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 عين على النساء  اسم المشروع
ياة المساهمة في تحسين البيئة السياسية التي تدعم المشاركة الفعالة للنساء في الح وصف المشروع

 السياسية.
ء لنساتحديد أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المشاركة السياسية ل .1 أهداف المشروع

ن ممج والخدمات( مع التركيز على ثالثة مستويات )السياسات والبرا

فضل خالل إشراك منظمات المجتمع المحلي في األردن ألداء واعتماد أ

ية وطن ممارسات وتقنيات المراقبة قبل وأثناء وبعد أي عملية انتخابية

 عامة.

يم تزويد المجتمع المحلي ببيانات وتقارير موثوقة وواضحة حول تعم .2

، واالنتخابات في الحياة العامة، منظور النوع االجتماعيمراعاة 

ج ، ومتابعة نتائالنوع االجتماعيوالعملية االنتخابية من منظور 

 المرشحات المنتخبات.

إجراء تحليل مقارن ومعلومات عن الممارسات الجيدة في إرساء  .3

. الديمقراطية إلثراء النقاش حول اإلصالح الديمقراطي في األردن

تي ة لإلصالح اليهدف المشروع إلى تحديد التحديات والفرص الرئيسي

ح صالقد تكون صالحة أيًضا للمجتمع الدولي الذي يهتم بدعم عملية اإل

 في العالم العربي.

 
 مبررات المشروع

 )الخلفية(
 كزية تدني نسبة المشاركة السياسية للمرأة في االنتخابات البرلمانية والبلدية والمر 

 
 2021- 2018  مدة تنفيذ المشروع

زيادة كبيرة في عدد النساء المنتخبات والمسؤوالت المعينات على المستوى   لمشروعالمخرجات المتوقعة ل
 فعالةو مشاركة كاملة ب، الوطنيواإلداري على المستوى السياسي 

 في  ات النسائية الراسخةتتعاون منظمات المجتمع المدني النسائية والقياد
 اآلراء السياسية واالجتماعية

 م ويدعم النساء في مناصب قياديةيعترف الجمهور بشكل عا 
  ن تغيرًا كبيرًا في سياساتها وممارساتها بشأ المجتمع المدنيُتظهر منظمات

 مشاركة الكاملة والمتساوية للنساء في المناصب القياديةال
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 النساء في مناصب صنع القرار.  الفئات المستهدفة
  الترشح ألي  اللواتي يردن االنتخابات أو ن قادة المجتمع النسائي )خسر

انتخابات قادمة ، مثل: البرلمان ، المجلس ، االتحاد ، الحزب السياسي ، 
 مجلس الطالب ...(

 .تدريب الشباب )كال الجنسين( كمدققين جنسانيين 
  منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المحلي والناشطين من جميع

 .أنحاء األردن
  عالميون وموظفو وسائل موظفو وسائط اإلعالم )صحفيون ومراقبون إ

 اإلعالم االجتماعية وموظفون إذاعة وتلفزيونية رسميون وخاصون(.
 .الناخبات الشعبيات 

ي فعقد لقاءات وندوات وورش عمل في شمال ووسط وجنوب المملكة، وتحديداً  أماكن تطبيق أو تنفيذ المشروع

 البلديات والمجالس البلدية.
 


