
 يدعو إىل
ً
 حول المرأة واألمن والسالم 1325قرار مجلس األمن  محلية تفعيل منظمة النهضة )أرض( تعقد اجتماعا

 

، وزيرة الدولة للشؤون السياسية  ي مصطفى
ي األردن، ومعالي السيدة وفاء بنى

السيد زياد شيخ، ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة فى
ي اجتماع الطاولة المستديرة حول  

ى المرأة فى  1325  "العدالة الجندرية وقرار مجلس األمن ورئيسة اللجنة الوزارية المعنية بتمكي 
 ". تصوير منظمة أرض.  المحول المرأة واألمن والس

اكة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة    منظمة النهضة العربية للديمقراطيةعقدت   اجتماع طاولة مستديرة  والتنمية )أرض( بالشر
ى   وزيرة تحت رعاية  حول المرأة واألمن والسالم"،    1325  "العدالة الجندرية وقرار مجلس األمن   حول  ٢٠٢٢أيار    ٣٠االثني 

ي مصطفى 
ى المرأة، وفاء بنى  محلية  تفعيلناقش المشاركات والمشاركون . الدولة للشؤون القانونية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكي 

ي إطار الخطة الوطنية األردنية    حول المرأة واألمن والسالم  1325قرار مجلس األمن رقم  
ي وال فى

عىل أخذ التدابي  الالزمة    ت  حثن 
ي عمليات 

ي المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة فى
ي جميع أنظمة تقارير األمم   تها وحماي  ،مإحالل األمن والسال و  صنع القرار فى

فى
امج  المتحدة وآليات تنفيذ الير

النهضة  تحدث فيه كلو  لمنظمة  التنفيذية  المديرة  المعلومات والمعرفة   العربية  من  إدارة  )أرض( سمر محارب، وأخصائية 
األمن   قرار مجلس  لتفعيل  األردنية  الوطنية  الخطة  تنفيذ  وع  ي   1325لمشر

ل  فى األردنية  الوطنية  سناء   المرأة،شؤون  اللجنة 
ي  البنوي،

 زياد الشيخ.  ، األردنوممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة فى

ي مصطفى    معالي   وتحدثت
ي عن أهمية  وفاء بنى

   حول المرأة واألمن والسالم  1325القرار األممي    التقدم فى
 
ظروف  مع مراعاة    محليا

ي مصطفى  وبينت  ة.  تنفيذها بفعاليلضمان    المجتمعات والبلدان
ي تظهر فيها عدم معاناة النساء خالل  بنى

الحروب واألزمات الن 
 وتزيد من هشاش

 
ى بصورة أكير وضوحا ى    بشكل غي  متناسب إال أنهن   ا تتأثر النساء به  كما   تهن المساواة والتميي  العبات    كونهن أثبي 

ي 
ى االعتبار. عمليات أساسيات فى    إحالل السالم واألمن وهذا ما لم يؤخذ بعي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1


ي    همية العمل مع وأكدت أ
كاء فى من خالل    1325الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن  خطة  لا  المرحلة الثانية من والشر

ي المواقع السياسية واألمنية،    تزيد من   عملية شاملة
ي حفظ السالم  وتعزز وجود النساء فى

   مشاركتهن فى
 
ي تطبيقها محليا

  . للنجاح فى

يعات المتعلقة بالنساء،   ي الحديث عن التطبيقات والتشر
ي مصطفى أن األهم من وضعها هو تعزيز وسائل المساءلة  وفى

ت بنى اعتير
  . لها 

ه كاٍف،  " ى والتطبيقات ونعتير ي سن القواني 
،"  بيقطيجب متابعة التطبيق ورصد الموازنات الكافية للت  بلال يجوز أن نغرق فى

 قالت الوزيرة. 

   محارب أكدت    ،بدورها 
 
ة كانت صعبة جدا ة "قائلة    أن السنوات العشر األخي  العديد من النساء عىل    تعرفنا أن خالل تلك الفي 

ت  ي األردن ممن تغي 
 " . عدة مرات إثر األزمات المختلفةحياتهن فى

ي تطبيق قرار    وشددت 
اكة والتنسيق وأثرهما الكبي  فى خالل عملنا وجدنا الكثي  من  من  أضافت أن "و   1325عىل أهمية الشر

ي تحققت مقابل احتياجات  هداف  األ
اتيجيةأخرى لم يتم تحقيالن  ، وعلينا أن نعمل أكير ونبتكر قدر  قها سواء اآلنية واالسي 

 "اإلمكان إليصال الفكرة خاصة وأن التحديات ما زالت موجودة. 

ي ودوره 
ي إرساء  األساسي وتحدثت البنوي عن أهمية المجتمع المدنى

ي فى
حول المرأة واألمن  المصطلحات الدولية  والمساهمة فى

ي قرار  للتقدم محلية الخطط ال والسالم مما سيدعم تطبيق
  . 1325فى

 إليجاد خطة ذات صبغة وطنية وممكنة التطبيق"
 
مضيفة أن   " قالت البنويوجود العمل التشاركي والنهج الشمولي كان دافعا

 بتحالف جوناف ودوره الكبي  
 
ي معالجة  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تستشهد دائما

 وأثر جائجة كورونا.  األولويات المحليةفى

  الشيخ    وتكلم 
 
ي قدما

ي تحققت جراء تطبيق المرحلة األول من الخطة  ناًء عىل  ببشكل مدمج  حول المضى
النتائج المبهرة الن 

ي ،  1325الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن  
 الجهات المعنية    جمعت  الن 

 
المملكة المتحدة    حكومات كما شكر دعم    . معا

ص و  وي    ج وإسبانيا وقير
 للخطة الوطنية. كندا وفنلندا واليى

ي مركز النهضة الفكري للبحوث الدكتورة سناء الجالصي النتائج  
للبحوث الرئيسية  واستعرضت مستشارة العدالة الجندرية فى

ي  وموجزات التشاركية 
ي للمنظمات غي  الحكومية  ت عدأالسياسات الن 

ي األردنى
ي إطار جوناف )بالتعاون مع التحالف الوطنى

(، فى

ال المجتمع  منظمات  قدرات  “تعزيز  وع  األدلةمشر عىل  المبنية  المنارصة  ي 
فى النساء  تديرها  ي 

الن  ي 
واألمن   مدنى المرأة  وأجندة 

اكة مع األمم المتحدة للمرأة  2019والسالم"، والذي نفذ منذ   وع إعداد أربع  . بالشر تشاركية وعشر موجزات  بحوث    ةتخلل المشر

ي ظل 
ي  وتناولت مواضيع هشاشة المرأة المالية والديون،  ،ا وتبعاته الجائحةسياسيات أجريت فى

وإعادة توزي    ع أعمال الرعاية فى

ي العنف األرسي،  األردن،
ي  تباع نهجواومحلية البحث فى

 . التحديات  هذهلتقييم ومعالجة محلية العمل اإلنسانى

 

 

 

 



 

تعزيز  حول  المتعلمة  الدروس  تناقش  األمن   المشاركات  مجلس  اجتماع    1325  قرار  ي 
حول  افى المستديرة  "العدالة لطاولة 

 ". تصوير منظمة أرض. حول المرأة واألمن والسالم 1325 الجندرية وقرار مجلس األمن 

 

 الح
 
التحالف  تجربة    وعىل رأسها ،  1325تعزيز أجندة قرار مجلس األمن  حول  أهمية الدروس المستفادة    بمناقشة  ور ضقام أيضا

( ي 
اال   ( جونافالوطنى ي 

المحلية    ستجابةفى المجتمعات  إل  األزمةوالوصول  ي  ا وأدو   أثناء 
المدنى المجتمع  قرار  و ر  ي 

فى التقاطعية 

 .  1325مجلس األمن 

اكات  بالعمل عىل كافة األصعدة لدعم هذه األجندة االستمرار ، أهمها وخلص االجتماع بعدة توصيات  ى واالستفادة من الشر بي 

ي 
. الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى

 
ي وضمان الدعم نحو استدامة الجهود محليا

   والقطاع األمنى

ي ختام الفعالية  
ى كافة األطراف  محارب  شددت  وفى مشاركة  المعنية لضمان  عىل أهمية استمرار هذا الحوار لكي يحدث التناغم بي 

ي حفظ األمن واالستقرار والسالم  المرأة
ى ت والعاملقدرات العامال   وبناء  فى ي  للمشاركة والمساهمة  أمامهم  وإفساح المجال    ي 

فى

ي 
 والتنموي.  مجال العمل اإلنسانى

 


