراعية للنوع االجتماعي.
• يجب العمل مع و�سائل الإعالم على عر�ض مفهوم امليزانية امل�ستجيبة للنوع االجتماعي و�إقامة عالقات
معها ت�سمح بنقل الإيدولوجيات املراعية للنوع االجتماعي و�إمكانية ا�ستفادة الأردن منها ب�شكل �أف�ضل.
وت�ؤ ّدي و�سائل الإعالم دو ًرا حا�س ًما يف منا�صرة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ويف الدفاع عن
امل�سائل املتع ّلقة بالنوع االجتماعي ب�شكل عام .ويجب ا�ستعمال و�سائل الإعالم ك�أداة لبلوغ م�ستوى فهم
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�أف�ضل لق�ضايا النوع االجتماعي �ضمن �إطار املجتمع وخمتلف اجلهات املعنية.
ال�صحة والرتبية والتعليم والعمل وال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية �أقوى احلجج
• يجب �أن تبلور وزارات
ّ
املمكنة للمطالبة بزيادة ميزانياتها .وميكن حتقيق ذلك باال�ستناد �إىل القواعد واملعايري الدولية وب�إعداد
خطط قائمة على الأد ّلة ترمي �إىل حت�سني رفاه الأ�سرة و�إرفاقها بتقديرات للتكاليف وبنواجت قابلة للقيا�س
عند الإمكان .وينبغي ا�ست�شارة دائرة املوازنة العا ّمة يف الوقت املنا�سب ب�ش�أن االقرتاحات التّي تتع ّلق
بالإنفاق قبل وقت طويل من نهاية دورة املوازنة وقط ًعا قبل الإدالء بت�صريحات علنية.

 4.2.3جمل�سا الأعيان وجمل�س النّواب

عند مناق�شة دور جمل�س الأعيان وجمل�س النواب يف تعزيز امل�ساواة والتّخطيط العا ّم واملوازنة والتنفيذ ،جتدر
الإ�شارة �إىل �أنّ العملية ال تكتمل من دون �إ�سهاماتهما ومن دون م�صادقتهما على املوازنة .غري �أنّ �إ�سهامات
املجل�سني �ضعيفة حال ًيا �إن مل تكن معدومة .وبالتّايلُ ،و�ضعت التّو�صيات التّالية كتدبري �إ�صالحي لل�سيناريو احلايل؛
• �إجراء درا�سة ا�ستق�صائية ملجل�س الأعيان وجمل�س النواب احلاليني حول الإيدولوجيات واملعرفة بامل�سائل
املرتبطة بالنوع االجتماعي والتخطيط وامليزانية واملنا�صرة .ف�سيتيح ذلك حت�سني بناء القدرات و�إحراز
نتائج �أف�ضل عند تزويد اجلمهور امل�ستهدف الذي يتم ّثل ب�أع�ضاء املجل�سني باملعلومات اللاّ زمة.
• تعزيز بناء قدرات �أع�ضاء جمل�س النواب وجمل�س الأعيان .ويجب �ألاّ ّ
تغطي عملية بناء القدرات �آليات
املوازنة والتخطيط فح�سب ،بل �أن ت�شمل �أي�ضً ا موا�ضيع وبيانات وم� ّؤ�شرات جن�سانية.
• بناء قدرات ال ّلجان �ضمن جمل�س الأ ّمة� ،إذ تتو ّفر فر�ص لتعزيز �إ�شراف جمل�س الأ ّمة على تطبيق املوازنة
باال�ستناد �إىل تقارير �شهرية �أو ف�صلية ولإ�صدار تقرير يعتمد على درا�سة املجل�س لهذه الوثائق .وينبغي
�أن يت�ض ّمن هذا التقرير اً
حتليل جن�سان ًيا.
ما�سة �إىل تف�سري معنى امل�ساواة بني اجلن�سني لفهم مدى ت�أثريها
• العمل على عن�صر التوعية ،فث ّمة حاجة ّ
على املجتمع .وقد ي�شمل ذلك تبادل املمار�سات الف�ضلى والتجارب الناجحة.

 4.2.4اللجنة الوطنيــة الأردنيـــة ل�شــ�ؤون املر�أة واملجتمع
املدين واحلركات الن�سائية

ت�ؤ ّدي اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة ،ب�صفتها حركة ن�سائية رائدة ،دو ًرا بالغ الأهمية .وقد با�شرت يف تنفيذ
جمموعة كبرية من الأن�شطة كما ُذكر �ساب ًقا يف ورقة ال�سيا�سات .ويجدر تو�سيع نطاق هذا ال ّدور والتن�سيق مع
للتو�صل �إىل نهج �شامل ي�ضمن امل�ساواة بني اجلن�سني .وت�شمل خمتلف خيارات
الأطراف الفاعلة الأ�سا�سية الأخرى ّ
ال�سيا�سات والتو�صيات ما يلي:
خا�صة بتعميم منظور النوع االجتماعي ،فقد يو ّفر ذلك
• الطلب من احلكومة �أن ت�ضع ا�سرتاتيجية�/سيا�سة ّ
فر�صة لإدراج املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي كبعد من �أبعاد التعميم.
• �إنعا�ش �شبكة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �ضمن احلكومة بقيادة اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون
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ال�سابقة وتطوير مهارات الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون يف
املر�أة ودائرة املوازنة العا ّمة للبناء على الأعمال ّ
مبادرات املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي .ويجب �إعداد ّ
خا�صة باملوازنة امل�ستجيبة للنوع
خطة عمل ّ
�سيتم �إنعا�شها .ويجب البناء
االجتماعي ت�شرف عليها �شبكة املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي التّي ّ
على ما �أُجنز يف ال�سابق ،مع �إدراك احلاجة �إىل �أعمال �إ�صالحية و�إىل اللحاق بركب التطورات لإعادة
املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �إىل امل�سار ال�صحيح.
• توعية الن�ساء وال�سيا�سيني بامل�سائل املرتبطة بالنوع االجتماعي  .وبالرغم من �أنّ اللجنة الوطنية الأردنية
ل�ش�ؤون املراة تقوم بتنفيذ ان�شطة مماثلة� ،إال ان هناك حاجة �إىل الو�صول �إىل عدد �أكرب من امل�شاركني
والعمل معهم .وميكن تعزيز ذلك بوا�سطة مقيا�س النوع االجتماعي .كذلك ،يكت�سب �إ�شراك و�سائل
الإعالم عن طريق التغطية الإعالمية الإ�ضافية �أهمية بالغة .وميكن �أن تكون العرو�ض ال ّدورية للأ�شرطة
التوعوية وامل�شاركة يف خمتلف القنوات الإعالمية ف ّعالة للغاية� ،إذ قد ت�ساهم يف تغيري منط التفكري.
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أه ّمية ال�صيغة اللغوية امل�ستعملة و�أهمية فهم اجلمهور امل�ستهدف ل�ضمان �أف�ضل
النتائج.
• تو�سيع نطاق برامج بناء القدرات التّي ُتن ّفذ حال ًيا وتوجيه الدورات �إىل كبار املوظفني و�إ�شراك �أع�ضاء
املوظفني يف تقلي�ص اله ّوة ما بني ّ
جمل�س الأ ّمة .في�ساهم تو�سيع نطاق املعرفة لدى كبار ّ
املوظفني ذوي
واملتو�سطة ووا�ضعي ال�سيا�سات ،وي�ؤ ّدي �إىل تعزيز جهود املنا�صرة وت�سهيل املوافقة على
ال ّرتب املنخف�ضة
ّ
�إدماج منظور النوع االجتماعي يف �إطار التخطيط وامليزانية.
• احلر�ص على جت ّنب ازدواجية اجلهود املبذولة من املجتمع ال ّدويل .فيجب العمل مع الأخري على اقرتاح
�أفكار خمتلفة يتعني متويلها .وميكن �أن ت�صوغ اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة مذ ّكرات مفاهيمية
ت�ستند �إىل املوا�ضيع املقرتحة �أعاله لتُدر�س بالتف�صيل و ُتدرج يف عملية و�ضع ال�سيا�سات .فعلى �سبيل
املثال ،تربز احلاجة �إىل درا�سة �أثر اجلهود التّي ُبذلت �ساب ًقا لتعزيز املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي.
• التن�سيق بني خمتلف ّ
املنظمات الن�سائية ومتكينها لكي ت�ؤ ّدي دو ًرا يف املجتمع املدين .وي�شمل هذا
التن�سيق تقا�سم الأعمال وامل�س�ؤوليات وقطاعات العمليات.
• الإحاطة بالأن�شطة املتع ّلقة بالنوع االجتماعي التّي ُي�ضطلع بها حال ًيا لتحديد الفر�ص وجت ّنب ازدواجية
اجلهود ودعم التن�سيق بني ّ
املنظمات الن�سائية ال ّرائدة.
• تعزيز اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة الأردنية املرتقبة لفرتة  2025-2020وت�ضمينها جز ًءا �أكرب يتع ّلق
باملوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،على �أن ي�شمل ذلك الروابط والأن�شطة والتقارير.
• املنا�صرة لتوفري الإرادة ال�سيا�سية والعمل على �إ�شراك املواطنني يف �إطار نهج ت�شاركي .وينبغي �أن ي�ستند
ال�ضغط على �صانعي القرار وعملية املنا�صرة �إىل البيانات الواقعية والأد ّلة والتحليالت ودرا�سات الأثر.
ويتط ّلب ذلك العمل ب�شكل �أوثق مع جمل�س الأعيان وجمل�س النواب.
• ر�سم �أهداف وا�ضحة للتغيريات املتو ّقعة من تطبيق حتليل املوازنة املراعية للنوع االجتماعي .ويجب
احلر�ص عند �إجراء التحليالت على �أن تكون ال�سيا�سات مراعية للنوع االجتماعي ،كما يجب معاجلة
حاالت عدم امل�ساواة بني اجلن�سني.
تت�ض ّمن اجلداول التالية جمموعة من م� ّؤ�شرات النوع االجتماعي املو�صى بها �ضمن القطاعات الأربعة املدرجة يف
ورقة ال�سيا�سات ال ّراهنة.
ورقة �سيا�سات :املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي | ال�سياق الأردين 89

 90مــركـ ـ��ز الق ــد�س للــدرا�س��ــات ال�س ـيــا�س�� ـيـة

هدف الربنامج

الربنامج
---

-----

---

 4.3امل� ّؤ�شرات املقرتحة بح�سب القطاع
 4.3.1التعليم

الهدف اال�سرتاتيجي

حت�سني ج��ودة التعليم وتوفري
البيئة امل��در���س��ي��ة والتعليمية
امل��ن��ا���س��ب��ة مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م��ع
احتياجات املجتمع
-----

م�صادر البيانات
امل� ّؤ�شر املقرتح
اخل ّ��ط��ة اال�سرتاتيجية
م���� ّؤ����ش���ر امل�������س���اواة ب�ي�ن اجل��ن�����س�ين يف التعليم
ل����������������وزارة ال��ت�رب����ي����ة
ال��درج��ة ال�� ّت��ي حت�صل عليها الأردن يف التقرير ال����ت����ق����ري����ر ال����ع����امل����ي
العاملي للفجوة بني اجلن�سني يف التح�صيل العلمي ل��ل��ف��ج��وة ب�ين اجلن�سني
حت����ل����ي����ل امل��������وازن��������ة
نفقات احلكومة على التعليم كن�سبة مئوية من
����ا�����ص����ة مب��ن ّ��ظ��م��ة
الناجت املح ّلي الإج��م��ايل وم��ن �إج��م��ايل النفقات اخل ّ
الأمم املتّحدة للطفولة
مل ُي���ح���ت�������س���ب دائ������رة
املخ�ص�صة للتعليم يف موازنة حكومة الأردن
الن�سبة ّ
املوازنة العا ّمة كم�صدر

تو�سيع ن��ط��اق ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة لاللتحاق
ّ
منظمة الأمم املتّحدة
الن�سبة امل��ئ��وي��ة ل��ت�لام��ي��ذ امل���دار����س يف مرحلة

ن�������س���ب���ة ت�ل�ام���ي���ذ ال���ت���ع���ل���ي���م امل���ه���ن���ي ال���ذي���ن
جن��ح��وا يف ام��ت��ح��ان امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ا ّم��ة
املهارات احلياتية والتعلّم مدى
البيئة التدريبية التعليمية مالئمة للتعليم
ب������رن������ام������ج ال����ت����ع����ل����ي����م امل���ه���ن���ي
احلياة
املهني ومتما�شية مع متط ّلبات �سوق العمل ن�سبة تالميذ التعليم املهني ال��ذي��ن جنحوا يف
اخل ّ��ط��ة اال�سرتاتيجية
اً
عمل
امتحان املرحلة الثانوية العا ّمة وميار�سون
ل����������������وزارة ال��ت�رب����ي����ة
مربحا �أو اً
عمل خا�صا ،م�ص ّنفة بح�سب اجلن�س
ً
ًّ
متكني التالميذ من اال�ستفادة من
زي���������ادة ال����ف����ر�����ص امل����ت����اح����ة ل��ل��ت�لام��ي��ذ ع������دد ال���ت�ل�ام���ي���ذ امل�������س���ج���ل�ي�ن يف ال��ت��ع��ل��ي��م
�����ا������ص
برامج التعليم
اخلا�ص للح�صول ب�����رن�����ام�����ج ال���ت���ع���ل���ي���م اخل ّ
ّ
�����ا������ص�����ة اخل�������ا��������ص ،م���������ص���� ّن����ف ب���ح�������س���ب اجل���ن�������س
ذوي االح������ت������ي������اج������ات اخل ّ
على فر�ص تعليمية مالئمة
برنامج اال�سرتاتيجية
زي��ادة الن�سبة املئوية الإجمالية لاللتحاق
��ا���ص��ة وال��ع��ا ّم��ة بح�سب
ت��ن��م��ي��ة ال���ط���ف���ول���ة امل��ب��ك��رة برنامج التعليم يف �صفوف احل�ضانة ب�صفوف احل�����ض��ان��ة وخ��ا���ص��ة يف املناطق االل��ت��ح��اق ب��امل��دار���س اخل ّ
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ح��م��اي��ة
ّ
فئات ال�� ّدخ��ل ،ت�صنيف بح�سب اجلن�س والعمر
واال�ستعداد للتعلّم
االج�������ت�������م�������اع�������ي�������ة
الريفية والفقرية (الأق ّل من ًّوا والأكرث حاجة)

حت�سني ج��ودة التعليم وتوفري
البيئة امل��در���س��ي��ة والتعليمية

احتياجات املجتمع

برن�����ام�����ج ال���ت���ع���ل���ي���م الأ����س���ا����س���ي الإج��م��ايل بالتعليم الأ�سا�سي وال�سعي �إىل
امل��ن��ا���س��ب��ة مب����ا ي��ت��م��ا���ش��ى م��ع
تعميمه و�إلغاء التفاوت يف فر�ص التعليم املتاحة التعليم الأ���س��ا���س��ي ،م�ص ّنفة بح�سب اجلن�س ل��ل��أط����ف����ال 2019
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الهدف اال�سرتاتيجي

ت��وف�ير خ��دم��ات رع��اي��ة �صحية
ومن�صفة
جيدة
ِ

ت����������وف�����ي����ر خ��������دم��������ات
.1
�����ص��ف��ة
رع����اي����ة ���ص��ح��ي��ة ج���ي���دة وم��ن ِ
زي������������������������ادة ك��������ف��������اءة
.2
وف���ع���ال���ي���ة �إدارة ال���ب���ن���ى ال��ت��ح��ت��ي��ة

الربنامج

ال�صحة
4.3.2
ّ
هدف الربنامج

---

امل� ّؤ�شر املقرتح

---

---

م�صادر البيانات
ال���ن���ف���ق���ات ع���ل���ى ال����رع����اي����ة ال�����ص��ح��ي��ة حتليل النوع االجتماعي الذي �أجرته
ك��ن�����س��ب��ة م���ئ���وي���ة م����ن ال����ن����اجت امل���ح��� ّل���ي منظمة الأمم املتحدة للطفولة وتقارير
الإج������م������ايل وم������ن �إج�����م�����ايل ال��ن��ف��ق��ات احل�سابات ال�صحية الوطنية يف الأردن

---

���ص���ح���ة ت���ق���اري���ر احل�������س���اب���ات ال�����ص��ح��ي��ة
ال���ن�������س���ب���ة امل����خ����� ّ����ص���������ص����ة ل���ل���� ّ
يف م���������وازن���������ة ح������ك������وم������ة الأردن ال�������وط�������ن�������ي�������ة يف الأردن

ن�صيب ال��ف��رد م��ن النفقات على الرعاية ت���ق���اري���ر احل�������س���اب���ات ال�����ص��ح��ي��ة
�����ص��ح��ي��ة ،م�����ص�� ّن��ف ب��ح�����س��ب اجل��ن�����س ال�������وط�������ن�������ي�������ة يف الأردن
ال
ّ

---

---

الدرجة التّي ح�صل عليها الأردن يف التقرير التقرير العاملي للفجوة بني اجلن�سني
ال�صحةوالبقاء
العامليللفجوةبنياجلن�سنييف ّ

ال�صحة/تقرير ال��وف��ي��ات يف
الأ�������س������ب������اب ال����رئ����ي���������س����ي����ة ل����ل����وف����اة ،وزارة
ّ
ت���������ص����ن����ي����ف م�����������ص����� ّن�����ف�����ة اجل����ن���������س الأردن ،دائ���رة الإح�����ص��اءات العا ّمة

ح����االت ال�����س��رط��ان (ال���ث���دي وال��ق��ول��ون) وزارة ال�����ص��ح��ة ،اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
���ص���ح���ي
ال���ت���ي ُك�����ش��ف ع��ن��ه��ا يف م���راح���ل م��ب��ك��رة ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ق���ط���اع ال���� ّ
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الهدف اال�سرتاتيجي

 .1ت������وف���ي��ر خ�������دم�������ات رع�����اي�����ة
���������ص����ف����ة
�����ص����ح����ي����ة ج������ي������دة وم����ن ِ
 .2زي������������ادة ك������ف������اءة وف���ع���ال���ي���ة
�إدارة ال������ب������ن������ى ال����ت����ح����ت����ي����ة

الربنامج

ب���رن���ام���ج م���راك���ز
الرعاية ال�صحية/
اخل�������������دم�������������ات
ال�صحية الأ ّول��ي��ة

هدف الربنامج

امل� ّؤ�شر املقرتح

م�صادر البيانات
معدل النجاة من ال�سرطان (بعد � 5سنوات وزارة ال�����ص��ح��ة ،اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
���ص���ح���ي
م��ن ال���ع�ل�اج) ،م�����ص�� ّن��ف بح�سب اجلن�س ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ق���ط���اع ال���� ّ
ع���دد م��راك��ز ال��رع��اي��ة الأ ّول���ي���ة وال�شاملة وزارة ال�����ص��ح��ة ،اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة
���ص���ح���ي
امل�����ؤه���� ّل����ة مل���ع���اجل���ة احل�������االت ال��ن��ف�����س��ي��ة ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ق���ط���اع ال���� ّ

دائ�������رة الإح�����������ص�����اءات ال���ع���ا ّم���ة/
م�������������س������ح �������ص������ح������ة الأ�����������س����������رة

ُي�����������ح�����������ت�����������������������س�����������ب،
ع��������دد احل������������االت ال���ن���ف�������س���ي���ة ال����تّ����ي مل
�����ص�����ح�����ة ك���م�������ص���در
ع����وجل����ت ،م�������ص��� ّن���ف ب��ح�����س��ب اجل��ن�����س وزارة ال������ ّ
ّ
االرت���ق���اء ب��ج��ودة اخل���دم���ات ال��تّ��ي ت��وف��ره��ا امل��راك��ز ن�سبة الأط��ف��ال م��ا ب�ين عمر � 23-6شه ًرا
ال�صحية وخ��دم��ات ال ّ
�����ص��ح��ة الإجن��اب��ي��ة ومكافحة ال��ذي��ن يتناولون احل�� ّد الأدن���ى م��ن النظام
الأم��را���ض املعدية وغ�ير املعدية وحت�سني ال�سلوكيات الغذائي املقبول ،م�ص ّنفة بح�سب اجلن�س
ال�صحة
ال�صحية يف املجتمع ورف���ع ج���ودة خ��دم��ات ّ
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وحت�����س�ين خ���دم���ات الأم����وم����ة وال��ط��ف��ول��ة ن�سب الإ�صابة بفقر الد ّم لدى الأطفال ما بني
عمر� 59-6شه ًرا ،م�ص ّنفة بح�سب اجلن�س
ن���������س����ب الإ��������ص�������اب�������ة ب����ف����ق����ر ال���������دمّ
ل�����دى ال���ن�������س���اء م����ا ب��ي�ن ع���م���ر
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ع��دد الن�ساء ال��ل��وات��ي تع ّر�ضن لإ���ص��اب��ات
م��ن ج���� ّراء ال��ع��ن��ف اجل�����س��دي �أو اجلن�سي

دائ��رة الإح�صاءات العا ّمة  /نفقات
توفري ت�أمني ّ
�صحي �شامل لكا ّفة املواطنني الأردنيني من ن�سبة الت�أمني
ّ
ال�صحي للفئات الأ�ش ّد فق ًرا وم�������س���ح دخ�����ل الأ������س�����رة امل��ع��ي�����ش��ي��ة
خالل تغطية فئات جديدة والعمل على تغطية الأطفال ما
ال�صحي بالتعاون
بني عمر ( )18-0حتت مظ ّلة الت�أمني
ّ
ب���رن���ام���ج ت��و���س��ي��ع
��ا���ص وم�ؤ�س�سة ال�ضمان االجتماعي
زي���������ادة ن�������س���ب���ة ال�������س���ك���ان ال���ذي���ن ن�����ط�����اق ت��غ��ط��ي��ة م��ع القطاع اخل ّ
وتوفري الدعم املايل املنا�سب ل�صندوق الت�أمني ال�صحي
ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ت��غ��ط��ي��ة ���ص��ح��ي��ة ���ش��ام��ل��ة
ّ
ال��ت���أم�ين ال�صحي
أخرى ن�����س��ب��ة �إن���ف���اق امل���واط���ن�ي�ن م���ن �أم��وال��ه��م
ّ لبلوغ هذا الهدف والتعاقد مع قطاعات طبية �
�����ص��ح��ة
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة وزارة ال
ّ
��ا���ص��ة م��ن �إج��م��ايل النفقات ال�صحية
لتوفري اخلدمات الطبية للأ�شخا�ص احلائزين على اخل ّ
ال�صحة
الت�أمني الطبي من خارج نطاق م�ؤ�س�سات وزارة
ّ

الهدف اال�سرتاتيجي

 4.3.3العمل

امل� ّؤ�شر املقرتح

الربنامج

هدف الربنامج

---

---

دائ����������رة الإح�����������ص�����اءات
الأفراد العاملون (يف عمر اخلام�سة ع�شر
ال���ع���ا ّم���ة/ن���ف���ق���ات وم�����س��ح
وم��ا ف��وق) مع ت�صنيفهم بح�سب اجلن�س
دخ����ل الأ�����س����رة امل��ع��ي�����ش��ي��ة

---

---

ال��ن�����س��ب��ة امل���ئ���وي���ة امل��ن�� ّق��ح��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة دائرة الإح�صاءات العا ّمة/
ال�����ن�����������س�����ائ�����ي�����ة يف االق�����ت�����������ص�����اد م�����س��ح ال��ع��م��ال��ة وال��ب��ط��ال��ة

زي�������������ادة ع���������دد ال�����ع����� ّم�����ال
الأردن����ي��ي�ن يف ����س���وق ال��ع��م��ل
---

زي�������������ادة ع���������دد ال�����ع����� ّم�����ال ب���رن���ام���ج ال���ت���دري���ب
الأردن����ي��ي�ن يف ����س���وق ال��ع��م��ل وال��������ت��������وظ��������ي��������ف
خ��ف�����ض ال��ن��زاع��ات العمالية
ب������رن������ام������ج ب���ي���ئ���ة
اجل���م���اع���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م��ع
ال���ع���م���ل امل��ن��ا���س��ب��ة
ال���������ش����رك����اء االج���ت���م���اع���ي�ي�ن

---

م�صادر البيانات

ت����وزع الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ح�����ص��ل��وا على
دائرة الإح�صاءات العا ّمة/
وظيفة ج��دي��دة يف عمر اخلام�سة ع�شر
م�سح فر�ص العمل امل�ستحدثة
وم����ا ف����وق  ،ت�����ص��ن��ي��ف ب��ح�����س��ب اجل��ن�����س
ال��درج��ة ال�� ّت��ي حت�صل عليها الأردن يف
ال������ت������ق������ري������ر ال�����ع�����امل�����ي
ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��امل��ي للفجوة ب�ين اجلن�سني
ل���ل���ف���ج���وة ب��ي�ن اجل��ن�����س�ين
يف امل�����ش��ارك��ة وال���ف���ر����ص االق��ت�����ص��ادي��ة

زيادة نطاق خدمات
ع����دد ال��ن�����س��اء ال���ع���ام�ل�ات يف ب��رن��ام��ج
التدريب والتوظيف
ال�������ف�������روع االق����ت���������ص����ادي����ة امل���ن���ت���ج���ة
امل��ق��دم��ة ل�ل�أردن��ي�ين
ع�����دد الأ����ش���خ���ا����ص ال���ع���ام���ل�ي�ن ال���ذي���ن
ي���ب���ادرون ط��وعً��ا ب���الإب�ل�اغ ع��ن تع ّر�ضهم مل ُي�������ح�������ت���������������س�������ب
�صون حقوق العمال
���ش��خ�����ص��يً��ا �إىل ال��ت��م��ي��ي��ز �أو ال��ت��ح�� ّر���ش ،وزارة ال���ع���م���ل ك��م�����ص��در
م�����ع ت�������ص���ن���ي���ف���ه���م ب���ح�������س���ب اجل���ن�������س
وزارة

ال������ع������م������ل

 4.3.4ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية
الهدف اال�سرتاتيجي

الربنامج

امل� ّؤ�شر املقرتح
هدف الربنامج
ع������دد امل�������ش���ارك�ي�ن يف االج���ت���م���اع���ات
ال���������������ش��������ؤون
وزارة
واحل�����وارات م��ع ق���وى و�أح�����زاب املجتمع
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال�ب�رمل���ان���ي���ة
امل���دين ،م��ع ت�صنيفهم بح�سب اجلن�س
م�صادر البيانات

زي�������������ادة درج�������ة ال���درج���ة ال��� ّت���ي حت�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا الأردن
ال������ت������ق������ري������ر ال�����ع�����امل�����ي
ال������ت������ع������اون ب�ي�ن يف ال���ت���ق���ري���ر ال����ع����امل����ي ل���ل���ف���ج���وة ب�ين
ل���ل���ف���ج���وة ب��ي��ن اجل��ن�����س�ين
تطوير �آل��ي��ات اال ّت�����ص��االت برنامج التنمية ال�سيا�سية ال�����������س�����ل�����ط�����ت��ي��ن اجل���ن�������س�ي�ن يف ال���ت���م���ك�ي�ن ال�����س��ي��ا���س��ي
ت���و����س���ي���ع ق���اع���دة
وامل���������ش����ارك����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وال ّ
���������ش�����ؤون ال�برمل��ان��ي��ة
�������ة
ك
�������ش�������ار
�
�������
مل
ا
يف احل����ي����اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
ال��������� ّ��������ش���������ؤون
ن�������س���ب���ة امل�����ق�����اع�����د ال�����ت�����ي ت�����ش��غ��ل��ه��ا وزارة
وتنمية
ال�سيا�سية
ال���ن�������س���اء يف ال��ب��رمل�����ان�����ات ال���وط���ن���ي���ة ال��� ّ��س��ي��ا���س��ي��ة وال�ب�رمل���ان���ي���ة
احل���ي���اة احل��زب��ي��ة
عدد م� ِّؤ�س�سي الأحزاب ال�سيا�سية وهيئتها دائرة الإح�صاءات العا ّمة/
ال��ع��ا ّم��ة ،م��ع ت�صنيفهم بح�سب اجلن�س امل������ؤ������ش�����رات ال � �ج � �ن� ��دري� ��ة
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املراجع

منظمة العمل الدّوليةّ ،
■ حتقيق امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف املنطقة العربية يف و�سط عامل العمل املتغي ،تقرير ّ
منظمة العمل الدّولية.
ال�سنوي للميزنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي  ،Annual Analytical Report of Gender Responsive Budgetingوزارة ّ
ال�ش�ؤون
■ التقرير التحليلي ّ
ال�سيا�سية والربملانية.)5( ،
■ اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ض ّد املر�أة،

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

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

■ ّ
اخلطة الوطنية ّ
ال�شاملة حلقوق الإن�سان للأعوام (� ،)2025-2016سفارة الأردن.
http://jordanembassy.or.id/_2file_obj/pdf/Comprehensive-National-Plan-for-Human-Rights.pdf

■ دائرة املوازنة العا ّمة ،وثيقة املوازنة ( ،)2019دائرة املوازنة العا ّمة.
ال�سكان ،اململكة ،)2017-2010(،دائرة الإح�صاءات العا ّمة.
■ جداول امل�ؤ�شرات اجلندرية ّ ،
■ التقرير العاملي للفجوة بني اجلن�سنيhttp://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf ،

■ التقرير العاملي للفجوة بني اجلن�سني،)2018( ،

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018

■ تقارير التنمية الب�شرية ،برنامج الأمم املتّحدة الإمنائيhttp://hdr.undp.org/en/countries/profiles/JOR ،

■ قاعدة البيانات التفاعلية ،الوالدات بح�سب اجلن�س واملحافظة ،دائرة الإح�صاءات العا ّمة.
■ الد�ستور الأردينwww.parliament.jo/en/nod/150 ،

■ ر�ؤية الأردن ،)59( ،2025
http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report Details/ArticleId/247/smid/420/ArticleCategory/58/Jordan-2025

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

■ ر�ؤية الأردن ، 2025
http://inform.gov.jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/247/Jordan-2025

■ قانون العمل ،املادّة ( ،)72وزارة العمل.
ال�صحة والتعليم (،)MOHE
■ اال�سرتاتيجية الوطنية لوزارة
ّ
http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/National%20HRD%20Strategy-ar.pdf

■

ال�صحة لوكالة التنمية الدولية التّابعة للواليات املتّحدة health sector USAID
برنامج متكني املر�أة يف قطاع
ّ

programme empowers women in

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

■ دليل تطبيق املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،التقرير الدويل للجنة �أك�سفورد للإغاثة يف حاالت املجاعة «�أوك�سفام» ،جلنة �أك�سفورد للإغاثة يف حاالت املجاعة.
■ ت�سريع التقدم املحرز يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة يف �إفريقيا .تقرير التنمية الب�شرية يف �أفريقيا  .2016نيويورك :برنامج الأمم املتّحدة الإمنائي.
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امللحق ()1

الئحة ب�أ�سئلة املقابلة املع ّمقة
ورقة �سيا�سات:
املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي – ال�سياق الأردين

دليل املقابلة
ُو�ضع هذا الدليل لإدارة املقابالت املع ّمقة التّي �أجريت مع خمتلف اجلهات املعنية من �أجل جمع املعلومات
والتحليالت املتع ّلقة باملو�ضوع املطروح ب�صورة �أف�ضل؛
املقدمة وا�ستمارة املوافقة –  5دقائق
ّ
مقدمة للمقابلة التّي �أُجريت مع اجلهات املعنية
�أُجريت هذه املقابلة للح�صول على معلومات ب�ش�أن املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي وقد �صيغ عدد من الأ�سئلة،
ُطرح معظمها على كا ّفة الأ�شخا�ص الذين �أُجريت معهم املقابلة ،فيما ُطرحت يف بع�ض احلاالت �أ�سئلة عفوية على
�أ�شخا�ص ومل تطرح على �آخرين واعتمد ذلك على خربة ال�شخ�ص الذي تجُ رى معه املقابلة.
ال�س�ؤال (:)1
ّ

هل �إدماج م�ؤ�شرات النوع االجتماعي يف �إعداد املوازنة العامة موجود يف الت�شريعات؟
هل تعد املوازنة العامة بطريقة م�ستجيبة للنوع االجتماعي؟ كيف؟
هل ت�أخذ هذا بعني االعتبار عند �إعداد املوازنات؟
ال�س�ؤال (:)2
ّ

من خالل ال�سيا�سات احلكومية ،ما هي فئات املجتمع التي تعترب مهم�شة �أو تعاين من اللاّ م�ساواة؟ وهل لهذه
خا�صة بها؟
الفئات بنود يف املوازنة ّ
ال�س�ؤال (:)3
ّ

ما هي خربة الأردن يف �إعداد موازنات م�ستجيبة للنوع االجتماعي؟ هل هناك قطاعات �أو م�شاريع يظهر
فيها؟
ال�س�ؤال (:)4
ّ

ما هي الأدوات امل�ستخدمة يف �إعداد 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
ّ

أهم املو ّؤ�سرات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي التي يجب دجمها باإعداد املوازنة؟
ما هي ا ّ
ال�صوؤال (:)11
ّ

ما هي اآلية التّوفيق بي العمل على ّ
الالمركزية واإعداد املوازنات امل�ستجيبة للنوع االجتماعي؟
ال�صوؤال (:)12
ّ

أهم االإح�ساءات واملعلومات املطلوبة الإعداد مثل هذه املوازنات؟
ما هي ا ّ
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