
 

 

 

 

 

 

 

  1 

 
نسين فيي تحليل اإلنفاق العام على البرامج العامة التي تدعم المساواة بين الجمشروع  اسم المشروع

 األردن.

ل ن خالتحسين المساواة بين الجنسين في ميزانية الحكومة وإنفاقها مالمساهمة في  وصف المشروع

لجهات امع  شراكةبال الحكومة االردنيةتحليل اإلنفاق المالي على ثالثة برامج نفذتها 

 نالجنسي بين المانحة التي تهدف إلى تعزيز التمكين السياسي وتحليل أثره على المساواة
/  رامجعلى ثالثة ب الحكومة االردنيةتحليل الفجوات بين الجنسين في إنفاق  .1 أهداف المشروع

ع مشاريع سابقة نفذتها الحكومة بالشراكة مع الجهات المانحة، في قطا

يد سياسي ، مع التركيز على إنفاق هذه المشاريع من أجل تحدالتمكين ال

 جنسين.ين الالمساواة بين الجنسين والربط بين اإلنفاق والمساواة ب فيالتوازن 

أن  وضع إطار ومؤشرات بشأن األداء المراعي لالعتبارات الجنسانية يمكن .2

يستخدمها أصحاب المصلحة المعنيين لوضع ميزانية موجهة نحو تحقيق 

 النتائج للبرامج المقبلة في قطاع التمكين السياسي

 وضع توصيات ومبادئ توجيهية عملية لتشجيع مساءلة الحكومة والمجتمع .3

ت انياالمدني والمسؤولين اآلخرين عن تعزيز المساواة بين الجنسين والميز

 يسلسياالمراعية للمنظور الجنساني في البرامج المقبلة في قطاع التمكين ا

 المشروعمبررات 
 )الخلفية(

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

  2020اذار -2019اذار  مدة تنفيذ المشروع
  المخرجات المتوقعة للمشروع

 في ردنيةالا لحكومةا نفذتها لتيا لسياسيا للتمكين مجابر ثالثة على تلنفقاا تحليل .1

 .مجالبرا ذهه في لجنسينا بين واةلمساا اترثغ تحديدو لماضيا

ين بأصحاب المصلحة المباشرة إلى إطار ومؤشرات األداء التي تربط م تعريف يت .2

اسة اإلنفاق وقضايا المساواة بين الجنسين على أساس الثغرات التي حددتها در

 متخصصة في التحليل المالي.

 يالجتماعا علنوا على قفاإلنوا نيةالميزا تحللو توثق بحثية سةدرا ادعدإ يتم .3

 بصحاأ ينب اهتعزيزو االردنية لحكومةا اهتنفذ لتيا لسابقةا يعرلمشاا على قإلنفاوا

 .ردنألا في لينولمسؤوا لمصلحةا

ات تشارك منظمات المجتمع المدني والشريكة في المناقشات ويمكنها اتخاذ خطو .4

لى إج التي تهدف عملية للقضاء على الفجوات بين الجنسين في المشاريع والبرام

 تعزيز المشاركة السياسية.

يط ، وفي التخطامجتم اعتماد الموازنات المراعية للمنظور الجنساني في البري .5

 االستراتيجي مع الحكومة من قبل مجتمع المانحين في األردن.

 على تنفيذ البرامج والبحوث بشكل أكثر فعالية وكفاءة. SIGIزيادة قدرة  .6
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 الجهات المساهمة

شريكة في تنفيذ المشروع من ال/
 خارج الجمعية

 )محليًا/عربيًا/دوليًا(

 
الة مجلس االعيان، وبرنامج تكامل التابع للوكوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، 

 االمريكية للتنمية 

ولي ن الدالمكلفين بمتابعة التعاو وزارة الشؤون البرلمانية والساسيةموظفو   الفئات المستهدفة

 المشاريع والتخطيط االستراتيجيوإدارة 

  المسؤولون عن التخطيط االستراتيجي والبحث مجلس االعيانموظفو ،

 والقضايا الجنسانية.

 وخاصة النساء األعضاءاعضاء البرلمان ، 

  ، لة لوكاااألوروبي ،  االتحادمجتمع المانحين في األردن: على وجه التحديد

ات ، الشرك وطنية للديمقراطيةالمؤسسة الاألمريكية للتنمية الدولية ، 

 مقرراالستشارية والمجموعات التي أشرفت على تنفيذ المشاريع التي من ال

 تحليلها في هذه الدراسة البحثية

 عن التخطيط االستراتيجي  ينموظفو منظمات المجتمع المدني، المسؤول

 وإدارة المشاريع.
 ؤون الش الجتماعية، وزارةالمؤسسات الحكومية االردنية وتحديداً وزارة التنمية ا

ئك ا أولالمسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات ، وال سيمالسياسية والبرلمانية، 

 الذين يشاركون في الموازنة العامة الحكومية والتخطيط.

 فيدة لمستمنظمات المجتمع المدني ، منظمات المجتمع المحلي ، المنظمات النسائية ا

 من خالل هذه الدراسة من البرامج التي سيتم تحليلها 

  ومجلس اإلدارة، الذين سيشاركون في تنفيذ هذه مؤسسة تضامن موظفو

 الدراسة البحثية.
 امن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مجلس االعيان، مشروع تكامل وتض أماكن تطبيق أو تنفيذ المشروع

 
 


