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 مقدمةال

تساعد  ،ذات أبعاد اقتصادية واجتماعيةأداة تخطيط مالي الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي ُتعتبر 
 ، وذلؾ بيدؼ التأكد مفالعامة الموازنةوتنفيذ الحكومة في إدماج منظور النوع االجتماعي عند إعداد 

النوع  أساس تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وىادفة إلى إلغاء التمييز القائـ عمى
حددة لكؿ مف النساء المحتياجات اال، وبما يمبي االجتماعي في أسموب تقديـ الخدمات الحكومية

 .في المجتمع المعني والرجاؿ، البنات واألوالد

 مف خبلؿ وتمكينيا المرأة ، وحماية حقوؽتحقيؽ عدالة النوع االجتماعي الدستور األردني ضمفلقد 
 النيج ىذا الممؾ عبداهلل الثاني ابف الحسيفكَرس جبللة  ، كماالنصوص التشريعية العديد مف
"تطوير ما احتوتو الورقة النقاشية الثانية تحت عنواف  في توجيياتو الممكية السامية ضمف الدستوري

مف حيث االستمرار في حماية حقوؽ جميع المواطنيف  نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع األردنيين"
  التي كفميا الدستور األردني.

بعيدًا عف متطمبات الدستور األردني،  بالنسبة لممرأة األردنية وعمى الرغـ مف ذلؾ ال زاؿ واقع الحاؿ
 واإلنصاؼ التي تظير بأف المرأة ال تتمتع بالعدالةمجموعة مف المؤشرات خبلؿ ويبدو ذلؾ جميًا مف 

مع الرجؿ في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية. ومف أبرز ىذه المؤشرات؛  بالمقارنة
%، ومعدؿ المشاركة السياسية لممرأة 13.2ة األردنية في القوى العاممة التي بمغت مشاركة المرأنسبة 

% في كؿ مف مجمسي األعياف والنواب، عممًا بأف نيج الكوتا النسائية في عممية 12التي بمغت 
كما بمغت عضوية . فقط %12االنتخابات البرلمانية قد ساعد في وصوؿ نسبة البرلمانيات إلى 

% في حيف أف نسبة اإلناث إلى الذكور 2.3الس أمناء الجامعات الحكومية ما نسبتو النساء في مج
 . 1%32.6في الييئة التدريسية لمرحمة الجامعة قد بمغت حوالي 

                                                           
1
 .1552دائرة اإلحصاءات العامة، األردن في أرقام،   
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الدولي  األردف في مجاؿ فجوة النوع االجتماعي، فقد أظير التقريرتقييـ و  ترتيب أما عمى صعيد
 119زالت تسجؿ اتساعًا، حيث تراجع ترتيب األردف مف المرتبة لمفجوة الجندرية بأف ىذه الفجوة ال 

% إلى 60.9، كما تراجع مستوى التقييـ مف 2014في عاـ  134إلى المرتبة  2013في عاـ 
 .2% عمى التوالي59.7

يمبي متطمبات وقضايا النوع االجتماعي في إعداد الموازنة العامة بغية لوعميو، فقد جاء ىذا الدليؿ 
مى مدى كفاءة وفعالية اإلنفاؽ المبني عمى نيج النوع االجتماعي في تحقيؽ العدالة وتكافؤ الوقوؼ ع

استجابة لنصوص  وذلؾ ،الفرص بيف اإلناث والذكور في المجتمع األردني وضمف كافة المجاالت
الدستور األردني المتعمقة بحماية وتمكيف المرأة، وما تضمنتو اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ 

لتمييز ضد المرأة )سيداو( واألىداؼ االنمائية لؤللفية واألجندة الوطنية مف بنود تتعمؽ بحقوؽ المرأة، ا
مف توجيات لتمكيف المرأة، إذ تقاطعت  االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنيةعبلوة عمى ما صاغتو 

ادفة إلى تمكيف المرأة الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي مع محاور االستراتيجية الرئيسة الي
اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، مما يؤكد ضرورة توفير المخصصات البلزمة لتمبية ىذه األىداؼ 

 .االستراتيجية الوطنية

موازنات النوع  لمعامميف في حقؿ اً عمميليكوف مرجعًا عمميًا و رشادي اإلدليؿ ىذا الإعداد  تـ وقد
 نفاؽإلا كفاءةة و فعاليمف إعداد وتنفيذ ومف ثـ متابعة وتقييـ  محممي الموازنات فمكَ يُ ول ،االجتماعي
وعمى الرغـ مف أىمية تحميؿ جانب اإليرادات في الموازنة . الموجو لمنوع االجتماعي الحكومي

، وذلؾ المستجيبة لمنوع االجتماعي، إال أف نطاؽ عمؿ ىذا الدليؿ يتناوؿ جانب النفقات العامة فقط
  لمممارسات العالمية األكثر شيوعًا في ىذا المجاؿ.  وفقاً 

في األردف وبما  مستجيبة لمنوع االجتماعيالموازنة تطبيؽ التمحور اليدؼ العاـ ليذا الدليؿ بمأسسة 
 لمنوع المستجيبة لموازنةتنفيذ ال المرجعيو  التشريعي إلطاروذلؾ بتحديد ا يضمف استدامتيا،

وتحديد  الموازنةيذه ب الشريكة الجيات لمنظومة المؤسسي إلطارا، ووضع األردف في االجتماعي
 المتطمباتمياميا ومسؤولياتيا وفقًا لمصبلحيات الممنوحة ليا بموجب التشريعات السارية، وتوضيح  

                                                           
2
 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2014, Jordan Country Profile, Geneva, 2014. 
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 ضمف  بالنتائج موجية االجتماعي لمنوع مستجيبة موازنة بناء أجؿ مف تمبيتيا الواجب والفجوات
الواجب السير بيا  اإلجرائية لخطواتمتضمنة ا تطبيؽال منيجية، وشرح لمحكومة العامة الموازنة إطار
 لمنوع مستجيبة موازنة بناءل عممية آلية، عبلوة عمى توفير العامة الموازنة دورة مراحؿ ضمف

تماشيًا مع رؤية ، تستند إلى أفضؿ الممارسات الدولية في ىذا المجاؿ، بالنتائج موجية االجتماعي
ورسالة دائرة الموازنة العامة بتخصيص أمثؿ لمموارد المتاحة لمتمَكف مف تحقيؽ األىداؼ واألولويات 

  .3الوطنية وبما يعزز أركاف التنمية المستدامة

تبويب واحتساب في  إرشادية عمميةحاالت ( 1ومف جية أخرى، تضمف الدليؿ وضمف الممحؽ رقـ )
البرامج الحكومية المنفذة مف خبلؿ الموازنة العامة. أما مخصصات النوع االجتماعي ضمف بعض 

 لمنوع المستجيبة الموازنة إعداد  استخداميا في المقترح نماذجالو  جداوؿال ( فقد تضمف2الممحؽ رقـ )
 لمنوع الحساسة المؤشرات مف ( مجموعة3ـ الدليؿ وضمف الممحؽ رقـ )، في حيف قدَ االجتماعي
 لممرأة الوطنية االستراتيجية بمحاور والمرتبطة العامة الموازنة لقانوف تضمينيا المقترح االجتماعي
 لمنوع المستجيبة الموازنة أداء وتقييـ متابعةل المقترحة نماذجاللؤللفية. أما  اإلنمائية واألىداؼ األردنية

   ( مف ىذا الدليؿ.4االجتماعي فقد تـ إدراجيا ضمف الممحؽ رقـ )

 المالي اإلصبلح ومشروع العامة الموازنة دائرة بيف ما والتنسيؽ بالتعاوف لقد تـ إعداد ىذا الدليؿ
 الدائرة بيف ما المشترؾ التعاوف جيود إطار ضمف وذلؾ الدولية، لمتنمية األمريكية الوكالة مف المموؿ

 يعتبر ىذاو  .االجتماعي لمنوع المستجيبة الموازنة إطار ضمف المبذولة الجيود لتوثيؽ والمشروع
ضمف سمسمة  2008لمنظومة الموازنة الموجية بالنتائج التي تـ بدء العمؿ فييا عاـ الدليؿ استكمااًل 

منيجية الموجية بالنتائج التـ إعداد الدليؿ وفؽ  حيث ،في األردفاالصبلح المالي مشروع 
(Results-Oriented Gender Responsive Budgeting) موازنة  تطبيؽ السير في بغية

لتمكيف  وبما يحقؽ األىداؼ الوطنية المنشودة األداءكفاءة و  فعاليةبة لمنوع االجتماعي تتسـ مستجيب
 مف خبلؿ ما يمي:المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وذلؾ 

                                                           
3
 دائرة الموازنة العامة، دليل دائرة الموازنة العامة.  
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  تبني مؤشرات أداء تخدـ أغراض الموازنات المستجيبة لمنوع االجتماعي، إذ أف وضع
مرتبطة ببرامج أو مشاريع الوزارة/الدائرة تساعد في حساسة لمنوع االجتماعي مؤشرات أداء 
 .وحجـ المنافع المتحققة اإلنفاؽ المبني عمى نيج النوع االجتماعيمتابعة وتقييـ 

  االجتماعي لمنوع الموجو اإلنفاؽ وكفاءةاألداء  فعاليةنماذج خاصة لمتابعة وتقييـ  تصميـ. 
 جداوؿ ونماذج إعداد الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي تعتمد األسموب المتبع  تصميـ

 أوجو وفؽ العامة الموازنة ضمف االجتماعي النوع دوليًا في تصنيؼ وتبويب مخصصات
 تمبية في المخصصات ىذه كفاية مدى مف والتأكد ومتابعة رصد يسيؿ مما استخداماتيا،
 أىداؼ يخدـ وبما واالقتصادي، والسياسي االجتماعي التمكيف محاور ضمف المرأة احتياجات

 في النظر إعادة مف بد ال كاف وضمف ىذا السياؽ،. األردنية لممرأة الوطنية االستراتيجية
 التي اإلناث مخصصات فصؿ يتـ بحيث االجتماعي، النوع وموازنات بيانات عرض أسموب
 المخصصات تمؾ عف الحكومية، الدائرة/الوزارة داخؿ العامميف تعويضات بند ضمف تصب

 مما عاـ، بشكؿ اإلناث لصالح الدائرة/الوزارة قبؿ مف المقدمة الخدمات مقابؿ المرصودة
 المرأة لتمكيف تمبيتو مدى مف والتأكد العاـ،الحكومي  اإلنفاؽ أوجو تتبع إلى النياية في يؤدي
 .المجاالت كافة ضمف
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 4والتعميق حولها الدليلإضاءات إرشادية لتفسير أهم المصطمحات والمفاهيم الواردة في هذا  .1

خطة الحكومة لسنة مالية مقبمة لتحقيؽ االىداؼ الوطنية المنشودة ضمف اطار الموازنة العامة: 
وتتضمف المبالغ المالية التي تحصميا الدولة )اإليرادات(، والمبالغ التي تنفقيا  مالي متوسط المدى

 .)النفقات(

: الخطة المالية Medium Term Fiscal Framework (MTFF)االطار المالي متوسط المدى
لمحكومة وسياستيا خبلؿ المدى المتوسط المستندة الى توقعات االقتصاد الوطني والمبنية عمى عدد 

 المرتكزات والفرضيات وتوقعات المؤشرات االقتصادية الرئيسية.مف 

: خطة Medium Term Expenditure Framework (MTEF)اطار االنفاق متوسط المدى
 الحكومة التفصيمية لمنفقات العامة المتوقعة لمدوائر الحكومية خبلؿ المدى المتوسط.

أي وزارة او دائرة او سمطة او ىيئة عامة تدخؿ موازنتيا ضمف الموازنة العامة  الدائرة الحكومية:
 لمدولة.

: المبالغ المخصصة لمدوائر الحكومية )السقوؼ( لتمويؿ كافة بنود نفقاتيا الجارية النفقات العامة
 والرأسمالية حسب قانوف الموازنة العامة السنوي.

الموازنة العامة في األردف بأربع مراحؿ رئيسية ىي: ورة د: تمر دورة الموازنة العامة في األردن
قرار قانوف المو   والتقييـ. ازنة، وتنفيذ الموازنة، والمراقبةإعداد الموازنة، وا 

التخطيط  لربط أداةوىي  :Results Oriented Budget (ROB)الموازنة الموجهة بالنتائج 
 لموزارات/الوحدات االستراتيجية األىداؼ تحقيؽ مدى لموقوؼ عمى االستراتيجي بالتخطيط المالي

 بالنتائج العاـ اإلنفاؽ ربطبالوطنية. كما ُتعنى  واألولويات األىداؼ تحقيؽ مع وترابطيا الحكومية

                                                           
4
منشورات دائرة الموازنة ، وتعتبر الدليل هذا في الواردة والمفاهيم المصطلحات مع التعامل يسهل سوف الجزء هذا في جاء ما قراءة إن  

المرجع الرئيس للمفاهيم المالية المستخدمة في الدليل. أما التعريفات األخرى فمصدرها الجهات ذات العالقة والمشار إليها ضمن  العامة
 قائمة المراجع المرفقة.
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 منظومة خبلؿ مف والمشاريع واألنشطة البرامج عمى اإلنفاؽ وفعالية كفاءة قياسبيدؼ  والمخرجات
 .موضوعية أسس وفؽ المساءلة وتطبيؽ الشفافية يحقؽ، وبما األداء قياس مؤشرات

ىي عبارة عف شجرة حسابات تشمؿ : Chart of Accounts (CoA)ابات خارطة الحس
التصنيفات الرئيسية المتبعة في إعداد الموازنة العامة وىيكؿ كؿ تصنيؼ ومكوناتو ويتضمف ىيكؿ 

التصنيؼ الوظيفي، تصنيؼ البرامج، خارطة الحسابػات )التصنيؼ التمويمي، التصنيؼ التنظيمي، 
 .)التصنيؼ الجغرافي وحساب دفتر األستاذ العاـ

التي يحددىا المجتمع  والسموكيات دوار والمسؤولياتأليشير ىذا المصطمح الى االنوع االجتماعي: 
 ثقافةرجع ذلؾ الى وي رجاؿالنساء و لم در الصورة التي ينظر بيا المجتمعويعني الجن ،لممرأة والرجؿ

  بيف الرجؿ والمرأة . )الجنسية(، وليس الى االختبلفات البيولوجية السائدة المجتمع

والفرص المتاحة  واالحتياجات : ويشير إلى العدالة في الحقوؽ والمسؤولياتعدالة النوع االجتماعي
 لكؿ مف النساء والرجاؿ، البنات واألوالد في ذات المجتمع. 

ىي : Gender Responsive Budgeting (GRB) االجتماعيالموازنة المستجيبة لمنوع 
تمؾ الموازنة الحكومية التي تصاغ استنادًا إلى تقدير االختبلؼ في أدوار واحتياجات النساء والرجاؿ 
في المجتمع. وتيدؼ ىذه الموازنات الى تجسيد احتياجات المرأة خبلؿ جميع مراحؿ عممية وضع 

والتنفيذ والمتابعة  واإلقرار إلعداد الموازنة المتبعة أثناء التخطيطالعمميات  السياسات، بما في ذلؾ
  والتقييـ.

ذات أبعاد اقتصادية مالية وبمعنى آخر، فاف الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي ىي أداة 
بما يعزز  ،تخصيص الموارد المالية المتاحةو  ، اإليراداتو  النفقات ىيكمة إعادة تيدؼ إلى ،واجتماعية

 . عدالة النوع االجتماعي

اء جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة الصادرة عف الجمعية العامة لؤلمـ وىي اتفاقية إلغاتفاقية سيداو: 
عمى الحالية مع تحفظاتو  2007في عاـ  صادؽ األردف عمى ىذه االتفاقية وقد ،1979المتحدة عاـ 
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ة الشرعية والقانونية في تطبيقيا لدى أي بمد صادؽ . ىذا وتتخذ االتفاقية الصف(16و  9المواد )
مصطمح التمييز رؼ االتفاقية عَ بندًا. وتُ  30أجزاء تحوي في مجمميا  5تكوف االتفاقية مف تو عمييا. 

 أو آثاره مف ويكوف الجنس أساس عمى يتـ تقييد أو استبعاد أو تفرقة أي" :ضد المرأة بما يمي
 والحريات اإلنساف بحقوؽالنيؿ مف االعتراؼ بالمرأة، عمى أساس تساوي الرجؿ والمرأة  أغراضو
 أو آخر، ميداف أي في أو والمدنية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المياديف في األساسية

 . "ا الزوجيةبغض النظر عف حالتي ليا وممارستيا بيا تمتعياإبطاؿ االعتراؼ لممرأة بيذه الحقوؽ أو 

وييدؼ إلى تمكيف المرأة في عدة مجاالت ىي: التعميـ، الصحة، الحماية التمكين االجتماعي لممرأة: 
مف العنؼ، البيئة والتغير المناخي، وتمكيف المرأة ذات الحاجات األساسية والتحديات الخاصة بما 

 .في ذلؾ المرأة ذات اإلعاقة والمرأة كبيرة السف

المرأة في الحياة العامة والسياسية والحزبية،  وييدؼ إلى تعزيز مشاركةالتمكين السياسي لممرأة: 
 القرار وتبؤىا لممناصب القيادية.وتفعيؿ مشاركتيا في مواقع اتخاذ 

وتوفير الفرص العادلة ليا في ، في سوؽ العمؿالمرأة  تمكيف يدؼ إلىوي التمكين االقتصادي لممرأة:
 الوظائؼ المختمفة ودوف تمييز باألجر عف الرجؿ. 

وضع السياسات العامة المتعمقة   الجية المسؤولة عف وىي: لمرأةاألردنية لشؤون االوطنية  المجنة
بالمرأة في جميع المجاالت وتحديد األولويات والخطط والبرامج، والمشاركة في رسـ الخطط الوطنية 

 كما تقوـ المجنة بصياغة التنموية وخطط التطوير الخاصة بكؿ قطاع لو مساس بشؤوف المرأة.
، والعمؿ عمى تحديثيا وتطويرىا، ومتابعة تنفيذىا وتقويميا بشكؿ األردنية االستراتيجية الوطنية لممرأة

ف مع المؤسسات دوري، ودراسة الصعوبات التي تواجو تنفيذىا والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ ليا بالتعاو 
التمكيف  التالية:الرئيسة المحاور  حوؿ الوطنية لممرأة األردنية وتتمحور االستراتيجية. المعنية

ضمف  المحاور المستعرضة. أما والتمكيف االقتصادي لممرأة التمكيف السياسي االجتماعي،
االستراتيجية ومجاالتيا، وىي محاور ينبغي أف تندرج أىدافيا ضمف جميع محاور ؛ االستراتيجية

دمج الثقافة المجتمعية الداعمة لتمكيف المرأة، اإلعبلـ وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت،  وتشمؿ:
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التطوير المؤسسي و ، النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج والموازنات الوطنية
 لممرأة الوطنية االستراتيجيةويوضح الشكؿ التالي محاور  .5لممنظمات العاممة في إطار تمكيف المرأة

 .األردنية

 (1) رقم شكل

 

 مؤتمر قمة األلفية، حيث تبنت 2000في عاـ  األمـ المتحدةنظمت  األهداف اإلنمائية لأللفية:
، والجوع المدقع الفقر عمى القضاء األىداؼ اإلنمائية الثمانية وىي: -ومنيا األردف – دولة 189
 وفيات معدؿ تخفيض، المرأة وتمكيف الجنسيف بيف المساواة تعزيز، االبتدائي التعميـ تعميـ تحقيؽ
 وغيرىا والمبلريا اإليدز/  البشرية المكافحة نقص فيروس مكافحة، النفاسية الصحة تحسيف، األطفاؿ

 .التنمية اجؿ مف عالمية شراكة اقامةالبيئية،  االستدامة كفالة، االمراض مف

وىو عبارة عف مجموع قيـ السمع النيائية والخدمات التي ينتجيا : (GDP)الناتج المحمي اإلجمالي 
 االقتصاد خبلؿ فترة زمنية معينة، تكوف عادة سنة واحدة.

                                                           
5
 ( الوثيقة المرجعية.1556-1552اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة، االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية )  
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وىي المؤشرات التي تعبر عف مدى تغطية التشريعات : (Tools Indicators)مؤشرات األدوات 
وتوافر السياسات والبرامج التي تنفذىا الحكومات لمعالجة قضايا محددة ونطاؽ تغطيتيا. وألغراض 

 ىذا الدليؿ فإف قضايا النوع االجتماعي ىي مثار االىتماـ. 

 مستوى األداء، حيث:  لقياس ةأداىو  6مؤشر األداء:
، المخرجات، عممياتالمدخبلت، ال:  كافة مراحؿ العمؿ ببية التي تربط بيفالعبلقة الس بيف ي -

  واألثر. ،النتائج
 في االداء  يكشؼ عف مواطف القصور  -
ف االدارة مف اتخاذ اجراءات تصحيحية بالوقت المناسب لضماف تحقيؽ االىداؼ يمك   -

 المخطط ليا.
 اجتماعية.يعد بمثابة إنذار مبكر ألي حالة اقتصادية أو  -

 ,Specificوالتي تعبر عف اآلتي:  "SMART"ميزات مؤشر األداء الجيد تتصؼ بما يعرؼ 
Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound     فبل بد أف يكوف المؤشر

الجيد: محدد وواضح لوصؼ حالة مستقبمية معينة، قابؿ لمقياس بأسموب كمي أو نوعي، قابؿ 
لموارد المتاحة، ذو عبلقة بالنتائج المطموب تحقيقيا عمى المستوى الوطني، أف يتـ لمتحقيؽ في ظؿ ا

 تحقيؽ النتائج ضمف إطار زمني محدد.

يعنى بقياس المخرجات المباشرة لمبرامج/ المشاريع/ االنشطة بيدؼ تقييـ : Output مؤشر المخرج
ختبار العبلقة السببية بيف مدى اتساؽ مخرجات البرامج والمشاريع مع السياسات المؤسسية )ا

المخرجات المباشرة لمبرامج/ المشاريع/ االنشطة والسياسات المؤسسية( والتي تؤدي بالنياية إلى 
 .(Outcomes) تحقيؽ النتائج المرجوة

                                                           
 
6
 UNDP, "HANDBOOK ON PLANNING, MONITORING AND EVALUATING FOR DEVELOPMENT RESULTS" 

Judy Kusek & Ray Rist, World Bank Publications, "Ten Steps to a Results-Based Monitoring & Evaluation System" 
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يعنى بقياس نتيجة المخرجات عمى المدى المتوسط لمبرامج/ المشاريع/  :Outcome مؤشر النتيجة
االنشطة بيدؼ تقييـ مدى اتساؽ نتائج تنفيذ السياسات مع األىداؼ االستراتيجية المؤسسية، والتي 

 . (Impact) تؤدي بالنياية إلى تحقيؽ األثر المطموب

ى البعيد لمبرامج/ المشاريع/ االنشطة يعنى بقياس نتيجة المخرجات عمى المد: Impact مؤشر األثر
بيدؼ تقييـ مدى اتساؽ األىداؼ االستراتيجية المؤسسية مع األىداؼ واألولويات الوطنية وىذا مف 

عمى األسر،  -مقصودة أو غير مقصودة –شأنو قياس اآلثار سواء كانت ايجابية او سمبية 
و برنامج. وىي تمكف مف تتبع مدى المؤسسات والبيئة الناجمة عف نشاط تنموي محدد كمشروع أ

التقدـ المحرز، وبياف النتائج المحققة، واتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسيف تقديـ الخدمات. وتعتبر 
مشاركة أصحاب المصمحة الحقيقية والمعنييف في تحديد المؤشرات امرًا ىامًا ألنيـ يستخدموف 

 المؤشرات ألغراض اتخاذ القرارات. 

: وىي المؤشرات المعنية برصد التغيرات المتعمقة بالنوع لمنوع االجتماعيالمؤشرات الحساسة 
االجتماعي في مجتمع ما عبر فترة زمنية محددة، وذلؾ لقياس مدى تحقيؽ عدالة النوع االجتماعي 
في كافة المجاالت. كما اف استخداـ المؤشرات الحساسة لمنوع االجتماعي سوؼ يؤدي إلى تخطيط 

 وفعالية وبما يحقؽ أىداؼ البرامج الوطنية.أكثر كفاءة 
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 واألدواتع االجتماعي: المفاهيم، األهداف الموازنة المستجيبة لمنو  .2

 مفهوم الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي 2.1

 موازنة بأنيا يعتقد مف االجتماعي لمنوع المستجيبة الموازنة حوؿ والشائعة الخاطئة المفاىيـ مف
 الشامؿ أف المفيـو إال أو أنيا تيدؼ إلى تفضيؿ النساء عمى الرجاؿ؛ والرجاؿ النساء بيف متساوية
 :7يعكس اآلتي االجتماعي لمنوع المستجيبة موازنةلم والعممي

  ىي استراتيجية تأخذ منظور النوع االجتماعي بعيف االعتبار عند صياغة السياسات
وبما يضمف فعالية   مف قبؿ الجيات الحكومية الوطنية، وعند رصد المخصصات المالية
 االنفاؽ المبني عمى أساس النوع االجتماعي.

  ىي نيج ييدؼ إلى تعزيز العدالة واإلنصاؼ بيف النساء والرجاؿ بيدؼ تعظيـ االستخداـ
األمثؿ لمموارد المالية الحكومية وتحقيؽ الكفاءة والفعالية في رصد المخصصات واالنفاؽ 

 جتماعي. وفؽ النوع اال
 احتياجات االعتبار بعيف تأخذ( واإليرادات النفقات) العامة المالية في العدالة لتحقيؽ أداة 

 . ورجاالً  نساءاً  المجتمع أفراد توقعات وتمبية االجتماعي، النوع

 أهداف الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي 2.2

أداء الموازنة العامة ومدى تمبيتيا لبلحتياجات ُتعد الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي وسيمة لتقييـ 
والمنافع المختمفة واألثر النيائي عمى كؿ مف النساء والرجاؿ، البنات واألوالد، مما يساىـ في تحقيؽ 
العدالة واإلنصاؼ في تمبية احتياجات النوع االجتماعي، باإلضافة لتحقيؽ الكفاءة والفعالية وتعزيز 

 اتخاذ القرار وتوزيع/إعادة توزيع الموارد المالية.المساءلة والمسؤولية في 

ة تصب في يتيدؼ الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي بشكؿ عاـ تحقيؽ ثبلثة أىداؼ رئيسو 
 : 8المجاالت التالية

                                                           
7
 Institute for the Equality of Women and Men, Manual for the application of Gender Budgeting, p. 21.  
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 زيادة الوعي بقضايا النوع االجتماعي وتحميؿ أثر الموازنات والسياسات الحكومية. -
محميًا مساءلة الحكومة تجاه مخصصات النوع االجتماعي وااللتزامات المترتبة عمييا  -

 .ووطنيًا ودولياً 
 إعادة صياغة الموازنات الحكومية والسياسات الوطنية لتعزيز عدالة النوع االجتماعي. -

 تقاطع ىذه األىداؼ معًا ودعـ كؿ منيا لآلخر. (2البلحؽ رقـ ) الشكؿويوضح 

 (2) شكل رقم

  

 مراحل الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي 2.3

تمر عممية تطبيؽ الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي بشكؿ عاـ عبر ثبلثة مراحؿ رئيسة؛ وكما 
 :9يمي

                                                                                                                                                                             
8
 Sharp, R., Budgeting for Equity: Gender budget initiatives within a framework of performance oriented 

budgeting, p. 10.  
9
 Quinn, S., Gender Budgeting: practical implementation Handbook, p. 17.  

مساءلة الحكومة تجاه 
مخصصات النوع       

االجتماعي 
وااللتزامات المترتبة 
عليها محلياً ووطنياً 

 ودولياً 

 

إعادة صياغة 
الموازنات الحكومية 
والسياسات الوطنية 
لتعزيز عدالة النوع 

 االجتماعي

زيادة الوعي بقضايا 
النوع االجتماعي 

وتحليل أثر 
الموازنات 

 والسياسات الحكومية
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 عمى الموازنة في التبايف أثر لتحديد االجتماعي النوع منظور مف الموازنة تحميؿ :األولى المرحمة 
 .والرجاؿ النساء

  إعادة صياغة السياسات وتوزيع الموارد لتحقيؽ النتائج المطموبة في عدالة النوع : الثانيةالمرحمة
 .االجتماعي

  :العمؿ بشكؿ منيجي لتضميف النوع االجتماعي في كافة عمميات الموازنةالمرحمة الثالثة. 
 

 (3شكل رقم )

 

الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي وفي ضوء دورة ىذه المراحؿ الثبلثة، يتضح بأف عممية تطبيؽ 
 ترتكز إلى نيجيف تشاركييف متداخميف:

 عتمد أسموب النيج التشاركي المنطمؽ مف القاعدة وي"Bottom-Up" بتحميؿ بدأ كونو ي
الموازنة مف منظور النوع االجتماعي لتحديد أثر التبايف في الموازنة عمى النساء والرجاؿ 

 كافة عمميات الموازنة. وتضميف النوع االجتماعي في 

 المرحلة األولى

تحليل الموازنة من 
منظور النوع 

االجتماعي لتحديد أثر 
التباين في الموازنة 
 على النساء والرجال

 المرحلة الثانية

إعادة صياغة 
السياسات وتوزيع 
الموارد لتحقيق 

النتائج المطلوبة في 
عدالة النوع 
 االجتماعي

 المرحلة الثالثة

العمل بشكل منهجي 
لتضمين النوع 

االجتماعي في كافة 
 عمليات الموازنة
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 عتمد أسموب النيج التشاركي االستراتيجي الوطني وي"Top-Down"  كونو يرتكز إلى
عادة توزيع الموارد لتحقيؽ النتائج المطموبة في عدالة النوع  صياغة السياسات الوطنية وا 

 االجتماعي.

 موازنةيح السمات الرئيسة لموبناًء عمى مراحؿ دورة الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي، يمكف توض
 : 10التالية بالخصائصاالجتماعي  لمنوع المستجيبة

  ُوبموغ  أىداؼ التنمية  النوع االجتماعي عدالةشجع االستخداـ األكثر فعالية لمموارد لتحقيؽ ت
 البشرية.

  عادؿتعمؿ عمى استخداـ الموارد المتوافرة لتحسيف نوعية حياة الرجاؿ والنساء بشكؿ. 
  ألي بمد باستثمار موارده البشرية )نساًء ورجااًل( لممحافظة عمى قدرتو التنافسية.تسمح 
 .تساىـ في تحديد االحتياجات وفؽ األولويات لكؿ مف المرأة والرجؿ 
  تعمؿ عمى إعادة تخصيص الموارد بحيث تستجيب الحتياجات مختمؼ فئات السكاف )نساًء

 .(، مسنات ومسنوفورجااًل، بنات وبنيف
 ـ في إعطاء اىتماـ خاص لحالة المرأة األكثر حرمانًا وتيميشًا واحتياجًا.تساى 
 .تساىـ في تحقيؽ االنصاؼ والعدالة النوعية وتكافؤ الفرص 

 الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعيأدوات  2.4

 المتحدة األمـ صندوؽ المستخدمة مف قبؿ االجتماعي لمنوع المستجيبة موازنةتعددت أدوات تحميؿ ال
 والبنؾ الدولي، وىي تشمؿ ما يمي: 11لممرأة اإلنمائي

: وىو أسموب تحميمي ييدؼ إلى إلقاء تقييم السياسات الوطنية في مجال النوع االجتماعي .1
الضوء عمى السياسات والبرامج الوطنية المختمفة وذلؾ لرصد الجوانب الضمنية والصريحة 

                                                           
10

 Austrian Development Agency, Making Budgets Gender-Sensitive: A Checklist for Programme-Based 
Aid, Vienna, January 2009. 
11

 UNIFEM, Tools for a Gender-Sensitive Analysis of Budgets, p.2.  



 اإلجتماعي للنوع المستجيبة الموازنة تطبيق دليل       

 
19 

والتأكد مف مراعاة عدالة توزيع المخصصات المالية المرتبطة بيذه  لقضايا النوع االجتماعي،
 السياسات والبرامج في إلغاء التمييز القائـ عمى أساس النوع االجتماعي. 

: ويستخدـ ىذا األسموب تقدير حجم المنافع العائدة عمى المستفيدين وفق النوع االجتماعي .2
ؿ مدى تمبية السياسات والبرامج الحكومية حو  الخدمة الحالييف أو المتوقعيف لسؤاؿ متمقي

 ألولويات المواطنيف.

وييدؼ ىذا تحميل مدى تأثير النفقات العامة المبنية عمى أساس النوع االجتماعي:  .3
األسموب إلى مقارنة حجـ النفقات العامة لبرنامج حكومي محدد مع المعمومات المتاحة مف 

وزيع اإلنفاؽ بيف النساء والرجاؿ أو البنات خبلؿ المسوحات األسرية، لموقوؼ عمى عدالة ت
 واألوالد. 

يستخدـ ىذا األسموب لمتأكد مف عدالة  تحميل مدى تأثير الضرائب عمى النوع االجتماعي: .4
قيمة الضرائب )المباشرة وغير المباشرة( التي يتـ دفعيا مف قبؿ مختمؼ األفراد واألسر في 

 القائـ عمى النوع االجتماعي.المجتمع وعدـ التمييز بيف دافعي الضرائب 

ويعمؿ ىذا األسموب  تحميل أثر الموازنة عمى الوقت المستغل من قبل النوع االجتماعي: .5
عمى بياف العبلقة بيف الموازنة الحكومية وطريقة استغبلؿ الوقت ضمف نطاؽ األسرة، 
وبحيث يضمف أف الوقت الذي قضتو النساء في عمؿ غير مدفوع األجر قد تـ أخذه 

مف  يصب عادة في جانب اإليراداتومثؿ ىذا الموضوع ) الحسباف في تحميؿ السياسات.ب
 .(كمفة الفرصة المضاعة مقابؿ العمؿ غير مدفوع األجر تقديرحيث 

وىذا األسموب  إدماج النوع االجتماعي في إطار السياسة االقتصادية في المدى المتوسط: .6
يتطمب دمج قضايا النوع االجتماعي في كافة النماذج والخطط االقتصادية ضمف إطار 

 التخطيط متوسط المدى وليكوف متوافقًا مع إطار اإلنفاؽ متوسط المدى. 
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وىذا يعتبر أداة مف أدوات المساءلة  رير أداء الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي:إعداد تق .7
حوؿ استخداـ أي مف األدوات المذكورة أعبله. إف إعداد ىذا التقرير يتطمب درجة عالية مف 
االلتزاـ والتنسيؽ بيف كافة مؤسسات القطاع العاـ لتحميؿ وتقييـ أثر موازنات ىذه الجيات 

 االجتماعي. عمى النوع 

 قمة ىذا وعمى الرغـ مف تعدد أدوات تحميؿ الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي، إال أف ىناؾ
 منظور مف االيرادات )الضرائب المباشرة وغير المباشرة( جانب بتحميؿ قامت التي الدوؿ مف

 ىذه في الضريبية القاعدة التساع وذلؾ يعود ،12افريقيا وجنوب المتحدة المممكة ومنيا جندري
 العديد مففي حيف أشارت التجارب في  .العمؿ سوؽ في المرأة مشاركة نسبة وارتفاع الدوؿ

 منظور مف االيرادات جانب بتحميؿ قياميـ بعد إلى عدـ 14والنمسا 13الدوؿ المتقدمة مثؿ بمجيكا
في تحقيؽ  لممخصصات لؤلىمية النسبية نظراً  فقط النفقات جندري، وانحصر اىتماميـ بجانب

 االجتماعي. عدالة النوع

 في تحميؿ الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي ىي تمؾ المتعمقة شيوعاً  األدوات وعميو، فاف أكثر
عداد جانب النفقات بتحميؿ  االيرادات، جانب تحميؿ بيا. أما مبررات عدـ المتعمقة تقارير األداء وا 
 :15التالية الرئيسة لؤلسباب ُيعزى النامية، فانو الدوؿ في وخاصة

 ضيؽ القاعدة الضريبية، وانخفاض نسبة دافعي الضرائب المباشرة )ضريبة الدخؿ(. .1

بشكؿ عاـ وفي كافة الدوؿ فاف نسبة مشاركة الرجؿ في سوؽ العمؿ أعمى مف نسبة مشاركة  .2
المناصب المرأة، وبالتالي فاف ضريبة الدخؿ الذاتية يتحمميا عادة الرجاؿ وبالذات أولئؾ في 

العميا والقيادية مف ذوي الدخوؿ المرتفعة، وىذا األمر يؤدي إلى تحيز االيرادات الضريبية 
 المباشرة مف منظور جندري.

                                                           
12

 Budlender, D., Hewitt, G., & the Commonwealth Secretariat, Engendering Budgets, UK, 2003, p. 102. 
13

 Institute for the Equality of Women and Men, Manual for the application of Gender Budgeting, Belgium, 
2010, p. 21. 
14

 Federal Chancellery – Federal Minister for Women and Civil Service, Department for Gender Equality 
and Legal Issues, Guidance Gender Budgeting in Public Administration, Vienna, 2012, p. 6. 
15

 Budlender, D., Hewitt, G., & the Commonwealth Secretariat, Engendering Budgets, UK, 2003, p. 102. 
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 محدودية المنافع المكتسبة مف خبلؿ النظاـ الضريبي. .3

إف شكؿ وطبيعة االيرادات تختمؼ بشكؿ كبير مف دولة ألخرى، في حيف أف جانب النفقات  .4
 .إطار االنفاؽ متوسط المدىشابية إلى حد ما في طبيعتيا ضمف الحكومية مت

 ذو غير االيرادات جانب تحميؿ اف ،المتقدمة بما فييا تمؾ الدوؿ الدوؿ مف ثبت لدى العديد .5
 بمؤثرات وأطراؼ الرتباطو توقعو يمكف ال االيرادات جانب تحميؿ اف وجدت حيث جدوى،
، الضرائب دافعي الخاص، القطاع) خارجية  والجيات المانحة(.   والرسـو

 الهدف من الدليل .3

مواكبة أفضؿ الممارسات  الرامية إلىوأىدافيا االستراتيجية،  دائرة الموازنة العامة رؤية إنطبلقًا مف
 في إعداد وتنفيذ موازنة عامة شفافةتعزيز القدرات المؤسسية و  العالمية المعاصرة في إدارة الموازنة،

ييدؼ ىذا الدليؿ إلى تعزيز قدرات موظفي دائرة  ،16أركاف التنمية المستدامة تحقيؽتساىـ في 
وذلؾ في مجاؿ  ،الموازنة العامة وموظفي الدوائر المالية في الوزارات والوحدات الحكومية المعنية

إعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي مف أجؿ تحقيؽ الكفاءة والفعالية في تخصيص 
الموارد المتاحة وتعزيز عدالة النوع االجتماعي في المجتمع األردني ضمف الجوانب االجتماعية 

ات والخطط الوطنية، وفي كما ييدؼ إلى تحديد طرؽ التدخؿ في االستراتيجي والسياسية. واالقتصادية
موازنة  تطبيؽاستراتيجيات وسياسات إعداد الموازنة العامة وبرامجيا، بما يكفؿ مأسسة واستدامة 

 .موجية بالنتائج مستجيبة لمنوع االجتماعي

وعميو، ولضماف نجاح وديمومة إعداد وتنفيذ موازنات مستجيبة لمنوع االجتماعي موجية بالنتائج، فقد 
 :األساسية التالية المنطمقات واالعتباراتالدليؿ استنادًا إلى تـ بناء ىذا 

                                                           
16

 دائرة الموازنة العامة، دليل دائرة الموازنة العامة.  
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ومتابعة الموازنات المستجيبة لمنوع  وتنفيذ تحديد دور ومسؤوليات الجيات المعنية بإعداد -
 .الوطني ي ضمف منظومة إطار العمؿ المؤسسياالجتماع

الموازنات المستجيبة لمنوع االجتماعي منسجمة مع  وتنفيذ وضع منيجية واضحة إلعداد -
 أفضؿ الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع اإلطار التشريعي المعموؿ بو في األردف. 

تضمينيا بقانوف الموازنة لمنوع االجتماعي ل الحساسةمجموعة مف مؤشرات األداء  اقتراح -
الحكومية المعنية بتنفيذ تمؾ األنشطة المرتبطة بيذه العامة بالتعاوف والتنسيؽ مع الوحدات 

قياـ المجنة الوطنية األردنية لشؤوف المرأة بعكس ىذه المؤشرات ضمف خطة لالمؤشرات، و 
 ( المؤشرات المقترحة(.3)ممحؽ رقـ )العمؿ التنفيذية لبلستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية. 

 النوع قضايا مجاؿ في والعامميف المالييف المحمميف قدرات تعزيزل وسيمة يعتبر الدليؿ -
الة في تقييـ مدى أداة فعَ ، و االجتماعي لمنوع المستجيبة الموازنة تطبيؽ بمنيجية االجتماعي

وتعزيز مساءلة ، التحقؽ مف كفاءة وفعالية وجدوى اإلنفاؽ المستند إلى النوع االجتماعي
تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية التي تصب بشكؿ ومسؤولية الجيات المعنية عف نجاحيا في 

 استخداـ خبلؿ مف وذلؾ ،مباشر في األىداؼ الرئيسة لبلستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية
  ((.4) رقـ ممحؽ) الغاية ليذه المعدة والتقييـ المتابعة نماذج

 تتضمف أداء تقارير ورفع مبكرة، مراحؿ فيإدراؾ التحديات والمعوقات والصعوبات األساسيو  -
  .بشأنيا المناسبة والتوصيات المقترحة الحموؿ

 بقضايا المعنية الجياتوكسب تأييد كافة  الدعـ حشدو  الوعي لرفع البلزمة الخطط وضع -
األمر الذي يضمف ديمومة واستمرارية العمؿ بمنيجية موازنات مستجيبة ، االجتماعي النوع

لمنوع االجتماعي موجية بالنتائج، تيدؼ بنياية المطاؼ إلى تحقيؽ األثر المرجو عمى 
  المستوى الوطني. 
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 نطاق عمل الدليل .4

الدولية في  بناًء عمى تكميؼ مف مشروع االصبلح المالي الثاني التابع لموكالة األمريكية لمتنمية
 المعني المؤسسي الوطني اإلطار ضمف األردف، تـ إعداد ىذا الدليؿ والذي يتمحور نطاؽ عممو

 الجيات لمجموعة الممنوحة الصبلحيات ضوء في االجتماعي لمنوع المستجيبة الموازنة بتطبيؽ
وعبر إطار اإلنفاؽ  ،وذلؾ ضمف جانب النفقات الحكومية السارية المحمية التشريعات بموجب المعنية

  متوسط المدى.

موازنة مستجيبة لمنوع االجتماعي موجية بالنتائج  تطبيؽمتطمبات  ليغطيوقد جاء ىذا الدليؿ 
(Results-Oriented Gender Responsive Budgetingفي األردف ) أفضؿ وفؽ 

بدء العمؿ فييا عاـ كجزء مكمؿ لمنظومة الموازنة الموجية بالنتائج التي تـ و  ،الدولية الممارسات
بغية الوقوؼ عمى مدى كفاءة وفعالية  ،ضمف سمسمة إصبلحات النظاـ المالي في األردف 2008

اإلنفاؽ المبني عمى نيج النوع االجتماعي في تحقيؽ العدالة وتكافؤ الفرص بيف اإلناث والذكور في 
وع االجتماعي، انسجامًا مع المجتمع األردني وضمف كافة المجاالت، وبما يمبي متطمبات وقضايا الن

، عبلوة عمى ما جاءت بو المواثيؽ الدولية التشريعات المحميةو  الدستور األردني عميو ما نص
 .  (CEDAW)وخاصة اتفاقية سيداو 

 منهجية إعداد الدليل .5

، ىذا وتوضح المراحؿ دائرة الموازنة العامةالتشاركي مع  النيجلقد تـ إعداد ىذا الدليؿ بأسموب 
 :عداداإل عممية فيالمدرجة أدناه منيجية العمؿ التي تـ اعتمادىا 
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 (4شكل رقم )

 
 وتضمنت ما يمي: المكتبية لموثائؽ ذات العبلقة بالنوع االجتماعي،المراجعة  .1

 ( لموقوؼ عمى 2015-2006الدستور األردني واألجندة الوطنية األردنية لؤلعواـ ،) ما
 .بيا حوؿ عدالة النوع االجتماعيجاء 

  .القوانيف والتعميمات المالية التي تحكـ عمؿ الموازنة العامة لمحكومة 
 ،واإلعبلف العالمي لحقوؽ  اتفاقية سيداو المتعمقة بالغاء كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة

 االنساف.
  ؤللفيةلاألىداؼ اإلنمائية(MDGs)  المؤشرات المتعمقة بعدالة النوع االجتماعي و

 المرتبطة بيا.
  الوثيقة المرجعية (2017-2013)األردنية لممرأة االستراتيجية الوطنية. 
  التوجيات والمبلمح العامة( 2017-2013)األردنية لممرأة االستراتيجية الوطنية. 
  ألفضؿ الممارسات الدولية في مجاؿ إعداد وتنفيذ موازنات مستجيبة لمنوع مراجعة

 .االجتماعي

1 

المراجعة 
المكتبية للوثائق 

 ذات العالقة

2 

المراجعة 
التحليلية 
للوضع 
 القائم 

3 

القيام بالزيارات 
الميدانية للجهات 

 المعنية 

4 

صياغة 
اإلطار 
القانوني 
واإلطار 
 المؤسسي 

5 

وضع 
المصفوفة 
 الوظيفية 

6 

تطوير منهجية 
تطبيق الموازنة 
المستجيبة للنوع 

 االجتماعي

 " دليل العمل"
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 مف قبؿ مشروع اإلصبلح المالي حوؿ تحميؿ النوع  مؤخراً  التقرير الذي تـ إعداده مراجعة
، والذي عكس في جزء منو واقع الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي في األردف
 .17االجتماعي في األردف

ؤلسموب المتبع حاليًا مف قبؿ دائرة ل AS-IS Situation المراجعة التحميمية لموضع القائـ .2
، وأسموب الموازنة العامة في آلية احتساب مخصصات اإلناث ضمف قانوف الموازنة العامة

( مف قانوف الموازنة العامة، والجداوؿ الفرعية 21الجدوؿ الرئيس رقـ )تبويبيا ضمف 
ومكونات  الخاصة بمخصصات اإلناث مف البرامج المنفذة مف قبؿ كؿ وزارة/دائرة حكومية،

 ىذه المخصصات.

 لمتنسيؽ بشأف متطمبات ىذا الدليؿ. البلزمةبالزيارات الميدانية  القياـ .3

قرار وتنفيذ ومراقبة موازنة  .4 صياغة اإلطار القانوني واإلطار المؤسسي لمتطمبات إعداد وا 
 مستجيبة لمنوع االجتماعي موجية بالنتائج.

وضع المصفوفة الوظيفية لمياـ الجيات المعنية بالموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي ضمف  .5
 مراحؿ دورة الموازنة العامة. 

 بالنتائج موجية االجتماعي لمنوع مستجيبة موازنة تطبيؽ في وعممية عممية منيجية تطوير .6
 الحاالت وتوفيرمنيجية يذه اللشرح ، و المجاؿ ىذا في الدولية الممارسات أفضؿ إلى تستند

 .اإلرشادية لتطبيقيا عمميةال
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 في األردن موازنة المستجيبة لمنوع االجتماعيلماإلطار التشريعي المرجعي  .6

يشكؿ اإلطار التشريعي والقانوني المرجع الرئيس لتخصيص وتنفيذ النفقات الحكومية استنادًا 
الدولية الموثقة في النصوص التشريعية. وضمف سياؽ الموازنة المستجيبة لمتوجيات الوطنية والرؤى 

لمنوع االجتماعي، ىناؾ مجموعة مف المرجعيات القانونية التي تصب في تحقيؽ عدالة النوع 
االجتماعي، والتي ال بد أف تنعكس متطمبات تنفيذىا مف خبلؿ الموازنات الحكومية لدى الجيات 

لعبلقة، ويتمحور اإلطار التشريعي لمموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي حوؿ المعنية والبرامج ذات ا
 :  18ما يمي

  عكس الدستور األردني مدى االىتماـ بقضايا المرأة  لقد: 2011الدستور األردني المعدل لعام
 وتحقيؽ عدالة النوع االجتماعي مف خبلؿ النصوص التشريعية التالية:

ف والواجبات الحقوؽ في بينيـ تمييز ال سواء القانوف أماـ ردنيوفاأل»(: 6/1المادة ) -  وا 
 «الديف أو المغة أو العرؽ في اختمفوا

 الطمأنينة وتكفؿ امكانياتيا حدود ضمف والتعميـ العمؿ الدولة تكفؿ(: »6/3) المادة -
  «األردنييف لجميع الفرص وتكافؤ

 وذوي النشء ويرعى والشيخوخة والطفولة األمومة القانوف يحمي(: »6/5) المادة -
 «واالستغبلؿ االساءة مف ويحمييـ االعاقات

 «الحكومة مدارس في مجاني وىو لؤلردنييف إلزامي األساسي التعميـ(: »20) المادة -
 .«واألحداث النساء بعمؿ الخاصة الشروط تعييف(: »/د23/2) المادة -

 التي صادؽ عمييا األردف وأىميا اتفاقية القضاء عمى جميع  ؛االتفاقيات والمعاهدات الدولية
(، إذ أنو ووفؽ العرؼ الدولي فأف االتفاقيات الدولية CEDAWأشكاؿ التمييز ضد المرأة )

مع احتراـ حؽ الدولة في التحفظ عمى  تكتسب الصفة القانونية لدى البمد المصادؽ لتمؾ االتفاقية
 عمى التشريعات المحمية. االتفاقيات الدولية تسمو كما و  أي مف بنودىا،
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 اإلجتماعي للنوع المستجيبة الموازنة تطبيق دليل       

 
27 

 ( لسنة 58قانون تنظيم الموازنة العامة رقم )( لتوضح 4: حيث جاءت المادة رقـ )2008
مياـ دائرة الموازنة العامة مف حيث اعداد موازنات الوحدات الحكومية، رصد المخصصات 

يحقؽ توزيع منافع التنمية ومكاسبيا عمى المالية لتنفيذ السياسة العامة لمدولة وفؽ األولويات وبما 
جميع محافظات المممكة، ومتابعة تقييـ أداء البرامج والمشاريع واألنشطة لمدوائر والوحدات 
الحكومية والتأكد مف تحقيقيا لمنتائج المنتظرة بكفاءة وفاعمية لبموغ أىدافيا.  كما جاءت المادة 

زنة وذلؾ بابداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة ( لتوضح مياـ المجمس االستشاري لمموا6رقـ )
 وموازنات الوحدات الحكومية وبمدى انسجاميا مع األولويات الوطنية.

 حيث يطبؽ ىذا النظاـ عمى أي دائرة أو : وتعديالته 1994( لسنة 3المالي رقم ) النظام
المالية  مؤسسة تدخؿ موازنتيا ضمف الموازنة العامة لمحكومة، ويغطي االسس والقواعد

والمحاسبية المستخدمة في إعداد وتنفيذ موازنات ىذه الجيات مف جانبي اإليرادات والنفقات، 
ادارة الديف الحكومي، المستندات  وكذلؾ السمؼ، األمانات والتأمينات، ادارة الموجودات النقدية،

 والوثائؽ والسجبلت، عبلوة عمى الرقابة المالية.
 حيث يوثؽ ىذا القانوف بيانات تفصيمية حوؿ الوزارات والدوائر : ويقانون الموازنة العامة السن

الحكومية مف حيث المرجعية القانونية لنشأتيا ومياميا وأىدافيا االستراتيجية ومؤشرات األداء 
المرتبطة بيا والكوادر البشرية العاممة بيا مصنفة وفؽ الجنس والمستوى الوظيفي، وكذلؾ 

حكومية ضمف إطار االنفاؽ متوسط المدى، باإلضافة  المخصصات المالية لكؿ جية
لمخصصات كؿ برنامج ُتعنى بتنفيذه ىذه الجيات ومؤشرات األداء المرتبطة بو، وحصة النوع 

  االجتماعي مف ىذه البرامج.
  المجنة الوطنية والذي تـ بموجبو تشكيؿ : 21/9/1996قرار مجمس الوزراء الصادر بتاريخ

المرجع لدى جميع الجيات الرسمية فيما يتعمؽ باألنشطة  المجنة ُتعد، حيث المرأةاألردنية لشؤوف 
النسائية وشؤوف المرأة، وعمى كافة الجيات الرسمية االستئناس برأييا قبؿ اتخاذ أي قرار أو 
إجراء يتعمؽ بذلؾ، وَترفع المجنة توصياتيا وتقاريرىا إلى رئيس الوزراء التخاذ اإلجراءات 

 .شأنياالمناسبة ب
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تحقيؽ عدالة النوع بالدستور األردني الركيزة والدافع المحفز الرئيس نحو التزاـ األردف  ويعتبرىذا 
وأىميا  (MDGs)ؤللفيةلباألىداؼ اإلنمائية في المجتمع األردني، عبلوة عمى االلتزاـ  االجتماعي

والمعاىدات واالتفاقيات  بتعزيز المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة، اليدؼ اإلنمائي الثالث المتعمؽ
واإلعبلف العالمي  (CEDAW) القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة الدولية وأىميا اتفاقية

االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية التحرؾ مف أجؿ دعـ المرأة في تضمنت كما  .لحقوؽ االنساف
وتمكينيا اجتماعيًا  ،العامة والتشريعات القوانيف فيىا ضد يزيالتم أشكاؿ كافة إلزالة ردنيالمجتمع األ

 .وسياسيًا واقتصادياً 

 في األردن الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعيبلمنظومة الجهات الشريكة  اإلطار المؤسسي .7

قرار إعداد لمجيات الشريكة فياإلطار المؤسسي ووضوح إف تشكيؿ  موازنة ال ومراقبة وتنفيذ وا 
، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجيات المعنية بيذه اآللية سوؼ يؤدي حتمًا مستجيبة لمنوع االجتماعيال

إلى تحقيؽ النتائج المرجوة. ىذا وال زاؿ األردف الدولة الوحيدة ضمف دوؿ منطقة الشرؽ األوسط 
مة ذات كياف قانوني ُتعنى بشؤوف وقضايا وشماؿ افريقيا الذي يفتقر إلى وجود مؤسسة حكومية مستق

. وفي سبيؿ السير نحو استدامة موازنة مستجيبة لمنوع االجتماعي ذات 19عدالة النوع االجتماعي
منيجية واضحة، ال بد مف تشكيؿ إطار مؤسسي يستند إلى قوانيف ناظمة ألعماؿ ومياـ ىذه 

الموازنة المستجيبة لمنوع  بيؽتطل المقترحاإلطار المؤسسي  الجزء ىذا المؤسسات. ويوضح
موضحًا بو مياـ ومسؤوليات و  الحالية،منسجمًا مع واقع الييكمية المؤسسية  ،في األردف االجتماعي

وفؽ الصبلحيات الممنوحة ليا بموجب  عمى المستوى الوطني الجيات المعنية بيذه الموازنة
 .التشريعات السارية

 تحديد األدوار والمسؤوليات  7.1

قرارالمعني بإعداد  النموذجي اإلطار المؤسسييشمؿ  الموازنة المستجيبة لمنوع  ومراقبة وتنفيذ وا 
 كبًل مف الجيات التالية: في األردف االجتماعي
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 ؛دائرة الموازنة العامة 
 مجمس استشاري الموازنة؛ 
  األمة؛مجمس 
 المجنة الوطنية األردنية لشؤوف المرأة؛ 
 الحكومية المعنية بتنفيذ الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي الوزارات والدوائر (Line 

Ministries)؛ 
 دائرة اإلحصاءات العامة. 

بإعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة المستجيبة وفيما يمي عرض ألىـ مياـ ومسؤوليات الجيات المعنية 
 :لمنوع االجتماعي في األردف

  دائرة الموازنة العامةمهام ومسؤوليات  7.1.1

ُتعتبر دائرة الموازنة العامة الجية الرئيسة الُمنسّقة في إعداد وتنفيذ الموازنة المستجيبة لمنوع 
إعداد وتنفيذ ب المعنية والتنسيؽ مع الوزارات والدوائر الحكومية بالتعاوفوذلؾ االجتماعي، 

مف  العاشرفي الجزء  الموضحة واآللية وفؽ المنيجية الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي
الشريكة المعنية بقضايا النوع  الوطنية عبلوة عمى التنسيؽ مع الجيات ىذا الدليؿ،
 المياـ والمسؤوليات التالية: الدائرةتتولى وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ،  االجتماعي،

 والدوائر كافة الوزارات مف البلزمة والخاصة بالنوع االجتماعي والبيانات المعمومات طمب 
البشرية العاممة  المنفذة، والكوادر واألنشطة والمشاريع مستوى البرامج وعمى الحكومية

، والرواتب واألجور والعبلوات مصنفة وفقًا لمنوع ضمف المجموعات الوظيفية المختمفة
 االجتماعي. 

  طمب البيانات اإلحصائية البلزمة والخاصة بالنوع االجتماعي مف دائرة اإلحصاءات
 العامة والتي تخدـ أغراض الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي. 
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  نوع لم الحساسةمؤشرات البشأف التنسيؽ مع المجنة الوطنية األردنية لشؤوف المرأة
والتي يتوجب عكسيا  (Gender Key Performance Indicators)االجتماعي 

مؤسسية ضمف قانوف الموازنة العامة  (Outputs Indicators)كمؤشرات مخرجات 
 وبما يخدـ أغراض متابعة وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية وخطتيا التنفيذية.

 قياس مؤشرات و/أو تطوير وضعشأف التنسيؽ مع الوزارات والدوائر الحكومية المعنية ب 
مستوى األىداؼ االستراتيجية لموزارات، وكذلؾ عمى  عمى أداء خاصة بالنوع االجتماعي

تقييـ كفاءة وفعالية االنفاؽ  متابعة مستوى البرامج والمشاريع المنفذة، وذلؾ بيدؼ
المبني عمى أساس النوع االجتماعي والتحقؽ مف عدالة توزيع المخصصات الحكومي 

 .  وتمكينيا مف تحقيؽ النتائج المستيدفة وبموغ أىدافيا عنيةضمف موازنات الجيات الم
 ألولوياتا  وفؽ الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي لتنفيذ المالية المخصصات رصد 

 جميع محافظات المممكة.  عمى والمكاسب منافعال توزيع عدالة يحقؽ وبما
 الوزارات  بيا تتقدـ التي االجتماعيالمالية المتعمقة بالنوع  التخصيصات طمبات تنقيح

 التثبت بيدؼ المراجعة او المقابمة او الجمع او اوالزيادة بالتخفيض الحكومية والدوائر
  لؤلىداؼ العامة لمموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي. التخصيصات طمبات مطابقة مف

  التي تطمب تدقيؽ كافة البرامج والمشاريع واألنشطة الخاصة بالنوع االجتماعي
ونمو ىذه  مخصصات بغية التأكد مف أولوياتيا وجدواىا وعبلقتيا بعضيا ببعض

 . المخصصات عبر إطار اإلنفاؽ متوسط المدى
  وفؽ المنيجية الموحدة المعتمدة  المستجيبة لمنوع االجتماعي الموازنة تنفيذ عمى الرقابة

 والتحميؿ والتقييـ. بالمتابعة تتعمؽ دورية تقارير واصدار مف قبؿ الدائرة،
 عمى الموازنة المستجيبة  مالية انعكاسات ليا التي التشريعات مشاريع في الرأي ابداء

 .إقرارىا مراحؿ خبلؿ لمنوع االجتماعي
  تقديـ المشورة لموزارات والدوائر الحكومية في الجوانب المالية المتعمقة بآلية تطبيؽ

 الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي.
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 ومسؤوليات مجمس استشاري الموازنة مهام  7.1.2

يتولى  2008( لسنة 58قانوف تنظيـ الموازنة العامة رقـ )( مف 6وفقًا لمضموف المادة )
والمؤلؼ مف وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير -مجمس استشاري الموازنة 

المركزي ورئيس ديواف المحاسبة ورئيس ديواف  التخطيط والتعاوف الدولي ومحافظ البنؾ
إبداء الرأي بأبعاد الموازنة المستجيبة  -الخدمة المدنية والمدير العاـ لدائرة الموازنة العامة

 لمنوع االجتماعي ومدى انسجاميا مع األولويات الوطنية، وتقديـ التوجييات البلزمة.
 )األعيان والنواب( مجمس األمةمهام ومسؤوليات  7.1.3

( مف الدستور األردني والمتعمقة بمناقشة مجمس األمة 112استنادًا ألحكاـ المادة رقـ )
في الرقابة عمى كسمطة تشريعية لمشروع قانوف الموازنة العامة السنوي، ومف منطمؽ حقو 

القوانيف الداعمة لقضايا أعماؿ السمطة التنفيذية ومسائمتيا، فإف لممجمس الحؽ في مناقشة 
لموقوؼ عمى مدى  مناقشة الموازنة العامة مف منظور النوع االجتماعيو ماعي، النوع االجت

تمبية الموازنة لمتطمبات عدالة النوع االجتماعي ووفؽ التوجيات والسياسات العامة لمدولة 
 واألولويات الوطنية واحتياجات محافظات المممكة. 

 المجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأةمهام ومسؤوليات  7.1.4

انطبلقًا مف المياـ والمسؤوليات العامة لمجنة الوطنية األردنية لشؤوف المرأة في اقتراح 
القوانيف واألنظمة ووضع السياسات المتعمقة بالمرأة في جميع المجاالت وتحديد األولويات 
والخطط والبرامج، والمشاركة في رسـ الخطط الوطنية التنموية وخطط التطوير الخاصة بكؿ 

مساس بشؤوف المرأة، ومتابعة تطبيؽ ىذه القوانيف واألنظمة لمتأكد مف تنفيذىا بما قطاع لو 
يحقؽ عدـ التمييز ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ السياسات والنشاطات التي جرى تبنييا في 
الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالمرأة، فإف مياـ ومسؤوليات المجنة ضمف إطار الموازنة 

 االجتماعي تتمخص بما يمي: المستجيبة لمنوع 
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   تبادؿ المعمومات والبيانات مع كافة الجيات المعنية والتي مف شأنيا دعـ السياسات
والوقوؼ عمى أوجو القصور وبما يمكنيا مف إعادة  ،العامة والبرامج المتعمقة بالمرأة

ع ، والنظر في آلية توزيع مخصصات النو عند الضرورةوالبرامج صياغة ىذه السياسات 
 .االجتماعي بالتنسيؽ مع دائرة الموازنة  العامة

 والعمؿ عمى األردنية وضع وصياغة خطة عمؿ تنفيذية لبلستراتيجية الوطنية لممرأة ،
تحديثيا وتطويرىا، ومتابعة تنفيذىا وتقويميا بشكؿ دوري مف خبلؿ صياغة مؤشرات 

 Key)ية ، ووضع مؤشرات قياس األداء الرئيس(Tools Indicators)األدوات 
Performance Indicators)  وباستخداـ منيجية المتابعة والتقييـ المستندة لمنتائج

(Results-Based Monitoring & Evaluation Approach والتي تصاغ وفؽ )
اإلطار المنطقي لسمسمة النتائج المرجوة وضمف ثبلث مستويات ىي: مؤشرات 

 Output, Outcome and Impact)المخرجات، مؤشرات النتائج، ومؤشرات األثر 
Indicators) . 

  بمورة قضايا المرأة واحتياجاتيا وفقًا ألولوياتيا، والعمؿ عمى إدراج اإلجراءات البلزمة
لمعالجة القضايا وتمبية االحتياجات في التشريعات واالستراتيجيات والسياسات والخطط 

بات وأىداؼ الموازنة المستجيبة ، مف أجؿ تسييؿ تنفيذ متطموالبرامج والمشاريع الوطنية
  .لمنوع االجتماعي

  التنسيؽ مع دائرة الموازنة العامة والجيات الحكومية المعنية في وضع وتطوير ومتابعة
األىداؼ االستراتيجية لموزارات  عمى مستوىمنوع االجتماعي الحساسة لمؤشرات الوتقييـ 

مستوى البرامج والمشاريع واألنشطة عمى و ، (Output Indicators) والدوائر الحكومية
، ، وذلؾ في سبيؿ تحقيؽ عدالة النوع االجتماعي في توزيع المخصصاتذات العبلقة

 .تنفيذ متطمبات خطة العمؿ التنفيذية لبلستراتيجة الوطنية لممرأةو 
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بتنفيذ الموازنة المستجيبة لمنوع المعنية  الوزارات والدوائر الحكومية مهام ومسؤوليات 7.1.5
 االجتماعي

، تتمخص مياـ لجيات الحكوميةدى ال النوع االجتماعيموازنة المعنية ب المديريةمف خبلؿ 
 بما يمي:الجيات  ىذه ومسؤوليات

 :توفير قواعد البيانات الخاصة بالنوع االجتماعي، وضمف المجاالت التالية 
مصنفة وفؽ  البشرية العاممة ضمف المجموعات الوظيفية المختمفة الكوادرأعداد  -

  النوع االجتماعي.
 الرواتب واألجور والعبلوات مصنفة وفؽ النوع االجتماعي. -
 .ضمف كؿ برنامج الخدمات المقدمة مصنفة وفؽ النوع االجتماعي حجـ -
 .ضمف كؿ برنامج تكاليؼ الخدمات المقدمة وفؽ النوع االجتماعي -
 مصنفة وفؽ النوع االجتماعي.التعيينات السنوية مف الموظفيف  -

 التخطيط االستراتيجي بالتعاوف والتنسيؽ مع دائرة الموازنة العامة مف جية، ووحدات 
إعادة صياغة الخطط االستراتيجية، وذلؾ مف  لدى الجيات المعنية مف جية أخرى، يتـ

المرتبطة باألىداؼ االستراتيجية ذات العبلقة بالنوع  مؤشراتتطوير ال/أو وضع و حيث
لمبرامج والمشاريع واألنشطة التي تصب في  قياس األداءاالجتماعي، وكذلؾ مؤشرات 

عبلوة عمى المؤشرات المرتبطة بالكوادر الخدمات المقدمة وفؽ النوع االجتماعي، 
 ىذه المؤشرات ضمف توثيؽ والعمؿ عمىالبشرية مف الجوانب الوظيفية واألجور،  

بما يخدـ ، و وعكسيا عمى قانوف الموازنة العامة ،لمجيات المعنية االستراتيجية الخطط
     أغراض االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية.

  كؿ برنامج  وفؽ النوع االجتماعي ضمف تعويضات العامميفيتـ احتساب مخصصات
مخصصات تعويضات العامبلت ( "2( مف الممحؽ رقـ )2وعكسيا ضمف نموذج رقـ )

 ."اإلناث )تمكيف اقتصادي( موزعة حسب البرامج
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  يتـ احتساب مخصصات تكاليؼ الخدمات المقدمة وفؽ النوع االجتماعي ضمف كؿ
برنامج والمشاريع واألنشطة المرتبطة بو، وذلؾ باالستناد لقواعد البيانات المصنفة وفؽ 
النوع االجتماعي لدى كؿ جية، أو اإلحصائيات المتوفرة لدى دائرة االحصاءات العامة، 

النوع االجتماعي  مخصصات" (2الممحؽ رقـ ) ( مف3وعكسيا ضمف نموذج رقـ )
 ."سياسي( موزعة حسب البرامجأو  )تمكيف اجتماعي

 دائرة اإلحصاءات العامةمهام ومسؤوليات  7.1.6

في دائرة اإلحصاءات العامة، تتمخص مياـ ومسؤوليات  إحصاءات الجندرمف خبلؿ قسـ 
 الدائرة فيما يمي:

  وتزويد الجيات الجندرية الدورية والقطاعيةتوفير البيانات واإلحصاءات والمؤشرات ،
 المعنية بيا ضمف منظومة اإلطار المؤسسي.

 لتحميؿ الظروؼ االقتصادية واالجتماعية في نطاؽ  القياـ بالمسوحات الميدانية البلزمة
 النوع االجتماعي، وتزويد الجيات المعنية بنتائج ىذه المسوحات.

المستجيبة لمنوع االجتماعي الموجهة بالنتائج في األردن متطمبات تطبيق منهجية الموازنة  .8
 ضمن إطار الموازنة العامة الحكومية

يعكس ىذا الجزء المتطمبات والفجوات الواجب تمبيتيا مف أجؿ بناء موازنة مستجيبة لمنوع 
 االجتماعي موجية بالنتائج، وذلؾ عمى النحو اآلتي: 

 زيادة الوعي وكسب التأييد 8.1

الوعي وكسب التأييد مف األىداؼ الرئيسة في إعداد وتنفيذ موازنات مستجيبة يعتبر زيادة 
لمنوع االجتماعي. وفي سبيؿ ذلؾ ال بد مف وضع خطة إعبلمية وطنية واضحة تيدؼ إلى 
كسب تأييد الجيات الحكومية المعنية بموازنات النوع االجتماعي، باإلضافة لمنظمات 
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ايا النوع االجتماعي مف أجؿ تحقيؽ أقصى درجات المجتمع المدني العاممة في مجاؿ قض
 التعاوف والتنسيؽ بيف كافة الجيات المعنية.

 قدرات ووضع األوصاف الوظيفية ومواءمة الهياكل التنظيميةالتعزيز  8.2

ومف الجوانب اإلدارية، فاف األمر يتطمب مواءمة اليياكؿ التنظيمية لدى الجيات المعنية 
تجيبة لمنوع االجتماعي، واستحداث وحدات خاصة بموازنة النوع االجتماعي بالموازنة المس

لدى دائرة الموازنة العامة والدوائر المالية في الوحدات الحكومية، وضمف الجياز الوظيفي 
لدى المجنة الوطنية األردنية لشؤوف المرأة. كما أف تعزيز قدرات موظفي ىذه الوحدات مف 

طبلعيـ عمى تجارب الدوؿ األخرى سيعمؿ عمى تمكينيـ خبلؿ ورشات العمؿ التدري بية، وا 
مف إعداد وتنفيذ موازنة مستجيبة لمنوع االجتماعي منسجمة مع أفضؿ الممارسات الدولية. 
وال بد في ىذا المجاؿ أيضًا مف وضع أوصاؼ وظيفية لمعامميف في مجاؿ الموازنات 

وليات ىؤالء الموظفيف كؿ وفؽ الجية المستجيبة لمنوع االجتماعي ليتـ تحديد مياـ ومسؤ 
التي يعمؿ/تعمؿ بيا، وبياف المؤىبلت العممية والخبرات العممية الواجب استيفاؤىا مف قبؿ 

 شاغمي ىذه الوظائؼ. ومف أىـ المعارؼ التي ينبغي التمتع بيا:

معرفة عامة بالقوانيف واألنظمة والتعميمات التي تحكـ عمميات إعداد وتنفيذ الموازنة  -
 الحكومية.

 معرفة عامة باألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية السائدة في المممكة.  -
معرفة عامة باالتفاقيات الدولية واألىداؼ اإلنمائية المتعمقة بتحقيؽ عدالة النوع  -

( CEDAWاالجتماعي، وتحديدًا اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة )
 ائية المعنية بالنوع االجتماعي والمؤشرات المرتبطة بيا .ومتطمبات تحقيؽ األىداؼ اإلنم

معرفة متخصصة باالستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعمقة بعدالة النوع  -
 االجتماعي وتحديدًا االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية "الوثيقة المرجعية". 
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 (ROB)الموجية بالنتائج معرفة متخصصة بأسموب إعداد وتنفيذ منيجية الموازنة  -
 . (GFMIS)ونظاـ إدارة المعمومات المالية الحكومية 

معرفة متخصصة بوضع وتطوير مؤشرات قياس أداء األىداؼ االستراتيجية والبرامج  -
 المرتبطة بالنوع االجتماعي لدى الجيات المعنية. 

الموازنة معرفة متخصصة بأسموب إدماج الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي ضمف  -
 العامة الحكومية.

 خارطة الحسابات الحكومية  في الحسابات الخاصة بالنوع االجتماعي شمول 8.3

انفاقيا  أوجو )أناث/ذكور( وتبويبيا وفؽ إف تصنيؼ الحسابات الخاصة بالنوع االجتماعي
مخصصات النوع  وتوزيع ،ضمف خارطة الحسابات الحكومية )مقدمو/متمقو الخدمة(

ىذا االنفاؽ ومدى تحقيقة  ومتابعة عمى المحافظات سوؼ يؤدي إلى مراقبة االجتماعي
 لتمكيف المرأة في كافة المحافظات وفي شتى المياديف االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
وضمف ىذا السياؽ، ال بد مف قياـ دائرة الموازنة العامة وبالتنسيؽ مع مشروع اإلصبلح 

لتغطي متطمبات تطبيؽ  خارطة الحسابات الحكومية حديثوت المالي بالعمؿ عمى تطوير
  الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي.

 وضع خطة متابعة وتقييم  8.4

ستدامة موازنة مستجيبة لمنوع االجتماعي موجية بالنتائج ال بد مف قياـ  وفي سبيؿ تعزيز وا 
مدعمة بمؤشرات قياس أداء وضع خطة متابعة وتقييـ ب المجنة الوطنية األردنية لشؤوف المرأة

وتضميف قانوف الموازنة العامة  تعكس متطمبات محاور االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية،
والخطط االستراتيجية لمشركاء االستراتيجييف مؤشرات قياس أداء تمبي عدالة توزيع 

تعزيز مخصصات النوع االجتماعي. ىذا ومف شأف خطة المتابعة والتقييـ أف تعمؿ عمى 
النيج التشاركي بالتعاوف والتنسيؽ بيف كافة الجيات المعنية بتنفيذ متطمبات الموازنة 

 المستجيبة لمنوع االجتماعي. 
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رفع تقرير إنجاز ب قياـ دائرة الموازنة العامة كذلؾوضمف ىذا السياؽ، فاف األمر يتطمب 
ة في سبيؿ تقميص فجوة سنوي لرئاسة الوزراء ومجمس األمة يعكس الجيود الوطنية المبذول

ألداء الموازنة المستجيبة لمنوع  النوع االجتماعي وتحقيؽ العدالة االجتماعية، وتحميؿ
االجتماعي وتقييـ مؤشرات أدائيا ضمف مجموعة الجيات الحكومية المعنية بكؿ محور مف 

والعقبات ، وتقييـ أوجو القصور التمكيف االقتصادي والسياسي واالجتماعي لممرأةمحاور 
 ومتطمبات تحسيف األداء.

والمجنة الوطنية األردنية لشؤون  صياغة وتوقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الموازنة العامة 8.5
 المرأة

إف وجود مذكرة تفاىـ سارية المفعوؿ بيف دائرة الموازنة العامة والمجنة الوطنية األردنية 
وازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي وبما يحقؽ لشؤوف المرأة سوؼ تسيؿ متابعة تنفيذ الم

وذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ نظاـ المعمومات المتعمؽ  (Impacts)األىداؼ الوطنية المنشودة 
بالنوع االجتماعي، وتعزيز خطط المتابعة والتقييـ. ىذا ويمكف أف تتضمف مذكرة التفاىـ 

 الجوانب الرئيسة التالية:

 اىـ.تحديد اليدؼ العاـ مف مذكرة التف 
 .تحديد مياـ ومسؤوليات كؿ جية فيما يتعمؽ بالموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي 
 .آلية تبادؿ المعمومات والبيانات المتعمقة بالنوع االجتماعي 
  آلية ومنيجية التطوير المستمر لمؤشرات األداء وبما يخدـ األىداؼ الوطنية المتعمقة

 بالنوع االجتماعي.

 المتعمقة بالنوع االجتماعيقواعد البيانات وأنظمة المعمومات توفير  8.6

تساعد صانعو  المَحدثة دورياً  قيقةلقد بات مف البدييي بأف توفر البيانات واإلحصاءات الد
القرارات في بناء وصياغة سياسات وطنية ذات رؤى واضحة. وعميو، فاف  والسياسات ومتخذ
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قسـ إحصاءات الجندر في دائرة اإلحصاءات العامة ُيعد مصدرًا ىامًا في توفير المؤشرات 
المسوحات الميدانية البلزمة لتحميؿ الظروؼ االقتصادية  الجندرية الدورية والقطاعية، وتنفيذ

ع االجتماعي، مما يساعد الجيات المعنية ضمف منظومة الموازنة واالجتماعية في نطاؽ النو 
المستجيبة لمنوع االجتماعي في تحقيؽ األىداؼ المطموبة مف خبلؿ إعادة صياغة الموازنات 
تخاذ اإلجراءات التصحيحية  الحكومية والسياسات الوطنية لتعزيز عدالة النوع االجتماعي، وا 

 البلزمة في الوقت المناسب.

ة أخرى، فإف تصنيؼ بيانات الوزارات والدوائر الحكومية وفؽ النوع االجتماعي، ومف جي
ضمف البرامج والمشاريع التي تنفذىا الجيات المعنية وعمى مستوى النفقات الجارية 

إعداد وتنفيذ موازنة مستجيبة لمنوع  حتماً  والرأسمالية وعمى صعيد المحافظات سوؼ يسيؿ
 االجتماعي موجية بالنتائج.

 من متطمبات الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي التحقق 8.7

  وفي سبيؿ تحديد طرؽ ووسائؿ التدخؿ في إعداد الموازنة العامة وفقًا لنيج النوع االجتماعي،
 أداء البرامجىنالؾ مجموعة مف التساؤالت التي ال بد مف طرحيا لمتحقؽ مف فعالية 

 : 20وىيالنوع االجتماعي، أال ب المعنية ةالحكومي

متطمبات االستراتيجيات والسياسات  الحكومية ىؿ تعكس البرامج المدرجة في الموازنة •
 ؟وأولوياتيا الوطنية

 ىؿ تمثؿ األىداؼ ممخصًا لمغايات التي تيدؼ البرامج لتحقيقيا؟ •
  ىؿ تعتبر المخرجات منتج قابؿ لمقياس أو خدمة؟ •
 لتراجع في األداء؟ىؿ ىناؾ مؤشرات قياس أداء تعكس التقدـ المحرز أو ا •
 ىؿ تحتوي األىداؼ عمى تفاصيؿ كمية ونوعية وزمنية؟ •

                                                           
20

Austrian Development Agency, Making Budgets Gender-Sensitive: A Checklist for Programme-Based Aid, 
Vienna, January 2009.  
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ىؿ المبالغ المالية المخصصة لتنفيذ البرامج/المشاريع/األنشطة المرتبطة بالمرأة قادرة عمى  •
 تحقيؽ المخرجات والنتائج، واألىداؼ المتعمقة بالسياسات؟

 يف المرأة في تمؾ المحافظات؟ىؿ المبالغ المالية المخصصة لممحافظات قادرة عمى تمك •
ىؿ ىناؾ تقارير لممتابعة والتقييـ لرصد وتقييـ مؤشرات أداء األنشطة المرتبطة باإلناث  •

 والتأكد مف كفاءة وفعالية اإلنفاؽ الموجو لئلناث؟
ىؿ أسموب عرض البيانات المالية المتعمقة بمخصصات اإلناث يسيؿ عممية احتساب  •

 ا لمتأكد مف تمكيف المرأة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا؟المخصصات وفؽ أوجو استخدامي

 الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي والموازنة الموجهة بالنتائج في األردن .9

، العامة في األردف إصبلح شامؿ لئلدارة المالية برنامج تنفيذب 2008عاـ  بدأت وزارة المالية في
تستند  Results Oriented Budgetingالموازنة الموجية بالنتائج البدء بتطبيؽ  حيث تضمف ذلؾ

 Medium Term Fiscalإلى خطة مالية حكومية عبر اإلطار المالي متوسط المدى 
Framework ومتضمنة خطة تفصيمية لمنفقات العامة المتوقعة لمدوائر الحكومية عبر إطار ،

، وباستخداـ خارطة Medium Term Expenditure Frameworkاإلنفاؽ متوسط المدى 
تسيؿ عممية رصد ومتابعة النفقات واإليرادات الحكومية مف  Chart of Accountsحسابات جديدة 

 خبلؿ تصنيؼ وترميز الحسابات الحكومية وضمف برامج ومشاريع وأنشطة.

تنفيذ  ىذا وقد سيؿ برنامج اإلصبلح المالي الشامؿ، وتطبيؽ الموازنة الموجية بالنتائج السير في
الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي. وتعتبر الموازنة الموجية بالنتائج التي تستند إلى األداء وتقييـ 

 أداء مدخبًل استراتيجيًا لتعزيز لقياس األداء الحكومي (KPIs)النتائج مف خبلؿ استخداـ مؤشرات 
أيضًا مجموعة مف المؤشرات  مف خبلؿ تضميف ىذه الموازنة الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي

الحساسة لمنوع االجتماعي، والتي ال بد أف تنعكس كذلؾ ضمف وثيقة االستراتيجية الوطنية لممرأة 
األردنية مف أجؿ متابعة ورصد مدى التقدـ المحرز في تمكيف المرأة مف الجوانب االجتماعية 

 والسياسية واالقتصادية. 
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ويوضح الشكؿ التالي مستويات مؤشرات األداء عمى المستوى المؤسسي والقطاعي والوطني والتي 
، المبني عمى أساس النوع االجتماعيتشكؿ حجر الزاوية في رصد كفاءة وفعالية االنفاؽ الحكومي 

ات مع جميع الجيومدى التحقؽ مف موازنة النوع االجتماعي الموجيو بالنتائج بالتعاوف والتنسيؽ 
 لتحقيؽ والدولية الوطنية بالمتطمبات االلتزاـ ومدى والمسؤولية المساءلة يعزز وبما، الشريكة والمعنية

 .االجتماعي النوع عدالة

 (5شكل رقم )

 
 

( مجموعة مف المؤشرات الحساسة لمنوع االجتماعي المقترح تضمينيا 3ىذا ويتضمف الممحؽ رقـ )
لمموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي، والتي جاءت جميعيا منسجمة مع واقع الحالة األردنية ومرتبطة 

 بمحاور االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية واألىداؼ اإلنمائية لؤللفية. 
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ضمن إطار اإلنفاق العام لمموازنة مستجيبة لمنوع االجتماعي نة مواز  تطبيق منهجية .10
 الحكومية في األردن

يتضمف ىذا الجزء مف الدليؿ شرحًا تفصيميًا لمنيجية تطبيؽ الموازنة المستجيبة لمنوع 
االجتماعي، وذلؾ مف حيث الخطوات اإلجرائية المطموب مف الجيات المعنية تنفيذىا ضمف 
مراحؿ دورة الموازنة العامة في األردف، ومف ثـ السير في آلية بناء موازنة مستجيبة لمنوع 

 جية بالنتائج. االجتماعي مو 

دورة الموازنة  مراحل ضمن لتطبيق الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعياإلجرائية الخطوات  10.1
 العامة في األردن

 دورة أو الموازنة، مراحؿ تسمى ىامة، مراحؿ أربع في العالـ دوؿ معظـ في العامة الموازنة تمر
 التنفيذ مرحمة ثـ اإلقرار، أو االعتماد مرحمة وتمييا واإلعداد التحضير بمرحمة تبدأ العامة الموازنة
 وىذا والتداخؿ، باالستمرار األربعة المراحؿ ىذه وتتصؼ التنفيذ، مراقبة وىي الرابعة المرحمة وأخيراً 
 .الدورية صفة الموازنة يعطي

مراحؿ ال بذات أيضاً تمر عف غيرىا مف الدوؿ، إذ  دورة الموازنة العامة في األردف ىذا وال تختمؼ
سسية المطموب مف المؤ  الخطوات اإلجرائية. وسوؼ يستعرض ىذا الجزء كمنيجية دوليةرئيسية ال

خبلؿ مراحؿ دورة الموازنة  اتخاذىاالمعنية بالموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي  الجيات الشريكة
باالستناد لممياـ والمسؤوليات ، وذلؾ مف أجؿ تعزيز أداء الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي العامة

 وحسب ما ورد ذكره سابقًا في متف ىذا الدليؿ.  ضمف اإلطار المؤسسي الممقاة عمى عاتؽ كؿ جية

 .مف مراحؿ دورة الموازنة مرحمة الخطوات اإلجرائية ضمف كؿوتوضح المصفوفة الوظيفية البلحقة 
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 الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي خالل مراحل دورة الموازنة العامةالمصفوفة الوظيفية إلجراءات تطبيق 

مراحل دورة 
 الموازنة

وصف الخطوات اإلجرائية لتطبيق الموازنة 
 المستجيبة لمنوع االجتماعي في األردن

دائرة الموازنة 
 العامة

مجمس 
استشاري 
 الموازنة

 مجمس األمة
)األعيان 
 والنواب(

المجنة 
الوطنية 
األردنية 
لشؤون 
 المرأة

الوزارات 
والدوائر 
الحكومية 
 المعنية

دائرة 
اإلحصاءات 

 العامة

مرحمة إعداد 
الدراسات 
 والتقديرات

 الموازنة أبعاد البلزمة حوؿ إعداد الدراسات
المستجيبة لمنوع االجتماعي المقدرة لمسنة القادمة 
وفؽ األولويات الوطنية واحتياجات النوع 

 االجتماعي

√ √  √ √ √ 

 العامة الموازنة /المالية وزير قبؿ مف كتاب إعداد
 الموازنة أبعاد حوؿ الوزراء رئيس دولة إلى

  المقدرة المستجيبة لمنوع االجتماعي
√ √     

مرحمة إعداد 
 الموازنة

 رئاسة الصادر عف الرسمي بناًء عمى الببلغ
 العامة الموازنة قانوف مشروع إلعداد الوزراء
المستقمة، تقـو  العامة المؤسسات موازنات ومشاريع
الحكومية بترجمة  والمؤسسات والدوائر الوزارات

أخذىا بعيف  الواجباالعتبارات واألولويات الوطنية 
موازنة المستجيبة لمنوع لم إعدادىا عند االعتبار

√    √  
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مراحل دورة 
 الموازنة

وصف الخطوات اإلجرائية لتطبيق الموازنة 
 المستجيبة لمنوع االجتماعي في األردن

دائرة الموازنة 
 العامة

مجمس 
استشاري 
 الموازنة

 مجمس األمة
)األعيان 
 والنواب(

المجنة 
الوطنية 
األردنية 
لشؤون 
 المرأة

الوزارات 
والدوائر 
الحكومية 
 المعنية

دائرة 
اإلحصاءات 

 العامة

االجتماعي، وعكس ما ورد في الببلغ مف مؤشرات 
ب إدراجيا يتوجقياس أداء حساسة لمنوع االجتماعي 
 و/أو تطويرىا ضمف قانوف الموازنة

التأكد مف أف المخصصات المالية التي تـ رصدىا 
ف الحكومة مف تنفيذ مكَ في الموازنة العامة سوؼ تُ 

البرامج والمشاريع واألنشطة بكفاءة وبما يمبي 
احتياجات النوع االجتماعي التي عكستيا الدراسات 

قضايا جوىرية مع الوزارات الجندرية، ومناقشة أي 
 .والدوائر الحكومية

√    √  

التأكد مف قياـ الوزارات والدوائر الحكومية المعنية 
بعكس المؤشرات الحساسة لمنوع االجتماعي التي 
وردت ضمف ببلغ رئاسة الوزراء عمى أىدافيا 
االستراتيجية و/أو البرامج والمشاريع واألنشطة ذات 

 .مؤشرات بحاجة إلى تطويرالعبلقة، ومناقشة أي 

√   √ √  
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مراحل دورة 
 الموازنة

وصف الخطوات اإلجرائية لتطبيق الموازنة 
 المستجيبة لمنوع االجتماعي في األردن

دائرة الموازنة 
 العامة

مجمس 
استشاري 
 الموازنة

 مجمس األمة
)األعيان 
 والنواب(

المجنة 
الوطنية 
األردنية 
لشؤون 
 المرأة

الوزارات 
والدوائر 
الحكومية 
 المعنية

دائرة 
اإلحصاءات 

 العامة

مقارنة تقديرات موازنة السنة الحالية مع المعاد 
تقديره والمقدر لمسنة السابقة، ووضع اإلجراءات 
التصحيحية الكفيمة باستغبلؿ موازنة السنة الحالية 

 بشكؿ مناسب.

√    √  

مرحمة إقرار 
 الموازنة

تحميؿ وتفحص المخصصات المالية عبر إطار 
اإلنفاؽ متوسط المدى عمى مستوى الوزارة و/أو 
الدائرة الحكومية، وعمى مستوى البرامج والمشاريع 
واألنشطة، وكذلؾ عمى مستوى القطاعات المرتبطة 
بمحاور التمكيف االجتماعي والسياسي واالقتصادي 

 طنية. لممرأة والتأكد مف تمبيتيا لؤلولويات الو 

  √    

تفحص المؤشرات الحساسة لمنوع االجتماعي ومدى 
مبلئمتيا لمبرامج ذات العبلقة بالنوع االجتماعي. 
ومقارنة قيـ مؤشرات قياس األداء الفعمي 

 أي أمور جوىرية. حوؿبالمستيدؼ واالستفسار 

  √    
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مراحل دورة 
 الموازنة

وصف الخطوات اإلجرائية لتطبيق الموازنة 
 المستجيبة لمنوع االجتماعي في األردن

دائرة الموازنة 
 العامة

مجمس 
استشاري 
 الموازنة

 مجمس األمة
)األعيان 
 والنواب(

المجنة 
الوطنية 
األردنية 
لشؤون 
 المرأة

الوزارات 
والدوائر 
الحكومية 
 المعنية

دائرة 
اإلحصاءات 

 العامة

 قبؿ مف المستجيبة لمنوع االجتماعي الموازنة إقرار
  األعياف والنواب( (مجمس األمة

  √    

 تنفيذ مرحمة
 الموازنة

خبلؿ مرحمة تنفيذ الموازنة يتـ التحقؽ مف عممية 
انفاؽ المخصصات المالية الموجية لمنوع 
االجتماعي مف حيث أوجو انفاقيا وفؽ الغرض 
المحدد ليا والفئات المطموب استيدافيا ومدى 

 استغبلؿ ىذه المخصصات 

√    √  

 باالستفسار الوزارات والدوائر الحكومية المعنيةقياـ 
 مشكمو تواجييا أي عف العامة الموازنة دائرة مف
المستجيبة لمنوع االجتماعي،  الموازنة تنفيذ أثناء

 بيف المناقبلت إجراءوما يترتب عمى ذلؾ مف 
إضافية حيث  مخصصات المخصصات و/أو طمب

يتـ معالجة ىذه األمور وفؽ ما نصت عميو 
التشريعات المالية الناظمة لعمؿ الموازنة العامة 

√    √  
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مراحل دورة 
 الموازنة

وصف الخطوات اإلجرائية لتطبيق الموازنة 
 المستجيبة لمنوع االجتماعي في األردن

دائرة الموازنة 
 العامة

مجمس 
استشاري 
 الموازنة

 مجمس األمة
)األعيان 
 والنواب(

المجنة 
الوطنية 
األردنية 
لشؤون 
 المرأة

الوزارات 
والدوائر 
الحكومية 
 المعنية

دائرة 
اإلحصاءات 

 العامة

 لمدولة.
 مرحمة
 تنفيذ مراقبة

 الموازنة

 خبلؿ مرحمة "ما بعد تنفيذ الموازنة"  يتـ ما يمي: 
  رصد مؤشرات أداء البرامج والمشاريع

واألنشطة الخاصة بالنوع االجتماعي ومقارنة 
ما تـ تحقيقو مف مؤشرات فعمية بتمؾ 

 المؤشرات المستيدفو 
  تقييـ مدى فعالية االنفاؽ في تحقيؽ النتائج

  المطموبة 
مرفؽ  ، االنفاؽوكفاءة  األداء ألغراض تقييـ فعالية

والمطموب  (4التقييـ ضمف الممحؽ رقـ ) نماذج
، ورفعيا استكماليا مف قبؿ دائرة الموازنة العامة

ضمف تقرير األداء السنوي لمموازنة المستجيبة لمنوع 
وتزويد المجنة الوطنية  االجتماعي لمجمس الوزراء،

 األردنية لشؤوف المرأة بنسخة منيا

√   √   
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مراحل دورة 
 الموازنة

وصف الخطوات اإلجرائية لتطبيق الموازنة 
 المستجيبة لمنوع االجتماعي في األردن

دائرة الموازنة 
 العامة

مجمس 
استشاري 
 الموازنة

 مجمس األمة
)األعيان 
 والنواب(

المجنة 
الوطنية 
األردنية 
لشؤون 
 المرأة

الوزارات 
والدوائر 
الحكومية 
 المعنية

دائرة 
اإلحصاءات 

 العامة

لتقييـ أداء الموازنة  لمجمس الوزراء رفع تقرير سنوي
يعكس الجيود  المستجيبة لمنوع االجتماعي
 ضمف والتحديات واالنجازات الوطنية المبذولة

، محاور التمكيف االجتماعي والسياسي واالقتصادي
وفؽ وموازنات النوع االجتماعي ضمف كؿ محور 

، وتحميؿ ألىـ مؤشرات الجيات المعنية بالتنفيذ
 .األداء

√      
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 موجهة بالنتائجنوع االجتماعي لم بناء موازنة مستجيبةآلية  10.2

في بناء موازنة مستجيبة لمنوع  األساسحجر  الجندرية وأنظمة المعمومات تعتبر قواعد البيانات
االجتماعي موجية بالنتائج. فمف جية، تسيؿ البيانات والمعمومات المتاحة لراسمي السياسات 

ووفؽ  االجتماعي النوع عدالة لتعزيز ذات رؤى واضحة وطنية سياسات صياغةوصناع القرار 
في احتساب  تتسـ بالدقةجندرية  موازناتومف جية أخرى، تساعد في بناء ، األولويات الوطنية

   وفؽ أوجو إنفاقيا.المخصصات 

بناء موازنة مستجيبة لمنوع االجتماعي  ويوضح الشكؿ التالي اآللية التي يتوجب العمؿ بيا لمتمكف مف
 مخصصات النوع االجتماعي بأسموب احتساببما يمَكف دائرة الموازنة العامة والجيات المعنية مف و 

  .واضح ودقيؽ

 (6شكل رقم )

 

  وفق النوع االجتماعي وأنظمة المعمومات البيانات قواعد تصنيف 10.2.1

وفؽ النوع االجتماعي ضمف أنظمة المعمومات المعموؿ بيا  المالية وغير المالية إف تصنيؼ البيانات
)خدمات  ، ال بد أف تغطي كافة الخدمات الحكومية المقدمة لمتمقي الخدمةلدى الجيات المعنية

أو تمؾ الخاصة بمقدمي الخدمة. وعمى سبيؿ المثاؿ، فاف التعميـ األساسي  مباشرة أو غير مباشرة(
أعداد المستفيديف مف ىذه الخدمة مصنفة كأعداد طالبات  يعكسفي المدارس الحكومية يجب أف 

تصنيف قواعد البيانات وأنظمة المعلومات وفق . 1
 النوع االجتماعي 

تبويب مخصصات اإلنفاق العام الموجه للنوع . 2
 االجتماعي

 احتساب مخصصات النوع االجتماعي. 3

 بناء موازنة مستجيبة للنوع االجتماعي. 4
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، مدارس طالبات وطبلب، وكذلؾ يمكف تضميف نسبة التسرب المدرسي مصنفة وفؽ النوع وطبلب
عبلوة عمى المخصصات  كمقدمي خدمة، أعداد المعممات والمعمميفىذا باإلضافة إلى االجتماعي، 

ومقدمي الخدمة  )مخصصات انفاؽ جاري ورأسمالي( المالية الخاصة بكؿ مف متمقي الخدمة
  .)تعويضات العامميف(

تاحتيا مف خبلؿ كشوفاتوعميو، فاف توفر   وتقارير البيانات المصنفة وفؽ النوع االجتماعي، وا 
النفقات العامة المبنية عمى أساس النوع االجتماعي،  ، سوؼ يسيؿ تبويب بياناتنظمة المعموماتأ

 الفئات الثبلث التي سيتـ توضيحيا الحقًا.  ضمف

 لمنوع االجتماعيالموجه  اإلنفاق العام مخصصات تبويب 10.2.2

تُبوب ضمف ثبلث فئات يمكف النظر إلى النفقات العامة المبنية عمى أساس النوع االجتماعي، بأنيا 
 : 21ىي

: وىي )نفقات مباشرة لمتمقي الخدمة الحكومية( النفقات الموجهة لمنوع االجتماعي بشكل محدد .1
االجتماعي نساءًا ورجااًل، عبارة عف المخصصات المرصودة لبرامج معينة تستيدؼ فئات النوع 

بنات أو أوالد مف أجؿ تمبية احتياجات محددة. ومف األمثمة عمى ذلؾ، مخصصات الطالبات 
اإلناث في مرحمة التعميـ األساسي، أو المخصصات التي تستيدؼ فئة الرجاؿ لممشاركة في 

، أو يراتبرامج الصحة اإلنجابية، أو المخصصات التي تستيدؼ فئة النساء المسنات الفق
ومثؿ ىذه النفقات تصب بشكؿ مباشر ضمف ...الخ. مخصصات برامج التمكيف السياسي لممرأة

 محور التمكيف االجتماعي ومحور التمكيف السياسي لمنوع االجتماعي. 
)نفقات  النفقات التي تعزز عدالة النوع االجتماعي ضمن نظام الخدمة المدنية في القطاع العام .2

وىي المخصصات التي تتعمؽ في توفير فرص العمؿ  :مة الحكومية(مباشرة لمقدمي الخد
العادلة، ومنيا تمؾ البرامج التي تعمؿ عمى تعزيز التمثيؿ العادؿ لمنساء في الوظائؼ القيادية 
واإلدارية العميا، ومراكز صنع القرار، باإلضافة لمعدالة في توزيع األجور والمنافع الوظيفية لذات 
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11-12.  



 اإلجتماعي للنوع المستجيبة الموازنة تطبيق دليل       

 
50 

يعني بالضرورة تحقيؽ المساواة في أعداد الكوادر البشرية مف اإلناث والذكور الوظيفة. وىذا ال 
 االقتصاديومثؿ ىذه النفقات تصب بشكؿ مباشر ضمف محور التمكيف ضمف القطاع العاـ. 

 . لمنوع االجتماعي
وىي تعبر عف  )نفقات غير مباشرة لمتمقي الخدمة الحكومية(:النفقات العامة أو الرئيسية  .3

العامة التي تصب في تقديـ الخدمات العامة لمسكاف بشكؿ عاـ ضمف المجتمع، ومف  النفقات
بشكؿ عاـ، أو اإلنفاؽ عمى  قطاع المياه أو االتصاالتعمى ذلؾ اإلنفاؽ الحكومي عمى  ةاألمثم

شبكة النقؿ والمواصبلت والتي يستفيد منيا بالنياية كافة شرائح المجتمع. وعادة ما تتركز معظـ 
الحكومية ضمف ىذه الفئة. ويتـ تحميؿ ىذا النوع مف االنفاؽ مف منظور الموازنة  النفقات

وفي  .والتي تندرج تحت مظمة الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي الحساسة لمنوع االجتماعي
العادة فاف احتساب مخصصات النوع االجتماعي ضمف ىذه الفئة يستند إلى نسبة التعداد 

 . 22االجتماعي في المجتمع المعنيالسكاني وفؽ النوع 

المقترحة لتبويب مخصصات النوع  والنماذج الجداوؿ( مف ىذا الدليؿ 2ىذا ويتضمف الممحؽ رقـ )
 االجتماعي مف أجؿ تسييؿ احتسابيا وفؽ أوجو وفئات االنفاؽ المذكورة أعبله.

 مخصصات النوع االجتماعي احتساب 10.2.3

وفؽ  رةقدَ مُ ما تعكسو الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي مف مخصصات  تشكؿ ىذه العممية جوىر
مبي متطمبات العامة ضمف محاور التمكيف االجتماعي والسياسي واالقتصادي، وبما يُ  أوجو النفقات

، بشكؿ خاص وموازنة النوع االجتماعي بشكؿ عاـ الشفافية واإلفصاح في إعداد الموازنة الحكومية
 ومدلوالتيا ومؤشرات أدائيا، األمر الذيوبما يتيح التعرؼ عمى حقيقة ىذه المخصصات ومكوناتيا 

 النوع مخصصات تجاه الحكومة مساءلةمف حيث  الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعييعزز أىداؼ 
الموازنات إعادة صياغة  راسمي السياسات مف ُيمَكف ، وبماعمييا المترتبة وااللتزامات االجتماعي

 .الحكومية والسياسات الوطنية لتعزيز عدالة النوع االجتماعي
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وفؽ النوع االجتماعي، وتبويب المخصصات وفؽ ىذا، وفي ظؿ توافر البيانات والمعمومات الُمصنفة 
، ، فاف عممية احتساب مخصصات النوع االجتماعي تصبح في غاية السيولةالفئات المذكورة سابقاً 

واحتساب مخصصات النوع  العتبار أف لكؿ برنامج خصوصيتو مف حيث تبويبمع األخذ بعيف ا
 السياسية لتنميةال ينطبؽ عمى برنامج ا فما ينطبؽ عمى برنامج التعميـ األساسي االجتماعي.

اع االجتماعي. ومف جية أخرى، فاف لكؿ وزارة طبيعة عمؿ أو برنامج الدف البرلمانية والشؤوف
متخصصة، فما ينطبؽ عمى وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعميـ مثبًل بصفتيما مزودي خدمة 
رئيسية ومباشرة مستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي، ال ينطبؽ عمى وزارة النقؿ أو وزارة المياه 

معية عامة وغير مباشرة ولكنيا حساسة لمنوع االجتماعي يستفيد والري بصفتيما مزودي خدمة مجت
 تبويب في واجبةتبقى فاف عممية االجتياد  ،عميووبناًء  منيا كافة فئات المجتمع نساءًا ورجااًل. 

، وطبيعة الخدمة المقدمة مف كؿ جية في ظؿ اختبلؼ طبيعة البرامج وذلؾ احتساب المخصصاتو 
ومنيجية التبويب المذكورة سابقًا استنادًا ألفضؿ الممارسات الدولية في ىذا إال أنيا ال بد وأف تتفؽ 

 وضمف ىذا السياؽ، تكوف دائرة الموازنة العامة ىي المرجع الرئيس والجية اإلرشاديةالمجاؿ. 
في تقديـ النصح والمشورة لمجيات المعنية في أسموب تبويب واحتساب مخصصات النوع  المخولة

 االجتماعي. 
في احتساب  اإلرشادية ( مف ىذا الدليؿ شرح لبعض الحاالت العممية1ويتضمف الممحؽ رقـ ) ىذا

  .بالتفصيؿ مخصصات النوع االجتماعي

 بناء موازنة مستجيبة لمنوع االجتماعي 10.2.4

مف المناسب أف  ، فانوفي األردف لموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعيا مأسسة واستدامةوفي سبيؿ 
 مف العمؿ مع الجيات الشريكة عمى ما يمي:  ةالموازنة العامدائرة تقـو 

 لمسنة المقدرة االجتماعي لمنوع المستجيبة الموازنة أبعاد حوؿ سنوياً  البلزمة الدراسات إعداد 
 التقديراتالفرضيات و  متضمنة، االجتماعي النوع واحتياجات الوطنية األولويات وفؽ القادمة
 .موازنةالىذه  عدادإ عمييا بناءً  تـ التي
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  عرض مخصصات النوع االجتماعي المقدرة لكؿ وزارة/برنامج/مشروع/نشاط ومبوبة ضمف
 والنماذج الجداوؿمحاور التمكيف االجتماعي والسياسي واالقتصادي، وذلؾ باستخداـ 

 مف ىذا الدليؿ.  (2)المرفقة ضمف الممحؽ رقـ و  المقترحة ليذه الغاية
  تضميف بالتعاوف والتنسيؽ مع المجنة الوطنية لشؤوف المرأة والجيات الحكومية المعنية، يتـ

مؤشرات قياس األداء والقيـ المستيدفة المطموب تحقيقيا  االجتماعي لمنوع المستجيبة لموازنةا
 المؤشرات مف مجموعة( 3)يتضمف الممحؽ رقـ )مف قبؿ الجيات الحكومية المعنية. 

 بمحاور والمرتبطة العامة الموازنة لقانوف تضمينيا المقترح االجتماعي لمنوع الحساسة
 (.لؤللفية اإلنمائية واألىداؼ األردنية لممرأة الوطنية االستراتيجية

  وما تـ تحقيقو مف  االجتماعي لمنوع المستجيبة الموازنةتقرير سنوي حوؿ أداء إعداد
اإلجراءات التصحيحية لمعالجتيا، وذلؾ باستخداـ ، مع بياف أوجو القصور وتوضيح انجازات

 مف ىذا الدليؿ. (4)المرفقة ضمف الممحؽ رقـ و  المقترحة نماذج المتابعة والتقييـ
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 إرشادية (: حاالت عممية1ممحق رقم )

 : احتساب مخصصات النوع االجتماعي ضمن برنامج التعميم األساسي(1حالة عممية رقم )
االجتماعي ضمف برنامج التعميـ األساسي في وزارة التربية آلية احتساب مخصصات النوع 

لمفرضيات باإلضافة   201523والتعميـ مف واقع بيانات قانوف الموازنة العامة لمسنة المالية 
 برنامج التعميـ األساسي.المتعمقة ب

 أواًل: البيانات المتوفرة والفرضيات
 التعميـ األساسي والسعي لتعميمو  ييدؼ البرنامج إلى توسيع فرص االلتحاؽ االجمالي في

والقضاء عمى أوجو التفاوت في فرص التعميـ المتاحة. أما اليدؼ االستراتيجي المرتبط 
بالبرنامج فيو توفير فرص التعميـ لمجميع وتزويد الطالب بالميارات والمعارؼ البلزمة 

 لبلقتصاد المبني عمى المعرفة.
 ( موظؼ منيـ 79922حوالي ) 2014ي عاـ الكوادر العاممة بالبرنامج والمقدرة ف

 %.55.4ولتشكؿ نسبة اإلناث حوالي  ( إناث،44246( ذكور و )35676)
  :مخصصات برنامج التعميـ األساسي 

ناثاً الكوادر العاممة دينار وىي تغطي رواتب  645,190,250: النفقات الجارية -  ذكورًا وا 
ت تدريس الطالبات والطبلب )مقدمي الخدمة( ضمف ىذا البرنامج، باإلضافة لنفقا

 )متمقي الخدمة( ضمف مرحمة التعميـ األساسي. 
دينار وىي تغطي نفقات إنشاء المباني المدرسية  42,600,000النفقات الرأسمالية:  -

وصيانتيا، وىي بالنياية تخدـ فئة متمقي الخدمة مف الطالبات  والغرؼ الصفية وتأثيثيا
  والطبلب في مرحمة التعميـ األساسي.

  الطالبات ، وعميو تبمغ نسبة 24%96نسبة الطالبات لمطبلب في المرحمة األساسية حوالي
 .% مف مجموع الطمبة في مرحمة التعميـ األساسي49حوالي 

  ال يوجد ضمف قانوف الموازنة العامة الحالي أي مؤشرات حساسة لمنوع االجتماعي مرتبطة
 بيذا البرنامج.
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 بيانات دائرة اإلحصاءات العامة.  
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 النوع االجتماعيآلية احتساب مخصصات : ثانياً 
 :النفقات الجارية 

والتي  ضمف برنامج التعميـ األساسي الحتساب نفقات تعويضات العامبلت مف اإلناث -
 تصب في النياية ضمف محور التمكيف االقتصادي لممرأة: 

في حاؿ توفر قاعدة بيانات لتعويضات العامميف مصنفة وفؽ النوع االجتماعي، فاف ىذا 
صصات اإلناث ضمف ىذا البند وبشكؿ مباشر. أما في حاؿ األمر يسيؿ احتساب مخ

والتي -عدـ توفر البيانات المطموبة، فيتـ ترجيح نسبة العامبلت اإلناث ضمف البرنامج 
مف إجمالي تعويضات العامميف )ذكور وأناث( التي سجمت ما  -%55.4بمغت حوالي 

دينار )تشمؿ بند الرواتب واألجور والعبلوات وبند مساىمات  627,448,000قيمتو 
الضماف االجتماعي وبند الرواتب واألجور والعبلوات ضمف نشاط التعميـ االضافي(. 

 دينار. 347,606,192وعميو، فاف حصة اإلناث مف تعويضات العامميف بمغت حوالي 
والتي تصب في النياية  ضمف برنامج التعميـ األساسي الحتساب نفقات تدريس الطالبات -

 ضمف محور التمكيف االجتماعي لبلناث:
يتـ طرح نفقات تعويضات العامميف االجمالية مف مخصصات البرنامج )النفقات الجارية( 

وىـ فئة الطالبات والطبلب لمحصوؿ عمى صافي المخصصات الموجو لمتمقي الخدمة 
 في مرحمة التعميـ األساسي، وعمى النحو اآلتي:

 تعويضات العامميف -دينار (645,190,250النفقات الجارية لمبرنامج )إجمالي 
 دينار. 17,742,250دينار=  (627,448,000االجمالية )

وفؽ النوع  ألغراض احتساب مخصصات متمقي الخدمة مف برنامج التعميـ األساسي
قواعد بيانات وزارة التربية والتعميـ في حاؿ توفر البيانات  يتـ االعتماد عمى ،االجتماعي

 لمطبلب نسبة الطالبات، أو اف يتـ األخذ بالمصنفة لمتمقي الخدمة وفؽ النوع االجتماعي
 التي يتـ احتسابيا سنويًا مف قبؿ دائرة اإلحصاءات العامة. ىذا األساسية المرحمة في

% 49%، ولتسجؿ نسبة الطالبات حوالي 96حوالي  2013وقد بمغت ىذه النسبة لعاـ 
. وعميو، فاف المخصصات المرجحة مرحمة التعميـ األساسيمف مجموع الطمبة في 

 لمطالبات مف صافي النفقات الجارية ستكوف عمى النحو التالي:
 دينار. 8,693,702.5% = 49دينار*  17,742,250
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  الرأسمالية:النفقات 
 نفقات إنشاءإف طبيعة النفقات الرأسمالية ضمف ىذا البرنامج جاءت جميعيا لتغطي  -

والتي تخدـ فئة متمقي الخدمة مف  وصيانتيا وتأثيثيا الصفية والغرؼ المدرسية المباني
الطالبات والطبلب عمى حد سواء. وألغراض احتساب حصة اإلناث مف ىذه النفقات 

، يتـ النظر إلى كؿ لبلناث االجتماعي التمكيف محور ضمف النياية في والتي تصب
بشكؿ صريح ضمف الموازنة  مشروع وفي حاؿ أدرج المشروع الرأسمالي الخاص باإلناث

مدارس إناث( فإف ىذا األمر يسيؿ احتساب مخصصات اإلناث بطريقة  10)مثؿ بناء 
ضمف مجمد البيانات التفصيمية تفتقر مباشرة. إال أف بيانات المشاريع الرأسمالية المدرجة 

لتصنيؼ المشاريع الرأسمالية وفؽ النوع االجتماعي، وفي مثؿ ىذه الحالة يتـ األخذ 
بإجمالي النفقات الرأسمالية وترجيحيا بنسبة الطالبات )كمتمقي خدمة( في مرحمة التعميـ 

 األساسي وعمى النحو اآلتي:
 دينار 20,874,000% = 49دينار*  42,600,000إجمالي النفقات الرأسمالية 

 ويوضح الجدوؿ التالي مخصصات اإلناث بالتفصيؿ ضمف برنامج التعميـ األساسي:
 

إجمالي المخصصات  الوصف
ناث(  )ذكور وا 

حصة اإلناث من 
 المخصصات

مجموع تعويضات العامميف  النفقات الجارية
 واألجور وتشمؿ الرواتب

والعبلوات الرئيسية، وكذلؾ 
التعميـ اإلضافي، تعويضات 

 الضماف كما تشمؿ مساىمات
 االجتماعي.

627,448,000 627,448,000*55.4=% 
 دينار 347,606,192

 التمكيف االقتصادي

صافي النفقات الجارية 
 الموجيو  لمتمقي الخدمة 

 )طالبات وطبلب(

17,742,250 17,742,250  *49 = %
 دينار 8,693,702.5

 التمكيف االجتماعي
كافة المشاريع الرأسمالية  الرأسماليةالنفقات 

 الموجيو لمتمقي الخدمة
 (وطبلب طالبات)

42,600,000 42,600,000  *49  =%
 دينار 20,874,000

 التمكيف االجتماعي
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 إجمالي النفقات الجارية الموجهة لإلناث العامالت ضمن برنامج التعميم األساسي 
 )محور التمكين االقتصادي(

 دينار 347,606,192

إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية الموجهة لإلناث الطالبات ضمن برنامج 
 دينار 29,567,702.5 التعميم األساسي )محور التمكين االجتماعي(

إجمالي النفقات الجارية والرأسمالية الموجهة لإلناث بشكل عام ضمن برنامج 
 دينار 377,173,894.5 التعميم األساسي

 
 التعميم األساسي لبرنامجمؤشرات النوع االجتماعي المقترحة : اً ثالث

في ضوء افتقار ىذا البرنامج لمؤشرات حساسة لمنوع االجتماعي، مدرج أدناه بعض المؤشرات 
المقترحة التي يمكف األخذ بيا مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ وتضمينيا لقانوف الموازنة العامة، 

 لتنفيذية لبلستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية:وعكسيا مف خبلؿ خطة العمؿ ا
 األساسية المرحمة في لمطبلب الطالبات نسبة 
 األساسية المرحمة في الطالبات تسرب نسبة 
 األساسية المرحمة في لممعمميف المعممات نسبة 
 نسبة اإلناث العامبلت عمى كادر برنامج التعميـ األساسي 
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 موازنة التمكين السياسي لممرأة: (2رقم ) عممية حالة
حصريًا بتعزيز مشاركة  وزارة الشؤوف السياسية والبرلمانيةعمى مستوى القطاع العاـ، ُتعنى 

األحزاب واألفراد ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وتيدؼ إلى تحقيؽ التنمية 
دارة والخدمات المساندة" يوجد لدى الوزارة برنامجاف فقط؛ برنامج "اإلالسياسية المستدامة. و 

 ".وبرنامج "التنمية السياسية والشؤوف البرلمانية
"التنمية وستوضح ىذه الحالة وصؼ الوضع الحالي لمخصصات النوع االجتماعي ضمف برنامج 

، 201525مف واقع بيانات قانوف الموازنة العامة لمسنة المالية  السياسية والشؤوف البرلمانية"
ة لتوضيح منيجية احتساب مخصصات النوع االجتماعي الموجو لمتمقي مقابؿ حالة افتراضي

 الخدمة ضمف المجتمع األردني والذي يصب في محور التمكيف السياسي لممرأة. 
  حول الوضع الحالي أواًل: البيانات المتوفرة

  ييدؼ البرنامج إلى رفع مستوى التنسيؽ بيف السمطتيف. أما اليدؼ االستراتيجي المرتبط
 بالبرنامج فيو تعميؽ الحوار الوطني ومأسستو ضمف الثوابت الدستورية والقانونية.

  ( ذكور 17( موظؼ منيـ )35حوالي ) 2014الكوادر العاممة بالبرنامج والمقدرة في عاـ
 %.51.4( إناث، ولتشكؿ نسبة اإلناث العامبلت حوالي 18و)

 مخصصات برنامج التنمية السياسية والشؤوف البرلمانية : 
ناثاً الكوادر العاممة دينار وىي تغطي رواتب  305,350: النفقات الجارية -  ذكورًا وا 

)مقدمي الخدمة( ضمف ىذا البرنامج، باإلضافة لنفقات موجية الستخداـ السمع 
والخدمات والبعثات العممية ومكافآت لغير الموظفيف، وأجيزة ومعدات وأثاث. ىذا وال 
يوجد ضمف مجمد البيانات التفصيمية ما يشير إلى انفاؽ جاري يصب في نشاط التنمية 

ناثًا. السياسية والبرلمانية والذي يخص ف  ئة متمقي الخدمة في المجتمع األردني ذكورًا وا 
دينار وىي تغطي نفقات إدارة البرنامج، وبشكؿ رئيس بند  45,000النفقات الرأسمالية:  -

دينار وتخص الكوادر البشرية العاممة في الوزارة، في  30,000عقود الخدمات بما قيمتو 
والتوعية باإلضافة لممؤتمرات  دينار يوجو لمترويج 15,000حيف أف الجزء اليسير 

 وورش العمؿ، وىي بالنياية تخدـ فئة متمقي الخدمة نوعًا ما.
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 ره(.)المعاد تقدي 1553سيتم استخدام البيانات المالية  الخاصة بسنة   
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  26%48.5نسبة اإلناث مف إجمالي سكاف المممكة. 
  ال يوجد ضمف قانوف الموازنة العامة الحالي أي مؤشرات حساسة لمنوع االجتماعي مرتبطة

 بالتمكيف السياسي لممرأة.
  الحتساب مخصصات التمكيف السياسي لممرأة استنادًا لمبيانات أعبله والمتاحو ضمف قانوف

 دينار مف النفقات الرأسمالية 15,000، فيناؾ فقط ما قيمتو 2015الموازنة العامة لعاـ 
خدـ فئة متمقي وىذا بالنياية يوجو لمترويج والتوعية باإلضافة لممؤتمرات وورش العمؿ، م

%( ولتشكؿ 48.5و، يتـ ترجيح ىذه القيمة بنسبة اإلناث في المجتمع األردني ). وعميالخدمة
 دينار فقط. 7275مخصصات التمكيف السياسي لممرأة ما قيمتو 

 التمكين السياسي لممرأة لية احتساب مخصصات آل افتراضيةحالة : ثانياً 
 بمغت قيمة النفقات  برنامج التنمية السياسية والشؤوف البرلمانية ضمف :النفقات الجارية

ناث( ما قيمتو  1,700,750الجارية  دينار، شكمت تعويضات العامميف اإلجمالية )ذكور وا 
دينار، أما الجزء المتبقي مف النفقات الجارية فقد غطى حمبلت التوعية والتثقيؼ  960,050

راد المجتمعي، وعقد الندوات العامة في كافة المحافظات لتعزيز مشاركة األحزاب واألف
 ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار.

لممرأة مف النفقات الجارية: يتـ طرح تعويضات  السياسي التمكيف الحتساب مخصصات -
المخصصات الموجية  صافي العامميف مف إجمالي النفقات الجارية لمحصوؿ عمى

 ضمف المجتمع: ألنشطة التنمية السياسية
تعويضات العامميف االجمالية  -( دينار1,700,750إجمالي النفقات الجارية لمبرنامج )

 دينار. 740,700( دينار= 960,050)
يتـ ترجيح مخصصات أنشطة التنمية السياسية بنسبة اإلناث في المجتمع األردني 

 لمحصوؿ عمى مخصصات التمكيف السياسي لممرأة:
 دينار 359,239.5% = 48.5دينار*  740,700

 مخصصات ضمف برنامج التنمية السياسية والشؤوف البرلمانية بمغت  :النفقات الرأسمالية
 دينار. 1,400,650"مشروع التنمية السياسية في المحافظات" ما قيمتو 
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بيانات دائرة اإلحصاءات العامة، وللحصول على بيانات دقيقة في مجال التمكين السياسي للمرأة، فمن األفضل الحصول على نسبة   

 + سنة( واستثناء فئة األطفال من اإلناث، علماً بأن النسبة لن تسجل اختالفاً كبيراً.57اإلناث بالمجتمع ضمن الفئة العمرية )
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ترجيح  : يتـالرأسماليةلممرأة مف النفقات  السياسي التمكيف الحتساب مخصصات -
" بنسبة اإلناث في المجتمع المحافظاتمشروع التنمية السياسية في مخصصات "

 األردني:
 .دينار 679,315.25% = 48.5دينار*  1,400,650

وعميو، يصبح إجمالي النفقات )جاري ورأسمالي( التي تصب في مجاؿ التمكيف السياسي لممرأة عمى 
 دينار. 1,038,554.75مستوى المممكة حوالي 

سياسيًا ضمف كؿ محافظة، فتَُقدر مف خبلؿ توزيع أما المخصصات التي تصب في تمكيف المرأة 
( دينار عمى كؿ محافظة وفقًا لنسبة اإلناث في ذات 1,038,554.75النفقات الجارية والرأسمالية )

تعداد اإلناث % مف 20حوالي  محافظة اربدالمحافظة. وعمى سبيؿ المثاؿ، سجمت نسبة اإلناث في 
 ث في محافظة اربد كما يمي:، فيتـ احتساب مخصصات اإلنافي المممكة

 دينار 207,710.95% = 20دينار *  1,038,554.75  
بالتفصيؿ ضمف الموازنة العامة لمحكومة لممرأة  السياسي التمكيفويوضح الجدوؿ التالي مخصصات 

 )وفؽ الحالة االفتراضية(:
 

 الوصف
إجمالي المخصصات 

ناث(  )ذكور وا 
حصة اإلناث من 

 المخصصات
 حمبلتل الموجية الجارية النفقات الجاريةالنفقات 

 المجتمعي، والتثقيؼ التوعية
 كافة في العامة الندوات وعقد

 مشاركة لتعزيز المحافظات
 ومؤسسات واألفراد األحزاب
 القرار صنع في المدني المجتمع

740,700 740,700  *48.5 = %
 دينار 359,239.5

 السياسيالتمكيف 

 في السياسية التنمية مشروع النفقات الرأسمالية
  المحافظات

1,400,650 1,400,650  *48.5 = %
 دينار 679,315.25

 السياسيالتمكيف 
 دينار 1,038,554.75 في مجال التمكين السياسيإجمالي النفقات الجارية والرأسمالية الموجهة لإلناث 

 دينار 207,710.95 من مخصصات التمكين السياسي اإلناث في محافظة اربد حصة
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  في مجال التمكين السياسي لممرأةمؤشرات النوع االجتماعي المقترحة : ثالثاً 
 البرلمانيةالشؤوف السياسية و التنمية  وبرنامجوزارة الشؤوف السياسية والبرلمانية في ضوء افتقار 

لمؤشرات حساسة لمنوع االجتماعي، مدرج أدناه بعض المؤشرات المقترحة التي يمكف األخذ بيا عمى 
مستوى األىداؼ االستراتيجية لموزارة أو عمى مستوى البرنامج، وتضمينيا لقانوف الموازنة العامة، 

 وعكسيا مف خبلؿ خطة العمؿ التنفيذية لبلستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية: 
 األعياف مجمس في النساء بةنس 
 النواب  مجمس في النساء نسبة 
 الحزبية الحياة في المرأة مشاركة نسبة 
 البرلمانية االنتخابات في المرأة مشاركة نسبة 
 البمدية االنتخابات في المرأة مشاركة نسبة 
 السياسية األحزاب في المرأة تمثيؿ نسبة. 
 امرأة انتخاب يؤيدوف ممف الذكور نسبة. 
 امرأة انتخاب يؤيدف ممف النساء نسبة. 
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 الموازنة الحساسة لمنوع االجتماعي في وزارة النقل: (3رقم ) عممية حالة
النقؿ بشكؿ عاـ بوضع السياسة العامة لمنقؿ، وتطوير قطاع النقؿ العاـ، وىي بذلؾ وزارة ُتعنى 

لمنوع  -وليست مستجيبة– حساسةتخدـ جميع فئات المجتمع دوف تمييز، وىذا يعني أف موازنتيا 
يوجد لدى . و تقديـ الخدمات العامة لمسكافل الموجوالنفقات العامة االجتماعي وتصب في باب 

 تطوير قطاع النقؿ". مجاف فقط؛ برنامج "اإلدارة والخدمات المساندة" وبرنامج "الوزارة برنا
قطاع  تطوير"وستوضح ىذه الحالة آلية احتساب مخصصات النوع االجتماعي ضمف برنامج 

 .2015مف واقع بيانات قانوف الموازنة العامة لمسنة المالية  "النقؿ
  والفرضيات أواًل: البيانات المتوفرة

  ييدؼ البرنامج إلى رفع كفاءة قطاع النقؿ وتنمية وتطوير ورفع مستوى الخدمة في قطاع
النقؿ، والمساىمة في حماية البيئة، ورفع مستوى السبلمة العامة، وتحفيز القطاع الخاص 

تطوير منظومة  أما اليدؼ االستراتيجي المرتبط بالبرنامج فيولبلستثمار في قطاع النقؿ. 
 النقؿ.

 ( ذكور 13( موظؼ منيـ )25حوالي ) 2014العاممة بالبرنامج والمقدرة في عاـ  الكوادر
 %.48( إناث، ولتشكؿ نسبة اإلناث العامبلت حوالي 12و)

  :مخصصات برنامج تطوير قطاع النقؿ 
أف النفقات الجارية لبرنامج  2015: تشير موازنة وزارة النقؿ لعاـ النفقات الجارية -

ذكورًا الكوادر العاممة دينار وىي تغطي رواتب  2,700,000تطوير قطاع النقؿ بمغت 
ناثاً  )مقدمي الخدمة( ضمف ىذا البرنامج، باإلضافة لنفقات موجية الستخداـ السمع  وا 

والخدمات والبعثات العممية ومكافآت لغير الموظفيف، وأجيزة ومعدات وأثاث، عبلوة 
لنقؿ البري وىيئة تنظيـ الطيراف عمى الدعـ المقدـ لوحدات حكومية عامة )ىيئة تنظيـ ا

دينار، إذ يصب ىذا اإلنفاؽ األخير في مصمحة فئة  2,180,000المدني( وبما قيمتو 
ناثًا.   متمقي الخدمة في المجتمع األردني ذكورًا وا 

مشاريع رأسمالية متعددة دينار وىي تغطي نفقات  69,193,000: النفقات الرأسمالية -
إذ يصب ىذا كشبكات سكؾ الحديد والمطارات والنقؿ البري ومراكز الخدمات الموجستية، 

ناثاً  بشكؿ عاـاإلنفاؽ   .في مصمحة فئة متمقي الخدمة في المجتمع األردني ذكورًا وا 
 48.5 المممكة سكاف إجمالي مف اإلناث نسبة.% 
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 قطاع تطوير من برنامج )متمقي الخدمة( ات النوع االجتماعيثانيًا: آلية احتساب مخصص
 النقل

استنادًا لمبيانات أعبله، سيتـ ترجيح مخصصات النوع االجتماعي بنسبة اإلناث في المجتمع 
 %( وعمى النحو التالي:48.5األردني )

 ما قيمتو  مصمحة فئة متمقي الخدمة في المجتمعالتي تصب في  صافي النفقات الجارية بمغ
 دينار.  1,057,300% = 48.5* دينار  2,180,000

 ما قيمتو  بمغت النفقات الرأسمالية التي تصب في مصمحة فئة متمقي الخدمة في المجتمع
 . دينار 33,558,605% = 48.5* دينار 69,193,000

مف مصمحة متمقي الخدمة وعميو، يصبح إجمالي النفقات )جاري ورأسمالي( التي تصب في 
 دينار.  34,615,905 حواليما قيمتو  المجتمعفي النوع االجتماعي 

  أما النفقات الرأسمالية التي تصب في مصمحة متمقي الخدمة ضمف المحافظات، وعند
الرجوع إلى الجدوؿ الخاص بيذه البيانات في قانوف الموازنة العامة، تبيف مثبًل بأف محافظة 

ىذه القيمة بنسبة اإلناث دينار، وعند ترجيح  13,480,000معاف تستحوذ عمى ما قيمتو 
 دينار.  6,537,800%(، فاف مخصصات النوع االجتماعي تبمغ ما قيمتو حوالي 48.5)

 
 النقل قطاع تطوير برنامجلالنوع االجتماعي  مؤشراتًا: ثالث

ال يوجد ما يستدعي مف وضع مؤشرات أداء حساسة لمنوع االجتماعي لمثؿ ىذه البرامج التي تقدـ 
 خدمات عامة لكافة فئات المجتمع، كونيا ال تأخذ بعيف االعتبار احتياجات محددة لمنوع االجتماعي.  
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 االجتماعينماذج إعداد الموازنة المستجيبة لمنوع جداول و (: 2ممحق رقم  )
الموازنة المستجيبة لمنوع و  إعداد الموازنة العامة بشكؿ عاـ، في واإلفصاح الشفافية تعزيزًا لمبدأ
والدقيقة لواضعي السياسات واالستراتيجيات،  المعمومة المطموبة وتوفير، بشكؿ خاص االجتماعي

 اعد فييس األمر الذي لنوع االجتماعي وفؽ أوجو إنفاقيا؛حوؿ بيانات ومخصصات ا ومتخذي القرار
يتضمف ، االجتماعي النوع عدالة في المطموبة النتائج لتحقيؽ الموارد وتوزيع السياسات صياغة إعادة

 االجتماعي. لمنوع المستجيبة الموازنة استخداميا في إعداد المقترحنماذج والجداوؿ الىذا الممحؽ 
( ُتدرج 5نموذج -1نموذج خاصة ) ونماذج إعداد(، 5جدوؿ-1)جدوؿرئيسية  وىناؾ جداوؿ عامة

 ضمف كؿ فصؿ مف الفصوؿ. 
 

 الرئيسية العامة الجداولأواًل: 
 ( الجدوؿ العاـ لممخصصات المقدرة لمنوع االجتماعي موزعة حسب الفصوؿ 1الجدوؿ رقـ :)

( ، وىو يعكس إجماليات احتساب مخصصات النوع االجتماعي ضمف 2018-2014لمسنوات )
قدـ خدمة/متمقي خدمة مباشرة/متمقي خدمة غير مباشرة( عمى مستوى كؿ الفئات المختمفة )م

( المعموؿ بو حاليًا مف قبؿ 21وزارة/دائرة حكومية. وىذا الجدوؿ ىو ذات شكؿ الجدوؿ رقـ )
دائرة الموازنة العامة، إال أنو سيختمؼ مف ناحية مكونات المخصصات وفقًا آللية االحتساب 

 الموضحة ضمف ىذا الدليؿ. 
 

 (1جدوؿ رقـ )
 (2018-2014إجمالي المخصصات المقدرة لمنوع االجتماعي موزعة حسب الفصوؿ لمسنوات )

 )بالدينار(          
 الفصل

2014 2015 2016 2017 2018 
 العنوان الرقم
      كافة الجيات المدرجة ضمف قانوف الموازنة العامة 0101-3201

       المجموع
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 ( الجدوؿ الفرعي لممخصصات المقدرة لمنوع االجتماعي في مجاؿ التمكيف 2الجدوؿ رقـ :)

(، وىو يعكس مخصصات 2018-2014االقتصادي موزعة حسب الفصوؿ لمسنوات )
 تعويضات العامميف )إناث( ضمف الموازنة العامة لمحكومة عمى مستوى كؿ وزارة/دائرة حكومية. 

 
 (2جدوؿ رقـ )

 (2018-2014ت العامميف لمنوع االجتماعي موزعة حسب الفصوؿ لمسنوات )مخصصات تعويضا
 "التمكيف االقتصادي لممرأة"

 )بالدينار(          
 الفصل

2014 2015 2016 2017 2018 
 العنوان الرقم
      كافة الجيات المدرجة ضمف قانوف الموازنة العامة 0101-3201

       المجموع
 ( الجدوؿ الفرعي لممخصصات المقدرة لمنوع االجتماعي في مجاؿ التمكيف 3الجدوؿ رقـ :)

االجتماعي موزعة حسب الفصوؿ لموزارات والدوائر الحكومية ذات العبلقة بالتمكيف االجتماعي 
(، وىو يعكس مخصصات النوع االجتماعي ضمف البرامج الحكومية 2018-2014لمسنوات )

 يات المعنية بيذا المحور.  المنفذة مف قبؿ الج
 (3جدوؿ رقـ )

المخصصات المقدرة لمنوع االجتماعي في مجاؿ "التمكيف االجتماعي لممرأة" موزعة حسب الفصوؿ 
 (2018-2014لمسنوات )

 )بالدينار(          
 الفصل

2014 2015 2016 2017 2018 
 العنوان الرقم
بالتمكيف الوزارات والدوائر الحكومية المعنية  

االجتماعي لممرأة ضمف قانوف الموازنة العامة؛ 
ومنيا: وزارة الصحة، التربية والتعميـ، التعميـ العالي، 

 التنمية االجتماعية.

     

       المجموع
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 ( الجدوؿ الفرعي لممخصصات المقدرة لمنوع االجتماعي في مجاؿ التمكيف 4الجدوؿ رقـ :)

السياسي موزعة حسب الفصوؿ لموزارات والدوائر الحكومية ذات العبلقة بالتمكيف السياسي 
(، وىو يعكس مخصصات النوع االجتماعي ضمف البرامج الحكومية 2018-2014لمسنوات )

 المعنية بيذا المحور.  المنفذة مف قبؿ الجيات 
 

 (4جدوؿ رقـ )
المخصصات المقدرة لمنوع االجتماعي في مجاؿ "التمكيف السياسي لممرأة" موزعة حسب الفصوؿ 

 (2018-2014لمسنوات )
 )بالدينار(          

 الفصل
2014 2015 2016 2017 2018 

 العنوان الرقم
بالتمكيف السياسي الوزارات والدوائر الحكومية المعنية  

لممرأة ضمف قانوف الموازنة العامة؛ ومنيا حاليًا: وزارة 
 الشؤوف السياسية والبرلمانية.

     

       المجموع
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 ( ويتضمف إجمالي أعداد الكوادر البشرية العاممة في الوزارات والدوائر الحكومية 5الجدوؿ رقـ :)

مصنفة وفؽ النوع االجتماعي وضمف مجموعات الوظائؼ المدرجة ضمف قانوف الموازنة العامة 
المختمفة. وىو ذات شكؿ الجدوؿ المستخدـ حاليًا مف قبؿ دائرة الموازنة العامة، إال أنو يعكس 

 إجمالي أعداد الكوادر البشرية.
 (5جدوؿ رقـ )

الموازنة العامة أعداد الكوادر البشرية العاممة في الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمف قانوف 
 مصنفة وفؽ النوع االجتماعي

ائف ضمن المجموعة الوظ الوظيفية المجموعة
  الوظيفية

 2016مقدر  2015أولي  2014فعمي 
 المجموع أنثى ذكر  المجموع أنثى ذكر  المجموع أنثى ذكر 

وظائؼ اإلدارة العامة 
 واإلدارة المحمية

 وظائؼ إدارية 
          )مدير، مستشار(

          وظائؼ ىندسية الوظائؼ اليندسية

 وظائؼ فنية الوظائؼ الفنية
          ...الخ(/باحث)مدقؽ/محاسب

الوظائؼ اإلدارية 
          وظائؼ إدارية ومالية والمالية

          وظائؼ أخرى الوظائؼ األخرى
الوظائؼ المساندة 

 )الفئة الثالثة(
 وظائؼ مساندة 
          )مراسؿ، سائؽ(

          المجموع 
خارج جدوؿ 
          خارج جدوؿ التشكيبلت التشكيبلت

          المجموع الكمي 
          كمفة الرواتب 
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 في إعداد الموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعي الخاصة النماذج: ثانياً 

 ووفقًا لما يمي: ضمف فصؿ كؿ وزارة/دائرة حكومية ىذه النماذج وتدرج
 أعداد الكوادر البشرية العاممة في كؿ وزارة/دائرة الحكومية، مصنفة  ويتضمف(: 1رقـ ) النموذج

المستخدـ حاليًا  النموذجوىو ذات  ،وفؽ النوع االجتماعي وضمف مجموعات الوظائؼ المختمفة
  مف قبؿ دائرة الموازنة العامة.

 (1رقـ ) نموذج
 الحكومية مصنفة وفؽ النوع االجتماعي ةالدائر ة/أعداد الكوادر البشرية العاممة في الوزار 

ائف ضمن المجموعة الوظ الوظيفية المجموعة
  الوظيفية

 2016مقدر  2015أولي  2014فعمي 
 المجموع أنثى ذكر  المجموع أنثى ذكر  المجموع أنثى ذكر 

وظائؼ اإلدارة العامة 
 واإلدارة المحمية

 وظائؼ إدارية 
          )مدير، مستشار(

          وظائؼ ىندسية الوظائؼ اليندسية

 فنية وظائؼ الوظائؼ الفنية
          (الخ.../باحثمحاسب/مدقؽ)

الوظائؼ اإلدارية 
          وظائؼ إدارية ومالية والمالية

          وظائؼ أخرى الوظائؼ األخرى
المساندة الوظائؼ 

 )الفئة الثالثة(
 وظائؼ مساندة 
          )مراسؿ، سائؽ(

          المجموع 
خارج جدوؿ 
          خارج جدوؿ التشكيبلت التشكيبلت

          المجموع الكمي 
          كمفة الرواتب 
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 مخصصات تعويضات العامبلت اإلناث )الرواتب واألجور ويعكس (: 2رقـ ) النموذج

 والعبلوات، مساىمات الضماف االجتماعي( موزعة حسب البرامج ضمف كؿ وزارة/دائرة حكومية. 
 (2رقم ) نموذج

 مخصصات تعويضات العامالت اإلناث )تمكين اقتصادي( موزعة حسب البرامج 
 (2018-2014لمسنوات )

 )بالدينار(           

 رقم
فعمي  اسم البرنامج البرنامج

2014 
مقدر 
2015 

إعادة 
تقدير 
2015 

مقدر 
2016 

تأشيري 
2017 

تأشيري 
2018 

        
        
        
        المجموع
 (: مخصصات النوع االجتماعي مف البرامج المنفذة مف قبؿ الجيات المعنية 3رقـ ) النموذج

والسياسي لممرأة، ودوف احتساب مخصصات  والتي تساىـ في مجاؿ التمكيف االجتماعي
 أعبله لغايات التعويضات. (2) رقـ في ضوء تخصيص النموذج ،تعويضات العامبلت اإلناث

 (3رقم ) نموذج
 (2018-2014) لمسنوات سياسي( موزعة حسب البرامجأو  النوع االجتماعي )تمكين اجتماعي مخصصات

 )بالدينار(       

رقم 
فعمي  البرنامجاسم  البرنامج

2014 
مقدر 
2015 

إعادة 
تقدير 
2015 

مقدر 
2016 

تأشيري 
2017 

تأشيري 
2018 

       جارية  
       رأسمالية
       المجموع

       جارية  
       رأسمالية
       المجموع

         المجموع
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 تساىـ في تحقيؽ عدالة النوع (: برامج/مشاريع/أنشطة الجية المعنية والتي 4رقـ ) النموذج

 االجتماعي والمؤشرات الحساسة لمنوع االجتماعي المرتبطة بيا
 
 (4رقـ ) نموذج

 البرامج التي تساىـ في تحقيؽ عدالة النوع االجتماعي ومؤشراتيا

 مؤشر قياس األداء البرنامج/المشروع/النشاط

القيمة  القيمة األساس
 الفعمية
2014 

القيمة 
المستهدفة 
2015 

تقييم 
أولي 
 ذاتي
2015  

 القيمة المستهدفة

سنة 
 األساس 

 2018 2017 2016 القيمة 

          
          
          

 
 المعنية الجيات قبؿ مف المنفذة البرامج مف االجتماعي النوع مخصصات(: 5رقـ ) النموذج 

لممرأة موزعة حسب  والسياسي واالجتماعي التمكيف االقتصادي مجاؿ في تساىـ والتي
 المحافظات.

 (5رقـ ) نموذج
 (2018-2014)لمسنوات  المحافظات حسب موزعة االجتماعي النوعمخصصات 

 )بالدينار(          

فعمي  المحافظة 
2014 

مقدر 
2015 

إعادة 
تقدير 
2015 

مقدر 
2016 

تأشيري 
2017 

تأشيري 
2018 

       المركز
       اربد

       المفرؽ
       جرش 
       عجموف 
       العاصمة
       البمقاء
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       الزرقاء
       مادبا
       الكرؾ
       معاف

       الطفيمة 
       العقبة

       المجموع
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 (: المؤشرات الحساسة لمنوع االجتماعي 3ممحق رقم )
ة األردنية واألهداف اإلنمائية مجموعة من المؤشرات الحساسة لمنوع االجتماعي المقترح تضمينها لقانون الموازنة العامة والمرتبطة بمحاور االستراتيجية الوطنية لممرأ

 لأللفية  

االستراتيجية و/أو  األهداف مستوى المؤشرات المقترحة عمى الوزارة/الدائرة الحكومية رقم الفصل
 البرامج مستوى عمى

المحور ذو العالقة في 
االستراتيجية الوطنية لممرأة 

 األردنية
 الهدف اإلنمائي ذو العالقة

التمكيف السياسي لممرأة والمشاركة  نسبة النساء في مجمس الوزراء  رئاسة الوزراء 0301
 في الحياة العامة

 الثالث االنمائي اليدؼ
 الجنسيف بيف المساواة تعزيز
 المرأة وتمكيف

 نسبة القيادات النسائية في مؤسسات القطاع الحكومي  ديواف الخدمة المدنية 0601
 نسبة النساء المشتغبلت في القطاع الحكومي 
  نسبة النساء المواتي يتـ تعيينيـ سنويًا في مؤسسات

 القطاع العاـ

 الثالث االنمائي اليدؼ التمكيف اإلقتصادي لممرأة
 الجنسيف بيف المساواة تعزيز
 المرأة وتمكيف

 األعياف مجمس في النساء نسبة  وزارة الشؤوف السياسية والبرلمانية  0702
 النواب مجمس في النساء نسبة 
  ةيبز حلاالحياة  في المرأةنسبة مشاركة 
 في االنتخابات البرلمانية نسبة مشاركة المرأة 
 في االنتخابات البمدية نسبة مشاركة المرأة 
 نسبة الذكور ممف يؤيدوف انتخاب امرأة 
 نسبة النساء ممف يؤيدف انتخاب امرأة 

التمكيف السياسي لممرأة والمشاركة 
 في الحياة العامة

 الثالث االنمائي اليدؼ
 الجنسيف بيف المساواة تعزيز
 المرأة وتمكيف

  األوؿ االنمائي اليدؼاألمف االنساني والحماية  الشرعية المسجمة لدى المحاكـنفقة الزوجات  عدد قضايا  دائرة قاضي القضاة 1201
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االستراتيجية و/أو  األهداف مستوى المؤشرات المقترحة عمى الوزارة/الدائرة الحكومية رقم الفصل
 البرامج مستوى عمى

المحور ذو العالقة في 
االستراتيجية الوطنية لممرأة 

 األردنية
 الهدف اإلنمائي ذو العالقة

 ير سألا داشر إلاو  ةيعو تلا تبلمح ددع 
 ةيو نسلا ؽبلطلا تالاح ددع 

 والجوع المدقع الفقر عمى القضاء االجتماعية )التمكيف االجتماعي(
 

نسبة مخصصات النوع االجتماعي مف إجمالي الموازنة   وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة 1502
 العامة

  نسبة مخصصات النوع االجتماعي مف الناتج المحمي
 االجمالي

 ـيقلا تققح يتلا يعامتجالا عو نلا تار شؤ م ةبسن 
 ةماعلا ةنز او ملا فو ناق فمض ةفديتسملا

األمف االنساني والحماية 
 االجتماعية )التمكيف االجتماعي(

 والمشاركة لممرأة السياسي التمكيف
 العامة الحياة في

 لممرأة اإلقتصادي التمكيف

 الثالث االنمائي اليدؼ
 الجنسيف بيف المساواة تعزيز
 المرأة وتمكيف

التمكيف السياسي لممرأة والمشاركة  نسبة النساء في المجالس البمدية  وزارة الشؤوف البمدية 1901
 في الحياة العامة

 الثالث االنمائي اليدؼ
 الجنسيف بيف المساواة تعزيز
 المرأة وتمكيف

نسبة اإلناث المشتغبلت في قطاع التعميـ المدرسي   والتعميـ التربية وزارة 2501
 الحكومي

 األساسية المرحمة في لمطبلب الطالبات نسبة 
 نسبة تسرب الطالبات في المرحمة األساسية 
 األساسية المرحمة في لممعمميف المعممات نسبة 
 الثانوية المرحمة في لمطبلب الطالبات نسبة 
 الثانوية المرحمة في الطالبات تسرب نسبة 
 الثانوية المرحمة في لممعمميف المعممات نسبة 
  نسبة األمية بيف النساء 

 والحماية االنساني األمف
 (االجتماعي التمكيف) االجتماعية

 لممرأة  اإلقتصادي التمكيف

 الثاني االنمائي اليدؼ
 تدائياالب التعميـ تعميـ تحقيؽ
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االستراتيجية و/أو  األهداف مستوى المؤشرات المقترحة عمى الوزارة/الدائرة الحكومية رقم الفصل
 البرامج مستوى عمى

المحور ذو العالقة في 
االستراتيجية الوطنية لممرأة 

 األردنية
 الهدف اإلنمائي ذو العالقة

 نسبة األطفاؿ اإلناث/الذكور الممتحقيف برياض األطفاؿ 
 نسبة الطالبات اإلناث/الذكور الممتحقيف بالتعميـ الميني 

 البكالوريوس مرحمة في لمطبلب الطالبات نسبة  وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 2601
 الدبمـو لمرحمة التدريسية الييئة في لمذكور اإلناث نسبة 

 المتوسط
 الجامعة لمرحمة التدريسية الييئة في لمذكور اإلناث نسبة 
 الجامعات أمناء مجالس في األعضاء النساء نسبة 

 الحكومية

 والحماية االنساني األمف
 (االجتماعي التمكيف) االجتماعية

 لممرأة اإلقتصادي التمكيف

 الثالث االنمائي اليدؼ
 الجنسيف بيف المساواة تعزيز
 المرأة وتمكيف

 الحكومي الصحة قطاع في المشتغبلت اإلناث نسبة  وزارة الصحة 2701
  والدة  1000معدؿ وفيات األميات النفاس سنويًا لكؿ 
  نسبة اإلناث المستفيدات مف مظمة التأميف الصحي

 الحكومي
 عدد النساء الخاضعات لمفحص الدوري أثناء فترة الحمؿ 

 والحماية االنساني األمف
 (االجتماعي التمكيف) االجتماعية

 الخامس االنمائي اليدؼ
 النفاسية الصحة تحسيف
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االستراتيجية و/أو  األهداف مستوى المؤشرات المقترحة عمى الوزارة/الدائرة الحكومية رقم الفصل
 البرامج مستوى عمى

المحور ذو العالقة في 
االستراتيجية الوطنية لممرأة 

 األردنية
 الهدف اإلنمائي ذو العالقة

 يعامتجالا ؿمعلا عاطق في المشتغبلت اإلناث نسبة  وزارة التنمية االجتماعية 2801
 يمو كحلا

 نسبة الفقر بيف اإلناث 
 ةر از و لا تامدخ فم تاديفتسملا ثانإلا ـاتيألا ةبسن 
 األحداث مف اإلناث الموقوفات في دور األحداث ةبسن 
 المتسوالت مف اإلناث المودعات في مراكز التسوؿ ةبسن 
  عدد النساء المستيدفات مف برامج التوعية ضمف برنامج

 والطفولةاألسرة 
  نسبة اإلناث مف ذوات اإلعاقة المستفيدات مف خدمات

 الوزارة 
 الوزارة  خدمات مف نسبة اإلناث المعنفات المستفيدات 
  نسبة اإلناث الفقيرات المستفيدات مف معونات صندوؽ

 المعونة الوطنية 

 والحماية االنساني األمف
 (االجتماعي التمكيف) االجتماعية

 

  ؿاألو  االنمائي اليدؼ
 والجوع المدقع الفقر عمى القضاء
 الثالث االنمائي اليدؼ
 الجنسيف بيف المساواة تعزيز
 المرأة  وتمكيف

 فأكثر سنة 15 العمؿ قوة في النساء نسبة  وزارة العمؿ 2901
 ءاسنلا فيب ةلاطبلا ةبسن 

 الثالث االنمائي اليدؼ لممرأة اإلقتصادي التمكيف
 الجنسيف بيف المساواة تعزيز
 المرأة وتمكيف

 



 اإلجتماعي للنوع المستجيبة الموازنة تطبيق دليل       

79 
 

 لموازنة المستجيبة لمنوع االجتماعيأداء االمقترحة لمتابعة وتقييم  نماذجال(: 4ممحق رقم )

 27األداء فعاليةتقييم متابعة (: 1رقم ) نموذج

 البرنامج/المشروع/النشاط الرقم
مسمى مؤشر قياس 
األداء الحساس لمنوع 

 االجتماعي

 مؤشراتقيم ال
 )%(األداء  فعالية

القيمة 
 الحقيقية/المستهدفة

اإلجراءات التصحيحية  الجهة المعنية
 المقترحة

 /النسبةالقيمة
المستهدفة 
2014 

 /النسبةالقيمة
 الحقيقية
2014 

 السياسية التنمية" برنامج 1
 "البرلمانية والشؤوف

 مجمس في النساء نسبة
 النواب

 الشؤوف وزارة 40% 12% 30%
 السياسية
 والبرلمانية

خمؽ الوعي بأىمية تمثيؿ 
المرأة في مجمس النواب 
مف خبلؿ مناىج التعميـ 

 والحمبلت اإلعبلمية
 قوة في النساء نسبة برنامج "التدريب والتشغيؿ" 2

 فأكثر سنة 15 العمؿ
توفير التخصصات   وزارة العمؿ 37.7% 13.2% 35%

المطموبة لسوؽ 
العمؿ المحمي، 

والعمؿ عمى تعزيز 
 الميني ثقافة العمؿ

 بالنسبة لئلناث
  رفع الوعي بأىمية
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 يتضمن النموذج بعض األمثلة التوضيحية اإلرشادية  
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مشاركة المرأة في 
 سوؽ العمؿ والمنافع

بما و  تحققيا التي
يساىـ في تمكينيا 

مف الجوانب 
 االقتصادية 

برنامج تنمية المجتمع ومكافحة  3
 الفقر

وزارة التنمية  %55.5 %14.4 %8 28اإلناث بيف الفقر نسبة
 االجتماعية

  المعونة رفع سقؼ
 الوطنية

  رفد النساء بمشاريع
القروض المدرة 

 لمدخؿ 
  تأميف السكف المبلئـ

لمنساء وخاصة 
 األرامؿ منيـ

                                                           
28

 األداء تقاس بقسمة القيمة المستهدفة/الحقيقية. فعاليةالمطلوب تخفيض نسبة الفقر بين اإلناث، وليس رفع النسبة كما هو الحال بالمؤشرات األخرى، لذا فان   
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 29لمنوع االجتماعي اإلنفاق الموجه كفاءةتقييم متابعة (: 2رقم ) نموذج
 اإلنفاق كفاءة البرنامج النوع االجتماعي من مخصصات البرنامج/المشروع/النشاط الرقم

 )%( 
 إعادة تقدير/مقدر

 الجهة المعنية

 مقدر
2014 

 إعادة تقدير 
2014 

 وزارة العمؿ %93.4 1,545,000 1,655,000 برنامج التدريب والتشغيؿ/التدريب الميني 1
برنامج الرعاية الصحية األولية/ الصحة  2

 اإلنجابية وتنظيـ األسرة
 وزارة الصحة 83.3% 500,000 600,000

 وزارة التربية والتعميـ %82.4 5,469,250 6,640,000 برنامج التعميـ لرياض األطفاؿ  3
برنامج الدفاع االجتماعي/إنشاء دار رعاية  4

 الفتيات
 وزارة التنمية االجتماعية 100% 150,000 150,000
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 اإلرشادية التوضيحية األمثلة بعض النموذج يتضمن  

، ووفق ما تم توضيحه في النموذج األداء قياس مؤشرس من خالل إن كفاءة اإلنفاق تعبر عن مدى حسن استغالل وإدارة المخصصات المرصودة، وال تعني بالضرورة فعالية االنفاق، إذ أن فعالية االنفاق تقا

 ( أعاله ضمن هذا الملحق.5رقم )


