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املراأة والأمن وال�ضالم يف الأردن:3
 تفعيل القرار

ملخــــ�ص تنفيــــذي
التزمت احلكومة الأردنية بت�صريع تبني خطة عمل وطنية اأردنية لتفعيل قرار جمل�ص الأمن التابع للأمم املتحدة رقم 1325 ال�صادر يف عام 

2000 حول املراأة والأمن وال�صلم والقرارات اللحقة له1.

لتحقيق هذه الغاية، قامت اللجنة الوطنية الأردنية ل�ضوؤون املراأة بالتعاون 
اليابانية  احلكومة  من  �ضخي  وبدعم  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  مع 
الأردنية.  الوطنية  العمل  خطة  وتبني  لإعداد  ت�ضاركية  عملية  باإطالق 
وكان مطلع العام 2016 قد �ضهد انعقاد جل�ضات حوار وطني حول املراأة 
الها�ضمية ا�ضتملت  والأمن وال�ضالم يف خمتلف مناطق اململكة الأردنية 
الأ�ضا�ص  حجر  و�ضع  بغر�ص  وذلك  وحملية،  وطنية  م�ضاورات   10 على 
خلطة العمل الوطنية. ومتثل الهدف من اجلل�ضات احلوارية يف التوعية 
واأ�ضحاب  ال�ضركاء  التزام  و�ضمان  وال�ضالم،  والأمن  املراأة  بق�ضايا 
الأولويات  حتديد  على  وامل�ضاعدة  الق�ضايا،  بهذه  واملعنيني  امل�ضلحة 
والتو�ضيات اخلا�ضة بخطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار جمل�ص 

الأمن التابع لالأمم املتحدة رقم 1325 والقرارات الالحقة. 
�ضارك حوايل 250 �ضخ�ص من املعنيني والفاعلني يف العملية احلوارية، 
واملحلي(،  الوطني  امل�ضتوى  )على  حكوميني  م�ضوؤولني  ذلك  يف  مبا 

وممثلني عن القطاعات الع�ضكرية والأمنية املختلفة، واأكادمييني، و�ضيوخ 
املنظمات  عن  ممثلني  اإىل  بالإ�ضافة  دين،  ورجال  الع�ضائر،  ووجهاء 
هذه  �ضمت  وقد  املدين.  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  والالجئني  احلكومية  غري 
احلوارات املعنيني من  الن�ضاء والرجال الذين ميثلون قطاعات وا�ضعة 

من املواطنني. 

ذات  املجالت  من  عدد  حتديد  اإىل  احلوارية  اجلل�ضات  تو�ضلت  وقد 
املراأة  م�ضاركة  زيادة  مثل  الأردنية،  الوطنية  العمل  خطة  يف  الأولوية 
للمراأة  القيادية  القدرات  وتعزيز  ال�ضالم،  وبناء  حفظ  عمليات  يف 
ال�ضوريني، مع  وم�ضاركتها يف خطة ال�ضتجابة الوطنية لأزمة الالجئني 
اأ�ضا�ص  على  القائم  العنف  من  والوقاية  احلماية  ق�ضايا  على  الرتكيز 
النوع الجتماعي. كما اعتربت الوقاية من التطرف العنيف من �ضمن 

الأولويات يف العديد من امل�ضاورات. 

�صيما  ل   - املجتمع  يف  املراأة  اإن  بيوتهن.  داخل  الأمن  ي�صمل  وهذا  لأنف�صهن،  بالأمن  الن�صاء  تتمتع  مل  ما  بلد  اأي  يف  الأمن  حتقيق  ميكن  "ل 
املجتمعات العربية- تقوم بدور بالغ الأهمية يف الأمن الدويل مبجمله." 

- اإمام وداعية، وزارة الأوقاف، الكرك

 1- اأعربت احلكومة الأردنية عن هذا اللتزام خالل القمة العاملية للنوع الجتماعي التي انعقدت يف مقر 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف اأيلول 2015.



املراأة والأمن وال�ضالم يف الأردن:4
 تفعيل القرار

ملحــــة عامــــة
يعد الأردن من الدول الرائدة على ال�ضعيد الإقليمي والعاملي يف تقدمي 
خربة ال�ضالم والأمن الدوليني، وذلك من خالل م�ضاركته يف توفري قوات 
حفظ ال�ضالم ودوره يف احلوار والتو�ضط لتحقيق ال�ضالم. احتفظ الأردن 
مبكانة متقدمة �ضمن اأعلى 20 دولة ت�ضاهم بتقدمي قوات حفظ ال�ضالم 
املا�ضية.  الع�ضر  ال�ضنوات  خالل  عملياتها  يف  املتحدة  لالأمم  التابعة 
يف  دائم  غري  كع�ضو  اململكة  ن�ضاطات  و�ضمن  الريادة،  لهذه  وتكري�ضًا 
التزمت   ،2015-2014 لدورة  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص 
احلكومة الأردنية ب�ضياغة خطة عمل وطنية حول املراأة والأمن وال�ضالم 
)ُي�ضار اإليها من الآن و�ضاعدًا با�ضم "خطة العمل الوطنية لتفعيل قرار 
للقرارات  الكامل  للتطبيق  بداية  متثل  بحيث  جمل�ص الأمن 1325"(، 
لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص  عن  ال�ضادرة  وال�ضالم  والأمن  املراأة  حول 
وال�ضالم  والأمن  املراأة  اأجندة  تركز   .2000 عام  من  اعتبارًا  املتحدة 
 1325 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص  قرار  على  امل�ضتندة 
اإىل  احلاجة  وكذلك  النزاعات،  يف  والفتيات  الن�ضاء  احتياجات  على 
الوقاية  ومنها  والأمن  بال�ضالم  املتعلقة  العمليات  جميع  يف  م�ضاركتهن 
اإىل تر�ضيخ  العمل الوطنية الأردنية  العنيف. تهدف خطة  من التطرف 

ال�ضالم والأمن، وكذلك  الأردن كم�ضدر عاملي للخربات يف جمال  دور 
يف  الأزمة  جتاه  الداخلية  وال�ضتجابات  وال�ضيا�ضات  الهيكليات  تعزيز 
اأبرز  الوطنية  العمل  �ضوف حتدد خطة  اأكرث حتديدًا،  وب�ضورة  �ضوريا. 
الأردن  يف  املراأة  وحقوق  اجلن�ضني  بني  امل�ضاواة  بعدم  املتعلقة  الق�ضايا 
حمددة  عمل  اأولويات  و�ضع  مع  بالتزامن  والأمن،  ال�ضالم  اإطار  �ضمن 
زمنيًا وذات تكلفة جمدية وفاعلة. اإن تطبيق خطة العمل الوطنية لتفعيل 
قرار جمل�ص الأمن التابع لالأمم املتحدة رقم 1325 يعد جزءًا حموريًا 
من تنفيذ عملية "تعزيز اجلهود للم�ضاواة بني اجلن�ضني/ امل�ضاواة على 
اأ�ضا�ص النوع الجتماعي" والتي اأعرب الأردن عن التزامه بها يف القمة 

العاملية للمراأة ل�ضنة 2015.  

الوطنية  اللجنة  اإىل  الأردنية  احلكومة  اأوكلت  الهدف،  هذا  ولتحقيق 
ل�ضوؤون املراأة مهمة اإعداد خطة العمل الوطنية. ويف هذا ال�ضياق، قامت 
اللجنة الوطنية ل�ضوؤون املراأة يف عام 2010 بتاأ�ضي�ص الئتالف الوطني 
لتفعيل قرار جمل�ص الأمن رقم 1325، وهو هيئة ا�ضت�ضارية تتكون من 
جميع املوؤ�ض�ضات والوزارات احلكومية املعنية وجميع القطاعات الأمنية 
والع�ضكرية و�ضركاء الأمم املتحدة والأطراف الفاعلة يف املجتمع املدين. 
ويهدف الئتالف اإىل امل�ضاعدة يف اإعداد وتطبيق خطة العمل الوطنية 
اأولويات  وحتديد  حل�ضر  الالزمة  والآليات  ال�ضبل  وتوفري  الأردنية، 
التدخالت على اأ�ضا�ص النوع الجتماعي ودجمها يف املوازنات الوطنية. 
وف�ضاًل عما �ضبق، فاإن خطة العمل الوطنية �ضوف تدعم اإقامة جل�ضات 
حوارية حول ال�ضيا�ضات املتعلقة بق�ضايا املراأة والأمن وال�ضالم. اأعادت 
الوطنية  العمل  خطة  باإقرار  اللتزام  على  التاأكيد  الأردنية  احلكومة 
القمة  1325 يف  املتحدة رقم  التابع لالأمم  الأمن  لتفعيل قرار جمل�ص 
لالأمم  العامة  اجلمعية  مقر  يف  انعقدت  التي  الجتماعي  للنوع  العاملية 
املتحدة. وقد �ضاهم هذا اللتزام يف منح الزخم لعمل الئتالف واإعادة 

اإطالق عملية �ضياغة خطة العمل الوطنية.  

ال�صندوق رقم )1(
الأجندة الدولية حول املراأة والأمن وال�سالم

ت�ضتند اأجندة املراأة والأمن وال�ضالم اإىل ثمانية قرارات �ضادرة عن  
جمل�ص الأمن التابع لالأمم املتحدة: قرار جمل�ص الأمن التابع لالأمم 
التابع  الأمن  جمل�ص  وقرار  2000(؛  )ل�ضنة   1325 رقم  املتحدة 
لالأمم املتحدة رقم 1820 )ل�ضنة 2008(؛  وقرار جمل�ص الأمن 
التابع لالأمم املتحدة رقم 1888 )ل�ضنة 2009(  باإعادة التاأكيد 
وقرار  امل�ضلحة؛  النزاعات  يف  اجلن�ضي  العنف  وقف  اأهمية  على 
 )2009 )ل�ضنة   1889 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص 
بالتاأكيد على احلاجة اإىل متكني وحماية الن�ضاء يف حالت ما بعد 
انتهاء النزاع؛ وقرار جمل�ص الأمن التابع لالأمم املتحدة رقم 1960 
)ل�ضنة 2010( بو�ضع اآلية للر�ضد والإبالغ عن العنف اجلن�ضي يف 
 2106 املتحدة رقم  التابع لالأمم  الأمن  النزاعات؛ وقرار جمل�ص 
العنف  مرتكبي  على  عقوبات  فر�ص  اإىل  بالدعوة   )2013 )ل�ضنة 
يف  للن�ضاء  القت�ضادي  للتمكني  بالإ�ضافة  النزاعات  يف  اجلن�ضي 
املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص  وقرار  النزاع؛  بعد  ما  مرحلة 
اأجندة  تفعيل  يف  الفجوات  مبعاجلة   )2013 )ل�ضنة   2122 رقم 
املتحدة  التابع لالأمم  الأمن  وال�ضالم؛ وقرار جمل�ص  والأمن  املراأة 
رقم 2242 )ل�ضنة 2015( بالرتكيز على اإدماج الن�ضاء وال�ضتعانة 

بوجهات نظرهن يف الوقاية من التطرف العنيف.  



املراأة والأمن وال�ضالم يف الأردن:5
 تفعيل القرار

التابع  الأمن  جمل�ص  قرار  حول  والوطنية  املحلية  امل�ضاورات 
لالأمم املتحدة رقم 1325، املراأة والأمن وال�ضالم يف الأردن

واحلوارات  امل�ضاورات  من  �ضل�ضلة  عقد   2016 العام  مطلع  �ضهد 
الت�ضاركية يف جميع اأنحاء اململكة مع نطاق وا�ضع من املعنيني بهذا الأمر 
بهدف تعريف وحتديد الأولويات وو�ضع التو�ضيات خلطة العمل الوطنية 
 .1325 املتحدة رقم  التابع لالأمم  الأمن  لتفعيل قرار جمل�ص  الأردنية 
اأتيحت للم�ضاركني فر�ضة مناق�ضة املخاوف املتعلقة بال�ضالم والأمن يف 
الأردن وتقدمي التو�ضيات الالزمة ملعاجلة تلك املخاوف، ل �ضيما فيما 

يتعلق باأدوار املراأة يف تعزيز الأمن وال�ضالم يف اململكة.

العا�ضمة  الأول( يف  الوطني  الأوىل )احلوار  انعقدت اجلل�ضة احلوارية 
عمان، ثم تلتها ثماين جل�سات حوارية حملية ح�ضرها م�ضاركون 
من ت�ضع حمافظات. و�ضملت اجلل�ضات �سبع جل�سات حوارية حملية 
جمتمعية يف كل من حمافظات الزرقاء واملفرق والكرك وعجلون وجر�ص 
مع  ت�ساورية  جل�سة  اإىل  اإ�سافة  واإربد،  ومادبا  وعمان  ومعان 
الالجئني يف املفرق. كما انعقدت جل�ضة حوارية وطنية ختامية )احلوار 

الوطني الثاين( يف عمان لإطالق هذه العملية احلوارية. 

�ضعت اجلل�ضات احلوارية املحلية اأي�ضًا اإىل حتديد رواد حمليني واعدين 
امل�ضاورات  ح�ضر  وتنفيذها.  الوطنية  العمل  خطة  اإعداد  يف  لإ�ضراكهم 
مقابل  للن�ضاء  باملائة   60 بن�ضبة  وم�ضاركة،  م�ضاركًا   250 جمموعه  ما 
امل�ضاركني ميثلون منظمات غري  باملائة من   40 وكان  للرجال.   40%
حكومية حملية واأجنبية، بينما بلغت ن�ضبة ممثلي احلكومة %27 مقابل 
م�ضاركة  الفعاليات  ت�ضمنت  كما  ال�ضوريني.  الالجئني  ملمثلي   22%
الأطراف ذات  �ضبابية غري حكومية وغريها من  ممثلني عن منظمات 
العالقة. وقد ات�ضمت اجلل�ضات احلوارية باحلر�ص على تكري�ص التنوع 
يف الأطراف امل�ساركة، مثل امل�ضوؤولني وقادة املجتمع املدين وممثلي 
ال�ضبابية  واملنظمات  والن�ضاء  والع�ضكرية  الأمنية  القطاعات  خمتلف 
و�ضيوخ  ووجهاء  والأكادمييني  والربملان  البلدية  املجال�ص  واأع�ضاء 
الع�ضائر  واملوؤ�ض�ضات الدينية ورجال الدين )الأئمة، الدعاة، والوعاظ 
والواعظات(. وح�ضر عدد من امل�ضوؤولني احلكوميني، ووزراء الداخلية 

كانت منهجية الت�سهيالت للجل�ضات احلوارية تت�ضم باملرونة وقابلية 
التكيف، من خالل اإيجاد م�ضاحات مت�ضاوية لال�ضتماع لأ�ضوات الرجال 
والن�ضاء على حد �ضواء. جرى تعريف امل�ضاركني مبفاهيم املراأة والأمن 
وال�ضالم، حيث �ضاركوا يف متارين عملية اأثارت ق�ضايا مرتبطة باملراأة 
والأمن وال�ضالم وحددوا املخاطر املحلية التي تواجه ال�ضالم والأمن من 
منظور النوع الجتماعي. وف�ضاًل عن ذلك، ناق�ص امل�ضاركون دور الن�ضاء 

وخمتلف الأطراف الفاعلة يف احلد من تلك التوترات.   

2016 على  �ضباط   28 بتاريخ  ال�ضل�ضلة  النهائي يف هذه  النقا�ص  اأقيم 
�ضكل م�ساورة وطنية على م�ستوى قيادي، جرى خالله ا�ضتعرا�ص 
الأطراف  اأهم  اإىل  وتقدميها  املحافظات  امل�ضاورات على م�ضتوى  نتائج 

ذات ال�ضلة باأعمال الأمن وال�ضالم يف الأردن.

الإ�صلم  امل�صلمني. يحثنا  لنا نحن  القرار مبثابة عهد وميثاق  "هذا 
  " على الوفاء بالعهود، وعليه فاإنه ملزم لنا.

- �صيخ من اإحدى مناطق اأمانة عمان الكربى.  

والأوقاف والرتبية والتعليم واخلارجية ورئا�ضة الوزراء ومديرية ال�ضوؤون 
املوؤ�ض�ضات  بع�ص  قامت  كما  لل�ضباب.  الأعلى  للمجل�ص  التابعة  ال�ضبابية 
لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص  قرار  لتفعيل  الوطني  لالئتالف  الداعمة 
امل�ضتوى  على  احلوارية  اجلل�ضات  بع�ص  بح�ضور   1325 رقم  املتحدة 
املحلي، مبا يف ذلك املفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني، 
و�ضندوق الأمم املتحدة لل�ضكان وهيئة الأمم املتحدة للمراأة. و�ضارك يف 
دولية  حكومية  غري  منظمات  عن  ممثلون  الوطنية  احلوارية  اجلل�ضات 
النا�ضطني يف جمال املراأة والأمن وال�ضالم. وقد حظيت اجلل�ضات  من 
الإداريني )املحافظني( يف كل منطقة،  احلوارية عمومًا بدعم احلكام 

والذين �ضاعدوا على �ضمان ح�ضور خمتلف اأ�ضحاب امل�ضلحة. 
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مت طرح خم�ص ق�ضايا رئي�ضية خالل امل�ضاورات املحلية:

اأزمة الالجئني: تعترب اأزمة الالجئني ال�ضوريني من اأبرز التحديات 
التي يرى الأردنيون اأنها اأثرت �ضلبًا على القت�ضاد، ل �ضيما يف املفرق 
خارج  الالجئني  من  كبرية  اأعدادًا  ت�ضت�ضيفان  اللتان  والزرقاء 
العا�ضمة عمان التي تتمتع باإمكانيات اأف�ضل. ومن التحديات الأخرى 
فر�ص  وحمدودية  البطالة،  معدلت  تزايد  امل�ضاركون:  ذكرها  التي 
وارتفاع  ال�ضحية،  واملرافق  املدار�ص  واكتظاظ  لالأردنيني،  العمل 
الإيجارات. كما اأ�ضار امل�ضاركون اإىل اأن تدين املهور للن�ضاء ال�ضوريات 
الزوجات عرب دخول رجال  تعدد  زيادة  اإىل  اأدى  بالأردنيات  مقارنة 
اأردنيني يف زيجات ثانية مع لجئات �ضوريات. من جهة اأخرى، متثلت 
التحديات الرئي�ضية التي ذكرها امل�ضاركون من الالجئني ال�ضوريني يف 
ال�ضحية،  الرعاية  اإىل  الو�ضول  القت�ضادية، وحمدودية  ال�ضعوبات 
وارتفاع تكاليف الإيجار، وت�ضتت الأ�ضر، واخلوف من الرتحيل. وقد 
على  الزرقاء  يف  احلكومية  غري  الن�ضائية  الفاعلة  الأطراف  اأكدت 
خالل  من  املحلي  املجتمع  يف  ال�ضوريني  الالجئني  دمج  اإىل  احلاجة 
الجتماعي.  التما�ضك  ودعم  منتظمة  ب�ضورة  توظيفهم  ت�ضهيل 
واأو�ضت الأطراف املعنية اأي�ضًا باإ�ضراك الالجئني ال�ضوريني عمومًا يف 
احلوارات املحلية، ل �ضيما من خالل املنظمات غري احلكومية، وذلك 

بغر�ص مناق�ضة امل�ضكالت املحلية �ضمن منهجيات ت�ضاركية.

العنف القائم على النوع الجتماعي: حدد امل�ضاركون جمموعة 
من التحديات الرئي�ضية مثل الزواج املبكر والتحر�ص اجلن�ضي وانت�ضار 

العادات والتقاليد التي حتط من قدر املراأة. 

حرمان الن�ساء من ت�ساوي الفر�س: ذكر امل�ضاركون عددًا من 
م�ضاركة  وحمدودية  املراأة،  �ضد  التمييز  مثل  الرئي�ضية  التحديات 
وحمدودية  وال�ضالم،  الأمن  جمال  يف  القيادية  املنا�ضب  يف  املراأة 
فر�ص امل�ضاركة القت�ضادية وال�ضيا�ضية واملجتمعية، وغياب الو�ضول 

املت�ضاوي اإىل العدالة.

الق�ضايــــا الرئي�ضيـــــة 

تهديدات  وجود  اإىل  امل�ضاركني  بع�ص  اأ�ضار  ال�سيا�سي:  العنف 
والتطرف  الع�ضائرية  النزاعات  مثل  ال�ضيا�ضي  بالعنف  متعلقة 
العنيف والنزاعات الطائفية. ورد ذكر التطرف العنيف عدة مرات 
خالل املناق�ضات بو�ضفه من اأبرز التهديدات لل�ضالم والأمن. ناق�ص 
للتطرف   - الن�ضاء  وخا�ضة   - املجتمعات  جمابهة  كيفية  امل�ضاركون 
العنيف. لوحظ اأن الن�ضاء ي�ضطلعن بدور هام يف منع اأفراد اأ�ضرهن 
و�ضائل  اأن  م�ضاركون  ذكر  كما  املتطرفة.  باجلماعات  اللتحاق  من 

الإعالم توؤدي دورًا هامًا يف جمابهة التطرف.

الأمن الب�سري: ناق�ص امل�ضاركون عددًا من الق�ضايا املتعلقة بالأمن 
الب�ضري مثل الفقر والبطالة والرعاية ال�ضحية. 

بينهما  والروابط  ال�ضوريني  واأزمة الالجئني  الو�ضع القت�ضادي  كان 
وقد  احلوارية.  اجلل�ضات  خمتلف  يف  املطروحة  املخاوف  �ضدارة  يف 
التالية:  الق�ضايا  على  كبري  ب�ضكل  والن�ضاء  الرجال  من  كل  ركز 
ب�سورة رئي�سية، ورد ذكر الفقر والبطالة يف كافة اجلل�سات 
تاأثريًا.  الأكرث  التهديدين  بو�سفهما  املحلية  احلوارية 
من  اأن  اإىل  ت�ضري  والتي  الأردن  يف  املوؤ�ضرات2   بع�ص  يخالف  وهذا 
مدفوعني  احلقيقة  يف  لي�ضوا  متطرفة  لأ�ضباب  العنف  ي�ضتخدمون 
الأيديولوجيا  مثل  اأخرى  دوافع  حتركهم  واإمنا  اقت�ضادية  بعوامل 
واحل�ص بالنتماء. وف�ضاًل عما �ضبق، فاإن املجتمع يرى اأن البطالة قد 

متثل تهديدًا خطريًا لال�ضتقرار.

من  كل  طرحها  التي  الق�ضايا  بني  فروقات  وجود  املن�ضقون  لحظ 
اأكرث مياًل لطرح ق�سايا  الن�ساء  حيث كانت  والن�ضاء،  الرجال 

العنف القائم على النوع الجتماعي.

اإ�ضافة اإىل ذلك، قامت الأطراف الفاعلة الن�ضائية غري احلكومية يف 
الكرك واملفرق وعمان وعجلون بت�ضليط ال�ضوء على عدد من الق�ضايا 
الأ�ضرية واملجتمعية التي متثل حتديات كبرية تواجه املجتمعات مثل 
ارتفاع معدلت الطالق والتفكك الأ�ضري )مبا ي�ضمل العنف الأ�ضري( 
وتعدد الزوجات والزواج املبكر. اأ�ضارت الأطراف الفاعلة احلكومية 
من الذكور وغري احلكومية الن�ضائية يف املفرق، اإ�ضافة اإىل الأطراف 
الزواج  انت�ضار  اإىل  عجلون،  يف  احلكومية  غري  الن�ضائية  الفاعلة 
املبكر بو�ضفه تقليدًا "جديدًا" يحط من قدر املراأة، مع ربطه بتدفق 

الالجئني ال�ضوريني.   

•

•

•

•

•

التطرف  مكافحة  جمال  يف  الفاعلة  الأطراف  من  وغريه  الأمني  القطاع  مع  املناق�ضات  على  بناء   -2
العنيف يف الأردن ومن الأدلة التي جرى جمعها من العائدين من القتال مع احلركات املتطرفة خارج 

الأردن. 
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من  احلكومية  غري  الفاعلة  الأطراف  كانت  �ضبق،  عما  وف�ضاًل 
و�سف  اإىل  متيل  وعمان  واإربد  الكرك  يف  والإناث  الذكور 
بنظرة  مرتبطة  باأنها  جمتمعاتها  تواجه  التي  املخاطر 
اأدوار املراأة واحلواجز التي حتول دون اإعطاء  املجتمع جتاه 

لي�ص  املو�صوع  وهذا  معيب.  فيها  الن�صاء  عمل  اأن  ويرى  الأمنية،  القطاعات  يف  العمل  على  قادرات  غري  الن�صاء  اأن  العادة  يف  املجتمع  "يّدعي 
  " دينياً واإمنا هو ثقايف بحت. ومن جهة اأخرى، فاإن هذه الو�صمة اآخذة يف ال�صمحلل تدريجياً.

- �صرطية من اإربد

املراأة حقوقها مثل التهمي�ص، وحمدودية برامج متكني املراأة، ونظرة 
املجتمع ال�ضلبية اإىل اأدوار املراأة، و�ضعف الوعي بحقوق املراأة، والقيود 

املفرو�ضة على م�ضاركة املراأة، وغياب ت�ضاوي الفر�ص والعدالة. 
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تطبيق  امل�ضاركون  اقرتح  املطروحة،  والتحديات  للق�ضايا  ا�ضتجابة 
التو�ضيات التالية بعد ت�ضنيفها اإىل فئتني هما: املجالت ذات الأولوية 

واملحاور ال�ضاملة.

املجالت ذات الأولوية 

اعتمد ت�ضنيف الأولويات على الأركان الأربعة لقرار جمل�ص الأمن التابع 
لالأمم املتحدة رقم 1325، مع مراعاة اأن بع�ص التو�ضيات التي طرحها 
اأو مل تكن واقعية لالأردن  امل�ضاركون مل تكن ذات �ضلة بالقرار املذكور 
تو�ضلت  عامة،  وب�ضورة  نزاعات.  اأي  يف  متورطة  غري  دولة  ب�ضفته 
م�ضاركة  وطبيعة  الأردن  يف  الأمني  الو�ضع  اأن  اإىل  احلوارية  اجلل�ضات 
الوطنية  العمل  خطة  تركز  اأن  يقت�ضيان  والأمن  ال�ضالم  يف  اململكة 
التعايف والإغاثة  ركن  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ساركة  ركن  الأردنية على 
العنف  من  والوقاية  احلماية  اعتربت  الالجئني.  لأزمة  كا�ضتجابة 
القائم على النوع الجتماعي من اأهم الق�ضايا التي �ضتتناولها خمتلف 

اأن�ضطة خطة العمل الوطنية الأردنية.

اأ. امل�ساركة 

1(     زيادة عدد الن�ضاء يف القطاع الأمني مبا يف ذلك ال�ضرطة واجلي�ص، 
         وت�ضجيع الن�ضاء على امل�ضاركة يف بعثات حفظ ال�ضالم.

2(    زيادة عدد الن�ضاء امل�ضاركات يف حفظ وبناء ال�ضالم. م�ضاركة 
       الن�ضاء يف عمليات التفاو�ص مع الأطراف الإقليمية الفاعلة.

)يف  القياديات  الأردنيات  الن�ضاء  لدى  والقدرات  الوعي  تنمية    )3�
            املجتمع والقت�ضاد وال�ضيا�ضة واملجتمع املدين( للم�ضاركة يف ق�ضايا 
الن�ضاء يف  اإىل تعزيز م�ضاركة  والدعوة  الأردن  وال�ضالم يف  الأمن         

         هذا امليدان.
 

ب. التعايف والإغاثة كا�ستجابة لأزمة الالجئني 

�1(    تدريب الن�ضاء واملجتمع املدين على احلقوق القانونية للمراأة بهدف 
         تقدمي دعم اأف�ضل لالأ�ضر الالجئة. 

لدعم  ال�ضوريني  الالجئني  مع  العاملة  املنظمات  قدرات  تعزيز    )2�
           الن�ضاء الالتي يواجهن العنف القائم على النوع الجتماعي )مبا يف 

         ذلك التحر�ص اجلن�ضي(. 

الأولويـــــات والتو�ضيــــــات 
النف�ضي  الدعم  تقدمي  على   - الن�ضاء  ومنهم   - املهنيني  تدريب    )3�
من  ال�ضت�ضارات  على  الإناث  الالجئات  حت�ضل  بحيث  لالجئني        

         مهنيات من نف�ص اجلن�ص.

4(    عقد اأن�ضطة توعوية حول تنظيم الأ�ضرة والزواج املبكر.
         • التحقق من تقدمي التعليم الأ�ضا�ضي الإلزامي للفتيات.

الأ�ضر  �ضفوف  يف  املبكر  الزواج  حول  الديني  الوعي  تنمية   •      
         الالجئة من خالل الأئمة والوعاظ. 

عرب  والالجئني  لالأردنيني  ال�ضحية  الرعاية  خم�ض�ضات  زيادة    )5�
        اإن�ضاء املزيد من املراكز ال�ضحية املحلية وت�ضجيع املنظمات غري 
                احلكومية الأجنبية على تقدمي املزيد من اخلدمات ال�ضحية ل �ضيما 

         العمليات اجلراحية.  

�6(    دعم الالجئني اقت�ضاديًا لتحقيق الأمن الب�ضري واحلد من عمالة 
            الأطفال، بالتزامن مع التاأكيد على اأن الدعم القت�ضادي لل�ضوريني 
          ينبغي األ يكون على ح�ضاب العمالة الأردنية. ت�ضهيل و�ضول الن�ضاء 
لل�ضباب  وال�ضماح  املهني  التدريب  اإىل  وال�ضوريات  الأردنيات      
بتكلفة  املهني  التدريب  اأو مراكز  باجلامعات  باللتحاق  ال�ضوريني         

         خمف�ضة.

7(    زيادة الندماج والتما�ضك الجتماعي بني ال�ضوريني والأردنيني.

�8(    ت�ضجيع املنظمات غري احلكومية الأجنبية و/ اأو املفو�ضية ال�ضامية 
مبعونات  الالجئني  لتزويد  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة  لالأمم      
مو�ضعة  بخدمات  الأردنيني  من  اله�ضة  الفئات  وتزويد  الإيجار       

         للحماية الجتماعية. 

بو�ضعهم  باأن  الالجئني  �ضعور  ل�ضمان  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ    )9�
بالعودة  الو�ضع الأمني  اأن ي�ضمح لهم  اإىل  باأمان  البقاء يف الأردن         
        اإىل اأوطانهم. ت�ضهيل اإعادة جمع �ضمل الأ�ضر الالجئة التي تعاين 

         من الت�ضتت بني املخيمات واملجتمعات املحلية.

اتفقت املجموعات على اأن هذه الق�ضايا ل ميكن اأن تتناولها خطة العمل 
الوطنية منفردة، واإمنا ينبغي توفري امل�ضاعدة والدعم من نطاق وا�ضع 
من الأطراف الفاعلة. واأ�ضار امل�ضاركون املَطلعون على خطة ال�ضتجابة 
بخطة  ربطها  وجوب  اإىل   )2018-2016( ال�ضورية  لالأزمة  الأردنية 
خطة  يف  الجتماعي  النوع  اأولويات  على  التاأكيد  مع  الوطنية،  العمل 
ال�ضتجابة الأردنية ومدى ارتباطها بال�ضالم والأمن. وقد جرى التاأكيد 
العمل  وفر�ص  الوظائف  لتوفري  مبتكرة  اإجراءات  اتخاذ  �ضرورة  على 

لالأردنيني وال�ضوريني على حد �ضواء. 
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املحاور ال�ساملة

 اأ. الوقاية واحلماية من العنف القائم على النوع الجتماعي  

منظمات  خالل  من  متقدمة  اأ�ضرية  وا�ضت�ضارات  خدمات  تقدمي     )1�
يف  املقدمة  اخلدمات  وزيادة  الأجنبية  اأو  املحلية  املدين  املجتمع        

         وحدات حماية الأ�ضرة للحد من العنف الأ�ضري.

تقدمي  يف  العمل  على  الإناث  ت�ضجيع  على  اأمكن  حيثما  العمل    )2�
          اخلدمات ب�ضكل مبا�ضر وال�ضعي اإىل احلد من ال�ضتغالل اجلن�ضي 
          والعنف القائم على النوع الجتماعي. متابعة املنظمات التي تقدم 
          الدعم للن�ضاء اللواتي تعر�ضن للعنف اجلن�ضي والعنف القائم على 
        النوع الجتماعي للتحقق من تقدمي خدمات ذات جودة عالية يف    

         بيئة اآمنة.

ب. بناء القدرات والتوعية

حول  الجتماعي  الوعي  زيادة  يف  الإعالمية  احلمالت  ا�ضتخدام     )1�
بند  حتت  ذكرها  )�ضبق  وال�ضالم  الأمن  يف  املراأة  اأدوار      
كقدوات   ال�ضالم  حفظ  يف  الن�ضاء  �ضورة  �ضيما  ل  "امل�ضاركة"(،         
اأردنيات  لن�ضاء  جناح  ق�ض�ص  تقدمي  خالل  من  بها،  يحتذى       

         �ضاركن يف هذه املبادرات. 

�2(    ا�ضتكماًل ملا �ضبق، توعية الرجال باأهمية م�ضاركة املراأة يف جهود 
          حفظ ال�ضالم. وقد اأكد امل�ضاركون يف اإربد وعجلون ومعان وعمان 
            على هذه احلاجة. كما �ضددوا على احلاجة اإىل تغيري وجهات نظر 
اإبداء  الرجال وامل�ضاهمة يف تغيري وجهة نظر املجتمع من خالل          

          القبول مب�ضاركة الن�ضاء يف اأعمال ال�ضالم والأمن. 

املدر�ضية  املناهج  يف  وال�ضالم  والأمن  املراأة  ق�ضايا  اإدراج  يجب     )3�
          واجلامعية.

�4(     تعزيز فهم املوؤ�ض�ضات الدينية ورجال الدين - مبا يف ذلك الأئمة، 
وال�ضالم  والأمن  املراأة  لق�ضايا   - والواعظات  والوعاظ  والدعاة         
        ومتكينهم من ن�ضر ر�ضائل داعمة لأجندة املراأة والأمن وال�ضالم 

          يف الأردن. 
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جـ . م�ساركة املجتمع املدين واملجتمع املحلي 

ق�ضايا  على  للعمل  املدين  املجتمع  ائتالف من منظمات  تاأ�ضي�ص      )1�
          املراأة والأمن وال�ضالم ومتكني التعاون فيما بينها.

�2(     تفعيل دور منظمات املجتمع املدين يف جمابهة الإرهاب التطرف 
          العنيف.

�3(     �ضمان م�ضاركة املجتمعات يف دعم وتفعيل مفاهيم املراأة والأمن 
�ضبيل  على  ومن ذلك  الريفية(،  املناطق  وال�ضالم )مبا يف ذلك          
           املثال م�ضاركة املوؤ�ض�ضات املجتمعية يف تفعيل خطة العمل الوطنية 
الأمن اأعمال  جوانب  جميع  يف  املراأة  لإ�ضراك  قدراتها  وبناء        
وت�ضوية  العنيفة  النزاعات  من  الوقاية  ذلك  يف  مبا   ، وال�ضالم         

          النزاعات العنيفة على امل�ضتوى املحلي، اإلخ.

اأن املجتمعات الأردنية التي  اأكد امل�ضاركون يف اجلل�ضات احلوارية على 
بدرجة  متاأثرة  والأطفال،  الن�ضاء  وخا�ضة  احلدودية،  املناطق  تقطن 

كبرية بالقيود التي يفر�سها اأمن احلدود. 

كما اأ�ضارت املناق�ضات على امل�ضتوى الوطني اإىل قرار جمل�س الأمن 
والأمن  ال�سباب  حول   2250 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع 
احلاجة  على  و�ضددت   ،2015 الأول  كانون  يف  ال�ضادر   ، وال�سالم 
بهدف   1325 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص  بقرار  لربطه 
وجمابهة  النزاعات  من  والوقاية  ال�ضالم  بناء  يف  ال�ضباب  دور  تفعيل 

التطرف العنيف. 

وبالإ�ضافة ملا ورد اأعاله، حدد امل�ضاركون اأبرز املجالت التي ينبغي العمل 
عليها لتحقيق امل�ضاواة على اأ�ضا�ص النوع الجتماعي وحقوق املراأة �ضمن 
املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص  قرار  نطاق  عن  اخلارجة  الق�ضايا 
اأ�ض�ص  1325 والقرارات الالحقة. متكني املراأة من امل�ضاركة وفق  رقم 
اأكرث اإن�ضافًا يف املجتمع، حيث اأكدت الأطراف الفاعلة احلكومية وغري 
ومعان  وعجلون  واإربد  وعمان  الكرك  والإناث يف  الذكور  احلكومية من 
املراأة  احلوارات املجتمعية حول ق�سايا  تعزيز  اإىل  على احلاجة 
اأكدوا  كما  للن�ساء.  وال�سيا�سية  القت�سادية  احلقوق  ودعم 
املفاهيم  وت�ضحيح  التمييزية،  الت�ضريعات  حذف  اإىل:  احلاجة  على 
اخلاطئة التي حتط من قدر املراأة، ومتكني املراأة من احتالل منا�ضب 
من  حتتذى  مناذج  وتقدمي  املراأة،  اإجنازات  وا�ضتعرا�ص  القرار،  �ضنع 
الن�ضاء، وعر�ص خربات الن�ضاء وق�ض�ص جناحهن. وقد وجه امل�ضاركون 
يف هذه اجلل�ضات احلوارية التو�ضيات الواردة اأعاله اإىل املنظمات غري 

احلكومية والإعالم الر�ضمي وغري الر�ضمي على وجه اخل�ضو�ص.

الأمنية، و�صوف ن�صجع  املجالت  العمل يف  املراأة قدرتها على  "اأثبتت 
املزيد من الن�صاء على امل�صاركة." 

- �صرطية من اإربد
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قرار لتفعيل  الأردنية  الوطنية  العمل  خلطة  التو�ضيات   اأهم 
جمل�ص الأمن رقم 1325، املراأة والأمن وال�ضالم يف الأردن

قرار  لتفعيل  وطنية  عمل  خطة  بناء  اأن  العاملية  املمار�ضات  تقت�ضي 
الرتكيز  اإىل  ت�ضتند   1325 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص 
بو�ضوح على عدد من املجالت ذات الأولوية القابلة للتنفيذ، مما يوؤدي 
لت�ضهيل احتمالية اعتماد اخلطة وتطبيقها على اأر�ص الواقع. وبناء على 
خطة  و�ضع  اإىل  الوطنية  الفاعلة  الأطراف  تدعو  احلوارية،  اجلل�ضات 
عمل وطنية اأردنية لتفعيل قرار جمل�ص الأمن التابع لالأمم املتحدة رقم 
1325 بحيث ت�ضتمل على الق�ضايا التالية، والتي ت�ضنف �ضمن الركنني 

التاليني:

امل�ساركة:  اعترب امل�ضاركون اأن حمور امل�ضاركة من اأهم املجالت 
اخلطة  �ضياغة  عند  العتبار  بعني  واأخذها  معاجلتها  يجب  التي 
الوطنية نظرًا للعدد املتدين ن�ضبيًا من الن�ضاء الأردنيات العامالت 
يف هذا املجال، وخا�ضة يف منا�ضب �ضنع القرار. مت رفع التو�ضيات 
زيادة  اإىل  الدعوة  مع  الأردنية،  احلكومية  اإىل  بامل�ضاركة  املتعلقة 
حفظ  وعمليات  ال�ضالم  حفظ  قوات  �ضمن  املبعوثات  الن�ضاء  عدد 
القطاعات  يف  العامالت  الن�ضاء  عدد  زيادة  وكذلك  ال�ضالم 

ال�ضرطية والع�ضكرية. 

الالجئني: لأزمة  ال�ستجابة  �سمن  والتعايف   الإغاثة 
من  جدًا  الكبري  للعدد  نظرًا  للغاية  مهمًا  الإغاثة  ركن  يعترب 
الالجئني يف الأردن. خرجت امل�ضاورات بتو�ضيات وا�ضحة موجهة 
غري  واملنظمات  املدين  املجتمع  ومنظمات  الدولة  موؤ�ض�ضات  اإىل 
الحتياجات  تلبية  على  التو�ضيات  ركزت  الأجنبية.  احلكومية 
املبا�ضرة للالجئني واملجتمعات امل�ضت�ضيفة، مع التاأكيد على تقدمي 
والدعم  احلماية  توفري  من  التاأكد  وكذلك  للن�ضاء،  اخلدمات 
منظمات  قدرات  بناء  مع  بالتزامن  الالجئات  للن�ضاء  الكافيني 
املجتمع املدين وموؤ�ض�ضات املجتمع املحلي مل�ضاعدة الالجئني وبناء 
اإىل  التو�ضيات  دعت  �ضبق،  عما  وف�ضاًل  الجتماعي.  التما�ضك 

اعتبار الن�ضاء اأطرافًا موؤثرة يف مبادرات الإغاثة والتعايف. 
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والعنف  اجلن�سي  العنف  من  واحلماية  الوقاية  اعتبار  مت 
القائم على النوع الجتماعي املرتبط بالنزاعات من املحاور 
يف  للعاملني  والالحق  ال�ضابق  املكثف  التدريب  ذلك  يف  مبا  ال�ساملة، 
العنف  ملرتكبي  القانونية  امل�ضاءلة  والتحقق من  ال�ضالم،  مهمات حفظ 
ا�ضت�ضارات  وتقدمي  الجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف  اجلن�ضي 
اجلن�ضي  العنف  من  للناجني  وغريها  طبية  وخدمات  واآمنة  موثوقة 
�ضكلت  بالنزاعات.  املرتبط  الجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف 
فر�ضة  الوطني  احلوار  جل�ضات  يف  الدولية  الإغاثة  منظمات  م�ضاركة 
والالجئني  الأردنيني  املواطنني  نظر  وجهات  على  لالإطالع  ثمينة 
الدويل  املجتمع  من  يتلقونها  التي  بامل�ضاعدات  يتعلق  فيما  ال�ضوريني 
اإ�ضافة اإىل مقرتحاتهم حول التعامل مع اأبرز امل�ضكالت التي تعاين منها 
هذه امل�ضاعدات. �ضددت التو�ضيات على احلاجة اإىل زيادة التن�ضيق بني 
خمتلف الأطراف املعنية امل�ضاركة يف تقدمي خدمات الإغاثة، مع التاأكيد 
اإىل  احلاجة  على  التاأكيد  مت  كما  ت�ضاركية.  منهجية  تبني  اأهمية  على 
املطالبة  املناق�ضات  كررت  اإىل ذلك،  اإ�ضافة  وا�ضحة.  معلومات  قنوات 
بتعزيز متابعة املنظمات املحلية التي تقدم امل�ضاعدات لالجئني بهدف 
يرتكبها  التي  الجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  اأعمال  من  احلد 
املزيد من عامالت  تعيني  اإجماع على  ثمة  كان  املنظمات.  موظفو هذه 
الإغاثة الإناث يف هذه املنظمات لتقدمي اخلدمات للالجئات الإناث، مع 
الإقرار باأن الن�ضاء اأي�ضًا ميكن اأن يرتكنب اأعمال عنف قائمة على النوع 

الجتماعي. 

وف�ضاًل عن التو�ضيات املحددة املبينة اأعاله، متخ�ضت عن العملية تو�ضية 
اإ�ضافية �ضوف تكون مفيدة يف اخلطوات الالحقة من اإعداد خطة العمل 
الوطنية، وهي: اإجراء املزيد من اأن�سطة التوعية وبناء القدرات 
التي ت�ضتهدف املجتمعات املحلية وقادتها، مبا يف ذلك الزعماء الدينيون. 
�ضوف تتيح هذه الأن�ضطة للمجتمعات فر�ضة زيادة م�ضاركتها يف جهود 
ال�ضتجابة لأزمة الالجئني مبا يف ذلك جمابهة العنف القائم على النوع 

خم�ض�ضة  توعية  تقدمي  ال�ضروري  من  ذاته،  ال�ضياق  ويف  الجتماعي. 
حول املراأة والأمن وال�ضالم وكيفية م�ضاركة املجتمعات املحلية يف تنفيذ 
خطة العمل الوطنية، وذلك ل�ضمان م�ضاركتها يف تعزيز ال�ضالم والأمن 
على  املحلية  ال�ضبغة  اإ�ضفاء  ت�ضهيل  اإىل  هذا  يوؤدي  و�ضوف  الأردن.  يف 
املجتمع  يف  القياديات  الن�ضاء  تتخذ  اأن  ينبغي  الوطنية.  العمل  خطة 
الريادة يف  املجتمعية دور  واملوؤ�ض�ضات  املجتمع املدين  املحلي ومنظمات 
زيادة م�ضاركة املجتمعات. وعلى املدى الق�ضري، ينبغي تقدمي معلومات 
منتظمة ملختلف الأطراف ذات ال�ضلة، وخا�ضة الأطراف الفاعلة غري 
احلكومية، حول عملية �سياغة خطة العمل الوطنية ومنحها 
اخلطة.  حمتويات  على  والتاأثري  مالحظاتها  تقدمي  فر�سة 
اإن�ساء روابط موؤ�س�سية بني خطة ال�ستجابة الأردنية وخطة 
التابع  الأمن  جمل�س  قرار  لتفعيل  الأردنية  الوطنية  العمل 
حدوث  وعند  مالئمًا  ذلك  كان  حيثما   1325 رقم  املتحدة  لالأمم 
روابط  وجود  من  التحقق  ينبغي  ذاته،  ال�ضياق  ويف  بينهما.  تداخل 
الوطنية  لال�سرتاتيجية  التنفيذية  اخلطة  بني  موؤ�س�سية 
لتفعيل  الأردنية  الوطنية  العمل  وخطة  الأردنية  للمراأة 
التاأكد   .1325 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�س  قرار 
من ارتباط خطة العمل الوطنية لتفعيل قرار جمل�ص الأمن التابع لالأمم 

املتحدة رقم 1325 بعملية و�ضع املوازنة الوطنية.  

جرى تعريف العديد من امل�ضاركني مبفاهيم املراأة والأمن وال�ضالم وقرار 
الالحقة  والقرارات   1325 رقم  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  جمل�ص 
للمرة الأوىل خالل هذه اجلل�ضات احلوارية. وقد اأبدوا حما�ضًا للتعرف 
على هذه الأفكار اأثناء م�ضاركتهم يف املناق�ضات حول التهديدات املحلية 
الدولية  اللتزامات  وتفعيل  لتعزيز  املحلية  التدخالت  وا�ضتقراء  لالأمن 
جتاه املراأة وال�ضالم والأمن. حددت امل�ضاورات التهديدات الأمنية التي 
خلطة  والتو�ضيات  الأولوية  ذات  واملجالت  املحلية  املجتمعات  تواجهها 
العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار جمل�ص الأمن التابع لالأمم املتحدة 
رقم 1325، وو�ضعت م�ضارًا لزيادة م�ضاركة املجتمعات املحلية يف و�ضع 
املبادرات وال�ضيا�ضات امل�ضتقبلية حول املراأة وال�ضالم والأمن، مبا ي�ضمن 

قبول خطة العمل الوطنية وبقاءها داخل ال�ضياق املحلي.  

املجتمعات".  يف  الن�صاء  حول  والإيجابية  الداعمة  الثقافة  ون�صر  املراأة  دور  لتعزيز  مهمة  احلوارية  اجلل�صات  "هذه 
- اأحد امل�صاركني من معان





هيئة  الأمم املتحدة للمراأة، هي هيئة منظمة الأمم املتحدة املعنية بامل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني 
املراأة. والهيئة هي الن�ضري العاملي الرئي�ضي لق�ضايا املراأة والفتاة، حيث اأن�ضئت بغر�ص التعجيل 

باإحراز تقدم فيما يت�ضل بتلبية احتياجاتهن على ال�ضعيد العاملي.

تدعم هيئة الأمم املتحدة للمراأة الدول الأع�ضاء بالأمم املتحدة يف جهودها لإر�ضاء معايري عاملية من اأجل حتقيق امل�ضاواة بني اجلن�ضني، كما تعمل مع احلكومات 

ومنظمات املجتمع املدين ل�ضّن القوانني وال�ضيا�ضات والربامج واخلدمات الالزمة لتنفيذ هذه املعايري. كما ت�ضاند الهيئة م�ضاركة املراأة على نحو متكافئ يف كافة 

جوانب احلياة ومناحيها، مع الرتكيز على املجالت اخلم�ضة التالية ذات الأولوية: زيادة الدور القيادي للمراأة وم�ضاركتها؛ و�ضع حد للعنف �ضد املراأة؛ اإ�ضراك 

املراأة يف جميع جوانب عمليات ال�ضالم والأمن؛ تعزيز متكني املراأة اقت�ضاديًا؛ وجعل امل�ضاواة بني اجلن�ضني يف قلب عمليات التخطيط للتنمية الوطنية وو�ضع 

ميزانياتها. كما تن�ضق هيئة الأمم املتحدة للمراأة اأعمال منظومة الأمم املتحدة املعنية بت�ضجيع امل�ضاواة بني اجلن�ضني وتعززها وترّوج لها.

هيئة الأمم املتحدة للمراأة - مكتب الأردن
ام اأذينة، �ضارع جدة، فيال رقم 6
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