مشروع سياسات المساواة القائمة على النوع االجتماعي  ،،،أولوية ُعليا
اسم المشروع

-

سياسات المساواة القائمة على النوع االجتماعي  ...اولوية ُعليا

وصف المشروع

-

متابعة ومراقبة مدى تطبيق وتنفيذ السياسات العامة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

أهداف المشروع

-

مبررات المشروع

-

مدة تنفيذ المشروع

-

وذلك في مراعاة مساواة النوع االجتماعي.

حث الحكومة للعمل على صياغة سياسات عامة لمساواة قائمة على النوع االجتماعي ،
وتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة التنفيذ ،باإلضافة إلى إصدار أوراق موقف
شاملة تراقب الفجوات في التنفيذ وتقدم توصيات للتعامل معها.
الفجوة بين السياسات الموجودة والتطبيق الفعلي فيما يختص بموضوع المساواة القائمة على النوع
االجتماعي.

المخرجات المتوقعة للمشروع

 12شه ار.

 .1إعداد ورقة  /دراسة وإتاحتها لجميع الجهات الرسمية والمجتمع المدني كخط أساس يراقب أهم
االستراتيجيات ومؤشراتها مقارنة باألرقام واإلحصائيات والحقائق المتاحة .لتسليط الضوء على
فجوة التنفيذ ورصد اإلنجازات .وكذلك تحديد الفجوات المرتبطة بترجمة اإلرادة السياسية إلى
سياسات ملموسة.

 .2تبادل المعرفة على مستوى السياسات مع الخبرات من المستوى الوطني والدولي.
 .3تعميم مراعاة المنظور النوع االجتماعي في السياسات اإلنمائية األساسية ووضع
الميزانية على الصعيد الوطني  ،من خالل العمل مع المسؤولين والمجتمع المدني.
 .4إصدار أوراق موقف مع التوصية بأن تكون متاحة للمسؤولين والمجتمع المدني بشأن
السياسات المتاحة وثغرات التنفيذ  ،لدعم الجهود الوطنية بشأن السياسات المراعية
لالعتبارات النوع االجتماعي.
مصدرالتمويل

-

الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية.

الفئات المستهدفة

-

منظمات المجتمع المدني من (شمال  ،وسط ،جنوب) األردن.

-

صانعي القرار والمسئولين وممثلي الحكومات وأعضاء البرلمان .

-

الشباب النشط من المجتمعات المحلية (شمال وسط وجنوب) على حد سواء ( اناثا
وذكورا).

المناطق الجعرافية المستهدفة
ضمن المشروع

االنشطة الرئيسية للمشروع

-

إقليم الشمال – محافظة المفرق.

-

إقليم الوسط – العاصمة.

-

إقليم الجنوب – محافظة الكرك.

 .1إجراء دراسة  /ورقة تراقب أهم االستراتيجيات ومؤشراتها مقارنة باألرقام واإلحصاءات والحقائق
المتاحة ،لتسليط الضوء على فجوة التنفيذ  ،ورصد اإلنجازات .وكذلك تحديد الفجوات المرتبطة
بترجمة اإلرادة السياسية إلى سياسات محددة (من خاللها ستعقد مجموعات التركيز في شمال
ووسط وجنوب األردن.
 .2إجراء  3حوارات حول السياسات  ،من خالل مراجعة التجارب المحلية واإلقليمية والعالمية
ومراجعة قصص النجاح (من األردن وكندا والسويد  .)...في الشمال والوسط والجنوب من
األردن.
 .3حوار بين منظمات المجتمع المدني حول فجوة التطبيق ؛ السياسات والتشريعات العامة المتعلقة
بالمساواة القائمة على النوع االجتماعي ستعقد في شمال األردن وجنوبه.
 .4الحوار مع صناع القرار (الحكومة والبرلمان  )...بشأن تحديات التنفيذ وآليات فعالة لضمان
التفسير الصحيح وتنفيذ االستراتيجيات المرجعية ذات الصلة  ،مثل جدول أعمال األردن 2025
وخطة التنمية المستدامة  2030في الشمال  ،الوسط وجنوب األردن.
 .5إنشاء مرصد مدني لرصد اعتماد وتنفيذ السياسات العامة واالستراتيجيات الرامية إلى تحقيق
المساواة المبنية على النوعي االجتماعي وتمكين المرأة والفتاة .سوف تستخدم منصة المنصة
منصات التواصل االجتماعي الخاصة بـ"تضامن"لجميع مالحظات المجتمع المدني األخرى .من

خالل المساهمة في الكتابة والكتابة والتحرير والنشر على المنصات ومنصات الوسائط األخرى
التي تنسقها تضامن.
 .6بعد ﮐل حوار حول السياسات العامة المتعلقة بالمساواة الجندرية ،سيتم إصدار ورقة مواقف مع
توصيات ( 3أوراق موقف).

