


القانونيةنةاللجبمشاركةاالنتخابيةالنظممجالفيتعريفيةورشة
لكسبيداً تمهالنواب،لمجلسالعامةاألمانةفيوالمعنيينالنيابية
النساءمنممكنعددأكبربوصوليسمحانتخابيلقانوًنالتأييد
.النوابلمجلس

المدنيالمجتمعمنظماتات/وممثليات/البرلمانيينمعلقاء
.الجهاتهذهبينماالعامالحوارآلياتلمناقشة

مجلسوعضواتأعضاءمنلعددروماالىاستطالعيةرحلة
برلمانيةالاإليطاليةالتجربةعلىلالطالعالبلديةومجالسالنواب
.المحليالحكمومجالس

تمكين المرأة سياسيًا وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة

النوابوتعزيز قدرات عضوات مجلس دعم 



دعم شبكة نشميات للنساء في المجالس البلدية والمحافظات
ًاصًلوووووضوووعًماشوووراتًقيوووا ،ًونظوووامًاسوووتراتيجيةًنشووومياتًولطوووةًعموووعًونظوووامًمتابعوووةًوتقيووويمًتطووووير

.محليةًللتشبيكًمعًالمجتمعًالمحليللعضويةًويجريًالعمعًلتشكيعًفرقً
ًلتعزيزًكفاءةًالعضواتًفيًالمجالسمسارًتعلميًإعداد.
ً(مستمر)برنامجًالتوجيهًوالزمالةًلعضواتًشبكةًنشميات

مجالس المحافظات والبلدية والمحليةبناء كفاءات اعضاء
ًتشوريعاتًالنامموةًدليوعًال)تومًإعودادهماًاإلرشاديينًاللوذينًمدربينًللعضواتًعلىًمحتوياتًالدليلينًتدريب

(. لعمعًمجالسًالمحافظاتًوالبلديةًوالمحلية،ًودليعًالمهامًوالمساولياتًلعمعًالمجالس
(قيدًاإلنجاز)حملةًإعالميةًللترويجًعنًأهميةًإعدادًدليعًاحتياجات
ًوالمسوواولياتًدليووعًالتشووريعاتًودليووعًالمهووام)تعليميووةًلعضووواتًالمجووالسًحووولًاألدلووةًاإلرشوواديةًفيووديوهات

(اإلنجازقيدً( )ودليعًارشاديًلجوانبًالتخطيطًالتنموًي
  تووود ًوالتنسووويعًموووعًمنبالتعووواونًتااادريد مااادرلين حاااو  الحوكماااة وتمكاااين المااارأة  دوار الرياااادةبرناااام

موونًعضووواتًشووبكةًنشوومياتًوموونًقيوواداتًالمجتمووعًالمحلوويً( 30)اسووتهد ًالفيدراليووة،ًكنوودا،االتحوواداتً
(.نساءًورجال)لمناطعًالشمالًوالوسطًوالجنوبً

ياة العامةتمكين المرأة سياسيًا وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الح

والالمركزية والمجتمع المحليالقدرات لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس البلدية بناء 



 ساهمتًاللجنةًالوطنيةًبوبا جور االردنية لإلنصاف ضمن جهود اللجنة:
2010إعوودادًمالحظوواتًاللجنووةًوشووركاقهاًحووولًقووانونًالعمووعًالماقووتًلعووامً•

بنواءًأحضانات،ًالعمعًالمورن،ًعموعً)المعنيةًفيًمجلسًالنوابًقدمتًللجنةً
رعةًإجووازةًاألبوووة،ًالسووبوواألجر،ًاإلنصووا ًاألردنيوواتًالمتزوجوواتًموونًأجنبووي،ً

(.  بالدعاو ًالعماليةفيًالبثً
بمسوووويرةًلتحويووووعًرواتووووبًمعلموووواتًالمووووودار ً« قوووومًمووووعًالمعلوووووم»حملووووةًدعوووومً•

نظوووامًمعووودلًلنظوووامًتأسووويسًوتووورلي ًالماسسووواتالخاصوووة،ًتالهووواًصووودورً
الماسسووووةًبموجبووووهًتلتووووزمً،ًالووووذي2018ًالتعليميووووةًالخاصووووةًواألجنبيووووةًلسوووونةً

أوًالوووووىًبتحويوووووعًالرواتوووووبًالشوووووهريةًالمسوووووتحقةًللمعلووووومًإلوووووىًحسوووووابهًالبنكوووووي
.ترلي الشرطًأساسيًلتجديدًكالمحفظةًاإللكترونية

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

 ة والحقوقيامؤسسة مجتمع مادني والجهاات النساوية 11تحالف حق من تأسيس
موووادًقووانونًيضوومًفوويًعضووويتهًاال تالفوواتًوالجهوواتًالتوويًعملووتًوطالبووتًبتعووديع

كسوبًًوشودًًالحمونًالتاليوةًلجنةًالعمعًبمجلسًالنوابًوالتخطيطًللمرحلةًالعمعًفيً
تصووويتًالتأييودًفويًمجلووسًالنووابًقبووعًإدراوًالقوانونًعلووىًجودولًأعمووالًالمجلوسًلل

.عليهًتحتًالقبة

مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وضمان تكافؤ الفرص االقتصادية

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


تاأررت بااللجوء التاي« المحافظاتكوسيلة لتمكين المرأة اقتصاديًا في التعاونيات »االنتهاء من أنشطة مشروع 
: SDCالوكالة السويسرية للتنميةبالتعاون مع السوري 

(ومسموعةمر يةًإعالميةًحمالتً)للتعاونياتًكنموذوًلزيادةًالمشاركةًاالقتصاديةًالترويجً•
.بناءًالقدراتًألعضاءًوعضواتًالجمعياتًالتعاونيةًفيًالمحافظاتًالمستهدفة•
.التعاونياتاتًالجامعاتًعنًمفهومً/ورشًتوعويةًلطلبةً( 8)عقدً•
•https://www.youtube.com/watch?v=y2AFc6XGLJQ&feature=youtu.be

ةمشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وضمان تكافؤ الفرص االقتصادي

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


ةمشاركة المرأة في الحياة االقتصادية وضمان تكافؤ الفرص االقتصادي

تعزيز مراعاة السياسات المالية للنوع االجتماعي

عليهالمالحظاتوتقديمالمعنيةالوزاريةاللجنةمعالدلعضريبةقانوًننقاشفيالمشاركة.
والرأيالتشريعلديوانالدلعضريبةلقانوًنالمعدلالمشروععلىالمالحظاتتقديم
رتهاألسكمعيلةالمرأًةبدورلالعترا الدلعضريبةقانوًنمشروعمن9للمادةمعدلمقترحتقديم.
يسر ولدولةالنيابيةواالستثماراالقتصادللجنة9والمادةالقانوًنعلىاللجنةمالحظاتعرض

.النوابمجلسقبعمنالتعديعتبنيوتمالمقترحات،لهذهاللجنةدعمعلىوالحصولالوزراء
المتحدةاألممهيئةمعبالتعاوًناالجتماعيالنوعمنظورمنالماليةالسياساتورقةبإعدادالبدء

الهولنديةHIVOSمنظمةوللمرأًة



االجتماعيمناهضة التمييز والعنف القائم على النوع 

ًةً/طالوووب6500اسوووتهدفتًحكوميوووةًمدرسوووة65ًاآلثوووارًالمترتبوووةًعلوووىًزواوًالقصووورًفووويًتوعويوووةًحوووولًورش
.حةًاألسرةأمورًوالمرشدينًالتربوينًبالتعاونًمعًوزارةًالتربيةًوالتعليم،ًومعهدًالعنايةًبصوأولياءً

( رقواءاألغووار،ًالمفورق،ًاربود،ًالًز)االوقوا ًفويًمنواطعًمختلفوةًاتًفويًوزارةً/منًالواعظين300ورشًعمعًلو
السلوكيةًالمتعلقةًبزواوًالقصرحولًتوميفًالخطابًالدينيًفيًتغييرًاالتجاهاتً

 صغيرة عالزواجلسة »االستمرار ببث الفيديوهات واالنفوجرافيكس الخاصة بحملة»

 وضمن المشروع اإلقليمي للتنمية والحماية االجتماعيةRDPP( بناء توافق فاي ارراء حاو  تعاداإل اإل اار
(:القانوني لمكافحة زواج ا  فا  في ا ردن

.القصرمستديرةًلمناقشةًالبدا عًوالحلولًللحدًمنًزواوًما دةً•
حلولًللحدًمنًبمشاركةًأعضاءًمجلسيًالنوابًواألعيانًوالقضاةًالشرعيينًلمناقشةًالبدا عًوالاجتماعًً•

. زواوًالقصر
جتماعيةوإطالقهاًبرعايةًمعاليًوزيرةًالتنميةًاالورقةًتقييمًالبدا عًوالحلولًلزواوًالقصرًإعدادً•
يًعلوىًمسوتو ًالمحافظواتًالتابعوةًلودا رةًقاضومكاتاد الوفااا ا ساري العااملين فايمان 200تادريد •

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

استمرار العمإل على مجابهة زواج القاصرات

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


االجتماعيمناهضة التمييز والعنف القائم على النوع 

ًالالجئةًبالتعاونًمعًإدارةًحمايةًاألسرةحمايةًالمرأةًحولًآلياتًتوعويةًورش3ًتنفيذ
 تم تنفيذوضمن المشروع اإلقليمي للتنمية والحماية االجتماعية

.سنةًفيًمدرسةًلاصة17-14حولًتغييرًالمفاهيمًالذكوريةًبينًالطالبًمنًالفئةًالعمريةًورش4ً•
اتًورشووةًعمووعًلالسووتجابةًللنوووعًاالجتموواعيًلمجموعووةًموونًموودراءًاإلداراتًفوويًالتربيووةًوعوورضًمخرجوو•

.عقدتًبالتنسيعًمعًوزارةًالتربيةًوالتعليمالورشًالتيً
مركوزًالتعواونًموعًتنفيذًالمرحلةًالثانيوةًمونًالبرنوامجًالتودريبيًالخواصًبحمايوةًالمورأةًمونًالجورا مًاإللكترونيوةًب

.المعلوماتتكنولوجياً
ًومتابعتهاحاالتًشكاويًالمرأةًوارشادهاًاستمرارًاستقبال.
ًدورًإيواءًالمعرضاتًللخطرإعداد تعليمات مشاركةًفي.
ًالمساهمةًفيًإعدادًاالستراتيجيةًالوطنيةًلمجابهةًزواوًمن

عامًالتيًقادًإعدادهاًالمجلسًاألعلىًللسكان18ًهمًدونًسنً
إعدادًدراسةًحولًماهرةًالتحرشًفيًاألردن

المرأة من العنفلحماية الو نية المساهمة في الجهود 



ً(.2021-2019)إعدادًلطةًاستراتيجيةًلشبكةًشمعة
 شمعةبكةًشواتً/ألعضاءحولًالياتًكتابةًمقترحًالمشاريعًوالمتابعةًوالتقييمًتنفيذ برنام  تدريبي.
ًشبكةًشمعةةًمنًأعضاءً/عضو20لوتدريبًمتقدمًللمدربينًحولًمناهضةًالعنفًضدًالمرأة.
 (.إلتقرير منفص)مجابهة ظاهرة التحرش اوما لمناهضة العنف ضد المرأة حو  16ا تحضير وتنفيذ حملة

االجتماعيمناهضة التمييز والعنف القائم على النوع 

«شمعة»شبكة مناهضة العنف ضد المرأة 

إزالة التمييز ضد المرأة داخإل ا سرة
النيابيةالقانونيةاللجنةمعومناقشتهالشخصيةا حوا قانون لتعداإلمقترحاعداد
ينالجنسبينوالمساواةوالعدالةاإلسالم"بعنوانالمدنيالمجتمعمنظماتمنة/مشارك23لوتدربييةدورة"

المسلماتاءللنسوالمساواًةبالعدالةيقرعاملطابتشكيعكيفيةحولاالقليميةمساواةحركةمعبالتعاون 
التمييزيةاتوالممارسوالسياساتالقوانينوعواقبتبعاتعنونقديصريحبشكعالتحدثعلىوتشجعهم
األساسيةوحرياتهنالنساءحقوًقعلىتاثروالتياإلسالم،باسمُتبّررالتي

 مادبا الجامعة األمريكية في -حوارية حول قانون األحوال الشخصية األردني، بدعوة من تكاملورشة

وجامعة كولومبيا في عمان



لمووووسًورشًتدريبيووووةًفوووويًمجووووالًمقدمووووةًواطوووورًتحليووووعًالنوووووع
موونًضووباطًالنوووعًاالجتموواعيًفووي120ًاالجتموواعيًبمشوواركةً
. القطاعًالحكومي

 اءاتًإلحصورشة عمإل الستعراض منصة التعليم اإللكتروني
عًدا وورةًمواالجتمواعيًلضوباطًالنوووعًاالجتمواعيًبالتعواونًالنووعً

رلاي االقتصاادية واالجتماعياة ل واللجناة العاموةًاإلحصاءاتً
اإلسكوا/ آسيا

 تجيبةًللنوعًأربعةًبرامجًتدريبيةًفيًمجالًالموازناتًالمستنفيذ
فوويًموونًالموودراءًالموواليينًوالتنفيووذيين80االجتموواعيًبمشوواركةً

يةًباقيًبلدياتًمحافظاتًالشمالًوالوسطًوالعمعًمستمرًلتغط
.البلدياتًوالمحافظات

الو نيةإدماج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرام  والموازنات

اعي رفع الكفاءة في مجا  إدماج النوع االجتماعي في التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع االجتم



المدني،الدفاعالعام،األمن):«ا ردنيةالعسكريةالقطاعاتفياالجتماعيالنوعتدقيق»دراسةإعداد
لالستشاراتنماءشركةمنولتنفيذNATO(الناتو)اال لسيشما حلفمنظمةوتمويإلبالشراكة:(والدرك

كماعالتدقينتا جعنالناتجةالتوصياتجميعيحوًيوملخ موجزتقريروإعداد.والمشاريعاالستراتيجية
منظماتدةعوتقوم.العسكريةالقطاعاتعمعفياالجتماعيالنوعبماشراتالخاصةاإلحصاءاتبعضيحوًي
.العسكريةالقطاعاتدالعوالبرامجالمشاريعمنالعديدبتنفيذدولية

وعمليوواتًورشووةًتدريبيووةًمتخصصووةًحووولًمفوواهيمًوآليوواتًادموواوًالنوووعًاالجتموواعيًفوويًعمووعًالقطاعوواتًالعسووكرية
. السالم

ًوزاراتًوماسسوواتًحكوميووةًبالتعوواونًموووع6ًإطووالقًنتووا جًالتحليووعًالماسسوويًموونًمنظووورًالنوووعًاالجتموواعيًفووي
زارةًوزارةًالصووحة،ًوزارةًالعمووع،ًدا وورةًضووريبةًالوودلعًوالمبيعووات،ًًو)تكامووعًللنوووعًاالجتموواعيً USAID/برنووامج

دقيعًكووعًموونًواالنتهوواءًموونًتوو( الزراعووة،ًوزارةًالتخطوويطًوالتعوواونًالوودولي،ًوزارةًاالتصوواالتًوتكنولوجيوواًالمعلومووات
(الضمانًاالجتماعيًووزارةًالتنميةًاالجتماعية

ًوالتعوواونًمووعًبرنووامجالتنسوويع/USAID ً4االجتموواعيًفوويًلتنفيووذًالتحليووعًالماسسوويًموونًمنظووورًالنوووعًتكامووع
رلمانية،ًووزارةًتطوويرًديوانًالتشريعًوالرأي،ًوزارةًالتربيةًوالتعليم،ًوزارةًالشاونًالسياسيةًوالب)،ًماسساتًحكومية
زارةًالعمعالتدقيعًفيًًوالعمعًلتنفيذًلطةًتحسينيةًبناءًعلىًمخرجاتًوبدءً((. قبعًإلغاءها)القطاعًالعام

و نيةإدماج النوع االجتماعي في التشريعات والسياسات والخطط والبرام  والموازنات ال

إجراء تقييمات النوع االجتماعي للوزارات والمؤسسات ا منية



نسوووينًوتمويوووعًمكتوووبًاألمووومًالمتحووودةًللمسووواواةًبوووينًالجوبالتعووواونً
: األردن–وتمكينًالمرأةً

ًتحووووتًرعايووووةًدولووووةًر وووويسًالوووووزراءًالوطنيووووةًاطووووالقًالخطووووة
. وطنياًوإقليميا ًودوليامعنيةًوبحضورًالجهاتً

حشدًالتمويعًلتنفيذًالخطةًمنًقبعًالدولًالمانحة.
ًةًالمرجعيووووةًالخاصووووةًبعمووووعًهياكووووعًالمتابعووووالشووووروطًوضووووع

.والسالموالتقييم،ًلغاياتًرصدًالتقدمًفيًأجندةًالمرأةًواألمن
ًخطووةًالعمووعًعلووىًبنوواءًنظووامًمتابعووةًوتقيوويمًلوواصًباليجووري

الوطنيةً
ًيوودًللخطووةًالعمووعًلبنوواءًاسووتراتيجيةًلاصووةًبكسووبًالتأييجووري

. 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

والدوليةمية المتابعة والتقييم والرصد لتنفيذ ا ردن اللتزاماته الو نية واإلقلي

المرأة وا من والسالم في ا ردن1325قرار مجلس ا من 

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


بالتعاوًنًواللجنةعقدتاللجنةر يسةطاللبنتبسمةاألميرةسموبرعاية
المعلوماتتكنولوجيادورحولماتمرللمرأًةالمتحدةاألممهيئةمع

:قتالًوحان»بعنواناألردنية،المرأًةتمكينفيوالسياحةواالتصاالت
«المرأًةحياةيغيرًنوالباديةالريفمنالناشطات

كنولوجياوتاالتصاالتقطاعيفيالريادياتالنساءدورحولفيديوانتاو
المملكةمناطعمعظمفيوالسياحةالمعلومات

افي مجا  تمكين المرأة اقتصادي

االتصا  وكسد التأايد لقضايا المرأة

ولوجياوتكنالسياحةقطاعيفيودورهاعامبشكعللمرأًةاالقتصاديةالمشاركةحولتوعوًيانفوجرافيك10وبثانتاو
واالتصاالتالمعلومات

األردنفيالمنظمغيراالقتصادفيالنساءحمايةتعزيز"»سياساتورقةنتا جحولانفوجرافيكسانتاو»
تناصًومسيرتنا»بعنواناألردنفيوالعاملينالعامالتبحقوًقللمطالبةحعتحالفمعبالتعاوًنمسيرةتنظيم».
https://www.facebook.com/women.jo/videos/1578276988875584/?t=1

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


االتصا  وكسد التأايد حو  قضايا المرأة

واألم نًحملةًكسبًتأييدًللتوعيةًبأهميةًأجندةًالمرأًة
سكريةًوالسالمًتضمنتًتصويرًفيديوهاتًللقطاعاتًالع

سا عًوًو،القنواتًالتلفزيونيةًاألردنيةعلىًوبثهاًكاملة،ً
.التواصعًاالجتماعي

ًرفووعًالمحافظوواتًاالردنيووةًلغايوواتفوويًشووبابيةًعقوودًورشووات
.2250و1325الوعيًحولًقراريًمجلسًاألمنً

1325الخطة الو نية لتفعيإل قرار مجلس ا من 

قانوًنعلىمقترح19الحولصحفيبيانونشرصياغة
.الشخصيةاالحوال

وبثهابالمطالبالخاصةاالنفوجرافيكسمنمجموعةانتاو
.االجتماعيالتواصعمواقععبر

ترحاتالمقلمناقشةوالمسموعالمر يهيئاتعلىمقابالت.

تعداالت قانون ا حوا  الشخصية





2019خطة اللجنة : البند الرابع
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ة توفير البيئ
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ًا المرأة سياسي
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مشاركتها 

الفاعلة في 
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مةن خة ل عمليةات تشةاورية مةف كافةة الج ةات 2019من أهم المبادرات المتداخلةة فةي نتاهج ةا والمتوقةف تنفيةيها فةي عةام 

:المعنية باعتبار أن اللجنة تعمل على

 و لتحبية  ننجةازتةم ننجةازو ومةا يجة  أن يةتم رصد واقف المةرأة وتوةوير االولويةات المتعلبةة بتعزيةز حبوق ةا وتبيةيم مةا

الفرصالمساواة بين الجنسين وتكافؤ 

 م وضةف المةرأة مبنةي لمتابعة وتبيةينظام تووير االستراتيجة الوونية للمرأة في األردن وخوت ا التنفييية وتأسيس

  المسةاواة الموحد للج ود الرامية الى تحبيباعتبارها االوار الووني على رصد مؤشرات االستراتيجية الوونية 

ة بتمكةين المةرأة خ ل ةا بتحديةد األولويةات المتعلبةالحكومةة مةن بين الجنسين، والمن جية االستراتيجية التي تبةوم 

. ل اتبني ا وتخصيص الموازنات والسياسات المولو  البرامج وتووير 

 الج ات المعنية إلعداد المولوبة من وجمف المعلومات 25+مدى تنفيي األردن لمن اج عمل بيجين رصد وتبييم

2019التبرير الووني الدوري  الخامس  الواج  تبديمه للجنة وضف المرأة في األمم المتحدة في عام 

 تنفيةةي األردن التفاقيةةه البضةةاك علةةى كافةةة اشةةكال التمييةةز ضةةد المةةرأة رصةةد وتبيةةيم مةةدى(CEDAW)  ) وجمةةف

م يةدا السةادس تالج ات المعنية للةرد علةى  م حظةات لجنةة اتفاقيةة سةيداو علةى التبريةر الةدوري من المعلومات 

.2021ام عإلعداد التبرير الووني الدوري السابف الواج  تبديمه للجنة االتفاقية في هيهة األمم المتحدة في 
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  ونية المستدامةالتنمية الووأهمية مشاركت ا الفاعلة في تحبي  حول قضايا واولويات المرأة التأييد الحشد وكس

 عبد مؤتمر المشاركة فيEPIC  لعمل مف منظمة ابالتعاون اإلقليمي للتحالف الدولي لإلنصاف في األجور

العةالمي، وقبةل وخة ل عبةد المةؤتمر فةي األردن فةي يةوم المةرأة 2019أن يعبد في عام والمتوقف الدولية 

تبليةدي لةودوار والتةي تتعل  بتغيير الصورة النموية المجتمعية السلبية حةول التوزيةف السيتم تنفيي حم ت 

.التبليديةتؤدي الى تدني نسبة المشاركة االقتصادية للنساك وحصرهن في الم ن 

 الي سةتبوم االحزا ، وبالتةقانون االنتخا  وقانون من المتوقف في العام البادم مناقشة اجراك تعدي ت على

ة للنسةاك فةي يحبة  مشةاركة سياسةية فاعلةاللجنة باجراك حملة لكسة  التأييةد علةى تعةديل هةيو البةوانين بمةا 

واألحزا البرلمان 

 أهميةةة وصةةول النسةةاك لمواقةةف صةةنف البةةرار فةةي البواعةةات األمنيةةةوكسةة  تأييةةد حةةول حملةةة توعويةةة

1325الخوة الوونية لتفعيل قرار مجلس األمن كجزك من نشاوات تنفيي والعسكرية 
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والموازنةات ادماج النوع االجتماعي وقضايا المرأة عند تووير كافة االستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخوةو

والوونيةالحكومية 

 لةةى النةةوع عالمبنيةةة االدوار ومةةن المةةرج  أن تكةةون حةةول مفةةاهيم المجتمةةف المتعلبةةة بتبسةةيم تنفيةةي دراسةةة سةةيتم

حثيةة عينةة باألسةر، حيةث سةيتم اخةي االجتماعي واستخدام الوقت في اعمال الرعاية غير مدفوعةة االجةر داخةل 

ة بتوةوير السياسةات الحالية وتبةديم التوصةيات المتعلبةممثلة لفهات المجتمف المختلفة لمعرفة المفاهيم االجتماعية 

والخوو ال زمة لتغيير المفاهيم السلبية لتبسيم األدوار

لنسةاك فةي البرلمةان مشاركة سياسةية فاعلةة للتحبي  المبترحة التعدي ت التشريعية ونشر توصيات حول ووير ت

واألحزا 

 بةدك بتنفيةي المؤسسات الحكومية، وال/لبعض الوزارات تدقي  للنوع اإلجتماعي ل نظمة الداخلية استكمال اجراك

/ اراتالةةوزلةةبعض االسةةتراتيجية واالهةةداف والمؤشةةرات والبةةرامج المرحلةةة الثانيةةة مةةن اجةةراك التةةدقي  للخوةةو 

ع االجتمةاعي وموازنات ةا مسةتجيبة للنةوبرامج ةا تكون التي تضمن ان التوصيات لتووير المؤسسات الحكومية 

2020عند ادراج ا في قانون الموازنة  لعام 




