تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة

دعم وتعزيز قدرات عضوات مجلس النواب
 ورشة تعريفية في مجال النظم االنتخابية بمشاركة اللجنة القانونية
النيابية والمعنيين في األمانة العامة لمجلس النواب ،تمهيداً لكسب
التأييد لقانونً انتخابي يسمح بوصول أكبر عدد ممكن من النساء
لمجلس النواب.
 لقاء مع البرلمانيين/ات وممثلي/ات منظمات المجتمع المدني
لمناقشة آليات الحوار العام ما بين هذه الجهات.
 رحلة استطالعية الى روما لعدد من أعضاء وعضوات مجلس
النواب ومجالس البلدية لالطالع على التجربة اإليطالية البرلمانية
ومجالس الحكم المحلي.

تمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة

بناء القدرات لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس البلدية والالمركزية والمجتمع المحلي
دعم شبكة نشميات للنساء في المجالس البلدية والمحافظات
 تط ووويرًاس ووتراتيجيةًنش وومياتًولط ووةًعم ووعًونظ ووامًمتابع ووةًوتقي وويمًووض ووعًماشو وراتًقي ووا ً،ونظ ووامًلو واصً
للعضويةًويجريًالعمعًلتشكيعًفرقًمحليةًللتشبيكًمعًالمجتمعًالمحلي.
 إعدادًمسارًتعلميًلتعزيزًكفاءةًالعضواتًفيًالمجالس.
 برنامجًالتوجيهًوالزمالةًلعضواتًشبكةًنشمياتً(مستمر)
بناء كفاءات اعضاء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية
 تدريبًمدربينًللعضواتًعلىًمحتوياتًالدليلينًاإلرشاديينًاللوذينًتومًإعودادهماً(دليوعًالتشوريعاتًالنامموةً
لعمعًمجالسًالمحافظاتًوالبلديةًوالمحليةً،ودليعًالمهامًوالمساولياتًلعمعًالمجالس).
 حملةًإعالميةًللترويجًعنًأهميةًإعدادًدليعًاحتياجات(قيدًاإلنجاز)
 فيووديوهاتًتعليميووةًلعضوواتًالمجووالسًحووولًاألدلووةًاإلرشوواديةً(دليووعًالتشوريعاتًودليووعًالمهووام والمسوواولياتً
ودليعًارشاديًلجوانبًالتخطيطًالتنمويً) (قيدًاإلنجاز)
 برناااام تااادريد مااادرلين حاااو الحوكماااة وتمكاااين المااارأة دوار الرياااادة بالتع وواونًوالتنس وويعًم ووعًمنت وود ً
االتحوواداتًالفيدراليووةً،كنوودا ،اسووتهد ً( )30موونًعض وواتًشووبكةًنشوومياتًوموونًقيوواداتًالمجتمووعًالمحلوويً
لمناطعًالشمالًوالوسطًوالجنوبً(نساءًورجال).

مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وضمان تكافؤ الفرص االقتصادية


ضمن جهود اللجنة االردنية لإلنصاف با جور ساهمتًاللجنةًالوطنيةًبو:
• إعوودادًمالحظوواتًاللجنووةًوشووركاقهاًحووولًقووانونًالعمووعًالماقووتًلعووامً2010
قدمتًللجنةًالمعنيةًفيًمجلسًالنوابً(حضاناتً،العمعًالمورنً،عموعًأبنواءً
األردنيوواتًالمتزوجوواتًموونًأجنبوويً،اإلنصووا ًبوواألجرً،إجووازةًاألبوووةً،الس ورعةً
فيًالبثًبالدعاو ًالعمالية).
• دعو وومًحملو ووةً«قو وومًمو ووعًالمعلو ووم» بمسو وويرةًلتحويو ووعًرواتو ووبًمعلمو وواتًالمو وودار ً
الخاص ووةً،تاله وواًص وودورًنظ ووامًمع وودلًلنظ ووامًتأس وويسًوت وورلي ًالماسس ووات
التعليمي ووةًالخاصوووةًواألجنبيوووةًلسو وونةًً،2018الوووذيًتلتوووزمًبموجبوووهًالماسسوووةً
بتحويو ووعًالرواتو ووبًالشو ووهريةًالمسو ووتحقةًللمعلو وومًإلو ووىًحسو ووابهًالبنكو ووي أوًال و ووىً
المحفظةًاإللكترونية كشرطًأساسيًلتجديدًالترلي .



تأسيس تحالف حق من  11مؤسسة مجتمع مادني والجهاات النساوية والحقوقياة
يضوومًفوويًعضووويتهًاال تالفوواتًوالجهوواتًالتوويًعملووتًوطالبووتًبتعووديع م ووادًقووانونً
العمعًفيًلجنةًالعمعًبمجلسًالنوابًوالتخطيطًللمرحلةًالتاليوةًمونًالحشودًً ًوكسوبً
التأييودًفويًمجلووسًالنووابًقبووعًإدراوًالقوانونًعلووىًجودولًأعمووالًالمجلوسًللتصووويتً
عليهًتحتًالقبة.

•

https://www.facebook.com/women.jo/videos/1626677810702168/?t=2

مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وضمان تكافؤ الفرص االقتصادية

االنتهاء من أنشطة مشروع «التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصادياً في المحافظات» التاي تاأررت بااللجوء

السوري بالتعاون مع الوكالة السويسرية للتنمية :SDC
•

الترويجًللتعاونياتًكنموذوًلزيادةًالمشاركةًاالقتصاديةً(حمالتًإعالميةًمر يةًومسموعة)

• بناءًالقدراتًألعضاءًوعضواتًالجمعياتًالتعاونيةًفيًالمحافظاتًالمستهدفة.
• عقدً( )8ورشًتوعويةًلطلبةً/اتًالجامعاتًعنًمفهومًالتعاونيات.
•

https://www.youtube.com/watch?v=y2AFc6XGLJQ&feature=youtu.be

مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وضمان تكافؤ الفرص االقتصادية

تعزيز مراعاة السياسات المالية للنوع االجتماعي
 المشاركة في نقاش قانونً ضريبة الدلع مع اللجنة الو ازرية المعنية وتقديم المالحظات عليه.

 تقديم المالحظات على المشروع المعدل لقانونً ضريبة الدلع لديوان التشريع والرأي
 تقديم مقترح معدل للمادة  9من مشروع قانونً ضريبة الدلع لالعت ار

بدور الم أرًة كمعيلة ألسرتها.

 عرض مالحظات اللجنة على القانونً والمادة  9للجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ولدولة ر يس

الوزراء والحصول على دعم اللجنة لهذه المقترحات ،وتم تبني التعديع من قبع مجلس النواب.
 البدء بإعداد ورقة السياسات المالية من منظور النوع االجتماعي بالتعاونً مع هيئة األمم المتحدة
للم أرًة و منظمة  HIVOSالهولندية

مناهضة التمييز والعنف القائم على النوع االجتماعي

استمرار العمإل على مجابهة زواج القاصرات





ورشًتوعويووةًحووولًاآلثووارًالمترتبووةًعلووىًزواوًالقصوورًفوويً 65مدرسووةًحكوميووةًاسووتهدفتً 6500طالووب/ةً
وأولياءًأمورًوالمرشدينًالتربوينًبالتعاونًمعًو ازرةًالتربيةًوالتعليمً،ومعهدًالعنايةًبصحةًاألسرة.
ورشًعمعًلو 300منًالواعظين/اتًفويًو ازرةًاالوقوا ًفويًمنواطعًمختلفوةً(األغووارً،المفورقً،اربودً،ال ًزرقواء)
حولًتوميفًالخطابًالدينيًفيًتغييرًاالتجاهاتًالسلوكيةًالمتعلقةًبزواوًالقصر
االستمرار ببث الفيديوهات واالنفوجرافيكس الخاصة بحملة «لسة صغيرة عالزواج»
وضمن المشروع اإلقليمي للتنمية والحماية االجتماعية ( RDPPبناء توافق فاي ارراء حاو تعاداإل اإل اار
القانوني لمكافحة زواج ا فا في ا ردن):
• ما دةًمستديرةًلمناقشةًالبدا عًوالحلولًللحدًمنًزواوًالقصر.
• اجتماعًًبمشاركةًأعضاءًمجلسيًالنوابًواألعيانًوالقضاةًالشرعيينًلمناقشةًالبدا عًوالحلولًللحدًمنً
زواوًالقصر.
• إعدادًورقةًتقييمًالبدا عًوالحلولًلزواوًالقصرًوإطالقهاًبرعايةًمعاليًوزيرةًالتنميةًاالجتماعية
• تادريد  200مان العااملين فاي مكاتاد الوفااا ا ساري علوىًمسوتو ًالمحافظواتًالتابعوةًلودا رةًقاضويً
القضاةًحولًالتعليماتًالخاصةًبتزويجًمنًهم/نًدونًالثامنةًعشرة.
•

https://www.facebook.com/women.jo/videos/1578276988875584/?t=1

مناهضة التمييز والعنف القائم على النوع االجتماعي

المساهمة في الجهود الو نية لحماية المرأة من العنف
 تنفيذً 3ورشًتوعويةًحولًآلياتًحمايةًالمرأةًالالجئةًبالتعاونًمعًإدارةًحمايةًاألسرة
 وضمن المشروع اإلقليمي للتنمية والحماية االجتماعية تم تنفيذ
•  4ورشًحولًتغييرًالمفاهيمًالذكوريةًبينًالطالبًمنًالفئةًالعمريةً 17-14سنةًفيًمدرسةًلاصة.
• ورشووةًعمووعًلالسووتجابةًللنوووعًاالجتموواعيًلمجموعووةًموونًموودراءًاإلداراتًفوويًالتربيووةًوعوورضًمخرج واتً
الورشًالتيًعقدتًبالتنسيعًمعًو ازرةًالتربيةًوالتعليم.
 تنفيذًالمرحلةًالثانيوةًمونًالبرنوامجًالتودريبيًالخواصًبحمايوةًالمورأةًمونًالجو ار مًاإللكترونيوةًبالتعواونًموعًمركوزً
تكنولوجياًالمعلومات.
 استمرارًاستقبالًحاالتًشكاويًالمرأةًوارشادهاًومتابعتها.
 مشاركةًفيًإعداد تعليمات دورًإيواءًالمعرضاتًللخطر.
 المساهمةًفيًإعدادًاالستراتيجيةًالوطنيةًلمجابهةًزواوًمنً
همًدونًسنً 18عامًالتيًقادًإعدادهاًالمجلسًاألعلىًللسكانً
 إعدادًدراسةًحولًماهرةًالتحرشًفيًاألردن

مناهضة التمييز والعنف القائم على النوع االجتماعي

إزالة التمييز ضد المرأة داخإل ا سرة
 اعداد مقترح لتعداإل قانون ا حوا الشخصية ومناقشته مع اللجنة القانونية النيابية
 دورة تدربيية لو 23مشارك/ة من منظمات المجتمع المدني بعنوان "اإلسالم والعدالة والمساواة بين الجنسين"
بالتعاون مع حركة مساواة االقليمية حول كيفية تشكيع لطاب عام يقر بالعدالة والمساواًة للنساء المسلمات
وتشجعهم على التحدث بشكع صريح ونقدي عن تبعات وعواقب القوانين والسياسات والممارسات التمييزية
التي تُ ّبرر باسم اإلسالم ،والتي تاثر على حقوقً النساء وحرياتهن األساسية
 ورشة حوارية حول قانون األحوال الشخصية األردني ،بدعوة من تكامل -الجامعة األمريكية في مادبا
وجامعة كولومبيا في عمان

شبكة مناهضة العنف ضد المرأة «شمعة»





إعدادًلطةًاستراتيجيةًلشبكةًشمعةً(.)2021 -2019
تنفيذ برنام تدريبي حولًالياتًكتابةًمقترحًالمشاريعًوالمتابعةًوالتقييمًألعضاء/واتًشبكةًشمعة.
تدريبًمتقدمًللمدربينًحولًمناهضةًالعنفًضدًالمرأةًلو 20عضو/ةًمنًأعضاءًشبكةًشمعة.
تحضير وتنفيذ حملة ا  16اوما لمناهضة العنف ضد المرأة حو مجابهة ظاهرة التحرش (تقرير منفصإل).

إدماج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرام والموازنات الو نية

رفع الكفاءة في مجا إدماج النوع االجتماعي في التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع االجتماعي
 لمو ووسًورشًتدريبيو ووةًفو وويًمجو ووالًمقدمو ووةًواطو وورًتحليو ووعًالنو وووع
االجتموواعيًبمشوواركةً 120موونًضووباطًالنوووعًاالجتموواعيًفوويً
القطاعًالحكومي.
 ورشة عمإل الستعراض منصة التعليم اإللكتروني إلحصاءاتً
النووعًاالجتمواعيًلضوباطًالنوووعًاالجتمواعيًبالتعواونًموعًدا ورةً
اإلحصاءاتًالعاموةً واللجناة االقتصاادية واالجتماعياة ل رلاي
آسيا /اإلسكوا
 تنفيذ أربعةًبرامجًتدريبيةًفيًمجالًالموازناتًالمستجيبةًللنوعً
االجتموواعيًبمشوواركةً 80موونًالموودراءًالموواليينًوالتنفيووذيين فوويً
بلدياتًمحافظاتًالشمالًوالوسطًوالعمعًمستمرًلتغطيةًباقيً
البلدياتًوالمحافظات.

إدماج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرام والموازنات الو نية

إجراء تقييمات النوع االجتماعي للو ازرات والمؤسسات ا منية








إعداد دراسة «تدقيق النوع االجتماعي في القطاعات العسكرية ا ردنية»( :األمن العام ،الدفاع المدني،
والدرك) :بالشراكة وتمويإل منظمة حلف شما اال لسي (الناتو)  NATOولتنفيذ من شركة نماء لالستشارات
يحويً جميع التوصيات الناتجة عن نتا ج التدقيع كما
االستراتيجية والمشاريع .وإعداد تقرير موجز وملخ
يحويً بعض اإلحصاءات الخاصة بماشرات النوع االجتماعي في عمع القطاعات العسكرية .وتقوم عدة منظمات
دولية بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج دالع القطاعات العسكرية.
ورشووةًتدريبيووةًمتخصصووةًحووولًمفوواهيمًوآليوواتًادموواوًالنوووعًاالجتموواعيًفوويًعمووعًالقطاعوواتًالعسووكرية وعمليوواتً
السالم.
إطووالقًنتووا جًالتحليووعًالماسسوويًموونًمنظووورًالنوووعًاالجتموواعيًفوويً 6و ازراتًوماسسوواتًحكوميووةًبالتعوواونًمووعً
برنووامج /USAIDتكامووعًللنوووعًاالجتموواعيً(و ازرةًالصووحةً،و ازرةًالعمووعً،دا ورةًض وريبةًالوودلعًوالمبيعوواتًً،و ازرةً
الز ارعووةً،و ازرةًالتخطوويطًوالتعوواونًالوودوليً،و ازرةًاالتصوواالتًوتكنولوجيوواًالمعلومووات) واالنتهوواءًموونًتودقيعًكووعًموونً
الضمانًاالجتماعيًوو ازرةًالتنميةًاالجتماعية)
التنسوويعًوالتعوواونًمووعًبرنووامج /USAIDتكامووعًلتنفيووذًالتحليووعًالماسسوويًموونًمنظووورًالنوووعًاالجتموواعيًفوويً4
ماسساتًحكومية(ً،ديوانًالتشريعًوالرأيً،و ازرةًالتربيةًوالتعليمً،و ازرةًالشاونًالسياسيةًوالبرلمانيةً،وو ازرةًتطوويرً
القطاعًالعام(قبعًإلغاءها)) .وبدءًالعمعًلتنفيذًلطةًتحسينيةًبناءًعلىًمخرجاتًالتدقيعًفيًًو ازرةًالعمع

المتابعة والتقييم والرصد لتنفيذ ا ردن اللتزاماته الو نية واإلقليمية والدولية

قرار مجلس ا من  1325المرأة وا من والسالم في ا ردن
وبالتع وواونًوتموي ووعًمكت ووبًاألم وومًالمتح وودةًللمس وواواةًب ووينًالجنس ووينً
وتمكينًالمرأةً–األردن:
 اطو ووالقًالخطو ووةًالوطنيو ووةًتحو ووتًرعايو ووةًدولو ووةًر و وويسًالو وووزراءً
وبحضورًالجهاتًمعنيةًوطنياًوإقليمياًودوليا.
 حشدًالتمويعًلتنفيذًالخطةًمنًقبعًالدولًالمانحة.
 وضو ووعًالشو ووروطًالمرجعيو ووةًالخاصو ووةًبعمو ووعًهياكو ووعًالمتابع و وةً
والتقييمً،لغاياتًرصدًالتقدمًفيًأجندةًالمرأةًواألمن والسالم.
 يجووريًالعمووعًعلووىًبنوواءًنظووامًمتابعووةًوتقيوويمًلوواصًبالخطووةً
الوطنيةً
 يجووريًالعمووعًلبنوواءًاسووتراتيجيةًلاصووةًبكسووبًالتأييوودًللخطووةً
الوطنية.





https://www.facebook.com/women.jo/videos/1629194797117136/?t=2
https://www.facebook.com/women.jo/videos/1629194060450543/?t=4
https://www.facebook.com/women.jo/videos/1629194420450507/?t=1
https://www.facebook.com/women.jo/videos/1629195237117092/?t=0

االتصا وكسد التأايد لقضايا المرأة

في مجا تمكين المرأة اقتصاديا








برعاية سمو األميرة بسمة بنت طالل ر يسة اللجنة عقدت اللجنة ًوبالتعاونً
مع هيئة األمم المتحدة للم أرًة ماتمر حول دور تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والسياحة في تمكين الم أرًة األردنية ،بعنوان «حان ال ًوقت:
الناشطات من الريف والبادية يغيرنً حياة الم أرًة»
انتاو فيديو حول دور النساء الرياديات في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات والسياحة في معظم مناطع المملكة
انتاو وبث  10انفوجرافيك توعويً حول المشاركة االقتصادية للم أرًة بشكع عام ودورها في قطاعي السياحة
المعلومات واالتصاالت
انتاو انفوجرافيكس حول نتا ج ورقة سياسات «"تعزيز حماية النساء في االقتصاد غير المنظم في األردن»
تنظيم مسيرة بالتعاونً مع تحالف حع للمطالبة بحقوقً العامالت والعاملين في األردن بعنوان «مسيرتنا ص ًوتنا».

https://www.facebook.com/women.jo/videos/1578276988875584/?t=1

وتكنولوجيا

االتصا وكسد التأايد حو قضايا المرأة

تعداالت قانون ا حوا الشخصية
 صياغة ونشر بيان صحفي حول ال 19مقترح على قانونً
االحوال الشخصية.
 انتاو مجموعة من االنفوجرافيكس الخاصة بالمطالب وبثها
عبر مواقع التواصع االجتماعي.
 مقابالت على هيئات المر ي والمسموع لمناقشة المقترحات.

الخطة الو نية لتفعيإل قرار مجلس ا من 1325
 حملةًكسبًتأييدًللتوعيةًبأهميةًأجندةًالمرأةًواألمنً
والسالمًتضمنتًتصويرًفيديوهاتًللقطاعاتًالعسكريةً
كاملةً،وبثهاًعلىًالقنواتًالتلفزيونيةًاألردنية ،وًوسا عً
التواصعًاالجتماعي.
 عقوودًورشوواتًشووبابيةًفوويًالمحافظوواتًاالردنيووةًلغايووات رفووعً
الوعيًحولًقراريًمجلسًاألمنً 1325و.2250

البند الرابع :خطة اللجنة 2019

الهدف
ا و

توفير البيئة
الداعمة لتمكين
المرأة سياسياً
وتعزيز
مشاركتها
الفاعلة في
الحياة العامة.

الهدف
الثاني

تعزيز البيئة
الداعمة لمشاركة
المرأة في الحياة
االقتصادية
وضمان تكافؤ
الفرص
االقتصادية.

الهدف
الثالث

مناهضة التمييز
والعنف القائم
على النوع
االجتماعي
وتحقيق العدالة
االجتماعية
وتمكين المرأة.

الهدف
الرابع

إدماج النوع
االجتماعي في
التشريعات
والسياسات
والخطط والبرام
والموازنات
الو نية.

الهدف
الخامس

مأسسة آليات
المتابعة والتقييم
والرصد وتنفيذ
ا ردن اللتزاماته
الو نية
واإلقليمية
والدولية.

الهدف
السادس

ضمان
استدامة
اللجنة
وتطوير
قدراتها
المؤسسية
واإلدارية.

مالمح الخطة القادمة
من أهم المبادرات المتداخلةة فةي نتاهج ةا والمتوقةف تنفيةيها فةي عةام  2019مةن خة ل عمليةات تشةاورية مةف كافةة الج ةات
المعنية باعتبار أن اللجنة تعمل على:
وتبيةيم مةا تةم ننجةازو ومةا يجة أن يةتم ننجةازو لتحبية
االولويةات المتعلبةة
واقف
بتعزيةز حبوق ةاالهدف
الهدف
المةرأة وتوةويرالهدف
لهدف
 رصد ا
الهدف
الهدف
المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص

ا و

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

 تووير االستراتيجة الوونية للمرأة في األردن وخوت ا التنفييية وتأسيس نظام لمتابعة وتبيةيم وضةف المةرأة مبنةي
على رصد مؤشرات االستراتيجية الوونية باعتبارها االوار الووني الموحد للج ود الرامية الى تحبي المسةاواة
بين الجنسين ،والمن جية االستراتيجية التي تبةوم الحكومةة مةن خ ل ةا بتحديةد األولويةات المتعلبةة بتمكةين المةرأة
وتووير البرامج والسياسات المولو تبني ا وتخصيص الموازنات ل ا.
 رصد وتبييم مدى تنفيي األردن لمن اج عمل بيجين  25+وجمف المعلومات المولوبة من الج ات المعنية إلعداد
التبرير الووني الدوري الخامس الواج تبديمه للجنة وضف المرأة في األمم المتحدة في عام 2019

 رصةةد وتبيةةيم مةةدى تنفيةةي األردن التفاقيةةه البضةةاك علةةى كافةةة اشةةكال التمييةةز ضةةد المةةرأة ( ) )CEDAWوجمةةف
المعلومات من الج ات المعنية للةرد علةى م حظةات لجنةة اتفاقيةة سةيداو علةى التبريةر الةدوري السةادس تم يةدا
إلعداد التبرير الووني الدوري السابف الواج تبديمه للجنة االتفاقية في هيهة األمم المتحدة في عام .2021

مالمح الخطة القادمة

 الحشد وكس التأييد حول قضايا واولويات المرأة وأهمية مشاركت ا الفاعلة في تحبي التنمية الوونية المستدامة

الهدف
الهدف
الهدف
الهدف
الهدف
الهدف
اإلقليمي للتحالف الر
مؤتمر  EPICالثالث
المشاركة في عبدالثاني
 و
ا
منظمة العمل
الخامس بالتعاون مف
ابعلإلنصاف في األجور
الدولي
السادس

الدولية والمتوقف أن يعبد في عام  2019فةي األردن فةي يةوم المةرأة العةالمي ،وقبةل وخة ل عبةد المةؤتمر
سيتم تنفيي حم ت تتعل بتغيير الصورة النموية المجتمعية السلبية حةول التوزيةف التبليةدي لةودوار والتةي
تؤدي الى تدني نسبة المشاركة االقتصادية للنساك وحصرهن في الم ن التبليدية.

 من المتوقف في العام البادم مناقشة اجراك تعدي ت على قانون االنتخا وقانون االحزا  ،وبالتةالي سةتبوم
اللجنة باجراك حملة لكسة التأييةد علةى تعةديل هةيو البةوانين بمةا يحبة مشةاركة سياسةية فاعلةة للنسةاك فةي
البرلمان واألحزا
 حملةةة توعويةةة وكسةة تأييةةد حةةول أهميةةة وصةةول النسةةاك لمواقةةف صةةنف البةةرار فةةي البواعةةات األمنيةةة
والعسكرية كجزك من نشاوات تنفيي الخوة الوونية لتفعيل قرار مجلس األمن 1325

مالمح الخطة القادمة

 ادماج النوع االجتماعي وقضايا المرأة عند تووير كافة االستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخوةو والموازنةات
الحكومية والوونية

الهدف
الهدف
الهدف
الهدف
الهدف
الهدف
الرابع
الثالث
الثاني
ا و
الخامس
السادسعلةةى النةةوع
 سةةيتم تنفيةةي دراسةةة ومةةن المةةرج أن تكةةون حةةول مفةةاهيم المجتمةةف المتعلبةةة بتبسةةيم االدوار المبنيةةة
االجتماعي واستخدام الوقت في اعمال الرعاية غير مدفوعةة االجةر داخةل األسةر ،حيةث سةيتم اخةي عينةة بحثيةة
ممثلة لفهات المجتمف المختلفة لمعرفة المفاهيم االجتماعية الحالية وتبةديم التوصةيات المتعلبةة بتوةوير السياسةات
والخوو ال زمة لتغيير المفاهيم السلبية لتبسيم األدوار
 تووير ونشر توصيات حول التعدي ت التشريعية المبترحة لتحبي مشاركة سياسةية فاعلةة للنسةاك فةي البرلمةان
واألحزا
 استكمال اجراك تدقي للنوع اإلجتماعي ل نظمة الداخلية لبعض الوزارات /المؤسسات الحكومية ،والبةدك بتنفيةي
المرحلةةة الثانيةةة مةةن اجةةراك التةةدقي للخوةةو االسةةتراتيجية واالهةةداف والمؤشةةرات والبةةرامج لةةبعض الةةوزارات/
المؤسسات الحكومية لتووير التوصيات التي تضمن ان تكون برامج ةا وموازنات ةا مسةتجيبة للنةوع االجتمةاعي
عند ادراج ا في قانون الموازنة لعام 2020

