اسم المشروع
وصف المشروع
أهداف المشروع

مشروع تحليل اإلنفاق العام على البرامج العامة التي تدعم المساواة بين الجنسين فيي
األردن.
المساهمة في تحسين المساواة بين الجنسين في ميزانية الحكومة وإنفاقها من خالل
تحليل اإلنفاق المالي على ثالثة برامج نفذتها الحكومة االردنية بالشراكة مع الجهات
المانحة التي تهدف إلى تعزيز التمكين السياسي وتحليل أثره على المساواة بين الجنسين
 .1تحليل الفجوات بين الجنسين في إنفاق الحكومة االردنية على ثالثة برامج /
مشاريع سابقة نفذتها الحكومة بالشراكة مع الجهات المانحة ،في قطاع
التمكين السياسي  ،مع التركيز على إنفاق هذه المشاريع من أجل تحديد
التوازن في المساواة بين الجنسين والربط بين اإلنفاق والمساواة بين الجنسين.
 .2وضع إطار ومؤشرات بشأن األداء المراعي لالعتبارات الجنسانية يمكن أن
يستخدمها أصحاب المصلحة المعنيين لوضع ميزانية موجهة نحو تحقيق
النتائج للبرامج المقبلة في قطاع التمكين السياسي
 .3وضع توصيات ومبادئ توجيهية عملية لتشجيع مساءلة الحكومة والمجتمع
المدني والمسؤولين اآلخرين عن تعزيز المساواة بين الجنسين والميزانيات
المراعية للمنظور الجنساني في البرامج المقبلة في قطاع التمكين السياسي

مبررات المشروع

وجود فجوات بين الجنسين في االنفاق الحكومي من خالل مشاؤيع المشاركة السياسية

مدة تنفيذ المشروع

اذار -2019اذار 2020

(الخلفية)

المخرجات المتوقعة للمشروع
 .1ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ االردﻧيﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ وﺗﺤﺪيﺪ ﺛﻐﺮات اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ هﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ.
 .2يﺗم ﺗعريف أصحﺎب اﻟﻣصﻠحﺔ اﻟﻣﺑﺎشرة إﻟﻰ إطﺎر وﻣؤشرات األداء اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑين
اإلﻧﻔﺎق وقﺿﺎيﺎ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑين اﻟجﻧﺳين ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺛﻐرات اﻟﺗﻲ حددﺗﻬﺎ دراﺳﺔ
ﻣﺗخصصﺔ ﻓﻲ اﻟﺗحﻠيل اﻟﻣﺎﻟﻲ.
 .3يﺘﻢ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﻮﺛﻖ وﺗﺤﻠﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واإلﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع االجﺘﻤﺎﻋﻲ
واإلﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎريﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ االردﻧيﺔ وﺗعﺰيﺰهﺎ ﺑﻴﻦ أصﺤﺎب
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻓﻲ األردن.
 .4ﺗشﺎرك ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣجﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻟشريكﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎقشﺎت ويﻣكﻧﻬﺎ اﺗخﺎذ خطوات
ﻋﻣﻠيﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔجوات ﺑين اﻟجﻧﺳين ﻓﻲ اﻟﻣشﺎريﻊ واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ
ﺗعزيز اﻟﻣشﺎركﺔ اﻟﺳيﺎﺳيﺔ.
 .5يﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻣراﻋيﺔ ﻟﻠﻣﻧظور اﻟجﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ ،وﻓﻲ اﻟﺗخطيط
االﺳﺗراﺗيجﻲ ﻣﻊ اﻟحكوﻣﺔ ﻣن قﺑل ﻣجﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎﻧحين ﻓﻲ األردن.
 .6زيﺎدة قدرة  SIGIﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔيذ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺑحوث ﺑشكل أكﺛر ﻓعﺎﻟيﺔ وكﻔﺎءة.
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الجهات المساهمة
/الشريكة في تنفيذ المشروع من

و ازرة الشؤون السياسية والبرلمانية ،مجلس االعيان ،وبرنامج تكامل التابع للوكالة

خارج الجمعية

االمريكية للتنمية

(محلياً/عربياً/دولياً)
الفئات المستهدفة

 موظفو وزارة الشؤون البرلمانية والساسية المكلفين بمتابعة التعاون الدولي
وإدارة المشاريع والتخطيط االستراتيجي
 موظفو مجلس االعيان ،المسؤولون عن التخطيط االستراتيجي والبحث
والقضايا الجنسانية.
 اعضاء البرلمان ،وخاصة النساء األعضاء
 مجتمع المانحين في األردن :على وجه التحديد  ،االتحاد األوروبي  ،الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية  ،المؤسسة الوطنية للديمقراطية  ،الشركات
االستشارية والمجموعات التي أشرفت على تنفيذ المشاريع التي من المقرر
تحليلها في هذه الدراسة البحثية
 موظفو منظمات المجتمع المدني ،المسؤولين عن التخطيط االستراتيجي
وإدارة المشاريع.



المؤسسات الحكومية االردنية وتحديدا ً وزارة التنمية االجتماعية ،وزارة الشؤون

السياسية والبرلمانية ،المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات  ،وال سيما أولئك
الذين يشاركون في الموازنة العامة الحكومية والتخطيط.


منظمات المجتمع المدني  ،منظمات المجتمع المحلي  ،المنظمات النسائية المستفيدة
من البرامج التي سيتم تحليلها من خالل هذه الدراسة


أماكن تطبيق أو تنفيذ المشروع

موظفو مؤسسة تضامن ومجلس اإلدارة ،الذين سيشاركون في تنفيذ هذه
الدراسة البحثية.

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ،مجلس االعيان ،مشروع تكامل وتضامن
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