



٢٠٢١-٢٠٢٤



”...وأؤكد عىل أهمية املرأة يف التعليم، والتوجيه، والتدريب، 

والعمل، و�كينها من أخذ دورها يف املجتمع باعتبارها رشيكة 

للرجل يف تنمية املجتمع وتطويره...“

من أقوال جاللة امللك عبدالله الثا� ابن الحس� املعظم

- حفظه الله -



”...تهدف هذه االســـرتاتيجية إىل أن تكون القوات املســـلحة 

األردنية – الجيش العر� مؤسسة عســـكرية عربية رائدة عىل 

مستوى العا� يف م�رسة إدماج النوع االجت�عي، وبناء قدرات 

املرتبات يف محور النـــوع االجت�عي، وتعزيز النهوض باملرأة يف 

كافة مجاالت القوات املسلحة األردنية...“

اللواء الركن
رئيس هيئة األركان املشرتكة

يوسف أحمد الحنيطي
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قامئة املخترصات

AWPخطة العمل السنوية

CODمديرية الدفاع املدين

CEDAWاتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

CSOمنظمة املجتمع املدين

DCAFمركز جنيف لحوكمة قطاع األمن

DOAمديرية شؤون الضباط

DPAمديرية شؤون األفراد

FWAترتيبات العمل املرنة

GBVالعنف القائم عىل النوع االجتامعي

GCCاللجنة التنسيقية للنوع االجتامعي

GDGاملديرية العامة لقوات الدرك

GENADمستشار النوع االجتامعي

GFPضابط النوع االجتامعي

GMPسياسة إدماج النوع االجتامعي

GMSاسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

GoJالحكومة األردنية

GSAتقييم النوع االجتامعي الذايت

IGاملفتش العام

JAFالقوات املسلحة األردنية

JNCWاللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة

JONAP
خطة العمل الوطنية األردنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 13٢5 حول املرأة، والسالم، واألمن 

٢0٢1-٢018

JRPخطة االستجابة األردنية

KASمنوذج كاس: املعرفة/ القدرة املعرفية، االتجاه/ القدرة التأثريية، املهارة/ القدرة الحركية

MGDمديرية التوجيه املعنوي
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 MoEوزارة الرتبية والتعليم

MoHEوزارة التعليم العايل

M&Eاملتابعة والتقييم

MOUمذكرة تفاهم

MPCقيادة الرشطة العسكرية

MWADإدارة شؤون املرأة العسكرية

NATOمنظمة معاهدة حلف شامل األطليس

NCHRاملركز الوطني لحقوق اإلنسان

NSWاالسرتاتيجية الوطنية للمرأة

POTIمركز التدريب عىل عمليات السالم

PSDمديرية األمن العام

TNAتحليل االحتياجات التدريبية

TOTتدريب املدربني

TORالرشوط املرجعية

TWGمجموعة العمل الفنية

UNاألمم املتحدة

UN Womenهيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة

UNSCRقرار مجلس األمن لألمم املتحدة

WPSاملرأة، والسالم، واألمن
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املصطلحات

تعريفات النوع االجتامعي 
ــوع  ــاج الن ــرتاتيجية إدم ــتخدمة يف اس ــي املس ــوع االجتامع ــة بالن ــية املتعلق ــات األساس ــاه املصطلح ــرد أدن ت

االجتامعــي1. 

النوع االجتامعي
ــا  ــي يعتربه ــا والت ــة اجتامعيً ــامت املبني ــطة، والس ــلوكيات، واألنش ــي إىل األدوار، والس ــوع االجتامع ــري الن يش
مجتمــع معــني مناســبة للرجــال، والنســاء، والفتيــات، والفتيــان، والتــي تحــدد فهمنــا املشــرتك للذكــورة واألنوثــة، 
فاملذكــر واملؤنــث هــي فئــات النــوع االجتامعــي، ويتــم تعلــم النــوع االجتامعــي؛ فمفاهيــم النــوع االجتامعــي 

تتغــري مبــرور الوقــت وتختلــف يف الثقافــات وعربهــا. 

املساواة بني الجنسني
تســاوي الفــرص، وصنــع القــرار، والنتائــج لجميــع األنــواع االجتامعيــة، وهــذا يشــمل إزالــة التمييــز والتفاوتــات 
الهيكليــة يف الوصــول إىل املــوارد، والفــرص، والخدمــات - يف جميــع مجــاالت الحيــاة االجتامعيــة، واالقتصاديــة، 
والسياســية، ويتطلــب تحقيــق املســاواة بــني الجنســني تعزيــز املســاواة يف الحقــوق ألن املســاواة بــني الجنســني 

جــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان العامليــة. 

العالقات بني األنواع االجتامعية
العالقــات االقتصاديــة واالجتامعيــة وعالقــات القــوة بــني الجنســني التــي يتــم إنشــاؤها وتعزيزهــا مــن خــالل 
ــاج إىل  ــي عــىل حــدة، نحت ــوع االجتامع ــن النظــر يف الن ــداًل م ــة، وب ــد ومامرســات املؤسســات االجتامعي قواع

ــم البعــض.  ــة بالنســبة لبعضه ــة املختلف ــواع االجتامعي ــرص، وحقــوق األن ــا، وف ــوة، ومزاي النظــر يف ق

التكافؤ بني الجنسني / التكافؤ القائم عىل النوع االجتامعي
ــة  ــة خاص ــري مؤقت ــاذ تداب ــزم اتخ ــد يل ــة«، فق ــامن »العدال ــة، ولض ــة العدال ــو عملي ــني ه ــني الجنس ــؤ ب التكاف

ــي.  ــي أو املنهج ــز التاريخ ــز أو التميي ــن التحي ــض ع للتعوي

إدماج النوع االجتامعي
إدمــاج النــوع االجتامعــي هــو عمليــة تقييــم اآلثــار املرتتبــة عــىل النســاء والرجــال مــن أي عمــل مخطــط لــه، مبا 
يف ذلــك الترشيعــات، أو السياســات، أو الربامــج يف جميــع املجــاالت وعــىل جميــع املســتويات، فهــي اســرتاتيجية 
لجعــل اهتاممــات وخــربات النســاء والرجــال بعــًدا ال يتجــزأ مــن تصميــم، وتنفيــذ، ومتابعــة، وتقييــم السياســات 
والربامــج يف جميــع املجــاالت السياســية، واالقتصاديــة، واالجتامعيــة، بحيــث يســتفيد منهــا الرجــال والنســاء عــىل 

قــدم املســاواة وبذلــك ال يــدوم عــدم املســاواة، والهــدف النهــايئ هــو تحقيــق املســاواة بــني الجنســني. 

ــرتاليا  ــث أس ــن كومنول ــص م ــة ٢018-٢0٢٢.ص ٢1-٢٢.ُمرخ ــات الدولي ــي للعملي ــوع االجتامع ــرتاتيجية الن ــرتالية.)٢018(. اس ــة األس ــة الفيدرالي الرشط  1
مبوجــب ترخيــص نســب املشــاع اإلبداعــي 3.0 أســرتاليا.ال يؤيــد كومنولــث أســرتاليا بالــرورة محتــوى هــذا املنشــور.ميكن االطــالع عــىل االســرتاتيجية مــن 

.https://www.afp.gov.au/sites/default/files/PDF/InternationalOperationsGenderStrategy.PDF التــايل:  الرابــط 
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منظور النوع االجتامعي
يــدرس منظــور النــوع االجتامعــي تأثــري النــوع االجتامعــي عــىل فــرص األفــراد، وأدوارهــم، وتفاعالتهــم 
االجتامعيــة، ويتطلــب تضمــني »منظــور النــوع االجتامعــي« فهــم أن النســاء والرجــال الذيــن لديهــم تجــارب 

ــم.  ــم واهتامماته ــي احتياجاته ــام ه ــة ك ــوارد مختلف ــول إىل امل ــم للوص ــة وإمكانيته مختلف

عدسة النوع االجتامعي
ــة  ــق بكيفي ــام يتعل ــة في ــج أو سياس ــر يف برنام ــج للنظ ــة أو نه ــو آلي ــي ه ــوع االجتامع ــة الن ــق عدس إن تطبي
تأثريهــا عــىل النــاس مــن األنــواع االجتامعيــة املختلفــة بشــكل مختلــف، ومــن ثــم دمــج االعتبــارات املراعيــة 
للنــوع االجتامعــي يف التخطيــط، واتخــاذ القــرار، والسياســات، وتنفيــذ الربامــج، واملتابعــة، والتقييــم، والتواصــل. 

التمييز القائم عىل النوع االجتامعي
إن التمييــز القائــم عــىل النــوع االجتامعــي مبــا يف ذلــك التمييــز املــامرس ضــد الفتيــات والنســاء وعــدم املطابقــة 
للنــوع االجتامعــي، هــو انتهــاك لحقــوق اإلنســان، ويشــمل التمييــز املبــارش وغــري املبــارش، ويقــر باآلثــار املركبــة 

ألشــكال التمييــز املتعــددة واملتقاطعــة التــي تواجههــا النســاء والفتيــات عــادة. 

مستشار/ة النوع االجتامعي
عضــو فريــق العمــل يتمثــل دوره املحــدد يف تقديــم الدعــم للقيــادة، وأعضــاء الفريــق، والــرشكاء لضــامن إدمــاج 

النــوع االجتامعــي يف التخطيــط، والتنفيــذ، والتقييــم بشــكل صحيــح يف جميــع مجــاالت العمليــات. 

نقاط ارتباط للنوع االجتامعي
ــل  ــية، ويتحم ــة األساس ــة أو املهني ــؤولياته العملياتي ــة ملس ــزدوج، باإلضاف ــدور م ــوم ب ــل يق ــق العم ــو فري عض
املوظــف/ة املعــني/ة كنقطــة ارتبــاط للنــوع االجتامعــي مســؤولية دعــم القيــادة، وفــرق العمــل، واملؤسســات 
الرشيكــة لضــامن تطبيــق عدســة النــوع االجتامعــي يف العمليــات وتنفيذ املبــادرات املتعلقــة بالنــوع االجتامعي. 
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التقديم

ــة  ــود الرامي ــراه، للجه ــه ث ــب الل ــني، طي ــك الحس ــة املل ــة جالل ــه ورعاي ــينيات، كان لتوجي ــذ الخمس من   .1
ــل كل  ــامن تحم ــز وض ــري يف تعزي ــة دور جوه ــلحة األردني ــوات املس ــرأة يف الق ــاركة امل ــادة مش إىل زي
مــن الرجــال والنســاء عــىل حــد ســواء مســؤولية الدفــاع عــن الوطــن وخاصــة أن الرشيعــة اإلســالمية مل 
تحــرم املــرأة مــن ذلــك العمــل، وكان نجاحهــا يف القطــاع العــام أحــد املحفــزات التــي حثــت املســؤولني 
العســكريني يف القيــادة العامــة التخــاذ قــرار انخراطهــا يف صفوفهــا. وبالتوجيــه والدعــم املتواصــل مــن ِقبل 
جاللــة القائــد األعــىل امللــك عبــد اللــه الثــاين ابــن الحســني، تــم تعزيــز دور املــرأة العســكرية إلعدادهــا، 

وتأهيلهــا، وتدريبهــا للقيــام بواجباتهــا جنبــا إىل جنــب مــع الرجــال. 

كانــت القــوات املســلحة األردنيــة مــن مؤسســات الدولــة األمنيــة الرائــدة يف فتــح األبــواب أمــام املــرأة    .٢
ــا إىل جنــب مــع الرجــل لتعزيــز املشــاركة الجــادة للمــرأة واملســاواة بــني الجنســني كإحــدى  للعمــل جنبً
األولويــات الرئيســية، وتحظــى القــوات املســلحة األردنيــة - الجيــش العــريب بــدور إقليمــي ودويل بــارز 
ــك  ــاًم يف تل ــكرية دوًرا مه ــرأة العس ــب امل ــكري، وتلع ــب العس ــانية والتدري ــاعدات اإلنس ــزود للمس كم

ــة.  ــات حفــظ الســالم الدولي األنشــطة ويف بعث

متاشــيًا مــع خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 13٢5    .3
)٢000( حــول املــرأة، واألمــن، والســالم ٢018-٢0٢1 )JONAP(، واالســرتاتيجيات، والسياســات الوطنيــة 
األخــرى املتعلقــة باملســاواة بــني الجنســني، صيغــت اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي ٢0٢1-

٢0٢4 كإطــار ســيايس وطنــي ذي صلــة بجهــود اململكــة األردنيــة الحاليــة لدعــم األمــن واالســتقرار عــىل 
الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي، حيــث توفــر االســرتاتيجية خارطــة طريــق لضــامن ترجمــة االلتزامــات 

ــني الجنســني إىل إجــراءات ملموســة.  ــن، والســالم، واملســاواة ب ــرأة، واألم ــة حــول امل العاملي

ويتمثــل الهــدف مــن اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي يف معالجــة أي معيقــات وضــامن الوصــول    .4
ــا،  ــة العلي ــا يف األدوار القيادي ــب، ومتثيله ــم والتدري ــع األدوار والفــرص يف التعلي العــادل للمــرأة إىل جمي
وتحســني مشــاركتها يف قطــاع األمــن، وهــو مبــدأ أســايس للمســاواة بــني الجنســني ورضوري لضــامن اتخــاذ 
قــرارات تنظيميــة ســليمة وفعالــة، ولتحقيــق ذلــك يجــب عــىل القــوات املســلحة األردنيــة خلــق بيئــة 
مواتيــة لجميــع النســاء والرجــال مــن خــالل القيــادة القويــة، وااللتــزام، واملســاءلة، وســيؤدي ذلــك إىل 
ــع  ــم واحــرتام مســاهمة جمي ــن خــالل تقيي ــة م ــوات املســلحة األردني ــة التشــغيلية للق ــز الفعالي تعزي
أفرادهــا، وعــىل هــذا النحــو تــم تطويــر اســرتاتيجية النــوع االجتامعــي وخطتهــا التنفيذيــة للوفــاء بالنتائج 
التــي تســعى إليهــا الخطــة الوطنيــة لقــرار مجلــس األمــن 13٢5 وترتكــز عــىل ثالثــة أهــداف اســرتاتيجية 
رئيســية لتعزيــز النهــج املؤســيس لتحقيــق املشــاركة الكاملــة للمــرأة واملســاواة الكاملــة بــني الجنســني كام 

ييل:

الهدف االسرتاتيجي األول. توفري بيئة وثقافة بالنوع االجتامعي تساهم يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة   •
وإلغاء جميع مظاهر التمييز بني الجنسني. 

الهدف االسرتاتيجي الثاين. إدماج املساواة بني الجنسني واالسرتاتيجيات املستجيبة للنوع االجتامعي.   •
الهدف االسرتاتيجي الثالث. تأكيد املتابعة الداخلية والخارجية عىل نتائج إدماج النوع االجتامعي.   •
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الخالصة

تشــكل اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي الخاصــة بالقــوات املســلحة األردنيــة ٢0٢1-٢0٢4 إطــاًرا    .1
لسياســة القطــاع العســكري يف األردن ذات الصلــة بالجهــود الحاليــة للمملكــة األردنيــة الهاشــمية والهادفة 
لدعــم األمــن واالســتقرار عــىل الصعيَديــن الوطنــي واإلقليمــي. وهــذه االســرتاتيجية هــي مبثابــة خارطــة 
طريــق تضمــن ترجمــة االلتزامــات الشــاملة املتعلقــة بســالم وأمــن املــرأة واملســاواة بــني الجنســني، إىل 
ــذ  ــة لتنفي ــة بخطــة العمــل الوطني ــك املتعلق ــة كتل ــات الوطني ــع األولوي ــامىش م إجــراءاٍت ملموســة تت
قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 13٢5 )٢000( حــول املــرأة، واألمــن، والســالم ٢018- ٢0٢1، 
وباالســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة٢ ٢0٢0- ٢0٢5، وبسياســة إدمــاج النــوع االجتامعــي، وبخطــة االســتجابة 
األردنيــة لألزمــة الســورية3 ٢0٢0-٢0٢٢، و”بالخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان ٢016- ٢0٢5”. 

إن الهــدف مــن هــذه االســرتاتيجية هــو تعزيــز إدمــاج النــوع االجتامعــي وإضفــاء الصبغــة املؤسســية    .٢
ــة إىل  ــه الرامي ــاته، وعمليات ــكري، وسياس ــاع العس ــرتاتيجيات القط ــيًا يف اس ــرًصا أساس ــه عن ــه بوصف علي
تحقيــق االســتجابة ملراعــاة النــوع االجتامعــي واملشــاركة املجديــة للمــرأة يف قطــاع األمــن ويف عمليــات 
ــا  ــرار التزاًم ــاع الق ــار ُصن ــة الهاشــمية عــىل مســتوى كب ــة اململكــة األردني ــرت حكوم ــد أظه الســالم. لق
ــا فيــام يخــص زيــادة املشــاركة الكاملــة للمــرأة يف الســالم، واالســتقرار، واألمــن يف البــالد.  ــا وطنيً وإرشافً
ويُعــد األردن بلــًدا رائــًدا يف مجــال إدمــاج مفهــوم النــوع االجتامعــي يف تطويرالقطــاع العســكري واألمنــي 
ــب  ــف الرت ــن يف مختل ــل وترقيته ــف، ب ــك الوظائ ــتبقائهن يف تل ــاء واس ــد النس ــز تجني ــل تعزي ــن أج م
ــادة  ــة عــىل ري ــوع االجتامعــي” أحــد األمثل ــي “اســرتاتيجية إدمــاج الن ــرب تبن ــة، ويعت واملناصــب القيادي

ــق برنامــج “املــرأة، واألمــن، والســالم”.  ــا مــن أجــل تطبي ــة يف املــي قدًم ــه القوي األردن وقيادت

تعكــس االســرتاتيجية املقرتحــة الجهــود التــي تبذلهــا القــوات املســلحة األردنيــة مــن أجــل التنفيــذ الفعال    .3
ملبــادرات إدمــاج النــوع االجتامعــي منــذ اعتــامد “خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس 
األمــن 13٢5 حــول املــرأة، واألمــن، والســالم ٢018-٢0٢1. وإن الجهــود األوليــة للقــوات املســلحة األردنيــة 
يف إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن أجــل دعــم “خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمن 
13٢5 حــول “املــرأة، واألمــن، والســالم ٢018-٢0٢1”، قــد تــم تحديدهــا يف خطــة عملهــا الســنوية عــن 
الفــرتة املمتــدة مــن ٢019 إىل ٢0٢0، يف إطــار مذكــرة التفاهــم بــني القــوات املســلحة األردنيــة وهيئــة 
األمــم املتحــدة للمــرأة التــي يدعمهــا خمســة رشكاء دوليــني رئيســيني )كنــدا، وفنلنــدا، والرنويج، وإســبانيا، 
ــدرات املؤسســية يف  ــة الق ــز تنمي ــم خطــة العمــل الســنوية لتعزي ــم تصمي ــد ت واململكــة املتحــدة(. وق
القطــاع العســكري الــذي يُراعــي إدمــاج النــوع االجتامعــي، وتركــز الخطــة الســنوية بشــكل كثيــف عــىل 
بنــاء قــدرات املوظفــني واملؤسســة العســكرية مــن أجــل القيــام بأنشــطة إدمــاج النــوع االجتامعــي، فضــاًل 
ــات  ــع األولوي ــا، وتكــون هــذه األنشــطة متامشــية م ــرأة فيه ــادة مشــاركة امل ــة لزي ــري األولي ــن التداب ع

واألطــر الوطنيــة املتعلقــة باملســاواة بــني الجنســني والتــي اعتمدتهــا الحكومــة األردنيــة يف عــام ٢0٢0. 

ــه “القــوات املســلحة  ــذي أجرت ــة” ال ــا بنتائــج “تحليــل االحتياجــات التدريبي تسرتشــد االســرتاتيجية أيًض   .4
األردنيــة” يف أوائــل العــام ٢0٢0، وبتقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت الــذي أُنِجــز يف ترشيــن الثــاين ٢0٢0. 
وكان الغــرض مــن تحليــل االحتياجــات التدريبيــة هــو تقييــم الفجــوات يف قــدرات املســؤولني املعنيــني 
بشــؤون النــوع االجتامعــي عــىل قيــادة تنفيــذ برنامــج العمــل املشــرتك بــني مرشوَعــي “خطــة العمــل 

اللجنــة الوطنيــة األردنيــة الخاصــة باالســرتاتيجية الوطنيــة الخامســية الخاصــة باملرأة.وتتمثــل رؤيتهــا يف ضــامن مجتمــع خــاٍل مــن »جميــع أشــكال العنــف   ٢
والتمييــز القامئـَـني عــىل أســاس نــوع الجنــس«، حيــث تــدرك النســاء والفتيــات كامــل حقــوق اإلنســان املتوفــرة لهــن، وحيــث تُتــاح لهــن فــرص متســاوية 

مــن أجــل تحقيــق التنميــة الشــاملة واملســتدامة.

http://www.jrp.gov. وزارة التخطيــط والتعــاون الــدويل، )٢0٢0(، خطــة األردن لالســتجابة لألزمــة الســورية ٢0٢0-٢0٢٢، مأخــوذ مــن املوقــع اإللكــرتوين  3
.jo/Files/JRP%202020-2022%20web.pdf
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الوطنية األردنية لتنفيـــذ قرار مجلـــس األمن 13٢5 حـــول املـرأة، واألمـن، والسـالم ٢018-٢0٢1” و”خطـة 
العمـــل السنـويـــة”، وكـــذلك االضطــالع بأنشــطة إدمــاج النــوع االجتامعــي يف أماكــن العمــل، وتوفــري 
ــل  ــج “تحلي ــد حــدد برنام ــوع االجتامعــي. وق ــراٍع للن ــب مخصــص ُم ــر تدري ــة لتطوي ــات الالزم املعلوم
ــا  ــه نهًج ــي بوصف ــوع االجتامع ــاج الن ــزز إدم ــة تع ــة تنظيمي ــة إىل ثقاف ــة” الحاج ــات التدريبي االحتياج
ــا للمامرســات  أساســيًا يف السياســات العامــة. وقــد تــم تنفيــذ “التقييــم الــذايت للنــوع االجتامعــي” وفًق
الدوليــة4، واعتُمــد وفًقــا للســياق املحــيل للقــوات املســلحة األردنيــة واحتياجاتهــا، وقــد ُصممــت هــذه 
األداة لتقييــم ودعــم االســتجابة ملراعــاة فــوارق النــوع االجتامعــي للقــوات املســلحة األردنيــة وتقديــم 

ملحــة عنهــا. 

نتيجــة للجهــود التــي بُذلــت عــام ٢0٢0، تــم تطويــر “اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي” مدعومــة    .5
ــة أهــداف اســرتاتيجية شــاملة، وهــذه األهــداف واألنشــطة املقرتحــة هــي: بثالث

الهــدف االســرتاتيجي األول. توفــر بيئــة وثقافــة بالنــوع االجتامعــي تســاهم يف تعزيــز املســاواة  أ.  
ــينات  ــك التحس ــمل ذل ــني، ويش ــني الجنس ــز ب ــر التميي ــاء كل مظاه ــرأة وإلغ ــل وامل ــني الرج ب
الهيكليــة مثــل وجــود موظفــني مدربــني، وإتاحــة رعايــة لألطفــال، ووضــع آليــات للرقابــة والتقييــم، 
ــادة املــرأة مــن خــالل بيانــات املهــام االســرتاتيجية، والتدريــب  فضــاًل عــن االلتــزام مبشــاركة وقي
ــات.  ــع املرتب ــوع االجتامعــي لجمي ــوارق يف الن ــة عــىل الف ــب عــىل التوعي املتخصــص للنســاء، والتدري

ــوع  ــاين. إدمــاج املســاواة بــني الجنســني واالســرتاتيجيات املســتجيبة للن الهــدف االســرتاتيجي الث ب.  
ــة،  ــف، والرتقي ــم التوظي ــىل نُظُ ــينات ع ــال تحس ــىل إدخ ــدف ع ــذا اله ــث ه ــي، ويح االجتامع
واالســتبقاء وعــىل مــؤرشات األداء عــىل مســتوى اإلدارات، وذلــك مــن أجــل ضــامن زيــادة مشــاركة 
املــرأة، كــام يــويص بالنظــر يف مدونــات قواعــد الســلوك، وبإجــراء مراجعــة لهيكليــة القــوى العاملــة 
ــد أهــداف تضمــن للنســاء التوظيــف،  ــة، وبتحدي ــادة وصــول املــرأة إىل األدوار الفاعل لضــامن زي
واملشــاركة، والحصــول عــىل األدوار القياديــة واملســاهمة يف حفــظ الســالم، وبوضــع برامــج للتوجيه، 
والتواصــل، والقيــادة مــن أجــل دعــم املــرأة يف حياتهــا املهنيــة، ومبعالجــة أيــة عوائــق يف البنيــة 

األساســية تحــول دون مشــاركة املــرأة يف عمليــة التوظيــف. 

ــوع  ــج إدمــاج الن ــة عــىل نتائ ــة والخارجي ــد املتابعــة الداخلي ــث. تأكي الهــدف االســرتاتيجي الثال ج.  
االجتامعــي، ويركــز الهــدف الثالــث عــىل ضــامن االلتــزام واإلرشاف عــىل أنشــطة “إدمــاج النــوع 
االجتامعــي” مــن خــالل اعتــامد تقريــر ســنوي عــن مشــاركة املــرأة يف جميــع مراحــل خدمتهــا )من 
التجنيــد حتــى التقاعــد( وعــىل تعيــني كبــار القــادة مــن الذكــور واإلنــاث كأنصــار/ ســفراء للنــوع 

االجتامعــي وضــامن التعــاون املؤســيس مــع الجهــات املعنيــة يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية. 

بشــكل عــام ورغــم أن القــوات املســلحة األردنيــة قــد أحــرزت تقدًمــا بالفعــل، إال أن “اســرتاتيجية إدمــاج    .6
ــاتها،  ــن دراســة سياس ــا م ــة، متكنه ــوات املســلحة األردني ــق للق ــر خارطــة طري ــي” توف ــوع االجتامع الن
وبرامجهــا، واســرتاتيجياتها، لضــامن أن تكــون مســتجيبة الحتياجــات كل النســاء والرجــال وتقــدم مســارات 
غــري متييزيــة لهــؤالء مــن أجــل التقــدم والرتقيــة إىل املســتويات العليــا، ونتيجــة لذلــك ســتكون القــوات 
املســلحة األردنيــة قــادرة عــىل الوفــاء بالتزاماتهــا املتعلقــة باألحــكام الوطنيــة للمســاواة بــني الجنســني 

وعــىل كفالــة تقديــم خدمــات للمجتمــع تراعــي إدمــاج النــوع االجتامعــي. 

مركــز جنيــف للرقابــة الدميقراطيــة عــىل القــوات املســلحة )٢011(.دليــل التقييــم الــذايت للنــوع االجتامعــي لقطــاع الرشطــة والقــوات املســلحة والعدالــة.  4
.)٢011 ، )DCAF( جنيــف: مركــز جنيــف للرقابــة الدميقراطيــة عــىل القــوات املســلحة(
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الخلفية

تهــدف اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعي يف القوات املســلحة األردنيــة إىل إضفاء الطابع املؤســيس عىل    .1
“إدمــاج النــوع االجتامعــي” بوصفــه مكونـًـا رئيســيًا يف السياســة العامــة لتنفيــذ قطــاع األمــن لألولويــات 
الوطنيــة للحكومــة األردنيــة، مثــل “خطــة العمــل الوطنيــة األردنية بشــأن املــرأة، واألمن، والســالم” للفرتة 
٢018-٢0٢1” و” االســرتاتيجية الوطنيــة مــن أجــل املــرأة يف الفــرتة ٢0٢0- ٢0٢5”، و”سياســة إدمــاج النوع 
االجتامعــي”، و”خطــة االســتجابة األردنيــة لألزمــة الســورية يف الفــرتة ٢0٢0-٢0٢٢”5 و”الخطــة الوطنيــة 
الشــاملة لحقــوق اإلنســان يف الفــرتة ٢016-٢0٢5”. وبالرشاكــة مــع “القــوات املســلحة األردنيــة” و”اللجنة 
ــدا،  ــدا، وفنلن ــني رئيســيني، هــم كن ــرأة” وبدعــم مــن خمســة رشكاء دولي ــة لشــؤون امل ــة األردني الوطني
ــا  ــا وماليً ــاًم تقنيً ــرأة” دع ــم املتحــدة للم ــة األم ــت “هيئ ــة املتحــدة، قدم ــبانيا، واململك ــج، وإس والرنوي
للقطــاع األمنــي والعســكري6 يف األردن مــن أجــل ضــامن التنفيــذ الشــامل لنطــاق األهــداف االســرتاتيجية 
ــن.  ــالم واألم ــال الس ــرأة يف مج ــاركة امل ــز مش ــة ولتعزي ــة األردني ــة الوطني ــة للخط ــة ذات األولوي األربع

تؤكـد “خطـة العمـل الوطنيـة األردنيـة لتنفيـذ قـرار مجلـس األمـن 13٢5 حـول املـرأة، واألمـن، والسـالم    .٢
٢018-٢0٢0” عـىل رضورة خلـق ثقافـة أو بيئـة مواتيـة مـن أجـل تشـجيع الرجـال والنسـاء العاملـني يف 
القطاعـات األمنيـة والعسـكرية عـىل إدمـاج النـوع االجتامعي يف جميـع املسـتويات واملهام االسـرتاتيجية، 
والتشـغيلية، والتكتيكية، وتشـجيع دخول املرأة إىل القطاعات األمنية والعسـكرية عىل جميع مسـتوياتها. 
إن وجـود بيئـة متكينيـة يف هـذا السـياق يعنـي ضـامن مـا يـيل: عـدم وجـود عقبـات أمـام املـرأة لدخـول 
القطـاع العسـكري، والتقـدم فيـه، وقيادتـه، وتلبيـة احتياجـات وأولويات املـرأة، وإتاحة الوصـول املتكافئ 
والفـرص للنسـاء، وأن تُظهـر القيـادة العليـا دعـاًم واضًحـا للنهوض باملرأة7 . سـتعمل مثل هـذه البيئة عىل 
تعزيـز الفعاليـة التشـغيلية للقـوات املسـلحة األردنيـة، وتسـهيل دخـول املـرأة واالحتفاظ بهـا يف وظائف 

القطـاع العسـكري  ، ودعـم أداء املـرأة، والوصـول إىل املناصـب القياديـة. 

إن “خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول املــرأة، والســالم، واألمــن    .3
٢018-٢0٢1” ترتكــز عــىل “خطــط العمــل الســنوية” التــي تحــدد أنشــطة القطاعــات األمنية والعســكرية 
ــة  ــزز تنمي ــذي يع ــد ُصممــت “خطــط العمــل الســنوية” بالشــكل ال ــا لألهــداف االســرتاتيجية، وق وفًق
القــدرات املؤسســية املتعلقــة بقضايــا “املــرأة، واألمــن، والســالم”، وتطويــر قطــاع أمنــي وعســكري ُمــراٍع 
ــق  ــة تحقي ــة األردني ــل الوطني ــة العم ــن خط ــرتاتيجي األول م ــدف االس ــاًم لله ــي دع ــوع االجتامع للن
ــات الســالم، وقــد  ــوع االجتامعــي واملشــاركة الهادفــة للمــرأة يف قطــاع األمــن ويف عملي االســتجابة للن
ركــزت تدابــري “خطــط العمــل الســنوية” بشــكل قــوي عــىل بنــاء قــدرات املوظفــني واملؤسســات إلدمــاج 

النــوع االجتامعــي بوصفــه قــدرة تقنيــة، وشــملت هــذه التدابــري مــا يــيل: 
تطوير لجان اإلرشاف والتنفيذ ومجموعات العمل الفنية.  أ. 

تعيــني أركانيــة نــوع اجتامعــي )ركــن /1 نــوع اجتامعــي، وركــن /٢ نــوع اجتامعــي( عــىل الهيــكل  ب. 
ــكرية.  ــرأة العس ــؤون امل ــي يف إدارة ش التنظيم

http://www.jrp.gov.jo/Files/JRP%20 وزارة التخطيــط والعمــل الــدويل، )٢0٢0(، خطــة األردن ملواجهــة األزمــة الســورية ٢0٢0-٢0٢٢، مأخــوذ مــن  5
.2020-2022%20web.pdf

القوات املسلحة األردنية ومديرية األمن العام.   6

بناًء عىل مخرجات JONAP الناتج 1.1.  7
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عقد جلسات توعية بشأن إدماج النوع االجتامعي.  ج.  
تطوير دورة تدريبية لضباط النوع االجتامعي.  د.  

إنشاء آليات للرقابة والتقييم.  ه.  
اتخاذ كل التدابري الرامية إىل زيادة مشاركة املرأة يف قطاع األمن ويف حفظ السالم.  و.  

تــم تعزيــز خطــة العمــل الســنوية الخاصــة للقــوات املســلحة األردنيــة مــن خــالل زيــارة دراســية قــام بهــا    .4
مرتبــات مــن القــوات املســلحة إىل مركــز العمليــات الحربيــة لــدول الشــامل إلدمــاج النــوع االجتامعــي 
ــوع  ــاج الن ــول إدم ــات ح ــل املامرس ــادل أفض ــول ٢019 لتب ــويد يف أيل ــكرية يف الس ــات العس يف العملي
ــة  ــوات املســلحة األردنيةومديري ــن الق ــارص م ــد األردين عن ــام ضــم الوف ــن. ك االجتامعــي يف قطــاع األم
ــويدية،  ــة الس ــة الدولي ــة التنمي ــويدية، ووكال ــاع الس ــع وزارة الدف ــات م ــدت اجتامع ــام. ُعق ــن الع األم
والقــوات املســلحة الســويدية، والرشطــة الســويدية، ومعهــد ســتوكهومل الــدويل ألبحــاث الســالم، ملناقشــة 
ــتجيبة  ــاملة املس ــات الش ــات واملامرس ــج السياس ــكرية أن تدم ــة والعس ــات األمني ــن للقطاع ــف ميك كي

ــدة “املــرأة، واألمــن، والســالم” 8.  ــوع االجتامعــي والتــي تشــمل أجن للن

ــة  ــام مبجموع ــة هــو القي ــوات املســلحة األردني ــي يف الق ــوع االجتامع ــاج الن ــن إدم الغــرض األســايس م   .5
ــع املؤســيس عــىل املعرفــة، واملهــارات، واملواقــف  ــارة مــن األنشــطة التــي تهــدف إىل إضفــاء الطاب مخت
تجــاه إدمــاج النــوع االجتامعــي يف جميــع جهــود الســالم واألمــن لتحقيــق الهــدف االســرتاتيجي األول يف 
خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة حــول “املــرأة، واألمــن، والســالم”. وقــد أتاحــت الجهــود األوليــة فرصــة 
لتعزيــز النشــاط والقيــادة القامئــة يف هــذه املجــاالت والبنــاء عليهــا، وشــمل ذلــك اســتخدام إدمــاج النــوع 
االجتامعــي يف جميــع جهــود الســالم واألمــن كأداة لتحســني املســاواة بــني الجنســني، ومشــاركة املــرأة يف 
القطــاع العســكري، وزيــادة مســؤولية القطــاع العســكري لتنفيــذ االلتزامات والسياســات الدوليــة املتعلقة 
ــادة وعــي وفهــم القطــاع  بالنــوع االجتامعــي واملســاواة بــني الجنســني “املــرأة، واألمــن، والســالم”، وزي
العســكري ألهميــة النــوع االجتامعــي يف جهود الســالم واألمن املســتدامة ويف تعظيــم الفعالية التشــغيلية. 

تحليــل احتياجــات التدريــب. يف بدايــة عــام ٢0٢0 وبدعــم مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة يف األردن،    .6
أجــرت القــوات املســلحة األردنيــة تحليــاًل لالحتياجــات التدريبيــة مــن أجــل تحديــد الثغــرات يف القــدرات 
املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي عــىل تنفيــذ “خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 
13٢5 حــول املــرأة، واألمــن، والســالم ٢018-٢0٢1” و”خطــط العمــل الســنوية” وعــىل القيــام بأنشــطة 
إدمــاج النــوع االجتامعــي يف أماكــن العمــل. وكان الهــدف مــن تحليــل االحتياجــات التدريبيــة هــو تقييــم 
ــوع  ــة بالن ــم املتعلق ــا واملفاهي ــأن القضاي ــة بش ــلحة األردني ــوات املس ــبي الق ــية ملنتس ــارف املؤسس املع
االجتامعــي وقدرتهــم عــىل إدمــاج النــوع االجتامعــي وتصميــم تدريبــات خاصــة بحســب احتياجاتهــم 
املحــددة، وكان الغــرض منــه توجيــه تقييــم القــدرات وتطويرهــا والتــدرب عــىل إدمــاج النــوع االجتامعــي. 

ــلحة  ــوات املس ــي والق ــاع األمن ــات القط ــة يف مؤسس ــات التدريبي ــل االحتياج ــح لتحلي ــل مس ــم عم ت   .7
األردنيــة - الجيــش العــريب حيــث شــارك )1. 144( مشــاركًا منهــم )54٪ إنــاث، 46٪ ذكــور( يف كانــون األول 
٢019 وكان )55. ٢4٪( مــن الذكــور الذيــن شــملهم االســتطالع و)69. 63٪( مــن اإلنــاث ممــن شــملهم 

هيئــة األمــم املتحــد للمــرأة-األردن، )٢019(، وكاالت قطــاع األمــن األردنيّــة تــزور مركــز الشــامل األورويب املعنــي بقضايــا النــوع اإلجتامعــي يف   8
https:// ــن ــوع اإلجتامعــي يف إصــالح القطــاع األمني.مأخــوذ م ــاج الن ــم إدم ــدة مبوضــوع تعمي ــادل املامرســات الجيّ ــات العســكريّة بهــدف تب العمليّ
jordan.unwomen.org/news/stories/209/october/jordan-security-sector-agencies-visit-the-nordic-center-for-gender-in-military-

.operations
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ــرت  ــام أظه ــن. ك ــاع األم ــا يف قط ــا، وقيادته ــرأة، وتقدمه ــول امل ــايب لدخ ــور إيج ــم تص ــتطالع لديه االس
النتائــج أن الرجــال أقــل مــن النســاء - يف قطــاع األمــن - دعــاًم ملشــاركة املــرأة يف بعثــات حفــظ الســالم 
ــاليت شــملهن  ــاث ال ــن اإلن ــن شــملهم االســتطالع و)69. 45٪( م ــور الذي ــن الذك ــًدا )٢8. 65٪( م وتحدي

ــة.  ــات الدولي ــات الســالم والبعث االســتطالع لديهــم تصــور إيجــايب لنــرش النســاء يف عملي

ــة،  ــوذج املعرف ــىل من ــامًدا ع ــاؤه اعت ــم بن ــذي ت ــة” ال ــات التدريبي ــل االحتياج ــج “تحلي ــت نتائ ــد بين لق   .8
والتوجهــات، واملهــارات KAS 9 10 الحاجــة لثقافــة تنظيميــة تعــزز إدمــاج النــوع االجتامعــي كنهج أســايس 
للسياســات واألدوار / الصــور النمطيــة املرنــة للجنســني، عــىل ســبيل املثــال، املســؤولية املشــرتكة لرعايــة 
املنــزل / األطفــال، والتوزيــع العــادل للســلطة واملــوارد، ومكافحــة التمييــز يف السياســات واملامرســات يف 
ــة للنــوع االجتامعــي بــني الزمــالء يف مــكان العمــل،  مــكان العمــل، والســلوك واللغــة املحرتمــة واملراعي

والتقديــر املتســاوي للمــرأة والرجــل. 

ــائدة  ــم الس ــة، والقي ــف، والثقاف ــة للمواق ــات التدريبي ــل االحتياج ــم تحلي ــوذج KAS، قي ــتخدام من باس   .9
للمشــاركني تجــاه إدمــاج النــوع االجتامعــي يف أنشــطة الربامــج والعمليــات، باســتخدام تســع قضايــا ثابتــة 
ميكــن أن تســاهم يف عــدم املســاواة بــني الجنســني أو األدوار الصارمــة بــني الجنســني، طُلــب مــن املشــاركني 
ــي  ــكل جامع ــا بش ــم ترتيبه ــة، وت ــاركني الفردي ــات املش ــع تصنيف ــم تجمي ــة، وت ــب األهمي ــا حس ترتيبه

حســب األهميــة وكــام هــو مبــني يف الشــكل )1(. 
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الشــكل )١( يبــني املحــاور يف القــوات املســلحة األردنيــة التــي يُنظــر إليهــا عــىل أنهــا تعــزز عــدم املســاواة بــني 
الجنســني واألدوار بــني الجنســني مرتبــة حســب األهميــة مــن قبــل القــوات املســلحة األردنيــة. 

املعرفة )القدرة املعرفية(.املوقف )القدرة العاطفية( ؛ و املهارات )القدرة النفسية الحركية(.  9

هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة.٢016.»أداة تقييــم قــدرة املســاواة بــني الجنســني«.أداة لتقييــم القــدرة عــىل تعزيــز املســاواة بــني الجنســني ومتكــني املــرأة   10
ملنظومــة األمــم املتحــدة والــرشكاء اآلخريــن ، الصفحــات مــن 15 إىل 16.
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ــوات  ــبة للق ــة بالنس ــث األهمي ــن حي ــة”، م ــات التدريبي ــم االحتياج ــف “تقيي ــك، صن ــة إىل ذل باإلضاف   .10
ــا  ــب معالجته ــن خــالل التدري ــي ميكــن م ــوع االجتامعــي الت ــة بالن ــة املســائل املتعلق املســلحة األردني

ــكل )٢(.  ــني يف الش ــو مب ــام ه وك

JAF القوات املسلحة األردنية
24

%
 �

في
ي 

�ع
جت

اال
ع 

نو
 ال

ت
سا

سيا
ل: 

ألو
ر ا

خيا
ال

ي
من

األ
ع 

طا
لق

ت ا
سا

ؤس
� 

ق
عل

يت

32
%

يف 
ي 

�ع
جت

اإل
ع 

نو
 ال

ور
نظ

 م
اج

دم
: إ

�
لثا

ر ا
خيا

ال

ي
من

األ
ع 

طا
لق

ع ا
ري

شا
وم

ج، 
رام

وب
ت، 

سا
سيا

20
%

د 
هو

 ج
يف

ء 
سا

الن
ك 

رشا
ة إ

مي
أه

ث: 
ثال

 ال
ار

خي
ال

ن
الم

 وا
الم

س
ال

20
%

 �
¡ك

 و
ية

اد
قي

ب 
ص

منا
ة 

ملرأ
يل ا

تو
ع: 

راب
 ال

ار
خي

ال

رأة
امل

12
%

ء 
سا

الن
ن 

 م
ت

تبا
ملر

ف ا
ظي

تو
س: 

ام
لخ

ر ا
خيا

ال

هم
قيت

تر
 و

ل،
عم

 ال
س

 رأ
ىل

 ع
هم

قائ
وب

ل، 
جا

لر
وا

16
%

ة 
رشي

الب
رد 

ملوا
ت ا

اال
شك

: إ
س

اد
س

 ال
ار

خي
ال

ثالً
 م

اء،
ألد

م ا
قيي

كت
ى، 

خر
األ

20
%

ل 
جا

 م
يف

ى 
او

شك
 ال

ىل
ة إ

جاب
ست

اال
ع: 

ساب
 ال

ار
خي

ال

يز
مي

الت
و 

ة أ
سي

جن
 ال

ءة
سا

اإل
و 

، أ
يس

جن
 ال

ش
حر

الت

20
%

ت 
جا

تيا
اح

ف 
ختل

 م
ىل

ة إ
جاب

ست
اال

ن: 
ام

الث
ر 

خيا
ال

لة
دا

لع
 وا

ن
ألم

ل ا
جا

 م
يف

ل 
جا

لر
 وا

اء
س

الن

16
%

ر 
ألط

 وا
ي

�ع
جت

اال
ع 

نو
 ال

يم
اه

مف
ع: 

اس
الت

ر 
خيا

ال

ية
ول

لد
 وا

ية
طن

لو
ا

20
%

ع 
نو

 ال
ور

نظ
 م

اج
دم

ة إ
في

كي
رش: 

عا
 ال

ار
خي

ال

ي
�ع

جت
الإ

ا

24
%

ع 
نو

 ال
يل

حل
ت ت

دوا
وأ

ر 
أط

رش: 
 ع

ي
اد

لح
ر ا

خيا
ال

ي
�ع

جت
اال

رى
أخ

ت 
ارا

خي
80

%

الشكل )٢( توزيع نسبة األهمية بالنسبة للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 

التقييــم الــذايت للنــوع االجتامعــي. بدعــٍم تقنــي مــن هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وبهــدف تعزيــز تنمية    .11
ــم  ــراء تقيي ــة بإج ــلحة األردني ــوات املس ــت الق ــالم”، قام ــن، والس ــرأة، واألم ــية يف “امل ــدرات املؤسس الق
للنــوع االجتامعــي الــذايت وفًقــا ملــا يقتضيــه البنــد )1. 1( مــن “خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ 
قــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول املــرأة، والســالم، واألمــن ٢018-٢0٢1” 11، لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك 
حاجــة إىل تغيــريات يف سياســات املــوارد البرشيــة للتأثــري بشــكل إيجــايب عــىل املــرأة والتدريــب املطلــوب 
للمــرأة للدخــول، والتقــدم، والقيــادة، والخطــوات التــي ميكــن أن تتخذهــا القيــادة العليــا لتحســني تقــدم 

املــرأة، ووضــع توصيــات واضحــة وخطــة عمــل لتســهيل مشــاركة املــرأة الفعالــة. 

يف أيلــول ٢0٢0، أجــرت إدارة شــؤون املــرأة العســكرية مســتعينة بأفضــل صيــغ املامرســات الدوليــة التــي    .1٢
ــذايت” وذلــك يف  ــم النــوع االجتامعــي ال تــم تطويرهــا يف مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن 1٢، “تقيي

إطــار الرتكيــز عــىل املواضيــع الســتة اآلتيــة: 

فعالية األداء.  أ.  
القوانني، والسياسات، والتخطيط.  ب.  

العالقات املجتمعية.  ج.  

النتيجة 1.1: وجود بيئة داخل القطاع األمني تستجيب لإلحتياجات واألولويّات األمنيّة للمرأة، وتساعد عىل توظيف املرأة وتقّدمها وقيادتها.  11

 .)٢011 ،DCAF :٢011(.دليل التقييم الذايت للمسائل املتعلّقة بالنوع اإلجتامعي للرشطة والقّوات املسلحة وقطاع العدالة )جنيف( DCAF  1٢
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د.   املساءلة والرقابة. 
ه.   املوظفون. 

و.   الثقافة املؤسسية. 

وميثــل “تقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت” ملحــة رسيعــة عــن مــدى اســتجابة املؤسســة العســكرية للنــوع 
االجتامعــي، وقــد حــددت بعــض مجــاالت التحســن أو التعزيــز. 
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املقدمة

لقــد طــورت القــوات املســلحة األردنيــة اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن أجــل تعزيــز إدمــاج    .13
ــرًصا أساســيًا يف اســرتاتيجيات القطــاع  ــه بوصفــه عن ــوع االجتامعــي وإضفــاء الصبغــة املؤسســية علي الن
األمنــي والعســكري، وسياســاته، وعملياتــه الراميــة إىل تحقيــق االســتجابة إىل النــوع االجتامعــي ومشــاركة 
ــارص  ــات الســالم، وهــي تسرتشــد بعن ــي والعســكري ويف عملي املــرأة عــىل نحــو فعــال يف القطــاع األمن
الثقافــة التنظيميــة التــي حددهــا تحليــل االحتياجــات التدريبيــة إىل جانــب املســائل املتعلقــة بالنــوع 
االجتامعــي التــي ُصنفــت عــىل أنهــا هامــة ألي تدريــب عــىل النــوع االجتامعــي يجــب معالجتــه، باإلضافة 
إىل نتائــج وتوصيــات “التقييــم الــذايت للنــوع االجتامعــي” )امللحــق ب وج(، وتحــدد “اســرتاتيجية إدمــاج 
النــوع االجتامعــي” كيــف ميكــن للقــوات املســلحة األردنيــة البنــاء عــىل قوتهــا التنظيميــة والتحســني يف 
املجــاالت التــي ميكــن للمؤسســة العســكرية أن تكــون فيهــا أكــر مراعــاة ملنظــور النــوع االجتامعــي13. 

إن الهــدف مــن وضــع اســرتاتيجيات خاصــة إلدمــاج النــوع االجتامعــي ينــدرج ضمــن أربعــة مســتويات    .14
بشــكل عــام، وهــي: 

زيادة مشاركة املرأة.  أ.  
توفري فرص أكر إنصافًا للحصول عىل املوارد، والربامج، والخدمات.  ب.  

تحسني املنافع العملية للمرأة.  ج.  
إحراز تقدم يف تحقيق املساواة بني الجنسني14.  د.  

إن اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي التــي تحقــق هــذا الهــدف، تســعى إىل تحقيــق أفضل املامرســات    .15
التــي تراعــي ضــامن إدمــاج النــوع االجتامعــي عــن طريــق العنــارص التاليــة: 

تحســني الفعاليــة التشــغيلية مــن خــالل توفــري بيئــة مثاليــة للنســاء والرجــال مــن أجــل العمــل  أ.  
ــا.  مًع

يتضمــن جمــع املعلومــات االســتخبارية والتخطيــط للعمليــات تحليــاًل قامئًا عــىل النــوع االجتامعي،  ب.  
ــة  ــن الفعالي ــن م ــدر ممك ــى ق ــق أق ــي، يك يتســنى تحقي ــوع االجتامع ــىل الن ــا ع ومنظــوًرا قامئً

التشــغيلية. 
يصبــح مــكان العمــل خاليًــا مــن الحواجــز املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي، مبــا يف ذلــك التمييــز، كــام  ج.  

متكــن الثقافــة املؤسســية كل النســاء والرجــال مــن التطلــع نحــو التميــز. 
الرتحيب بالرقابة الداخلية والخارجية املستقلة، والقوية، والفعالة15.  د.  

DCAF، ٢011، ص14.  13

https://www.adb.org/sites/default/ بنــك التنميــة اآلســيوي )٢013(، إعــداد خطــة عمــل خاصــة بالنــوع االجتامعي.ورقــة تلميــح رقــم ٢.مأخــوذ مــن  14
.files/institutional-document/34132/files/tip-sheet-2-preparing-gender-action-plan.pdf

ــة األمــم  ــة وحقــوق اإلنســان، هيئ 15  مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن )DCAF(، منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبا/مكتــب املؤسســات الدميقراطي
 Geneva: DCAF، OSCE/ODIHR،.املتحــدة للمرأة.)٢019ب(.الدفــاع والنــوع االجتامعــي، مجموعــة أدوات منــط النــوع االجتامعــي واألدوات األمنيــة

UN Women، ص.٢1-٢5.
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مبــادئ عامــة. تسرتشــد “اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي” باملبــادئ العامــة التــي توفــر إطــاًرا قويـًـا    .16
للعمــل الفعــال، وميكــن أن تشــمل مــا يــيل:

وجود أداة وآلية رئيسية إلدماج النوع االجتامعي من أجل ضامن تصميم وتنفيذ سياسات، وبرامج،  أ.  
ومشاريع شاملة ملنظور النوع االجتامعي. 

النوع  تعميم منظور  االجتامعي واملساءلة عنها مام يجعل  النوع  تعميم منظور  التعريف مبسألة  ب.  
االجتامعي ملموًسا ورصيًحا خالل تصميم الربامج واملشاريع وتنفيذها. 

إنشاء حصص، وأهداف، وأنشطة، وتصميم العنارص الخاصة ملعالجة قضايا املساواة بني الجنسني،  ج.  
وتسهيل مشاركة املرأة، وإظهار فوائد ملموسة من السياسات، والربامج، واملشاريع. 

توفري خارطة طريق لتنفيذ املشاريع، ومراقبتها، وتقييمها.  د.  
املساعدة عىل تحقيق فوائد عملية للمرأة وتيسري التغيريات االسرتاتيجية يف العالقات بني الجنسني16.  ه.  

الجدول رقم )١( عنارص “اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي ١7”

عنارص "اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي" جيدة النوعية١8 

أن ترتكــز عــىل قاعــدة بيانــات مصنفــة حســب النــوع االجتامعــي والتحليــالت االجتامعيــة املفصلــة، التــي 
تحــدد أوجــه عــدم املســاواة والقيــود الرئيســية املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي. 

أن تتضمــن أهدافًــا واضحــة، وواقعيــة، ومناســبة ملشــاركة املــرأة واســتحقاقاتها اســتناًدا إىل بيانــات أساســية 
مصنفــة حســب النــوع االجتامعــي. 

أن يشمل إطار املتابعة والتقييم مؤرشات محددة زمنيًا ملراقبة األداء تستجيب ملنظور النوع االجتامعي. 

أن تكون بسيطة مع إجراءات واضحة. 

ــددة  ــؤوليات مح ــد مبس ــي تتقي ــة الت ــل اإلدارات التنفيذي ــن ِقب ــل م ــة بالكام ــة ومملوك ــون مفهوم أن تك
ــذ.  ــي للتنفي ــدول زمن وج

أن تكــون مــزودة باملــوارد البرشيــة املناســبة التــي متتلــك الخــربة يف شــؤون النــوع االجتامعــي وباملخصصــات 
يف امليزانيــة لبنــاء قــدرات النــوع االجتامعــي لــإلدارات التنفيذيــة. 

إن “اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي” تبــني التــزام القــوات املســلحة األردنيــة بتعزيــز املســاواة بــني    .17
الجنســني وبجــدول أعــامل “املــرأة، واألمــن، والســالم” عــرب جميــع عملياتهــا، وبرامجهــا، وأنشــطتها، إنهــا 
تكمــل “خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول املــرأة، واألمــن، والســالم 
٢018-٢0٢1” وتتصــدى عــىل وجــه الخصــوص للفجــوات والثغــرات التــي قــد تحــول دون مشــاركة املــرأة 
ــة  ــة. ومتاشــيًا مــع أفضــل املامرســات الدولي ــد يف القــوات املســلحة األردني ومتثيلهــا بشــكل كامــل ومفي
ــة  ــوع االجتامعــي عــىل نحــو أفضــل، لكفال ــاج الن ــاك عــدة مســارات لتســيري إدم والنهــج املبتكــرة، هن
إســهام األنشــطة يف “اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي” يف تحقيــق أهــداف أوســع نطاقًــا للمســاواة 
ــرِد هــذه املســارات يف  ــف لحوكمــة قطــاع األمــن، ٢019أ، ٢7( وت ــز جني ــني الجنســني وتعزيزهــا )مرك ب

الجــدول رقــم ٢. 

بنك التنمية اآلسيوي )٢013(.   16

مقتبس من DCAF )٢011( وبنك التنمية اآلسيوي )٢013(.   17

 .)٢011( DCAF مقتبس من  18
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جدول رقم )٢( مسارات النهوض باملساواة بني الجنسني وإدماج النوع االجتامعي

أفضل املامرسات والنهج املبتكر ١9املسارات

تحديد االحتياجات األمنية بطريقة شاملة تستجيب للنوع االجتامعي. 1
ــة تشــاركية  ــات بطريق ــع املجتمع ــارشة م ــار املشــاركة املب ــذا املس ــية له ــارص الرئيس ــمل العن تش

ــمع.  ــأن تُس ــة ب ــات للســامح لألصــوات املتنوع وإنشــاء عملي

أطر السياسات لدمج املساواة بني الجنسني يف حوكمة األمن. ٢
تشــمل العنــارص الرئيســية لهــذا املســار امللكيــة الواضحــة وااللتــزام بخطــة عمــل وطنيــة )بشــأن 
قــرار مجلــس األمــم املتحــدة 13٢5 )٢000( "املــرأة، واألمــن، والســالم"(، والتأييــد مــن الــوكاالت/

الجهــات املنفــذة، وضــامن تزويــد جميــع أصحــاب املصلحــة باملــوارد املناســبة للتنفيــذ. 

التدريب عىل النوع االجتامعي للجهات األمنية. 3
تشــمل العنــارص الرئيســية لهــذا املســار ضــامن معالجــة التعليــم األســايس ألدوات تحليــل النــوع 
االجتامعــي ومعالجــة االحتياجــات األمنيــة للنــوع االجتامعــي، وإدمــاج النــوع االجتامعــي، والتحيــز 

القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، وفــرص بنــاء القــدرات. 

استخدام موظفني ذوي خربة متخصصة يف النوع االجتامعي. 4
ــق  ــي ومنس ــوع االجتامع ــار الن ــدرات مستش ــر ق ــار تطوي ــذا املس ــية له ــارص الرئيس ــمل العن تش
النــوع االجتامعــي، وتوفــري وصــف وظيفــي واضــح، ومــوارد كافيــة، وبنــاء الخــربة الداخليــة حــول 
ــادة  ــزام املؤسســة والقي ــي، والت ــوع االجتامع ــج منظــور الن ــىل دم ــدرة ع ــي والق ــوع االجتامع الن
العليــا باملســاواة بــني الجنســني والتواصــل املتبــادل بــني مستشــار النــوع االجتامعــي وضبــاط النــوع 

االجتامعــي ملشــاركة املعلومــات األساســية وأفضــل املامرســات. 

تحدي الثقافة املؤسسية لزيادة مشاركة املرأة والتنوع العام. 5
تشــمل العنــارص الرئيســية لهــذا املســار اســتخدام إطــار مــن التنــوع والشــمول، واســتخدام نهــج 
ــة  ــة التحتي ــامن البني ــاملة، وض ــة ش ــامن ثقاف ــىل، وض ــفل إىل أع ــن أس ــفل وم ــىل إىل أس ــن أع م

ــة.  ــري التمييزي ــة غ ــوارد البرشي ــة امل ــات وأنظم ــرأة، وعملي ــبة للم املناس

امللكيــة الوطنيــة. لتحقيــق نتائــج شــاملة للنــوع االجتامعــي، تحتــاج اإلدارات املنفــذة إىل الفهــم الكامــل    .18
ــة  ــوات املســلحة األردني ــادة يف الق ــار الق ــد كب ــد أيَّ ــوع االجتامعــي، وق ــاج الن ــالك اســرتاتيجية إدم وامت
دمــج منظــور النــوع االجتامعــي يف عملياتهــم واتخــذوا إجــراءات لزيــادة عــدد املجنــدات عــىل جميــع 
ــم  ــني. وت ــن الدولي ــالم واألم ــات الس ــك عملي ــا يف ذل ــات مب ــرب العملي ــي وع ــل الهرم ــتويات التسلس مس
تســليط الضــوء عــىل هــذا أيًضــا خــالل املؤمتــر رفيــع املســتوى لالحتفــال بالذكــرى الســنوية العرشيــن 
لقــرار مجلــس األمــن رقــم 13٢5، القيــادة لقطــاع أمنــي مســتجيب للنــوع االجتامعــي، الــذي شــاركت 
يف تنظيمــه القــوات املســلحة األردنيــة، ومديريــة األمــن العــام، وهيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، واللجنــة 

ــن األول ٢0٢0٢0. ــرأة يف ترشي ــة لشــؤون امل ــة األردني الوطني

ــة األمــم  ــة وحقــوق اإلنســان، هيئ )مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن )DCAF(، منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبا/مكتــب املؤسســات الدميقراطي  19
املتحــدة للمــرأة.)٢019أ(.إدارة قطــاع األمــن وإصــالح القطــاع األمنــي والنــوع االجتامعــي، مجموعــة أدوات منــط النــوع االجتامعــي واألدوات األمنيــة.

Geneva: DCAF، OSCE/ODIHR، UN Women، ص.٢7-37.

املؤمتــر الرقمــي الــذي عقــد يف ٢1 ترشيــن األول ٢0٢0 بالرشاكــة بــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة و اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة وبالتنظيــم   ٢0
مــع القــوات املســلحة األردنيــة و مديريــة األمــن العــام، وبدعــم مــن الــرشكاء الدوليــني: كنــدا، فنلــدا، الرنويــج، إســبانيا و اململكــة املتحــدة.
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تــم تطويــر اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي يف القــوات املســلحة األردنيــة باالشــرتاك مــع اإلدارات    .19
ــة  ــكرية، مديري ــرأة العس ــؤون امل ــي )إدارة ش ــوع االجتامع ــيقية للن ــة التنس ــة يف اللجن ــة واملمثل املعني
ــة  ــالم، مديري ــظ الس ــب حف ــات تدري ــد عملي ــة، معه ــات الحربي ــة العملي ــم، مديري ــط والتنظي التخطي
شــؤون الضبــاط، مديريــة شــؤون األفــراد، أركانيــة النــوع االجتامعــي(، حيــث ينبغــي إتاحــة املزيــد مــن 
الفــرص لــإلدارة العليــا / القيــادة ملواصلــة الدعــم والتأكــد مــن أن اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي 

ــة، وتنفيذهــا كإطــار متكامــل٢1.  ــل القــوات املســلحة األردني مملوكــة بالكامــل مــن قب

يجــب أن تســتند اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي يف القــوات املســلحة األردنيــة إىل إطــار العمــل    .٢0
ــك الدســتور األردين  ــا يف ذل ــي، مب ــوع االجتامع ــا الن ــذ قضاي ــي الحــايل والنجــاح يف تنفي ــوع االجتامع للن
ــرأة،  ــأن “امل ــن بش ــس األم ــرار مجل ــل ق ــة مث ــة والدولي ــات اإلقليمي ــك االلتزام ــي، وكذل ــاق الوطن وامليث
واألمــن، والســالم٢٢” التــي تكــون القــوات املســلحة األردنيــة مســؤولة أمامهــا )مــن خــالل خطــة العمــل 
ــوع االجتامعــي وتهــدف إىل توفــري  ــة وخطــة العمــل الســنوية(. اســرتاتيجية إدمــاج الن ــة األردني الوطني
ــي والعســكري.  ــوع االجتامعــي يف القطــاع األمن ــاط الدخــول لدمــج منظــور الن ــه االســرتاتيجي ونق التوجي

DCAF )٢011( صفحة 14.   ٢1

أجنــدة املــرأة واألمــن والســالم تشــكلت الحقــا لقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 13٢5 )٢000(، 18٢0 )٢008(، 1888 )٢009(، 1889 )٢009(،   ٢٢
.)٢019( ٢493 ،)٢019( ٢467 ،)٢015( ٢٢4٢ ،)٢013( ٢1٢٢ ،)٢013( ٢106 ،)٢010( 1960
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األهداف االسرتاتيجية

ــي  ــوع االجتامع ــم الن ــة” و”تقيي ــات التدريبي ــم االحتياج ــا “تقيي ــل إليه ــي توص ــج الت ــتناًدا إىل النتائ اس   .٢1
الــذايت”، تــم تطويــر “اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي” بإضافــة أنشــطة مقرتحــة مدعومــة بثالثــة 

ــايل: ــىل الشــكل الت ــاملة. وهــذه األهــداف واألنشــطة املقرتحــة هــي ع أهــداف اســرتاتيجية ش

الهــدف االســرتاتيجي األول. توفــر بيئــة وثقافــة بالنــوع االجتامعــي تســاهم يف تعزيــز املســاواة  أ.  
بــني الرجــل واملــرأة وإلغــاء كل مظاهــر التمييــز بني الجنســني. ويشــمل ذلــك التحســينات الهيكلية 
مثــل وجــود موظفــني مدربــني، وإتاحــة رعايــة لألطفــال، ووضــع آليــات للرقابــة والتقييــم، فضــاًل 
عــن االلتــزام مبشــاركة وقيــادة املــرأة مــن خــالل بيانــات املهــام االســرتاتيجية، والتدريــب املتخصص 

للنســاء، والتدريــب عــىل التوعيــة عــىل الفــوارق يف النــوع االجتامعــي لجميــع املوظفــني. 

ــوع  ــاين. إدمــاج املســاواة بــني الجنســني واالســرتاتيجيات املســتجيبة للن الهــدف االســرتاتيجي الث ب.  
ــة،  ــف، والرتقي ــم التوظي ــىل نظ ــينات ع ــال تحس ــىل إدخ ــدف ع ــذا اله ــث ه ــي، ويح االجتامع
واالســتبقاء، وعــىل مــؤرشات األداء عــىل مســتوى اإلدارات مــن أجــل ضــامن زيــادة مشــاركة املــرأة، 
ــة  ــوة العامل ــة الق ــة لهيكلي ــراء مراجع ــلوك، وبإج ــد الس ــات قواع ــتعراض مدون ــويص باس ــام ي ك
ــد أهــداف تضمــن للنســاء التوظيــف،  ــة، وبتحدي ــادة وصــول املــرأة إىل األدوار الفاعل لضــامن زي
واملشــاركة، والحصــول عــىل األدوار القياديــة واملســاهمة يف حفــظ الســالم، وبوضــع برامــج للتوجيه، 
ــة  ــق يف البني ــة، ومبعالجــة أي عوائ ــا املهني ــرأة يف حياته ــن أجــل دعــم امل ــادة م والتواصــل، والقي

ــف.  ــة التوظي األساســية تحــول دون مشــاركة املــرأة يف عملي

ــوع  ــج إدمــاج الن ــة عــىل نتائ ــة والخارجي ــد املتابعــة الداخلي ــث. تأكي الهــدف االســرتاتيجي الثال ج.  
ــوع  ــزام واإلرشاف عــىل أنشــطة إدمــاج الن ــث عــىل ضــامن االلت االجتامعــي، ويركــز الهــدف الثال
االجتامعــي مــن خــالل اعتــامد تقريــر ســنوي عــن مشــاركة املــرأة يف جميــع مراحــل خدمتهــا )مــن 
ــاث كأنصــار/ ســفراء  ــور واإلن ــار املوظفــني مــن الذك ــني كب ــى التقاعــد( وعــىل تعي ــف حت التوظي
ــك ضــامن التعــاون املؤســيس مــع املجتمــع املحــيل واملجتمــع املــدين.  ــوع االجتامعــي، وكذل للن

ــري  ــرتاتيجية والتداب ــات االس ــدد األولوي ــم 4 وتح ــي يف القس ــوع االجتامع ــاج الن ــرتاتيجية إدم ــد اس توج   .٢٢
ــواردة يف  ــوع االجتامعــي ال ــاج الن ــذ اســرتاتيجية إدم ــا خطــة تنفي ــكل هــدف اســرتاتيجي. أم الخاصــة ب
املرفــق أ فهــي الخطــة التفصيليــة لتنفيــذ هــذه االســرتاتيجية وتتكــون مــن األهــداف الثالثــة االســرتاتيجية 

ــات املســؤولة.  ــة والجه واألنشــطة واملســتهدفات واملــؤرشات واألطــر الزمني
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اإلطار العام السرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي ٢٠٢١-٢٠٢٤
 اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي للقوات املسلحة األردنية-الجيش العريب ٢٠٢١-٢٠٢٤ 

ــدويل يف الرؤية ــريب وال ــتوى الع ــىل املس ــدة ع ــكرية رائ ــة عس ــة مؤسس ــلحة األردني ــوات املس ــون الق أن تك
ــاء قــدرات الكفــاءات الجندريــة، وتعزيــز النهــوض باملــرأة يف  إدمــاج مفهــوم النــوع االجتامعــي، وبن

ــة.  ــوات املســلحة األردني الق

األهداف 
االسرتاتيجية

ــوع  ــة بالنـ ــة وثقافـ ــر بيئـ توفـ
االجتامعـــي تســـاهم يف تعزيـــز 
املســـاواة بـــني الرجـــل واملـــرأة 
وإلغـــاء كل مظاهـــر التمييـــز 

ــني . ــني الجنسـ بـ

ــني  ــني الجنسـ ــاواة بـ ــاج املسـ إدمـ
ـــوع  واالســـرتاتيجيات املســـتجيبة للن

االجتامعـــي.

ــة  ــة الداخليـ ــد املتابعـ تأكيـ
والخارجيـــة عـــىل نتائـــج 
ـــوع االجتامعـــي . إدمـــاج الن

األولويات 
االسرتاتيجية

ــىل 	  ــدرة ع ــربة والق ــر الخ تطوي
النــوع االجتامعــي. 

توفــري بيئــات داعمــة لتشــجيع 	 
النســاء عــىل املشــاركة. 

ــة 	  ــات قوي ضــامن أنظمــة وبيان
ــم.  ــة والتقيي للمتابع

ــا 	  ــرأة وتطوره ــدم امل ــز تق تعزي
ــج املســتهدفة.  ــن خــالل الربام م

تعزيــز التــزام القيــادة العليــا 	 
واملســاءلة. 

تعزيــز عمليــات جمــع البيانات 	 
والشــكاوى املتعلقــة بالعنــف 
القائــم عــىل النــوع االجتامعــي. 

احتياجـــات 	  تلبيـــة  ضـــامن 
والقـــدرات.  العاملـــة  القـــوى 

ـــول دون 	  ـــي تح ـــز الت ـــة الحواج إزال
وتدريبهـــن،  النســـاء،  توظيـــف 
واســـتبقائهن يف األدوار التشـــغيلية 
املســـلحة  للقـــوات  وامليدانيـــة 

األردنيـــة. 
إىل 	  املـــرأة  وصـــول  تعزيـــز 

التعليـــم، والتدريـــب، واألدوار 
القياديـــة العليـــا. 

إنشـــاء مـــؤرشات أداء قويـــة 	 
تراعـــي النـــوع االجتامعـــي. 

ـــة والخدمـــات 	  ـــة التحتي ضـــامن البني
اللوجســـتية التـــي تلبـــي احتياجـــات 

النســـاء والرجـــال. 
يف 	  للمـــرأة  الفـــرص  زيـــادة 

جميـــع األدوار وحفـــظ الســـالم. 

متابعــة 	  نظــام  إنشــاء 
ســنوي لرصــد تقــدم املــرأة. 

ــفراء 	  ــن/ س ــني منارصي تعي
النــوع االجتامعــي لتعزيــز 
الجنســني  بــني  املســاواة 
مبــادرات  تنفيــذ  ودعــم 

النــوع االجتامعــي. 
مــع 	  التعــاون  زيــادة 

مؤسســات املجتمــع املــدين 
التعليميــة  واملؤسســات 
لتعزيــز تقديــم خدمــات 
ــة.  ــوات املســلحة األردني الق

الخاصــة 	 املقاييس األهــداف  تحقيــق 
بالعاملــني يف النــوع االجتامعــي 

املتقــدم.  والتدريــب 
إدراج تدريــب النــوع االجتامعي 	 

يف برنامــج التدريب الســنوي. 
نســبة 	  يف  الســنوية  الزيــادة 

االنتشــار.  عنــد  النســاء 
ــوات املســلحة 	  ــان مهمــة الق بي

أهــداف  يعكــس  األردنيــة 
االجتامعــي.  النــوع 

اكتــامل مراجعــة رفــع نســبة 	 
ــول ٢0٢٢.  ــدان بحل ــرأة يف املي امل

تحقيــق أهــداف مشــاركة املــرأة 	 
وحفــظ  امليدانيــة،  األدوار  يف 

ــا.  ــب العلي ــالم، واملناص الس
عــىل 	  الحصــول  يف  املســاواة 

التعليــم، والتدريــب، والرتقيــة 
مضمونــة. 

البرشيــة 	  املــوارد  سياســات 
االجتامعــي.  للنــوع  مراعيــة 

صــدر أول تقريــر ســنوي 	 
عــام ٢0٢٢. 

تحقيــق أهــداف منــارصي/	 
ســفراء النــوع االجتامعي.

مــع 	  املشــاورات  إجــراء 
مؤسســات املجتمــع املــدين 

ســنويًا. 
إنشــاء آليــة قويــة لتقديــم 	 

الشــكاوى بشــأن العنــف 
النــوع  عــىل  القائــم 

االجتامعــي. 
إجراء متابعة وتقييم 	 

مبادرات النوع االجتامعي 
سنويًا. 
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إعداد التقارير واملساءلة

مــن أجــل إحــراز تقــدم يف مبــادرات املســاواة بــني الجنســني خــالل ومــا بعــد “اســرتاتيجية إدمــاج النــوع    .٢3
االجتامعــي” وإلظهــار الشــفافية، فإنــه يـُـوَص بإعــداد تقريــر ســنوي )املــرأة يف القــوات املســلحة األردنيــة/ 
مــن ِقبــل إدارة شــؤون املــرأة العســكرية( لتتبــع تحســن مشــاركة املــرأة يف القــوات املســلحة األردنيــة 
ــر٢3  ــاه. وقــد تتضمــن املقاييــس الرئيســية يف هــذا التقري ــاء الخدمــة العســكرية كــام هــو مبــني أدن أثن

ولكنهــا ال تقتــرص عــىل مــا يــيل: 

االستقطاب، والتجنيد، واالستخدام.  أ.  
)1( عدد ونسبة املجندات يف القوات املسلحة ونسبة التجنيد املستهدفة املحققة. 

)٢( عدد ونسبة املجندات يف كل رتبة. 
)3( عدد ونسبة الضباط من اإلناث يف الرتب العليا )مقدم فام فوق(. 

التدريب، والتعليم، والتعلم، والتطوير.  ب.  
)1( النسبة املئوية للمجندات الاليت أكملن التدريب األويل وغريه. 

)٢( نسبة املجندات الاليت يحصلن عىل التعليم، والقيادة، والتطوير املهني. 

التنقل الداخيل، والتعيينات، والنرش.  ج.  
)1( عدد ونسبة الضباط واألفراد من اإلناث املشاركات يف بعثات حفظ السالم. 
)٢( عدد ونسبة الضباط من اإلناث الاليت تم اختيارهن لشغل مناصب قيادية. 

إدارة القدرات والوظائف.  د.  
)1( عدد ونسبة املؤهالت للرتقية يف كل رتبة. 

)٢( عدد ونسبة الضباط واألفراد من اإلناث عىل كل مستوى متت ترقيته. 
)3( عدد النساء الضباط واألفراد من اإلناث الاليت يحصلن عىل برامج التوجيه. 

)4( عدد ونسبة الضباط واألفراد من اإلناث الحاصالت عىل األوسمة والجوائز٢4. 
)5( عدد هيئات صنع القرار الرئيسية التي تضم أعضاء من اإلناث. 

االحتفاظ )االستبقاء(.  ه.  
)1( متوسط معدالت االحتفاظ يف كل مستوى رتبة. 

)٢( مدة الخدمة ومعدالت انتهاء الخدمة للضباط واألفراد من اإلناث. 
)3( أسباب ترك الخدمة. 

)4( عدد ونسبة اإلناث العائدات إىل العمل من إجازة األمومة وفرتة الخدمة بعد إجازة األمومة. 

إدارة القوى العاملة.  و.  
)1( عدد ونسبة الضباط من اإلناث يف هيئات صنع القرار الرئيسية. 

)٢( عدد ونسبة اإلناث يف األدوار غري التقليدية. 

https://defence.humanrights.gov.au/ ــاع األســرتالية.مأخوذ مــن ــوة الدف ــرأة يف ق ــة امل ــة األســرتالية لحقــوق اإلنســان.)٢01٢( معامل ــا اللجن أعلمته  ٢3
 .sites/default/files/community-guide.pdf

أي ميداليات، أو تكرميات، أو أوسمة مُتنح من خالل نظام التكريم والجوائز الوطني املطبق يف القوات املسلحة األردنية.   ٢4
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التنسيق

يتــوىل مســاعد رئيــس هيئــة األركان املشــرتكة لــإلدارة والقــوى البرشيــة مســؤولية اإلرشاف عــىل تنفيــذ    .٢4
»اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي«، واإلبــالغ عــن التقــدم املُحــرز كل ســتة أشــهر إىل »رئيــس هيئــة 
ــة  ــكرية، ومديري ــرأة العس ــؤون امل ــالل »إدارة ش ــن خ ــة« م ــلحة األردني ــوات املس ــرتكة للق األركان املش
شــؤون الضبــاط، ومديريــة شــؤون األفــراد، ومديريــة العمليــات الحربيــة، ومديريــة التدريــب العســكري، 

ومديريــة التخطيــط والتنظيــم«. 

املتابعة والتقييم 

تتــوىل “إدارة شــؤون املــرأة العســكرية” مســؤولية تقييــم مــدى إنجــاز مــؤرشات “خطــة العمــل الوطنيــة    .٢5
األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول املــرأة، واألمــن، والســالم ٢018-٢0٢1” وتقديــم التقارير 
إىل مســاعد رئيــس هيئــة األركان املشــرتكة لــإلدارة والقــوى البرشيــة مــن خــالل إطــار املتابعــة والتقييــم. 

الخامتة 

ــوع  ــا تُظهــر وبشــكٍل واضــح أن إدمــاج الن ــة” حاليً ــا “القــوات املســلحة األردني ــي تبذله إن الجهــود الت   .٢6
ــوات  ــة للق ــادة العام ــن القي ــم م ــى بدع ــة يحظ ــة العام ــيًا يف السياس ــا أساس ــه نهًج ــي بوصف االجتامع
املســلحة األردنيــة مــن أجــل الوفــاء باألطــر الوطنيــة وااللتزامات العامليــة املتعلقة باملســاواة بني الجنســني 
وأجنــدة “املــرأة، واألمــن، والســالم”، وذلــك عــرب تطبيــق “خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار 
ــنوية”. إن  ــل الس ــة العم ــالم” ٢018-٢0٢1” و”خط ــن، والس ــرأة، واألم ــول “امل ــن 13٢5 ح ــس األم مجل
ذلــك يتحقــق أساًســا مــن خــالل إنشــاء أركانيــة النــوع االجتامعــي واللجنــة التنســيقية للنــوع االجتامعــي 
وتعيــني مستشــارة للنــوع االجتامعــي لقيــادة قضايــا النــوع االجتامعــي يف إدارة شــؤون املــرأة العســكرية، 
وميكــن تعزيــز ذلــك مــن خــالل إدراج بيــان االلتــزام باملســاواة وعــدم التمييــز يف بيــان املهام االســرتاتيجية 
الخــاص بالقــوات املســلحة األردنيــة، وإدراج اعتــامد منارصيــن أو ســفراء للنــوع االجتامعــي. إن اإلرشاف 
الداخــيل والخارجــي عــىل تطبيــق “خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 13٢5 
حــول املــرأة، والســالم، واألمــن ٢018-٢0٢1” و”خطــة العمــل الســنوية” قــوي جــًدا، ويجــب أن يرافقــه 

تــٍن ظاهــر لقضايــا النــوع االجتامعــي مــن ِقبــل كل وحــدات وتشــكيالت القــوات املســلحة األردنيــة. 

ظهــر مــن خــالل النتائــج أنــه قــد تكون هنــاك بعــض الحواجــز يف الهيكليــة الداخليــة والسياســات الخاصة    .٢7
أمــام مشــاركة املــرأة الكاملــة والهادفــة عــرب وحــدات وتشــكيالت القــوات املســلحة األردنيــة. ففــي حــني 
ــا  أن فــرص التجنيــد متاحــة للنســاء والرجــال بشــكل متســاٍو يف القــوات املســلحة األردنيــة، إال أنــه غالبً
ــة بســبب  ــن يف مناصــب معين ــة، أو تعيينه ــة التحتي ــار إىل البني ــف النســاء بســبب االفتق ــم توظي ال يت
ــام  ــرأة عــىل القي ــدرة امل ــق بق ــام يتعل ــة في ــة املوروث ــدات الثقافي ــا املعتق ــا فيه التصــورات املســبقة، مب

بــأدوار ومهــامت معينــة مثــل وحــدات امليــدان. 
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هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن التدريــب لجميــع املرتبــات حــول قضايــا النــوع االجتامعــي مبــا يف ذلــك آليــة    .٢8
ــز،  ــوع االجتامعــي، والتدريــب عــىل املســاواة، وعــدم التميي ــم عــىل الن ــم الشــكاوى للعنــف القائ تقدي
والتحيــز مــن ِقبــل القــادة واملــدراء. تحتــاج سياســات املــوارد البرشيــة أيًضــا إىل املراجعــة لضــامن تحقيــق 
عــدد كاٍف مــن الضبــاط مــن اإلنــاث واســتدامتهن يف الرتــب العليــا )مقــدم فــام فــوق( يف جميــع فئــات 

املناصــب القياديــة. 

لقــد ركــزت اســرتاتيجية إدمــاج النــوع االجتامعــي عــىل اتخــاذ تدابــري ملعالجــة بعــض الحواجــز املحتملــة    .٢9
والتحيــز يف إدارة وتقــدم املــرأة يف مهنتهــا. ومــن أجــل تحقيــق الرؤيــة امللكيــة حــول املشــاركة الفعالــة 
للمــرأة، فــإن وجــود تقريــر ســنوي لإلحصــاءات املتعلقــة بجميــع جوانــب دورة حيــاة العمــل، ســيمكن 
القــوات املســلحة األردنيــة مــن تحديــد مجــاالت األولويــة للجهــود الحاليــة واملســتقبلية نحــو تحقيــق 

النــوع االجتامعــي الكامــل. 
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امللحق أ : 

الخطة التنفيذية السرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي للقوات املسلحة األردنية 
٢٠٢١ - ٢٠٢٤

اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

الهدف االسرتاتيجي األول
توفر بيئة وثقافة بالنوع االجتامعي تساهم يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة 

وإلغاء كافة مظاهر التمييز بني الجنسني

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

إنشاء وتعزيز 1. 1
هيكليّة نقاط اتصال 

للنوع االجتامعي 
يف جميع وحدات 

وتشكيالت القوات 
املسلحة األردنية 

مرتبطني مبارشة مع 
القادة يف وحداتهم 
ومع اركانية النوع 

االجتامعي يف 
إدارة شؤون املرأة 
العسكرية )ال تقل 
عن رتبة رائد( يف 

املستويات 
)اإلدارية واالسرتاتيجيّة 
والعملياتية والتعبوية(.

تعيني )4(مستشاري 
للنوع االجتامعي 

عىل مستوى 
)وحدات وتشكيالت 

القوات املسلحة 
األردنية، سالح 

البحرية، سالح الجو، 
الخدمات الطبية 

امللكية وارتباطهم 
املبارش مع مستشار 
النوع االجتامعي يف 

إدارة شؤون املرأة 
العسكرية(٢5.

تأهيل )50( نقطة 
اتصال للنوع 

االجتامعي بحلول 
عام ٢0٢1.

تطوير الرشوط 
املرجعية ملستشاري 

النوع االجتامعي 
وضباط االرتباط.

عدد املستشارين 
اللذين تم تعيينهم.

نسبة العاملني 
املدربني 

كمستشارين للنوع 
االجتامعي.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 
الضباط، إدارة 

شؤون املرأة 
العسكرية، اللجنة 

التنسيقية للنوع 
االجتامعي، ضباط 
النوع االجتامعي.

مؤرش األداء 1.4 يف الخطة الوطنية لقرار مجلس األمن 13٢5 - اإلطار العام للمتابعة والتقييم- محدث 30 آب ٢0٢0.  ٢5



٢7 اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 2024-2021

اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

الهدف االسرتاتيجي األول
توفر بيئة وثقافة بالنوع االجتامعي تساهم يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة 

وإلغاء كافة مظاهر التمييز بني الجنسني

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

تطوير ومأسسة 1. ٢
واستدامة تدريب 
مستشاري النوع 

االجتامعي ونقاط 
االتصال للنوع 

االجتامعي سواء 
يف إدارة شؤون 

املرأة العسكرية 
أو مرتبات القوات 
املسلحة األردنية٢6.

إقرار اإلطار 
التدريبي ملستشاري 

النوع االجتامعي 
باللغة العربية.

16 مدرب أنهوا 
تدريب املدربني 

عىل اإلطار التدريبي 
للنوع االجتامعي 

بحلول ٢0٢1.

تضمني التدريب 
ضمن الخطة 

التدريبية للقوات 
املسلحة األردنية.

 
يتم اعتامد دورة 

مستشار النوع 
االجتامعي كجزء 

من نظام التدريب 
يف القّوات األردنيّة 

املسلّحة األردنية 
ويتم بالتنسيق مع 
إدارة شؤون املرأة 

العسكرية و مديريّة 
التدريب العسكري.

عدد الذكور 
واإلناث اللذين 

اكملوا التدريب 
كمستشاري للنوع 

االجتامعي يف 
القوات املسلحة 

األردنية.

 -٢0٢1
٢0٢٢

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية، 
اللجنة التنسيقية 
للنوع االجتامعي.

النشاط ٢.7 من خطة العمل السنوية للقوات املسلحة األردنية ٢019-٢0٢1.  ٢6



اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 2024-2021
٢8

اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

الهدف االسرتاتيجي األول
توفر بيئة وثقافة بالنوع االجتامعي تساهم يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة 

وإلغاء كافة مظاهر التمييز بني الجنسني

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

توفري الدعم الالزم 1. 3
لتوفري خدمات 
رعاية األطفال 

للعاملني يف القوات 
املسلحة األردنية 

ذكورا وإناثا 
لتمكينهم من 

تحقيق التوازن 
مع إعطاء األولوية 

لإلناث.

استحداث 4 
حضانات لألطفال 
بحلول عام ٢0٢4.

النسبة املئويّة من 
منتسبي القوات 
املسلحة األردنية

)النساء والرجال( 
الّذين يحصلون 

عىل خدمات رعاية 
األطفال.

عدد الحضانات التي 
تم استحداثها.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، مديرية 
مؤسسة اإلسكان 

واألشغال العسكرية، 
إدارة شؤون املرأة 
العسكرية، اللجنة 

التنسيقية للنوع 
االجتامعي.

تعزيز وتطوير 1. 4
قاعدة بيانات خاصة 

لجمع البيانات 
املتعلقة بالنوع 

االجتامعي والعنف 
القائم عىل النوع 

االجتامعي.

أنظمة قاعدة 
بيانات خاصة 

بالنوع االجتامعي 
والعنف ضد النوع 

االجتامعي.

أمتتة عملية جمع 
بيانات النوع 

االجتامعي وبناء 
نظام للمتابعة 

والتقييم الخاص بها.

-٢0٢٢
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
قيادة الرشطة 

العسكرية امللكية، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، مديرية 
األمن العسكري، 
مديرية القضاء 

العسكري، إدارة 
شؤون املرأة 

العسكرية.



٢9 اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 2024-2021

اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

الهدف االسرتاتيجي األول
توفر بيئة وثقافة بالنوع االجتامعي تساهم يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة 

وإلغاء كافة مظاهر التمييز بني الجنسني

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

توفري وتعزيز 1. 5
التدريب املتخصص 

للنساء بهدف 
تطوير قدراتهن عىل 

تنفيذ واجباتهن يف 
العمل وزيادة متثيل 

العنرص النسايئ يف 
املناصب القيادية 

ويف امليدان وخاصة 
يف مجال العمل 

العسكري واملشاركة 
يف عمليات حفظ 
السالم يف القوات.

تدريب ما نسبته 
30٪ من النساء يف 

القوات املسلحة 
األردنية بحلول عام 

.٢0٢4

 نسبة العنرص 
النسايئ اللوايت تم 

تدريبهن 
ونسبة العنرص 

النسايئ املشاركات 
يف عمليات حفظ 

السالم بعد الخضوع 
للتدريب املتخصص. 

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 
الضباط، إدارة 

شؤون املرأة 
العسكرية، مركز 
تدريب عمليات 

حفظ السالم.

تضمني مفهوم النوع 1. 6
االجتامعي ضمن 

اسرتاتيجيات القوات 
املسلحة األردنية 
بتحقيق املساواة 

وعدم التمييز.

أن يتم تضمني 
مفهوم النوع 

االجتامعي ضمن 
اسرتاتيجيات القوات 

املسلحة األردنية 
بحلول عام ٢0٢3.

عدد املؤرّشات 
املتعلّقة بالنوع 

االجتامعي الواردة 
ضمن اسرتاتيجيات 

القوات املسلّحة 
األردنيّة.

-٢0٢٢
٢0٢3

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، مديرية 
التوجيه املعنوي، 

مديرية اإلفتاء، 
إدارة شؤون املرأة 

العسكرية.



اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 2024-2021
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اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

الهدف االسرتاتيجي األول
توفر بيئة وثقافة بالنوع االجتامعي تساهم يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة 

وإلغاء كافة مظاهر التمييز بني الجنسني

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

تطوير وتنفيذ 1. 7
برنامج تدريبي 
توعوي سنوي 
خاص بالقادة 

ومدراء الوحدات و 
املديريات للتوعية 

مبفاهيم النوع 
االجتامعي والتمييز.

 تدريب ما نسبنه 
30 ٪ من القادة من 

كال الجنسني سنوياَ.

عدد القادة واملدراء 
اللذين حصلوا عىل 

جلسات تدريب 
توعوية بحلول 

.٢0٢4

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية.

تطوير و وتنفيذ 1. 8
التدريب عىل 

التوعيّة يف ما يخّص 
النوع االجتامعي 

يف سلسلة التعليم 
والتدريب من خالل 
مادة )مدخل إىل النوع 

االجتامعي ( لكافة 
مرتبات القوات 

املسلحة األردنية 
من خالل مدارس 
ومعاهد القوات 
املسلحة األردنية.

تدريس مادة 
)مدخل إىل النوع 

االجتامعي( يف 
جميع معاهد 

ومدارس القوات 
املسلحة بحلول عام 

.٢0٢1

عدد ونوع الدورات 
التدريبيّة الّتي تعقد 
للتوعية يف ما يخص 

النوع االجتامعي.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية.



31 اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 2024-2021

اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

الهدف االسرتاتيجي األول
توفر بيئة وثقافة بالنوع االجتامعي تساهم يف تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة 

وإلغاء كافة مظاهر التمييز بني الجنسني

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

بناء وتطوير وتنفيذ 1. 9
برنامج توجيهي 

للنساء بهدف تعزيز 
دعم القادة لعمل 

املرأة وتطويرها 
يف مجاالت العمل 

املختلفة مبا يضمن 
االحتفاظ بعملها.

أن تكمل 30٪ من 
النساء الربنامج 

التوجيهي سنوياً.
إعداد مسودة 

لربنامج توجيهي 
لعمليات حفظ 

السالم.
إعداد برنامج 

توجيهي للقادة 
لدعم عمل املرأة 

وتطويرها.

إعداد مسودة 
الربنامج التوجيهي 
بحلول عام ٢0٢٢.

نسبة النساء اللوايت 
اكملن الربنامج 

التوجيهي ٢0٢3-
٢0٢4

-٢0٢٢
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية.

دعم تنفيذ 1. 10
 JONAP اسرتاتيجية

االتصال يف القوات 
املسلحة األردنية من 

خالل الرتكيز عىل 
تعزيز مشاركة املرأة 
يف القطاع العسكري 

وعمليات حفظ 
السالم.

تصميم وإنتاج 3 
منتجات تواصل 
ورسائل إعالنية 

)فيديوهات، 
ملصقات، أخبار، 

قصص نجاح( يتم 
نرشها سنوياً.

عدد الرسائل 
اإلعالنية التي تم 

إنتاجها بحلول عام 
.٢0٢3

 -٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، مديرية 
التوجيه املعنوي، 

إدارة شؤون املرأة 
العسكرية.



اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 2024-2021
3٢

اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

إدماج املساواة بني الجنسني واالسرتاتيجيات املستجيبة للنوع االجتامعيالهدف االسرتاتيجي الثاين

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

إجراء مراجعة ٢. 1
لعملية تجنيد 

العنرص النسايئ 
والعمل عىل إزالة 

الحواجز واملعيقات 
التي تقف يف طريق 

تعزيز مشاركتها.

إزالة جميع الحواجز 
التي تم تحديدها 
ملراجعة مشاركة 

املرأة.

عدد الوظائف الّتي 
تّم تحديدها وفتح 
مجاالتها أمام املرأة.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية.

زيادة املشاركة ٢. ٢
العاّمة للنساء يف 
القوات املسلّحة 

األردنيّة يف العمل 
امليداين٢7 ٢8.

الوصول إىل نسبة 
3٪ من العنرص 

النسايئ يف امليدان.

نسبة الزيادة يف 
تجنيد العنرص 

النسايئ يف امليدان.
عدد العنرص النسايئ 

الذي يعمل يف 
امليدان.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية.

رفع أعداد ٢. 3
املشاركات من 
العنرص النسايئ 

يف عمليات حفظ 
السالم٢9.

زيادة النسبة ٪18 
بحلول 30٢0٢4.

نسبة املشاركات 
يف عمليات حفظ 

السالم من العنرص 
النسايئ.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، مديرية 
شؤون الضباط، 

إدارة شؤون املرأة 
العسكرية، مركز 

تدريب حفظ السالم.

يتم تعيني معظم حصص التمثيل بني ٢0-50 يف املائة - تعترب »الكتلة الحرجة« التي يصبح فيها متثيل املجموعة أكر من مجرد رمز )٢019a ،DCAF، ص ٢6(.  ٢7

ليك يكون توظيف النساء أكر جدوى، يجب أن يتم ذلك بطرق تراعي السياق الثقايف واملؤسيس والسيايس )DCAF، ٢019 أ، ص ٢6(.  ٢8

املؤرش 1.3 للخطة الوطنية األردنية 13٢5 اإلطار العام للمتابعة التقييم املحدث يف 30 آب ٢0٢0.  ٢9

املرجع السابق نفسه.   30
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اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

إدماج املساواة بني الجنسني واالسرتاتيجيات املستجيبة للنوع االجتامعيالهدف االسرتاتيجي الثاين

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

تحديد مستهدفات ٢. 4
ملساواة النوع 
االجتامعي يف 

املناصب القيادية
)تعيني العنرص 

النسايئ يف املناصب 
القيادية املتوسطة 

والعليا(31.

زيادة نسبة متثيل 
النساء يف املناصب 

القيادية من 1. ٪37 
يف عام ٢0٢0 لتصبح 

4٪ بحلول ٢0٢4.

نسبة الزيادة يف 
عدد النساء يف 

املناصب القيادية 
العليا واملتوسطة 

بحلول عام 3٢٢0٢4.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية.

دعم عملية إدماج ٢. 5
النوع االجتامعي 

يف سياسات 
واسرتاتيجيات 

القوات املسلحة 
األردنية مبا يضمن 

تحسني فرص متثيل 
العنرص النسايئ يف 
املناصب القيادية 
بالرجوع إىل نفس 

املعايري التي يتم 
اتباعها بالنسبة 

للرجال.

أن يتم مراجعة 
وتعديل ٪50 

من السياسات 
واالسرتاتيجيات 

مبا يلبي متطلبات 
إدماج النوع 

االجتامعي بحلول 
.٢0٢4

عدد السياسات التي 
تم مراجعتها سنوياً.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية.

مقدم فام فوق.   31

مقدم فام فوق.   3٢
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اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

إدماج املساواة بني الجنسني واالسرتاتيجيات املستجيبة للنوع االجتامعيالهدف االسرتاتيجي الثاين

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

تضمني تحليل النوع ٢. 6 
االجتامعي وإدماج 

النوع االجتامعي 
ضمن مؤرشات 

األداء لكافة وحدات 
القوات املسلحة 

األردنية.

تقييم ما نسبته ٪40 
من مؤرشات األداء 
يف وحدات القوات 

املسلحة األردنية 
بناء عىل النوع 

االجتامعي بحلول 
عام ٢0٢3.

عدد مؤرشات األداء 
التي تم قياسها 
بناء عىل النوع 

االجتامعي.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، إدارة شؤون 
املرأة العسكرية.

مراجعة مبادئ ٢. 7
ومدونة السلوك 

الوظيفي التي 
تتعلق بإدماج النوع 

االجتامعي لضامن 
وجود ما يشري إىل 

التأكيد عىل مفاهيم 
عدم التسامح مع 

حاالت التمييز 
ضد املرأة والعنف 
املوجه ضد النساء

ذات الصلة يف حال 
وجود أي حالة.

إعداد مسودة تقرير 
بخصوص املراجعة 

بحلول ٢0٢٢.

اعتامد مدونة 
السلوك الوظيفي 

الخاصة بإدماج 
النوع االجتامعي من 
قبل القوات املسلحة 
األردنية بحلول عام 

.٢0٢٢

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، مديرية 
القضاء العسكري، 
إدارة شؤون املرأة 

العسكرية.
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اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

إدماج املساواة بني الجنسني واالسرتاتيجيات املستجيبة للنوع االجتامعيالهدف االسرتاتيجي الثاين

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

بناء قنوات تواصل ٢. 8
رسمية )شبكة 

تواصل( للنساء يف 
القوات املسلحة 
األردنية لتعزيز 
تبادل الخربات 

وزيادة التواصل 
بني العنرص النسايئ 
باإلضافة إىل زيادة 

انخراط العنرص 
النسايئ يف القيام 

بالواجبات امليدانية 
لدعم التواصل 
واملنارصة بني 

العنرص النسايئ.

 قناة تواصل رسمية 
خاصة بالعنرص 

النسايئ يف القوات 
املسلحة األردنية.

عدد أعضاء العنرص 
النسايئ املشاركات 

يف الجلسات من 
خالل قناة التواصل 

)فعاليات اجتامعية، 
مبادرات(.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، مديرية 
التوجيه املعنوي، 

إدارة شؤون املرأة 
العسكرية.

تصميم وإجراء ٢. 9
مراجعة للبنية 

التحتية واللوجستية 
لتحديد الفجوات 

أو أي متطلبات 
غري مكتملة خاصة 

بالعنرص النسايئ 
مبا يف ذلك الزي 

الرسمي لهن.

إنهاء املراجعة 
بحلول عام ٢0٢4.

نسبة الزيادة يف 
متطلبات التدريب.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 
اإلمداد والتجهيز، 

مديرية شؤون 
األفراد، مديرية 
شؤون الضباط، 

إدارة شؤون املرأة 
العسكرية.
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اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

تأكيد املتابعة الداخلية والخارجية عىل نتائج إدماج النوع االجتامعي الهدف االسرتاتيجي الثالث

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

إعداد مسودة تقرير 3. 1
سنوي حول التقدم 

يف مشاركة املرأة 
يف القوات املسلحة 

األردنية بالتوافق مع 
JONAP

بنظام املتابعة 
والتقييم.

إعداد التقرير 
السنوي األول للفرتة 

1 /٢0٢1/1 إىل 
٢0٢1/1٢/31بحلول 

.٢0٢٢

مسوّدة تقرير سنوي 
يف نهاية كل عام.

-٢0٢1
٢0٢4

 إدارة شؤون املرأة 
العسكرية، اللجنة 

التنسيقية للنوع 
االجتامعي.

تسمية الضباط 3. ٢
املميزين من 

الجنسني يف عملهم 
يف تحقيق املساواة 

من خالل تطبيق 
 JONAP مفاهيم
واسرتاتيجية النوع 
االجتامعي كسفراء 

للنوع االجتامعي.

تسمية إثنني من 
الضباط كسفراء 

لقضايا النوع 
االجتامعي بحلول 

.٢0٢3

عدد الضباط )من 
الجنسني( اللذين تم 

تسميتهم كسفراء 
للنوع االجتامعي 
بحلول عام ٢0٢3.

-٢0٢1
٢0٢4

 إدارة شؤون املرأة 
العسكرية، واللجنة 

التنسيقية للنوع 
االجتامعي.

وضع اآلليات الالزمة 3. 3
لتطوير العالقات مع 

مؤسسات املجتمع 
املدين واملؤسسات 

املعنية بشؤون املرأة 
للتعاون يف مجال 

االستشارات والعمل 
عىل األجندة الخاصة 

باملرأة واألمن 
والسالم.

إجراء جلسة 
تشاورية واحدة كل 

سنة.

عدد االستشارات 
التي تم إنجازها مع 
مؤسسات املجتمع 
املدين واملؤسسات 

املعنية بشؤون 
املرأة. 

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية ديوان 
القيادة العامة، 

إدارة شؤون املرأة 
العسكرية، واللجنة 

التنسيقية للنوع 
االجتامعي.
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اسرتاتيجّية إدماج النوع االجتامعي للقّوات املسلّحة األردنّية ٢٠٢١-٢٠٢٤

تأكيد املتابعة الداخلية والخارجية عىل نتائج إدماج النوع االجتامعي الهدف االسرتاتيجي الثالث

املؤرشالهدفالنشاطالرقم
اإلطار 
الزمني

املسؤولّية

التأكيد عىل أن 3. 4
لدى كافة مرتبات 

القوات املسلحة 
الوعي واملعرفة 
بآلية وإجراءات 

تقديم الشكاوى ضد 
املرتبات بخصوص 

املخالفات املرتبطة 
بالتمييز ضد النوع 
والعنف ضد املرأة 
والتحرش الجنيس 

واملخالفات األخرى 
املتعلقة بحقوق 

اإلنسان.

توفري آلية محددة 
للشكاوى بحلول 

عام ٢0٢٢.

نسبة وعي املرتبات 
بآلية ومنهج تقديم 

الشكاوى 
عدد الدورات 

التوعية الخاصة 
بنرش الوعي 

بآليات ومنهجيات 
الشكاوى. 

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
قيادة الرشطة 

العسكرية امللكية، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 

الضباط، مديرية 
األمن العسكري، 
مديرية القضاء 

العسكري، إدارة 
شؤون املرأة 

العسكرية.

بناء آليات للمتابعة 3. 5
والتقييم ملتابعة 

تنفيذ اسرتاتيجية 
إدماج النوع 

االجتامعي يف 
القوات املسلحة 
األردنية بالتوازي 

مع الخطة الوطنية 
األردنية33 .

إنجاز ما نسبته 
85٪ من مخرجات 
اسرتاتيجية إدماج 
النوع االجتامعي 

يف القوات املسلحة 
األردنية.

عدد املرتبات 
اللذين تم تدريبهم 
عىل نظام املتابعة 

والتقييم 
نسبة املخرجات 
التي تم متابعتها.

-٢0٢1
٢0٢4

مديرية العمليات 
الحربية، مديرية 

التدريب العسكري، 
مديرية التخطيط 
والتنظيم، مديرية 

شؤون األفراد، 
مديرية شؤون 
الضباط، إدارة 

شؤون املرأة 
العسكرية، مركز 
تدريب عمليات 

حفظ السالم.

النشاط ٢.5 يف الخطة السنوية للقوات املسلحة األردنية ٢019 -٢0٢1.  33
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امللحق ب:

نتائج تقييم النوع االجتامعي الذايت

فعالية األداء.    .١

البعد األول: القدرات والتدريب.  أ.  

إحــدى الطــرق الرئيســية التــي يُبــذل بهــا جهــود إدمــاج النــوع االجتامعــي يف قطــاع األمــن، هــي بواســطة   )1(
ــي  ــار 3(. وينبغ ــن، مس ــاع األم ــة قط ــف لحوكم ــز جني ــي )مرك ــوع االجتامع ــا الن ــىل قضاي ــب ع التدري
عــىل التعليــم األســايس والتدريــب الخــاص بعنــارص األمــن والعدالــة أن يشــمل أدوات لتحليــل الفــوارق 
ــوع االجتامعــي،  ــاج الن ــوع االجتامعــي، وإدم ــة والعســكرية للن ــة الحاجــات األمني ــني الجنســني، وتلبي ب
والتصــدي للتحيــز الجنــيس. وهــذا مــا يســاعد يف التأكيــد عــىل أن مصطلــح “النــوع االجتامعــي” ســيصبح 
جــزًءا ال يتجــزأ يف توفــري األمــن بــداًل مــن أن يكــون إضافيًــا أو اختياريـًـا. وبالتــايل فــإن أي تدريــب إضــايف 
ــا  ــدة، وغالبً ــى عــىل هــذه القاع ــاء ســوف يُبن ــدرة عــىل البن ــرص الق ــم وف ــاط التعلي ــن أمن وأي منــط م
مــا تكــون النهــج املختلفــة رضوريــة للمرتبــات يف املراحــل األوىل مقابــل مــن هــم يف مســتوى اإلدارات 

ــا 34.  املتوســطة أو العلي

تقــوم مديريــة التوجيــه املعنــوي يف القيــادة العامــة للقــوات املســلحة األردنيــة بتنفيــذ حمــالت إعالميــة   )٢(
خاصــة بالفعاليــات واملؤمتــرات، واألنشــطة الخاصــة بحقــوق اإلنســان وخاصــة حقــوق املــرأة، وتســلط 
ــه، واإلرشــاد،  ــادة الوعــي، والتوجي ــة بزي ــا يف العمــل. كــام تقــوم املديري ــا وإدماجه الضــوء عــىل إنتاجه
بالتنســيق مــع املديريــات ذات الصلــة، مــن خــالل التوعيــة واإلعــالم لعنــارص القــوات املســلحة األردنيــة 
وأرُسهــم. وتقــوم مديريــة شــؤون الضبــاط ومديريــة شــؤون األفــراد بإعطــاء محــارضات لجميــع وحــدات 
القــوات املســلحة األردنيــة حــول قانــون خدمــة األفــراد، وقانــون التقاعــد العســكري، وقانــون الضــامن 
االجتامعــي، حيــث يُــرصح يف تلــك املحــارضات عــن كامــل حقــوق وواجبــات األفــراد الشــخصية ولــكال 

الجنســني. 

يُعطــى التدريــب عــىل إدمــاج النــوع االجتامعــي يف مختلــف دورات حفــظ الســالم التــي تتــم يف »معهــد   )3(
ــاط  ــون العســكريون يف األمــم املتحــدة. )ب( ضب ــك: )أ( املراقب ــات الســالم«، ويشــمل ذل ــب عملي تدري
ــال. )د(  ــة األطف ــني وحامي ــة املدني ــدة، حامي ــم املتح ــكري يف األم ــدين - العس ــيق امل األركان. )ج( التنس
ــات املســلحة. )و( الوعــي الحضــاري  ــون النزاع ــات الســالم. )ه( قان ــوع االجتامعــي يف عملي ــاج الن إدم
العــريب، يســتخدم »مركــز منظــامت عمليــات الســالم« املناهــج الدراســية األساســية التــي توفرهــا »األمــم 
ــة: حقــوق  املتحــدة كمــواد التدريــب األساســية ملــا قبــل نــرش القــوات« التــي تتضمــن املواضيــع التالي
اإلنســان واملــرأة والســالم واألمــن والتحــرش الجنــيس، واالعتــداء، واالســتغالل الجنــيس والعنــف الجنــيس 
القائــم عــىل النــوع االجتامعيــو العنــف الجنــيس املتصــل بالنزاعاتــو مدونــات قواعــد الســلوك واالنضبــاط 
ــة حقــوق اإلنســان واملدنيــني بصفــة عامــة،  ــز عــىل حامي يف عمليــات حفــظ الســالم، حيــث يتــم الرتكي
والنســاء واألطفــال، باإلضافــة إىل تحليــل النــوع االجتامعــي واالندمــاج، مــام يزيــد مــن وعــي املشــاركني 

ــات الســالم.  مبهــام األدوار املتخصصــة يف عملي

)DCAF( ٢019 أ، ص.31-3٢.  34
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لقــد دعمــت منظــامت محليــة ومنهــا هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، واللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون   )4(
ــاء  ــة القض ــل مديري ــريب مث ــش الع ــة - الجي ــلحة األردني ــوات املس ــة يف الق ــات الداخلي ــرأة، واملديري امل
العســكري، ومديريــة اإلفتــاء، وإدارة شــؤون املــرأة العســكرية، ومعهــد تدريــب عمليــات حفــظ الســالم 

ــة.  ــات الالزم ــد التدريب يف عق

وخــالل التدريبــات األوليــة التــي نُظمــت، تلقــى جميــع املجنديــن تدريبًــا بشــأن املســاواة بــني الجنســني   )5(
ــك(  ــا إىل ذل ــالت، وم ــىل املؤه ــول ع ــية، والحص ــدورات الدراس ــىل ال ــول ع ــات، والحص ــة بالرتقي )الخاص

ــك عواقــب هــذا الســلوك.  ــز، مبــا يف ذل وبالتحــرش الجنــيس والتميي

ففــي حــني أنــه ال يتوفــر حاليًــا برنامــج لتدريــب القــوات املســلحة األردنيــة بشــأن الترشيعــات الوطنيــة   )6(
املتعلقــة باملســاواة بــني الجنســني وسياســات النــوع االجتامعــي بشــكل كاٍف، إال أن دورات توعيــة مرتبات 
العســكريني واملدنيــني )مــن النســاء والرجــال عــىل حــد ســواء( تقدمهــا إدارة شــؤون املــرأة العســكرية 
ــل وحــدات وتشــكيالت القــوات املســلحة  ــك مــن ِقب ــب ذل ــا يُطل ــب العســكري عندم ــة التدري ومديري

األردنيــة35 . 

ــة  ــورة فعال ــي بص ــوع االجتامع ــاج الن ــم إدم ــية لتعمي ــور األساس ــن األم ــي. م ــوع االجتامع ــة الن أركاني  )7(
ــوع االجتامعــي،  ــة الن ــوع االجتامعــي، وأركاني ــا الن ــني مستشــار لقضاي ــاء القــدرات والتدريــب تعي يف بن
ونقــاط اتصــال النــوع االجتامعــي. وبنــاًء عــىل »خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة حــول »املــرأة، واألمــن، 
والســالم« ٢018-٢0٢1 36« وخطــة العمــل الســنوية 37 وانســجاًما مــع مســارات النهــوض باملســاواة بــني 
الجنســني وإدمــاج النــوع االجتامعــي »مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن« البنــد الرابــع - االســتعانة 
مبوظفــني ذوي خــربة متخصصــة بشــؤون النــوع االجتامعــي، أنشــأت القــوات املســلحة األردنيــة أركانيــة 
النــوع االجتامعــي بأطــر مرجعيــة ومنتســبني مدربــني، وحيــث يقــع املكتــب عمليًــا ضمــن إدارة شــؤون 
املــرأة العســكرية، واســتناًدا إىل أفضــل املامرســات التــي نشــأت عــن ذلــك، فإنــه ميكــن للمستشــارين يف 

قضايــا النــوع االجتامعــي أن ينجــزوا مهامهــم بشــكل أفضــل عندمــا تتوفــر لهــم الــرشوط التاليــة:

وجــود قيــادة تؤكــد أن تعزيــز املســاواة بــني الجنســني هــو أمــر محــوري لنجــاح مهمــة املؤسســة  )أ( 
ــكرية.  العس

يحتــاج موظفــو النــوع االجتامعــي إىل التدريــب عــىل املســائل املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي املتصلة  )ب( 
 . مهم مبها

يحتاج موظفو النوع االجتامعي )من مستشارين ونقاط اتصال( إىل وصف وظيفي واضح.  )ج( 

يحتــاج العاملــون عــىل شــؤون النــوع االجتامعــي إىل بعــض الصالحيــات والوضــوح بشــأن مهامهــم،  )د( 
ومــوارد كافيــة مبــا يف ذلــك الوقــت واملوظفــون املســاعدون. 

ــات  ــادل املعلوم ــهل تب ــي تس ــوع االجتامع ــؤون الن ــي ش ــني موظف ــي ب ــم مهن ــبكة دع ــود ش وج )ه( 
الرئيســية وتــؤدي إىل أفضــل املامرســات. 

كــام نصحــت بــه رئيســة إدارة شــؤون املــرأة العســكرية خــالل االجتــامع الــذي عقدتــه عــرب تطبيــق ZOOM بتاريــخ ٢٢ كانــون األول/ديســمرب ٢0٢0 مــع   35
زميالتهــا يف األمــم املتحــدة لشــؤون املــرأة مــن أجــل توضيــح نتائــج تقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت.

النتيجة 1.1.  36

النشاط 1.1.1.11-1.1.1.9.  37



اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 2024-2021
40

البعد الثاين: الحصول عىل الخدمات.  ب.  

تؤكــد قيــادة القــوات املســلحة األردنيــة أن جميــع أفــراد القــوات املســلحة األردنيــة ميكنهــم اإلبــالغ عــن 
أي جرميــة وعليهــم أن يتوقعــوا أنــه ســيتم التحقيــق فيهــا. 

البعد الثالث: بيانات عن الجرائم املتصلة بالنوع االجتامعي.  ج.  

تتــوىل قيــادة الرشطــة العســكرية كل اإلحصــاءات املتعلقــة بالعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي   )1(
ــكاوى املتعلقــة  ــاء العســكري الش ــادة الرشطــة العســكرية ومديريــة القض ــوىل قي ــط. كــام تت فق
مبنتســبي القــوات املســلحة األردنيــة، أمــا الشــكاوى املتعلقــة باألطــراف املدنيــة فتُحــال إىل مديريــة 

األمــن العــام 38. 

يتــم النظــر يف الشــكاوى ضــد مرتبــات القــوات املســلحة األردنيــة برفــع الشــكوى إىل القائــد املبــارش ويتــم   )٢(
تشــكيل هيئــة تحقيــق عســكرية داخليــة أو مشــرتكة إذا كانــت هنــاك أطــراف مــن وحــدات عســكرية 

أخــرى وبالتنســيق مــع مديريــة القضــاء العســكري. 

القوانني، والسياسات، والتخطيط.    .٢

البعد الرابع: القوانني واملعاير الوطنية، واإلقليمية، والدولية.   أ.  

أطر العمل الدولية.   )١(

تشــمل األُطُــر الدوليــة الرئيســية اتفاقيــة القضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة لعــام 1979،  )أ( 
وإعــالن ومنهــاج عمــل بيجــني لعــام391995، وقــرار مجلــس األمــن رقــم 13٢5 )٢000(، وتســعة قــرارات 
ــز ضــد املــرأة،  ــة القضــاء عــىل كل أشــكال التميي ــة بـــ »املــرأة، واألمــن، والســالم«40. إن اتفاقي ذات صل
بوصفهــا إحــدى املعاهــدات الدوليــة األساســية لحقــوق اإلنســان يف منظومــة األمــم املتحــدة، تتطلــب من 
الــدول األعضــاء أن تتعهــد بالتزامــات قانونيــة بــرورة احــرتام، وحاميــة، وتعزيــز حقــوق املــرأة. ويشــمل 
ذلــك الحاميــة مــن العنــف املتعلــق بالنــوع االجتامعــي، ومشــاركة املــرأة يف الحيــاة العامــة والسياســة، 

والقضــاء عــىل التمييــز يف القــوة العاملــة41. 

ــزَم  ــز ضــد املــرأة، عــام 199٢، واألردن ُمل ــة القضــاء عــىل كل أشــكال التميي صــادق األردن، عــىل اتفاقي )ب( 
قانونًــا بتنفيــذ أحــكام االتفاقيــة وتقديــم تقاريــر كل أربــع ســنوات عــن األنشــطة التــي تُتخــذ لالمتثــال 
اللتزاماتهــا. ولغايــة هــذا التاريــخ، قــدم األردن ســتة تقـــارير دوريــة إلـــى اللجنـــة املعنيــة بالقضــاء عــىل 

كــام نصحــت بــه مديــرة إدارة شــؤون املــرأة العســكرية خــالل االجتــامع الــذي عقدتــه عــرب تطبيــق ZOOM بتاريــخ ٢٢ كانــون األول/ديســمرب ٢0٢0 مــع   38
زميالتهــا يف األمــم املتحــدة لشــؤون املــرأة مــن أجــل توضيــح نتائــج تقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت.

إطــار للتغيــري، ناشــئ عــن املؤمتــر العاملــي الرابــع املعنــي باملــرأة عــام 1995، ويتألــف مــن 1٢ مجــااًل هاًمــا مــن مجــاالت االهتــامم املتصلــة باملرأة.مزيــد   39
https://beijing20.unwomen.org/en/about#:~:text=The%20Platform%20for%20Action%20imagines%20 :ــط ــرب الراب ــات ع ــن املعلوم م

.a%20world%20where،process%20unleashed%20remarkable%20political%20will%20and%20worldwide%20visibility

تتكــون خطــة العمــل الســنوية مــن القــرارات التاليــة: قــرار مجلــس األمــن 13٢5 )٢000(، 18٢0 )٢008(، 1888 )٢009(، 1889 )٢009(، 1960 )٢010(،   40
.)٢019( ٢493 ،)٢019( ٢467 ،)٢015( ٢٢4٢ ،)٢013( ٢1٢٢ ،)٢013( ٢106

 .https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx  41
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لتمييــز ضــد املــرأة وتــم اســتعراض آخــر تقريــر يف كانــون الثــاين/ ينايــر 4٢٢017. وكانــت اإلشــارة الوحيــدة 
للمــرأة يف القــوات املســلحة األردنيــة، مبوجــب املــادة 8، التــي ترتكــز عــىل متثيــل املــرأة عــىل الصعيــد 
الــدويل، هــي مــا يــيل: ˝للمــرأة˝ دور رئيــيس تؤديــه يف مختلــف وحــدات وتشــكيالت القــوات املســلحة، 
وقــد تــم إنشــاء إدارة شــؤون املــرأة العســكرية، لتشــجيع املــرأة عــىل القيــام بــدور أكــر فعاليــة يف القوات 
املســلحة األردنيــة وتعزيــز دورهــا يف مجــاالت جديــدة، مثــل املشــاركة يف قــوات حفــظ الســالم والقيــام 
ــدات  ــريب )وح ــش الع ــة - الجي ــلحة األردني ــوات املس ــبات الق ــارك منتس ــاء، تش ــة بالنس ــامت خاص مبه
ــاركة يف  ــا املش ــن أهمه ــات وكان م ــامت والواجب ــدان( يف امله ــدات املي ــة ووح ــة امللكي ــات الطبي الخدم
ــاين األردين )الكونغــو(،  ــا(، ومستشــفى الخــط الث ــة )ليبريي ــع األردني ــث والراب مستشــفيات الخطــني الثال
وقــوات املهــامت الخاصــة )أفغانســتان(، وقــد أدت هــذه املشــاركة إىل »تعزيــز قــدرة املــرأة عــىل تحمــل 

املســؤولية والقيــادة وزيــادة مــدى إملامهــا ومعرفتهــا بجيــوش البلــدان األُخــرى. . . « 43

أطر العمل الوطنية.   )٢(

ــون يف الحقــوق  ــام القان ــز أم ــص عــىل املســاواة “دون متيي ــذي ين ــي ال ــزم بدســتوره الوطن إن األردن مل )أ( 
والواجبــات عــىل أســاس العــرق، أو اللغــة، أو الديــن”44 45، وبامليثــاق الوطنــي الــذي ينــص عــىل املســاواة 
بــني الرجــل واملــرأة “مبوجــب القانــون، وال يجــوز التمييــز بينهــام يف الحقــوق والواجبــات بغــض النظــر 

ــن”46.  عــن االختــالف يف العــرق، أو اللغــة، أو الدي

ــة  ــن املؤسســات والسياســات الدفاعي ــوات املســلحة وغريهــا م ــم الق ــي تحك ــني الت ينبغــي عــىل القوان )ب( 
ــك  ــل تل ــني، وأن تجع ــني الجنس ــاواة ب ــر باملس ــق األم ــا يتعل ــري عندم ــاهم يف التغي ــا، أن تس ــة له التابع
املؤسســات أكــر دعــاًم للنســاء والرجــال عــىل حــد ســواء خــالل حياتهــم املهنيــة، وأن تكــون أكــر قــدرة 
عــىل تلبيــة االحتياجــات األمنيــة والعســكرية املتنوعــة لجميعهــم خــالل عملياتهــم داخــل وخــارج البــالد. 
ويعنــي ذلــك ضــامن عــدم وجــود متييــز رســمي عــىل أســاس الجنــس، ويعنــي بالتــايل أن تتغلــب القوانــني 
والسياســات عــىل الحواجــز الرســمية التــي تحــول دون املســاواة بــني الجنســني، كحظــر التحــرش الجنــيس 
وغــريه مــن الســلوكيات التمييزيــة عــىل ســبيل املثــال، ومتكــني النســاء والرجــال مــن العمــل عــىل قــدم 

املســاواة مــن خــالل مراعــاة مســؤوليات الرعايــة الخاصــة بهــم47. 

ــول  ــن 13٢5 ح ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــة لتنفي ــة األردني ــل الوطني ــة العم ــام ٢018 خط ــى األردن ع تبن )ج( 
»املــرأة، واألمــن، والســالم« ٢018-٢0٢1، وهــذا يتفــق مــع املســار رقــم ٢- أطــر السياســات ملركــز جنيــف 
لحوكمــة قطــاع األمــن املتعلقــة بإدمــاج املســاواة بــني الجنســني يف الحوكمــة األمنيــة، وتشــمل خطــة 
ــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول »املــرأة، واألمــن، والســالم« ٢018- ــذ ق ــة لتنفي ــة األردني العمــل الوطني

https://jordan.unwomen. :األمــم املتحدة.)٢015(.التقريــر الوطنــي الســادس املقــدم إىل اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املرأة.مأخــوذ مــن  4٢
.org/en/digital-library/publications/2016/6/jordan-sixth-national-periodic-report-to-the-cedaw-committee

كــام نصحــت بــه رئيســة إدارة شــؤون املــرأة العســكرية خــالل االجتــامع الــذي عقدتــه عــرب تطبيــق ZOOM بتاريــخ ٢٢ كانــون األول/ديســمرب ٢0٢0 مــع   43
زميالتهــا يف األمــم املتحــدة لشــؤون املــرأة مــن أجــل توضيــح نتائــج تقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت.

الفصل الثاين.   44

ــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة يف عــام ٢015 )ص.13( أن إفــال “الجنــس” أو “نــوع  ــة املعني ــر الــدوري الســادس املقــدم إىل اللجن يوضــح التقري  45
الجنــس” )كأســاس محظــور للتمييــز وتوصيــة اللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــىل التمييــز ضــد املــرأة إلدراجهــا يف الدســتور( ال يشــكل أساًســا للتمييــز بــني 
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20 املواطنــني، وأن مصطلــح “األردنيــني” يشــمل النســاء والرجــال دون متييز.)انظــر الرابــط

.)jordan/attachments/publications/final%20english%20book2.pdf?la=en&vs=2010

46  الفصل 5، الفقرة 6.

DCAF  47، ٢019 ب، ص٢9. 
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٢0٢1 أربعــة أهــداف اســرتاتيجية، مــن ضمنهــا الهــدف االســرتاتيجي رقــم ١ املتعلــق بالقطــاع األمنــي 
والعســكري - تحقيــق االســتجابة ملراعــاة فــوارق النــوع االجتامعــي واملشــاركة املجديــة للمــرأة يف قطــاع 
األمــن ويف عمليــات الســالم، وهنــاك نتيجتــان محددتــان للهــدف االســرتاتيجي رقــم 1: تهيئــة بيئــة داخــل 
القطــاع األمنــي والعســكري تســتجيب لالحتياجــات واألوليــات األمنيــة والعســكرية للمــرأة، وتــؤدي إىل 
اســتقطاب املــرأة، وتقدمهــا، وقيادتهــا. وزيــادة فــرص مشــاركة املــرأة وقيادتهــا يف العمليــات والبعثــات 

الدوليــة. 

ــن،  ــرأة، واألم ــول »امل ــن 13٢5 ح ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــة لتنفي ــة األردني ــل الوطني ــة العم ــوم خط تق )د( 
ــة أي دالالت أو  ــل إزال ــن أج ــات م ــتمرة للترشيع ــة األردن املس ــة مراجع ــالم« ٢018-٢0٢1 مبتابع والس
ــع  ــرأة إىل مناصــب صن ــري لضــامن وصــول امل ــام الحظــت الحاجــة إىل اتخــاذ تداب ــة، ك مــؤرشات متييزي
القــرار، وبشــكل عــام، توفــري اآلليــة التــي تعمــل عــىل تحســني مشــاركة املــرأة يف الجهــود األردنيــة للســالم 
واألمــن. إن إحــدى املبــادرات ذات األولويــة العاليــة يف إطــار النتيجــة رقــم 1. 1 مــن الهــدف رقــم 1، هــي 
إجــراء تقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت، وهــو مــا يخــدم الغــرض مــن تحديــد أي فجــوات بــني أنشــطة 
ــن، والســالم«  ــرأة، واألم ــس األمــن 13٢5 حــول »امل ــرار مجل ــذ ق ــة لتنفي ــة األردني خطــة العمــل الوطني
٢018-٢0٢1 وأفضــل املامرســات فيــام يتعلــق مبشــاركة املــرأة يف قطــاع األمــن عــىل قــدم املســاواة وقــد 

ُحــددت هــذه الفجــوات يف امللحــق )أ(. 

ال متيــز القوانــني، واألنظمــة، والتعليــامت املعمــول بهــا يف القــوات املســلحة األردنيــة بــني الجنســني، وال  )ه( 
توجــد أي قيــود عــىل دور املــرأة يف القــوات املســلحة األردنيــة، بيــد أن التنفيــذ العميل لسياســة املســاواة، 
يف عمليــات التوظيــف عــىل ســبيل املثــال، ال يوفــر للمــرأة الفرصــة يف الحصــول عــىل العديــد مــن األدوار، 
ــىل  ــة ع ــود املفروض ــببني: القي ــك إىل س ــود ذل ــائق، ويع ــلحة، أو س ــة مس ــكري، أو وظيف ــق عس كملح
ميزانيــات التوظيــف. وطريقــة تفكــري ومواقــف املســؤولني حــول التجنيــد الذيــن مييلــون الختيــار الرجــال 
عــىل النســاء. وعــىل صعيــد إيجــايب، طلبــت القــوات الخاصــة يف القــوات املســلحة األردنيــة مؤخــرًا تجنيــد 

املزيــد مــن النســاء يف مياديــن القــوات الخاصــة وتأهيلهــن يف الــدورات التدريبيــة امليدانيــة الالزمــة48. 

إن جاللــة القائــد األعــىل للقــوات املســلحة األردنيــة - الجيــش العــريب يوجــه القيــادة العامــة باســتمرار  )و( 
عــىل متكــني وتفعيــل دور املــرأة يف القــوات املســلحة األردنيــة. لقــد طلــب عطوفــة، رئيــس هيئــة األركان 
ــة  ــلحة األردني ــوات املس ــاء يف الق ــدد النس ــادة ع ــأن زي ــة بش ــداد دراس ــريب، إع ــش الع ــرتكة - الجي املش
بالصبغــة العســكرية وكيفيــة تحقيــق ذلــك، والعمــل جــاٍر عــىل تجنيــد إنــاث بالصبغــة العســكرية مــن 

ِقبــل مديريــة شــؤون الضبــاط49. 

تــم رصــد امتثــال القــوات املســلحة األردنيــة للقوانــني والسياســات الوطنيــة املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي  )ز( 
بعــد توجيهــات مــن جاللــة القائــد األعــىل ورئيــس هيئــة األركان املشــرتكة بشــأن دور املــرأة يف الجيــش، 
مــن خــالل آليــات املتابعــة، والتقييــم، واإلبــالغ يف تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار 
مجلــس األمــن 13٢5 حــول »املــرأة، واألمــن، والســالم« ٢018-٢0٢1 وخطــة العمــل الســنوية. ويف هــذا 
الصــدد، يتعــني عــىل جميــع اإلدارات تقديــم تقاريــر ســنوية عــن خطــط عملهــا، وعــن التقــدم املُحــرز 
يف تحقيــق مــؤرشات األداء لديهــا، إىل مســاعد رئيــس هيئــة األركان املشــرتكة لــإلدارة والقــوى البرشيــة. 

كــام نصحــت بــه رئيســة إدارة شــؤون املــرأة العســكرية خــالل االجتــامع الــذي عقدتــه عــرب تطبيــق ZOOM بتاريــخ ٢٢ كانــون األول/ديســمرب ٢0٢0 مــع   48
زميالتهــا يف األمــم املتحــدة لشــؤون املــرأة مــن أجــل توضيــح نتائــج تقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت.

املرجع السابق نفسه.   49
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وتتــوىل إدارة شــؤون املــرأة العســكرية تقديــم التقاريــر عــن خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار 
مجلــس األمــن 13٢5 حــول »املــرأة، واألمــن، والســالم« ٢018-٢0٢1 وخطــة العمــل الســنوية الخاصــة 
ــة  ــل الوطني ــة العم ــة يف خط ــتوى الحكوم ــىل مس ــا ع ــة العلي ــة التوجيهي ــي، إىل اللجن ــوع االجتامع بالن

األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول »املــرأة، واألمــن، والســالم« ٢018-50٢0٢1. 

ــل  ــالح والتأهي ــز اإلص ــان ملرك ــوق اإلنس ــي لحق ــز الوطن ــن املرك ــارات م ــة زي ــة الخارجي ــمل الرقاب تش  )ح( 
العســكري التابــع لقيــادة الرشطــة العســكرية - يف القــوات املســلحة األردنيــة وتســهل مديريــة ديـــوان 
القيــادة العامــة التعـــاون والتشـــاور بــني جميــع الجهــات، وهــي كثــريًا مــا تبحث عــن املعلومــات املتعلقة 
بالنــوع االجتامعــي وقضايــا حقــوق اإلنســان مــن أجــل مشــاركتها مــع املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان51. 

البعد الخامس: السياسات، واإلجراءات، والتنسيق املؤسيس.  ب.  

االتجــاه االســرتاتيجي، إن بيــان مهمــة القــوات املســلحة األردنيــة والتخطيــط االســرتاتيجي الحــايل ال يشــري   )1(
إىل أي مصطلــح للتمييــز أو التحيــز، إال أنــه بنفــس الوقــت ال يوجــد مــا يذكــر يف تعليــامت وسياســات 
القــوات املســلحة أو مصطلحــات تشــري إىل املســاواة بــني الجنســني وعــدم التمييــز، الدراســة التــي تهــدف 
إىل زيــادة مشــاركة املــرأة يف القــوات املســلحة األردنيــة )انظــر الفقــرة رقــم 18( متلــك القــدرة عــىل تعزيز 

التــزام القــوات املســلحة األردنيــة باملســاواة بــني الجنســني وإرصارهــا االســرتاتيجي عــىل ذلــك. 

تتمثــل الجهــة الرئيســية املعنيــة بالنــوع االجتامعــي يف إدارة شــؤون املــرأة العســكرية وتشــمل واجبــات   )٢(
ــات،  ــدات، واملســتخدمات املدني ــر وضــع السياســات العامــة املتعلقــة بشــؤون الضابطــات، واملجن املدي
وإجــراء الدراســات املتعلقــة بشــؤون املــرأة العســكرية، ووضــع أو تعديــل التعليــامت مبــا يتناســب مــع 
خصوصيــة املــرأة العســكرية واحتياجاتهــا، وتقديــم املشــورة بشــأن توظيــف املــرأة بطــرق غــري متييزيــة. 

خطــة العمــل الســنوية. يف عــام ٢019، قامــت القــوات املســلحة األردنيــة بوضــع خطــة عمــل ســنوية   )3(
لتوجيــه جهــود إدمــاج النــوع االجتامعــي مــن ِقبــل إدارة شــؤون املــرأة العســكرية واللجنــة التنســيقية، 
ــذ  ــة لتنفي ــوارد الالزم ــة، وامل ــر الزمني ــداف، واألط ــمل األه ــوح تش ــددة بوض ــل مح ــة عم ــي خط وه
ــة  ــر بوضــوح، ويوضــح الجــدول رقــم أ-1 كيفي ــم، وإعــداد التقاري ــة، والتقيي ــات الرقاب املســؤوليات وآلي

ــي.  ــوع االجتامع ــا الن ــل الســنوية لقضاي معالجــة خطــة العم

املرجع السابق نفسه.   50

املرجع السابق نفسه.   51
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الجدول رقم أ-١. استجابة خطة العمل السنوية لقضايا النوع االجتامعي

استجابة خطة العمل السنويةمسألة النوع االجتامعي

تطويــر قــدرات اللجنة التنســيقية للنــوع االجتامعي باملتابعــة والتقييم	 الرقابة

مرتبات شؤون النوع 
االجتامعي

مستشار النوع االجتامعي	 
نقطة اتصال النوع االجتامعي	 
أركانية النوع االجتامعي	 
اللجنة التنسيقية للنوع االجتامعي	 
الفريق العامل التقني املعني بالنوع االجتامعي	 

إجراء تقييم النوع االجتامعي الذايت	 إدماج النوع االجتامعي
إجراء تحليل االحتياجات التدريبية	 
تنظيم حلقات عمل، وحلقات دراسية، ودورات تدريبية للتوعية	 
إنشــاء مكتــب للنــوع االجتامعــي، تعيــني مستشــار للنــوع االجتامعــي 	 

وتحديــد مســؤولياته
تشكيل اللجنة التنسيقية للنوع االجتامعي مع الرشوط املرجعية	 
وجــود كل مــن املــرأة والرجــل يف جميــع الوحــدات وتكليفهــام باملهــام، 	 

والوظائــف، والتعيينات نفســها
وضع وتنفيذ دورة دراسية ملستشار النوع االجتامعي	 
إدماج النوع االجتامعي يف نظم التعليم والتدريب	 

من خالل جلسات التوعية	 التحرش الجنيس والتمييز
عملية تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات	 

العنف القائم عىل النوع 
االجتامعي

من خالل جلسات التوعية	 
عملية تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات	 

تكافؤ الفرص يف الدورات التدريبية	 املساواة بني الجنسني
زيادة النسبة املئوية من النساء املدربات واملؤهالت	 
ــي )يف 	  ــوع االجتامع ــارات الن ــة العتب ــية املراعي ــاكل األساس ــري الهي توف

ــتي ــم اللوجس ــدان( والدع املي

بناء قدراتها ومتكينها من خالل دورات تدريبية محددة	 النهوض باملرأة / تقدم املرأة
إجراء تدريب موجه لبناء مهارات قيادة املرأة والحكم	 
زيــادة النســبة املئوية للنســاء املدربــات واملؤهالت يف امليــدان )إىل ٪3(	 
حصول املرأة عىل برامج اللغات األجنبية	 
زيادة عدد النساء املشاركات يف بعثات حفظ السالم	 
ــويل 	  ــن ت ــا م ــكرية لتمكينه ــرأة العس ــية للم ــارات األساس ــل امله صق

املناصــب اإلداريــة والقياديــة
ضامن الهياكل األساسية املناسبة )للوظائف امليدانية(	 
إرشاكهم يف مختلف لجان صنع القرار حسب تخصصهم ورتبهم	 



45 اسرتاتيجية إدماج النوع االجتامعي

للقوات املسلحة األردنية - الجيش العريب 2024-2021

ــب  ــج الجوان ــو دم ــة نح ــة الوطني ــي وامللكي ــزام الوطن ــة االلت ــلحة األردني ــوات املس ــادة الق ــرت قي أظه  )4(
ــات  ــتوى العملي ــرتاتيجي ومس ــتوى االس ــل يف املس ــرة العم ــات دائ ــي والتزام ــوع االجتامع ــة بالن املتعلق
مــن خــالل خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول »املــرأة، واألمــن، 
والســالم« ٢018-٢0٢1 وخطــة العمــل الســنوية، أســهمت قيــادة القــوات املســلحة األردنيــة يف املؤمتــر 
الرفيــع املســتوى الــذي تــم عــن بُعــد عــرب اإلنرتنــت يف ٢1 ترشيــن األول / أكتوبــر ٢0٢0 مبناســبة الذكــرى 
ــوع االجتامعــي.  ــادة إصــاح قطــاع األمــن املســتجيب للن ــوان قي الســنوية لقــرار مجلــس األمــن 13٢5، بعن

ــج مــن الدعــم املقــدم مــن األمــم املتحــدة للمــرأة  ــل نشــاطات خطــة العمــل الســنوية هــو مزي متوي  )5(
األردنيــة وميزانيتهــا، ولكــن حتــى تاريــخ اليــوم مل يتــم تســجيلها رســميًا مــن ِقبــل اإلدارات املاليــة للقــوات 
ــا أي تتبــع للنفقــات املتعلقــة باألنشــطة املتصلــة بإدمــاج النــوع  املســلحة األردنيــة، كــام ال يوجــد حاليً
ــة ســلوك وظيفــي  ــة مدون ــدى القــوات املســلحة األردني ــري الســلوك، ل ــق مبعاي ــام يتعل االجتامعــي، وفي
ــف الشــامل  ــري أفضــل املامرســات املتبعــة يف منظمــة حل ــام ٢017 اســتناًدا إىل معاي ــا ع متــت مراجعته

األطلــيس. 

العالقات املجتمعية.    .٣

البعد السادس: التصورات العامة.  أ.  

تُعــد العالقــات املجتمعيــة والتصــورات العامــة أمــرًا أساســيًا لكســب ثقــة املجتمــع املحــيل وضــامن قــدرة   )1(
ــز جنيــف لحوكمــة قطــاع  ــم 1 يف مرك ــا. إن املســار رق ــة احتياجــات موظفيه مؤسســة األمــن عــىل تلبي
األمــن يــويص مبــا يــيل: التعامــل املبــارش مــع املجتمعــات املحليــة بطريقــة تشــاركية؛ خلــق العمليــات 
التــي تســمح باالســتامع إىل مختلــف اآلراء، والتأكــد مــن أنــه ســيُعمل بحســب هــذه اآلراء، والتأكيــد عــىل 

الشــفافية وعــىل إعــالم املجتمــع حــول التغيــريات يف الخدمــات أو املامرســات5٢. 

ينظــر أفــراد املجتمــع إىل القــوات املســلحة األردنيــة بعــني التقديــر، واالحــرتام، والثقــة، والشــعور باألمــان،   )٢(
وينظــر املجتمــع املــدين إىل القــوات املســلحة نظــرة إيجابيــة للغايــة. ُجمعــت هــذه املعلومــات مــن ِقبــل 
مديريــة التوجيــه املعنــوي ومتــت مشــاركتها مــع اإلدارات/املديريــات ذات الصلــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
فــإن إدارة شــؤون املــرأة العســكرية تتجــاوب مــع االســتبيانات التــي تقدمهــا منظــامت حكوميــة أُخــرى، 
ــاٍت لكتابــة مقــاالت يف املنتديــات الدوليــة عــن دور املــرأة يف القــوات املســلحة  ــا مــا تتلقــى طلب وغالبً
األردنيــة، وتُســند ملديريــة الثقافــة العســكرية مهمــة إعطاء محــارضات توعويــة يف املــدارس والجامعات53. 

ــن خــالل  ــل مناســبة م ــة عم ــا بيئ ــة أنه ــوات املســلحة األردني ــاه الق ــدين تج ــع امل ــر نظــرة املجتم تظه  )3(
األعــداد املرتفعــة للمتقدمــني الراغبــني باالنضــامم إىل صفوفهــا مــن كال الجنســني، لطاملــا كانــت ومــا زالــت 
القــوات املســلحة األردنيــة محــط إعجــاب واحــرتام جميــع األردنيــني مــن مختلــف الفئــات والطبقــات، 
بســبب مهنيتهــم وكفاءتهــم عــىل كل املســتويات، وكانــت القــوات املســلحة األردنيــة مــن أوىل املؤسســات 

التــي عملــت عــىل إدمــاج املــرأة ومشــاركتها يف العمــل العســكري. 

ــم  ــة األم ــوق اإلنســان، هيئ ــة وحق ــب املؤسســات الدميقراطي ــاون يف أوروبا/مكت ــن والتع ــف لحوكمــة قطــاع األمــن )DCAF(، منظمــة األم ــز جني مرك  5٢
املتحــدة للمــرأة.)٢019أ(.إدارة قطــاع األمــن، وإصــالح القطــاع األمنــي، والنــوع االجتامعــي، مجموعــة أدوات منــط النــوع االجتامعــي واألدوات األمنيــة.

Geneva: DCAF، OSCE/ODIHR، UN Women، ص٢9.
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تشــارك القــوات املســلحة األردنيــة يف العديــد مــن املهــام والواجبــات اإلنســانية داخــل األردن وخارجــه،   )4(
مــام ينعكــس إيجابًــا عــىل مســتوى إنجــاز املهمــة عــىل أرض الواقــع، ويســهم يف إبــراز صورتهــا املرشقــة 
وحســن ســمعتها، وبدورهــا تقــوم مديريــة التوجيــه املعنــوي وبالرشاكــة والتنســيق املســتمر مــع وســائل 
ــة، بتبنــي مهمــة القــوات املســلحة األردنيــة يف مجــاالت العمليــات، وتُظهرهــا يف وســائل  اإلعــالم املحلي

اإلعــالم بشــكل يليــق بالرســالة التــي تقدمهــا. 

يتمتــع األردن ببيئــة آمنــة ومســتقرة عــىل الرغــم مــن األوضــاع غــري املســتقرة يف املنطقــة، حيــث تقــوم   )5(
القــوات املســلحة األردنيــة ومختلــف األجهــزة األمنيــة بواجباتهــا عــىل أكمــل وجــه وعــىل أعــىل مســتوى 
مــن التنســيق والرشاكــة مــع مختلــف مؤسســات الدولــة وقــد جعــل أداؤهــم هــذا باإلضافــة إىل تطبيــق 
القانــون، مــن األردن بلــًدا يتمتــع مواطنــوه وســكانه باألمــن والســالم يف املجتمــع. ومــن خــالل النــدوات 
ــوات  ــاهمت الق ــة، س ــات املدني ــات، واملؤسس ــات، والكلي ــا يف الجامع ــم تنفيذه ــي يت ــارضات الت واملح
ــات والوحــدات العســكرية يف  ــور، فوجــود الثكن ــام مــع الجمه ــات وئ ــة يف إقامــة عالق املســلحة األردني

املناطــق الســكنية ال يؤثــر ســلبًا عــىل املواطنــني وال يحــد مــن حركتهــم أو يعطــل مصالحهــم. 

البعد السابع: التعاون والتشاور مع الشعب.  ب.  

بشكل عام، تتعاون القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية مع جميع الجهات ذات الصلة. 

املساءلة واملراقبة.    .٤

البعد الثامن: الشكاوى املقدمة ضد منتسبي القوات املسلحة األردنية.  أ.  

يتطلــب املســار 5 ملركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن الثقافــة املؤسســية لزيــادة مشــاركة املــرأة والتنــوع   )1(
ــيس،  ــرش الجن ــة للتح ــا الداخلي ــة للقضاي ــات تأديبي ــا آلي ــة أن لديه ــات األمني ــن املؤسس ــام أن تضم الع
واالعتــداء الجنــيس، والنــرش، وأن جميــع املوظفــني عــىل درايــة بهــا54. وميكــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق 

التدريــب. 

لــدى القــوات املســلحة األردنيــة عمليــة شــكاوى داخليــة مرتبطــة بالنظــام القضــايئ األردين حيــث يتــوىل   )٢(
املدعــي العــام التحقيــق يف القضيــة وفًقــا لألحــكام القانونيــة املعمــول بهــا ثــم تتــم إحالــة القضايــا إىل 
مديريــة القضــاء العســكري، وتكــون مديريــة القضــاء العســكري، املمثلــة باملدعــي العــام يف املديريــة أو 
يف الوحدات العســكرية، مؤهلـــة لتلقـــي الشــكاوى ضد األفــــراد والضباط العســكريني، ســواء كانت تلك 
الشــكاوى مــن شــخص مــدين أو عســكري، ويف الوقــت نفســه ميكــن لصاحــب الشــكوى تقديــم شــكواه 

للمراكــز األمنيــة التــي تُحيــل بدورهــا هــذه الشــكاوى إىل مديريــة القضــاء العســكري. 

ــة القضــاء  إن الســلطة املختصــة بالفصــل يف الدعــاوى التــي يكــون أحــد أطرافهــا عســكريًا هــي مديري  )3(
العســكري حيــث تُتخــذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة مــن خاللهــا. إن القيــادة العامــة للقــوات املســلحة 
األردنيــة هــي مؤسســة رســمية تخضــع لجميــع القوانــني، واللوائــح، والتعليــامت املعمــول بهــا يف اململكــة 

األردنيــة الهاشــمية. 

رصحــت القــوات املســلحة األردنيــة بأنــه مل يتــم اإلبالغ عــن أي حــاالت للعنف املتصــل بالنــوع االجتامعي   )4(
ضــد أفــراد مــن القــوات املســلحة األردنيــة، ولهــذا الســبب ال يوجــد تحليــل لألمنــاط يف الشــكاوى، كــام 

DCAF، ٢019 أ، ص35.   54
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أنــه ال توجــد تقاريــر عــن تدابــري تأديبيــة داخليــة. إن التدريــب عــىل عمليــة تقديــم الشــكاوى 55 وآليتهــا 
غــري متوفــرة لعنــارص القــوات املســلحة األردنيــة، إال أن مديريــة القضــاء العســكري تتعامــل مــع جميــع 
ــم شــكواه  ــتيك تقدي ــتطيع املش ــام يس ــخص عســكري، ك ــن ش ــدين أو م ــرف م ــن ط ــواء م الشــكاوى س
لــدى مديريــة األمــن العــام التــي بدورهــا تحيــل هــذه الشــكاوى إىل مديريــة القضــاء العســكري. ويتــم 
التنســيق بــني الرشطــة العســكرية امللكيــة ومديريــة األمــن العــام عــن طريــق تشــكيل لجــان تحقيــق 
مشــرتكة، تصــدر قراراتهــا عــن طريــق إدارة القضــاء العســكري. ويف حــال تقديــم شــكوى، يكــون للقضــاء 
ــون تشــكيل  ــة العســكرية، وقان ــون اإلجــراءات الجنائي ــا لقان العســكري ســلطة النظــر يف الشــكوى وفًق

املحاكــم العســكرية، وقانــون العقوبــات العســكرية. 

البعد التاسع: الرقابة الداخلية والخارجية.  ب.  

ــادة الوحــدات  ــل ق ــة مــن ِقب ــة عــىل القــوات املســلحة األردني ــة الداخلي ــم الرقاب ــة. تت ــة الداخلي الرقاب  )1(
والتشــكيالت، ومــن ِقبــل مكتــب املفتــش العــام، ومن ِقبــل التفتيشــات املربمجــة، باإلضافة إىل التفتيشــات 

املفاجئــة مــن ِقبــل مديريــة األمــن العســكري. 

الرقابــة الخارجيــة. تشــمل الرقابــة الخارجيــة عمليــة إقــرار امليزانيــة عــن طريــق الربملــان األردين، وعمليــة   )٢(
التقــي مــن خــالل هيئــة مكافحــة الفســاد، وتتــوىل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة واللجنــة 
التوجيهيــة العليــا عــىل املســتوى الحكومــي اإلرشاف عــىل تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ 
قــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول »املــرأة، واألمــن، والســالم« ٢018-٢0٢1، ويف حــني أن منظــامت املجتمــع 
ــة  ــات بصف ــور االجتامع ــا بحض ــمح له ــه يُس ــا، إال أن ــة العلي ــة التوجيهي ــاء يف اللجن ــت أعض ــدين ليس امل

مراقبــني. 

التدريــب. ال يوجــد تدريــب ألعضــاء هيئــة الرقابــة الداخليــة والخارجيــة فيــام يتصــل بالقضايــا املتعلقــة   )3(
ــوع االجتامعــي.  بالن

هيئة املوظفني.    .٥

البعد العارش: التجنيد وآلية االختيار.  أ.  

مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن مســار 5- تحــدي الثقافــة املؤسســية لزيــادة مشــاركة املــرأة والتنوع   )1(
العــام، هــي مســائل تتطلــب أن تضمــن املؤسســات األمنيــة والعســكرية وجــود آليــات وأنظمــة للمــوارد 
ــخ مــن الخدمــة يف مجموعــة واســعة مــن  ــة 56، لقــد اســتُثنيَت النســاء عــرب التاري ــة غــري متييزي البرشي
الوظائــف داخــل القــوات املســلحة وخاصــة يف املواقــع القتاليــة. وقــد طرحــت عــدة أســباب الســتبعاد 
النســاء مــن القتــال ومــن أدوار أخــرى معينــة، تــرتاوح بــني حجــج مفادهــا أن النســاء غــري قويــات جســديًا 
مبــا فيــه الكفايــة وأن الفــرق املختلطــة بــني الجنســني تجــازف بتقويــض متاســك الوحــدة57، خوفـًـا مــن أن 

55  كــام نصحــت بــه مديــرة إدارة شــؤون املــرأة العســكرية خــالل االجتــامع الــذي عقدتــه عــرب تطبيــق ZOOM بتاريــخ ٢٢ كانــون األول/ديســمرب ٢0٢0 
مــع زميالتهــا يف األمــم املتحــدة لشــؤون املــرأة مــن أجــل توضيــح نتائــج تقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت.

DCAF، ٢019 أ، ص35.   56

متاســك الوحــدة هــو مفهــوم عســكري، يُعــرَّف بأنــه »الرتابــط بــني الجنــود بطريقــة تحافــظ عــىل إرادتهــم والتزامهــم تجــاه بعضهــم البعــض، والوحــدة،   57
واملهمــة املنجــزة، عــىل الرغــم مــن ضغــوط القتــال أو املهمــة«.ال تــزال الحجــج قامئــة عــىل أن إرشاك النســاء يف الوحــدات التــي تكونــت مــن رجــال فقــط 

ســابًقا ســيتعارض مــع ترابــط الجنــود أو العمــل الجامعــي للوحــدة.
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الرجــال قــد يترصفــون بطــرق غــري عقالنيــة مــن أجــل حاميــة زميالتهــم اإلنــاث يف ســاحة القتــال، بيــد أن 
التجــارب اإليجابيــة للبلــدان التــي تســمح للمــرأة بالخدمــة العســكرية يف جميــع األدوار تثــري الشــكوك 
يف صحــة هــذه الشــكوك، وأن املزيــد واملزيــد مــن البلــدان بــدأت تزيــل جميــع الحواجــز الرســمية أمــام 

النســاء الــاليت يخدمــن يف القــوات58. 

ــة وتتــامىش وفــق  ــدى القــوات املســلحة األردني ــة املعتمــدة ل ــد مقيــدة ضمــن املوازن ــة التجني إن عملي  )٢(
النقــص الحاصــل بشــكل عــام، وتعتمــد نســبة التجنيــد يف القــوات املســلحة األردنيــة عــىل احتياجــات 
وحداتهــا وتشــكيالتها مــن العنــرص النســايئ، كــام يتــم احتســاب عــدد النســاء املدنيــات إىل العــدد الــكيل 
ــة مــن النســاء العســكريات يف  ــع نســبتهن، يف حــني أن األعــداد املطلوب ــؤدي إىل رف مــن النســاء مــام ي
امليــدان تبقــى قليلــة لقلــة عــدد النســاء يف امليــدان والرتفــاع النســبة اإلجامليــة بســبب النســاء املدنيــات، 
ويف محاولــة لزيــادة املشــاركة العســكرية للنســاء، متــت دراســة إمكانيــة تحويــل املســتخدمات املدنيــات 
ــه تبــني أن معظــم تلــك النســاء ال تســتويف الحــد  مــن الصبغــة املدنيــة إىل الصبغــة العســكرية، غــري أن
األدىن مــن رشوط الخدمــة العســكرية، لذلــك ال بــد مــن القيــام بعمليــة تجنيــد للنســاء العســكريات59. 

ــالف  ــتثناء اخت ــني، باس ــبة للجنس ــها بالنس ــي نفس ــد ه ــجيع التجني ــة لتش ــة املوضوع ــري الحالي إن التداب  )3(
ــة  ــة، واللياق ــات األمني ــة، واملوافق ــالت األكادميي ــا املؤه ــاث، أم ــة لإلن ــة البدني ــول، واللياق ــوزن، والط ال
ــام  ــراد ه ــؤون األف ــاط وش ــؤون الضب ــي ش ــني. إن مديريت ــىل كال الجنس ــق ع ــا فتنطب ــة، وغريه الصحي
ــا وأفــراًدا  املديريتــان املعنيتــان بعمليــة التجنيــد، ومــن خــالل تواجــد فــرق التجنيــد التــي تضــم ضباطً
ــوات  ــا لحاجــة الق ــا وفًق ــاث أحيانً ــد اإلن ــم تجني ــد، يت ــة التجني ــإلرشاف عــىل عملي ــن كال الجنســني ل م
املســلحة األردنيــة - الجيــش العــريب، وعــىل ســبيل املثــال التجنيــد لحســاب )كليــة األمــرية عائشــة، الكليــة 

ــة(.  ــكرية امللكي العس

إن عدد النساء الاليت يتم تجنيدهن أقل بكثري من عدد الرجال ألسباب عديدة، منها:  )4(

صعوبة تدريب النساء يف مهن معينة.  )أ( 
مواقع الوحدات العسكرية من املناطق السكنية، وصعوبة النقل من وإىل املوقع.  )ب( 

االفتقار إىل البنية األساسية الالزمة الستيعاب النساء.  )ج( 
املعايري والتقاليد يف املجتمع متنع النساء من التنقل بعيًدا عن مناطقهن السكنية.  )د( 

هناك نقص يف مرافق رعاية األطفال يف معظم الوحدات العسكرية.  )ه( 

ــا ملختلــف املؤهــالت الفرعيــة، مبــا يف ذلــك  تعتمــد عمليــة آليــة التجنيــد عــىل توافــر عــدة رشوط وفًق  )5(
)املؤهــالت األكادمييــة، املوافقــات األمنيــة، الصحــة، اللياقــة البدنيــة(، وهــذه الــرشوط تنطبــق عــىل كال 
الجنســني وميكــن تحقيقهــا، لكــن ال يوجــد تدريــب واضــح أو دورة محــددة للمشــاركني يف عمليــة التجنيد 
مــن أجــل ردع أو كشــف املواقــف التمييزيــة ضــد املــرأة أو الرجــل، إال أن مديــر شــؤون الضبــاط ومديــر 
شــؤون األفــراد يعطيــان توجيهــات ألركانيــة التجنيــد بشــكل دوري ويتابعــان األداء فيــام يتعلــق بذلــك. 
ويتــم تقديــم كل أســامء املتقدمــني للوظيفــة إىل مديريــة األمــن العــام إلســداء املشــورة بشــأن أي ســوابق 

أمنيــة أو جنائيــة بصفــة عامــة، واســتناًدا إىل الــرد يُنظــر يف الطلــب للقبــول أو الرفــض. 

DCAF، ٢019 ب، ص٢9.  58

ــح  ــون األول ٢0٢0 لتوضي ــخ ٢٢ كان ــاء مــن خــالل زووم بتاري ــة عــرب لق ــرة إدارة شــؤون املــرأة العســكرية، القــوات املســلحة األردني كــام نصحــت مدي  59
ــي.  ــوع االجتامع ــم الن ــول تقيي ــتجابات ح االس
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البعد الحادي عرش: استبقاء املوظفني.  ب.  

ــع  ــن جمي ــلحة م ــوات املس ــتفيد الق ــيك تس ــال رضوري ل ــاء والرج ــن النس ــكل م ــل ل ــاج الكام إن اإلدم  )1(
املهــارات والقــدرات املتاحــة ألفــراد الخدمــة وألفــراد البلــد وليكونــوا ممثلــني للمجتمــع الــذي يخدمونــه. 
إن الحــق يف الخدمــة يف القــوات املســلحة هــو جانــب مــن جوانــب حــق الشــخص يف املشــاركة الكاملــة 
ــن  ــوع يعكــس التكوي كمواطــن، فضــاًل عــن حقــوق اإلنســان األخــرى. وإن وجــود قطــاع عســكري متن

الدميوغــرايف للبلــد الــذي ميثلــه، يتمتــع برشعيــة عامــة أكــرب60. 

ــدول الســبع  ــة يف ال ــة الفعلي ــة للنســاء العامــالت يف الخدم ــغ متوســط النســبة املئوي ــام ٢018، بل يف ع  )٢(
ــامل  ــف ش ــة حل ــاء منظم ــع أعض ــو( 11. 5٪ ويف جمي ــيس )النات ــامل األطل ــف ش ــة حل ــة ملنظم الرشيك
األطلــيس والــدول الرشيكــة بلــغ املتوســط 11. 3 ٪، 61 الشــكل أ-٢ يبــني نطــاق معــدالت مشــاركة أعضــاء 

ــدول الرشيكــة.  ــيس وال منظمــة شــامل األطل
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الشكل أ-٢ يبني نطاق معدالت املشاركة بالنسبة ألعضاء منظمة حلف شامل األطليس والدول الرشيكة. 

ــث  ــة. حي ــوات املســلحة األردني ــا النســاء يف الق ــل به ــن أن تعم ــي ميك ــىل األدوار الت ــود ع ــد قي ال توج  )3(
متثــل النســاء حاليًــا مــا نســبته 13٪ مــن مجمــوع العاملــني يف القــوات املســلحة األردنيــة، وتشــمل هــذه 
النســبة جميــع النســاء بالصبغــة العســكرية والصبغــة املدنيــة مبــا يف ذلــك عمومــي مرتبــات الخدمــات 

DCAF  60، ٢019 ب، ص 11-10.

منظمــة حلــف شــامل األطليس.)٢018(.موجــز التقاريــر الوطنيــة للــدول األعضــاء يف منظمــة حلــف شــامل األطلــيس والــدول الرشيكــة املنتســبة إىل لجنــة   61
منظمــة حلــف شــامل األطلــيس املعنيــة بالنــوع االجتامعــي، ص.٢0-19.
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ــكرية 1. ٪39  ــة العس ــدان بالصبغ ــدات املي ــالت يف وح ــاء العام ــبة النس ــكل نس ــة، وتش ــة امللكي الطبي
وتعتــرب رتبــة )رائــد( أعــىل رتبــة لضابطــات امليــدان حاليًــا حيــث بــدأ العمــل بتجنيــد ضابطــات امليــدان 
ــاين عــام ٢0٢٢.  ــة مقــدم يف النصــف الث ــا )54( وســيتم ترقيتهــن لرتب ــغ عددهــن حاليً يف عــام ٢005 ويبل

ال توجــد قيــود عــىل األدوار التــي ميكــن أن تؤديهــا املــرأة يف القــوات املســلحة األرنيــة - الجيــش العــريب،   )4(
ــا 8. 83٪ مــن إجــاميل عــدد العاملــني يف القــوات املســلحة األردنيــة، وتشــمل  حيــث متثــل النســاء حاليً
هــذه النســبة جميــع النســاء العســكريات واملدنيــات، مبــا يف ذلــك الرواتــب العامــة للخدمــات الطبيــة 
ــكرية 1. ٪39،  ــة العس ــة ذات الطبيع ــدات امليداني ــالت يف الوح ــاء العام ــبة النس ــكل نس ــة. وتش امللكي
ــدأ تعيينهــن يف عــام ٢005،  ــث ب ــد، حي ــة رائ ــدان رتب ــا ضابطــات املي ــت إليه ــة وصل وبلغــت أعــىل رتب

ــام 6٢٢0٢٢.  ــاين مــن ع ــة املقــدم يف النصــف الث ــا 54، وســريقني إىل رتب ــغ عددهــن حاليً ويبل

نســبة الرتــب العســكرية للنســاء خــارج وحــدات الخدمــات الطبيــة امللكيــة عــىل النحــو التــايل )العقيــد   )5(
)0. 74( املقــدم )3. ٢3( الرائــد )8. 86( النقيــب )5. 48( ، مــالزم أول )11. 56( مــالزم )7. 35( وكيــل أول 
51٪ وكيــل 87٪ رقيــب أول 53٪ رقيــب 56٪ عريــف 40٪ جنــدي 78٪ تلميــذ / طالــب 16. 0٢٪ طالــب 

عسكري ٪36.  
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تســتهدف القــوات املســلحة األردنيــة - الجيــش العــريب الوصــول بنســبة مشــاركة املــرأة ضابطــة ميــدان   )6(
ــرأة.  ــة للم ــاركة اإلجاملي ــتهدفة للمش ــبة مس ــدد نس ــام ٢0٢1، وإن مل تح ــول ع إىل 3٪ بحل

كام نصحت ركن أول من خالل اجتامع مع هيئة األمم املتحدة بتاريخ ٢3 كانون األول ٢0٢0.  6٢
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ــا بحقــوق متســاوية فيــام يتعلــق بالرعايــة الصحيــة، والســكن، والتقاعــد،  يتمتــع الرجــال والنســاء حاليً  )7(
ــام  ــا و3 أي ــوة موجــودة )90 يوًم ــة، وإجــازة األمومــة واألب ــة، واالســتحقاقات األرسي واالســتحقاقات املالي
تباًعــا(. هنــاك أحــكام تتعلــق بـــ »ســاعة الرضاعــة الطبيعيــة« للمرضعــات، أمــا بالنســبة للمــرأة الحامــل 
ــة يف بعــض الوحــدات  ــا الصحــي، وتوجــد دور حضان ــد الوحــدة وحســب وضعه ــرتك املوضــوع لقائ في
العســكرية، وتتســم سياســة القــوات املســلحة األردنيــة كمؤسســة أمنيــة بتحقيــق املســاواة بــني الجنســني، 
وذلــك لعــدة أســباب منهــا ضعــف التــوازن بــني العمــل والحيــاة، واالفتقــار إىل تقديــم الدعــم للنســاء 
الحوامــل وآبــاء األطفــال الصغــار، وهــي مــن بــني األســباب األكــر شــيوًعا والتــي تدفــع املنتســبني إىل تــرك 
العمــل يف القــوات املســلحة األردنيــة بعــد انتهــاء مــدة الخدمــة مبــارشة، لــذا فــإن الفشــل يف التعامــل 

مــع هــذه القضايــا يقــوض القــدرة63. 

ــاًل طــوال هــذه الفــرتة،  ــح حام ــزواج أو مــن أن تصب ــا املــرأة مــن ال ــع فيه ــي مُتن املراحــل الدراســية الت  )8(
ــايل: ــو الت ــىل النح ــك ع وذل

 يكون التوظيف مرشوطًا بأن تكون غري متزوجة خالل فرتات التدريبكلية األمرة منى للتمريض
والدراسة

ضباط امليدان

 ال مانع من الزواج إذا مل تكن حاماًل خالل فرتة الفحص والتدريبالفنيون مبختلف الصنوف
الطبي

بالنســبة للتعيينــات/ نقــل املنتســبني، تعتمــد املســائل التاليــة عنــد نقــل املوظفــني وتغيريهــم مــن مــكان   )9(
إىل آخــر دون متييــز عــىل أســاس النــوع االجتامعــي. الشــواغر يف الوحــدة بحســب الدرجــة، الحاجــة إىل 
ــكن،  ــكان الس ــص، وم ــل، والتخص ــاءة يف العم ــدة، والكف ــل الوح ــة عم ــب طبيع ــة وبحس ــوف معين صن

ــد الوحــدة.  ــات قائ والتصنيــف الطبــي، والوضــع االجتامعــي، وتوصي

الفــوارق يف األجــور بــني الجنســني، إن الفــارق يف متوســط املرتبــات بــني النســاء والرجــال هــو مقيــاس   )10(
للمســاواة بــني الجنســني. ففــي عــام ٢018 بلــغ الفــارق يف األجــور بــني الجنســني يف القطــاع العــام 13. 
ــاىض النســاء والرجــال  ــة، فيتق ــا يف القــوات املســلحة األردني 8٪)صحيفــة جــوردن تاميــز عــام ٢018( أم
أجــوًرا متســاوية عــن نفــس املهمــة، والرتبــة، والوظيفــة. ورغــم ذلــك، فــإن الفــوارق بــني الجنســني تحدث 
نتيجــة لعوامــل هيكليــة، مــام يــؤدي إىل أن معــدل النســاء يف القــوات املســلحة األردنيــة الــاليت يتقاضــني 
ــا،  ــب العلي ــة، فعــدم وجــود املــرأة يف الرت أقــل مــن معــدل أجــور الرجــال يف القــوات املســلحة األردني
ــدى  ــة ل ــدة الخدم ــول م ــون ط ــة، وك ــور عالي ــف ذات أج ــن يف وظائ ــاليت يعمل ــاء ال ــدد النس ــة ع وقل
النســاء قصــريًا نســبيًا عــن الرجــال، كلهــا عوامــل تــؤدي إىل وجــود تفــاوت يف معــدل األجــور بــني النســاء 
والرجــال، وميكــن معالجــة هــذا األمــر مــن خــالل ضــامن حصــول املــرأة عــىل نفــس الفــرص لبلــوغ الرتــب 
العليــا وتيســري اســتبقاء املــرأة، إن مراقبــة الفجــوة يف األجــور بــني الجنســني ســنويًا هــي إحــدى الوســائل 
لقيــاس التقــدم املحــرز يف مبــادرات املســاواة بــني الجنســني وكذلــك تحســني املشــاركة مــن ِقبــل املــرأة. 
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التقاعــد والضــامن االجتامعــي. يحظــى جميــع منتســبي القــوات املســلحة األردنيــة بعقــد خدمــة مدتــه   )11(
عــرشون عاًمــا، ويف بعــض الحــاالت حديثـًـا ميتلــك البعــض عقــًدا ملــدة خمــس ســنوات ويجــدد، كــام اتبــع 
ــث يســتطيع الرجــال والنســاء مــن  ــاط لحســاب )فرســان املســتقبل( حي ــد الضب مؤخــرًا يف نظــام تجني
منتســبي القــوات املســلحة البقــاء يف الخدمــة بعــد انتهــاء مــدة العقــد أو إنهــاء الخدمــة. وقــد يلجــأ 
العديــد مــن النســاء إىل اختيــار التقاعــد بعــد انتهــاء مــدة الخدمــة مــام قــد يحــول دون بقائهــن للوصــول 

إىل الرتــب العليــا أو املناصــب القياديــة العليــا. 

البعد الثاين عرش: التكليفات، النرش، الرتقيات، املكافآت.  ج.  

التكليفــات. ال يُحظــر عــىل املــرأة شــغل أي منصــب يف القــوات املســلحة األردنيــة، إال أن االتجــاه الســائد   )1( 
ــض يف  ــرة للتمري ــرأة، ومدي ــؤون امل ــرة إدارة ش ــاًل كمدي ــدودة، مث ــب مح ــرأة مناص ــغل امل ــو أن تش ه
الخدمــات الطبيــة امللكيــة، وآمــرة مركــز تدريــب املــرأة العســكرية واملناصــب اإلداريــة، وهنــاك بعــض 
ــل  ــة العم ــبب طبيع ــك بس ــق، وذل ــل يف املناط ــادة فصائ ــل ق ــال مث ــىل الرج ــرًا ع ــون حك ــب تك املناص

ــن العمــل.  ــن م ــة الســتيعاب وجــود النســاء يف هــذه األماك ــة األساســية الالزم ــار إىل الهيكلي واالفتق

املشــاركة يف عمليــات حفــظ الســالم. تُتــاح للنســاء والرجــال )املتزوجــني أو العازبــني( فــرص متســاوية يف   )٢(
الحصــول عــىل املهــام والنــرش املرغــوب فيهــا، فابتــداًء مــن ترشيــن األول / أكتوبــر ٢0٢0، شــكلت النســاء 
ــع نســاء  ــاط األركان )املجمــوع 9. 8٪ أرب ــات و7. 1٪ مــن ضب 15. 4٪ مــن الخــرباء العســكريني يف البعث
مقابــل 37 رجــاًل(. أمــا العــدد اإلضــايف املطلــوب مــن النســاء لتحقيــق هــدف األمــم املتحــدة لعــام ٢0٢0، 

فهــو 3 نســاء64. 

بيــد أن املــرأة تواجــه أيًضــا بعــض العقبــات املتصلــة بنــرش بعثــات حفــظ الســالم. فبصفــة عامــة، يقتــرص   )3(
ــة بالرجــال. وقــد  ــة مقارن ــة املطلوب ــن املهــارات اللغوي ــاليت يحمل ــة للنســاء ال ــك عــىل النســبة املئوي ذل
ــرأة، والســالم،  ــن 13٢5 حــول امل ــس األم ــرار مجل ــذ ق ــة لتنفي ــة األردني ــل الوطني عالجــت “خطــة العم
واألمــن ٢018-65٢0٢1 »وخطــة العمــل الســنوية للقــوات املســلحة األردنيــة« 66، هــذه املســألة بشــكل 
رصيــح مــن خــالل تقديــم دروس يف اللغتــني اإلنجليزيــة والفرنســية للضابطــات لزيــادة فرصهــن وقيادتهن 

يف عمليــات الســالم. 

ــنوات  ــب س ــىل حس ــاث ع ــور واإلن ــن الذك ــاط م ــة الضب ــوم ترقي ــة، تق ــب إرادة ملكي ــات. مبوج الرتقي  )4(
الخدمــة يف نفــس الرتبــة والتأهيــل، وتتــم ترقيــة كل فــوج يف الوقــت نفســه. فاالســتثناء الوحيــد للرتقيــة 
هــو العقبــات كمثــال الحصــول عــىل اإلجــازات ملــدة تســعني يوًمــا أو أكــر غــري مدفوعــة األجــر، أو وجــود 
قضيــة جاريــة، أمــا بالنســبة لضبــاط الصــف )مــن الذكــور واإلنــاث( فيكــون الرتفيــع حســب الشــاغر عــىل 

أال يتجــاوز خدمتــه بنفــس الرتبــة خمــس ســنوات67.

https://peacekeeping.un.org/sites/default/:النســاء يف حفــظ الســالم: عــدم التــوازن يف النــوع االجتامعــي، ترشيــن األول/أكتوبــر ٢0٢0، مأخــوذ مــن  64
.files/operational_effect_and_women_peacekeepers_october_2020.pdf

نتائج ٢.1.  65

النشاط 10.٢.  66

كــام أشــارت إليــه ركــن /1 نــوع اجتامعــي خــالل االجتــامع الــذي عقدتــه عــرب تطبيــق ZOOM بتاريــخ ٢3 كانــون األول/ديســمرب ٢0٢0 مــع زميالتهــا يف   67
األمــم املتحــدة لشــؤون املــرأة مــن أجــل توضيــح نتائــج تقييــم النــوع االجتامعــي الــذايت للقــوات املســلحة األردنيــة.
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البعد الثالث عرش: اإلرشاد والدعم.  د.  

ــه،  ــز التوجي ــالل تعزي ــن خ ــة م ــري التقليدي ــل غ ــن العم ــرأة يف أماك ــدم امل ــاح وتق ــاعد نج ــوف يس س  )1(
ــة  ــل، والرعاي ــه، والتواص ــة أن التوجي ــن األدل ــرية م ــة كب ــد مجموع ــة. وتؤك ــج الرعاي ــل، وبرام والتواص
رضوريــة لتقــدم املــرأة يف أماكــن العمــل غــري التقليديــة وتوفــر فائــدة للمرتبــات وللمؤسســات68، لذلــك 

ــة.  ــلحة األردني ــوات املس ــادة يف الق ــر الق ــرتاتيجية لتطوي ــة اس ــه أولوي ــون التوجي ــب أن يك يج

تقــدم القــوات املســلحة األردنيــة حاليًــا برامــج إرشــاد رســمي للمــرأة تتضمــن ورش عمــل، ومحــارضات،   )٢(
ودورات تتعلــق باإلرشــاد الدينــي، والتثقيــف األمنــي، ومكافحــة التطــرف، والضبــط والربــط العســكري، 

وإدمــاج النــوع االجتامعــي. 

ال يســمح القانــون العســكري بتكويــن جمعيــات نســائية / أعضــاء، بيــد أن رابطــات وشــبكات املنتســبني   )3(
ــر  ــرأة واســتبقائها، وهــي توف ــاه امل ــز رف ــا يف تعزي ــوات املســلحة ميكــن أن تلعــب دوًرا هاًم داخــل الق
معلومــات عــن الخدمــات، والدعــم املعنــوي، والفــرص االجتامعيــة، وفــرص التوجيــه، والتواصــل املهنــي، 
فضــاًل عــن املســاهمة يف السياســات واملامرســات املؤسســية للمســاعدة عــىل كفالــة تلبيــة االحتياجــات 

املتغــرية للمنتســبني. 

البعد الرابع عرش: البنية التحتية واملعدات.  ه.  

ــدات  ــك وح ــمل ذل ــاء. ويش ــبة للنس ــق مناس ــة مراف ــلحة األردني ــوات املس ــع الق ــض مواق ــد يف بع وج
ــة تســاعد النســاء  ــري خاصــة موضوع ــاك تداب ــس، وهن ــري املالب ــرف لتغي ــن ســكن، وغ لالغتســال، وأماك
يف عمليــات الوصــول إىل تلــك املرافــق حســب االقتضــاء. الــزي الرســمي متوفــر للنســاء غــري أنــه يُســمح 
للنســاء بارتــداء مالبــس مدنيــة أثنــاء حملهــن )نظــرًا لعــدم توفــر الــزي الرســمي للحوامــل(. إن عمــل 
النســاء يف امليــدان محــدود جــًدا بســبب االفتقــار إىل البنيــة التحتيــة يف املرافــق الصحيــة. كــام يتعــني عــىل 

النســاء ارتــداء معــدات حاميــة خاصــة بالرجــال مثــل الســرتات الواقيــة مــن الرصــاص. 

الثقافة املؤسسية.    .٦

البعد الخامس عرش: فهم قضايا إدماج النوع االجتامعي والعالقات بني املنسبني من الذكور واإلناث.  أ.  

مركــز جنيــف لحوكمــة قطــاع األمــن مســار 5- تحــدي الثقافــة املؤسســية لزيــادة مشــاركة املــرأة والتنوع   )1(
العــام، هــي مســائل تتطلــب أن تضمــن املؤسســات األمنيــة وجــود ثقافــة شــاملة باســتخدام إطــار مــن 

التنــوع واإلدمــاج، وإظهــار التــزام كبــار القــادة مــن خــالل اعتــامد نهــج مــن أعــىل إىل أســفل69. 

وقــد اســتُكمل بــذل الجهــود )مــع خطــة العمــل الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 13٢5   )٢(
حــول املــرأة، والســالم، واألمــن ٢018-٢0٢1 وخطــة العمــل الســنوية( ملعالجــة قضايــا النــوع االجتامعــي، 
ــة بالنــوع االجتامعــي. ويف الوقــت  ولتوفــري الوعــي، والتدريــب، والتخصــص، ولتنفيــذ اإلجــراءات املتصل

https://defence.ــن ــرتجاع م ــم االس ــرتاليا: ص 31.ت ــيدين: أس ــاع األسرتالية.س ــوات الدف ــاء يف ق ــة النس ــان ٢01٢.معامل ــوق اإلنس ــرتالية لحق ــة األس اللجن  68
 .humanrights.gov.au/sites/default/files/community-guide.pdf

DCAF، ٢019 أ، ص35.   69
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ــة  ــة بشــأن أهمي ــوات املســلحة األردني ــني منتســبي الق ــة ب ــاٍل مــن املعرف الحــايل، ال يوجــد مســتوى ع
معالجــة القضايــا املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي، وإن وجــود الخطــط االســرتاتيجية املوجــودة حاليًــا إلدمــاج 
ــدورات، واملحــارضات، وورش العمــل التــي تخــص هــذا املوضــوع ســيعمل  النــوع االجتامعــي وعقــد ال

عــىل زيــادة الوعــي لــدى منتســبي ومنتســبات القــوات املســلحة األردنيــة. 

ــني  ــز ب ــط والتميي ــد أن التنمي ــك. بي ــا ذل ــزم فيه ــي يل ــن الت ــات مــن كال الجنســني يف األماك وجــود مرتب  )3(
ــل يف  ــل فيعم ــا الرج ــة أم ــرأة يف األدوار اإلداري ــل امل ــل أن تعم ــن املفض ــه م ــائعان، إذ إن ــني ش الجنس
امليــدان، ال توجــد أعــداد متســاوية مــن املتدربــني مــن الذكــور واإلنــاث يف الــدورات التدريبيــة ألن نســبة 

ــة تتجــاوز نســبة النســاء.  ــوى العامل ــور يف الق الذك

البعد السادس عرش: القيادة والعرض العام.  ب.  

ــا  ــل أيًض ــر ب ــدار األوام ــالل إص ــن خ ــط م ــس فق ــيًا لي ــتويات دوًرا رئيس ــىل كل املس ــادة ع ــب الق يلع  )1(
باعتبارهــم قــدوة يعطــون للقــوات املســلحة الشــكل الثقــايف املؤســيس، فهــم مــن يحــددون أي نــوع مــن 
الســلوك ســتتم مكافأتــه ومــا الــذي ســيتم التســامح معــه ومــا الــذي ســتتم املعاقبة عليــه. إنهــم يجددون 
نــربة ثقافــة املؤسســة مــن خــالل الطريقــة التــي يتفاعلــون بهــا مــع املوظفــني اآلخريــن، ولــيك تــوىل تدابري 
املســاواة بــني الجنســني ومراعــاة منظــور النــوع االجتامعــي االهتــامم الــالزم واملــوارد الالزمــة، يجــب أن 
ــار القــادة، فضــاًل عــن دعــم املســؤولني واملؤثريــن مــن املســتويات  ــال مــن كب ــزام فعَّ ــاك الت يكــون هن
األدىن. وفضــاًل عــن ذلــك، فــإن االلتــزام عــىل مســتوى القيــادة باملســاواة بــني الجنســني وباإلدمــاج ميكــن 
أن يتجــىل مــن خــالل مشــاركة املؤسســات األمنيــة والعســكرية العامــة املتعلقــة بهــا، مثــل اليــوم العاملــي 
للمــرأة واملهرجانــات الدينيــة والثقافيــة، فضــاًل عــن االحتفــاالت العســكرية واملناســبات التــي تــربز فيهــا 

مســاهمة املــرأة70. 

ــر،  ــالل األوام ــن خ ــني م ــني الجنس ــاواة ب ــة باملس ــلحة األردني ــوات املس ــزام الق ــن الت ــري ع ــم التعب يت  )٢(
والتعليــامت، وتشــكيل لجــان مثــل اللجنــة التنســيقية للنــوع االجتامعــي لضــامن تنفيــذ خطــة العمــل 
الوطنيــة األردنيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس األمــن 13٢5 حــول “املــرأة، واألمــن، والســالم” ٢018-٢0٢1 وخطة 
العمــل الســنوية، بيــد أن مســألة النــوع االجتامعــي ال تــزال يف بدايتهــا71. فــال يوجــد التــزام اســرتاتيجي 
ــع القــرار، حيــث إن  ــادة، كــام أن النســاء والرجــال ال يشــاركون عــىل قــدم املســاواة يف صن واضــح للقي
ــة مــع الرجــال.  ــا باملقارن ــكاد يكــون معدوًم ــع القــرار ي ــا يف مســتوى صن عــدد النســاء يف املناصــب العلي

DCAF  70، ٢019ب، ص٢7. 

تجاوب القوات املسلحة األردنية يف تقييم النوع االجتامعي الذايت.   71
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امللحق ج:

التوصيات والنتائج عن تقييم منظور إدماج النوع االجتامعي

ــب حــددت  ــل احتياجــات التدري ــع مالحظــة أن تحلي ــي م ــوع االجتامع ــذايت للن ــم ال ــج التقيي ــىل نتائ ــاًء ع بن
الحاجــة إىل ثقافــة تنظيميــة عــززت املســاواة بــني الجنســني يف مــكان العمــل يف جميــع جوانــب التوظيــف يف 

ــة مبــا يــيل: ــأن تقــوم القــوات املســلحة األردني ــة، يــوص ب القــوات املســلحة األردني

عمــل تقريــر ســنوي يتتبــع تحســني مشــاركة املــرأة يف القــوات املســلحة األردنيــة عــرب دورة حيــاة الخدمة،    .1
ليشــمل عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص االســتقطاب، والتوظيــف، والتدريــب، والتعليــم، والتعلــم، والتطوير، 

والتعيينــات، والتوزيــع، وإدارة القــدرات والوظائــف واالحتفــاظ بهــا، وإدارة القــوى العاملــة. 

االســتمرار يف دعــم وإثبــات التــزام القيــادة العليــا بإدمــاج النــوع االجتامعــي مــع إدراج هــدف اســرتاتيجي    .٢
لبيــان مهمــة القــوات املســلحة بشــأن التــزام القــوات املســلحة بتحقيــق املســاواة بــني الجنســني وعــدم 

التمييــز. 

تســمية كبــار الضبــاط )نســاًء ورجــااًل( كمنارصيــن / ســفراء للنــوع االجتامعــي يظهــرون بشــكل واضــح    .3
يف دعــم املســاواة بــني الجنســني مــن خــالل تنفيــذ الخطــة الوطنيــة األردنيــة واســرتاتيجية إدمــاج النــوع 

االجتامعــي. 

ــن،  ــني متثيله ــادة لتحس ــي والقي ــر املهن ــل التطوي ــن أج ــاء م ــص للنس ــب متخص ــذ تدري ــر وتنفي تطوي   .4
وتقدمهــن، واســتبقائهن، والوصــول إىل مناصــب قياديــة عليــا، ويجــب أن يشــمل هــذا:

مشاركة املرأة يف لجان اتخاذ القرار العليا واللجان األخرى مع مراعاة التخصص والرتبة.  أ.  
تحديد األهداف ومنها زيادة عدد النساء يف عمليات حفظ السالم وإعدادهن بشكل أفضل.  ب.  

ــة  ــة، واألدوار القيادي ــرأة، واملشــاركة الشــاملة، واألدوار التشــغيلية وامليداني ــف امل وضــع أهــداف لتوظي   .5
العليــا، وقيــاس التقــدم مــن خــالل نظــام الرصــد، والتقييــم، والتقريــر الســنوي املقــرتح “املــرأة يف القــوات 

ــة”.  املســلحة األردني

إنشــاء آليــات مثــل تعزيــز القــدرات أو برنامــج القيــادة لزيــادة مشــاركة املــرأة وتعزيــز أعــداد النســاء    .6
الــاليت متــت ترقيتهــن إىل مناصــب قياديــة عليــا لضــامن متثيــل املــرأة يف املناصــب القياديــة عــىل مســتوى 

يتناســب مــع معــدل مشــاركتها اإلجــاميل. 

تطويــر وتنفيــذ التدريــب عــىل التحيــز الالواعــي للنــوع االجتامعــي )ملعالجــة األدوار / الصــور النمطيــة    .7
الجامــدة للجنســني، وتجنــب التحيــز والتمييــز، وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف املؤسســات( لجميــع املرتبــات 

ــة.  اللذيــن ميكنهــم إدارة القــوى البرشي

تطويــر وتنفيــذ تدريــب للتوعيــة بالنــوع االجتامعــي )وجاهــي أو عــرب االتصــال املــريئ( للقــادة ورؤســاء    .8
األقســام كتدريــب ســنوي إلزامــي لضــامن االمتثــال للتوجيــه االســرتاتيجي، وااللتــزام بشــأن إدمــاج النــوع 

االجتامعــي، والتدريــب املامثــل لجميــع املرتبــات مــن خــالل برامــج القيــادة املهنيــة. 
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مراجعــة جميــع سياســات القــوى البرشيــة الحاليــة املتعلقــة بجميــع جوانــب التوظيــف عــرب دورة حيــاة    .9
ــاركة  ــال واملش ــاء والرج ــدم النس ــامن تق ــة لض ــة بالسياس ــة أو خاص ــز هيكلي ــة أي حواج ــة إلزال الخدم

ــاوي.  بالتس

وضــع سياســات اســتبقاء تراعــي الفــوارق بــني الجنســني، مبــا يف ذلــك أحــكام للســامح للموظفــني )رجــااًل    .10
ونســاًء( مبوازنــة عملهــم مــع مســؤوليات األرسة والرعايــة. 

تحســني إمكانيــة الوصــول إىل رعايــة األطفــال / دور الحضانــة لــكل مــن النســاء والرجــال لتمكينهــم مــن    .11
الوفــاء مبســؤوليات الرعايــة املنزليــة، والتــوازن بــني العمــل والحيــاة، وتحســني مشــاركة القــوى العاملــة 

مــن ِقبــل النســاء. 

1٢.   تطويــر وتنفيــذ برنامــج توجيــه للنســاء )لتمكــني القــادة مــن دعــم تقــدم املــرأة بشــكل هــادف مبــا يف 
ــك التقــدم الوظيفــي والدعــم(.  ذل

ــة /  ــات التمكيني ــري املتطلب ــة واللوجســتيات ملعالجــة أي ثغــرات يف توف ــة التحتي 13.   إجــراء مراجعــة للبني
ــمي.  ــزي الرس ــك ال ــا يف ذل ــات مب ــدات والضابط ــاء املجن ــة للنس املادي

ــامت  ــع املنظ ــيام م ــدين ال س ــع امل ــة واملجتم ــات املحلي ــع املجتمع ــم م ــاور املنتظ ــات للتش ــع آلي 14.   وض
النســائية إلحــراز التقــدم يف الخطــة الوطنيــة األردنيــة وكذلــك توفــري الخدمــات ووصــول املــرأة إىل جميــع 

ــة.  ــلحة األردني ــوات املس ــتويات يف الق األدوار واملس

التأكــد مــن أن جميــع املرتبــات عــىل درايــة باآلليــة املوضوعــة للشــكاوى ضــد مرتبــات القــوات املســلحة    .15
فيــام بينهــم مبــا يتعلــق بالعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، والتمييــز الجنــيس، والتحــرش الجنــيس، 

وانتهــاكات حقــوق اإلنســان األخــرى. 

مراجعــة قواعــد الســلوك وإدمــاج مراعــاة النــوع االجتامعــي للتأكــد مــن أنهــا تتضمــن لغــة حــول عــدم    .16
التســامح مطلًقــا مــع التمييــز، والتحــرش الجنــيس، والعنــف القائــم عــىل النــوع االجتامعــي، ومســؤولية 

اإلبــالغ عــن أي حــاالت متعلقــة باآلليــات الداخليــة ذات الصلــة. 

وضــع سياســة بشــأن ترتيبــات مــكان العمــل لألمهــات الحوامــل واملرضعــات لضــامن عــدم تــرك القــرارات    .17
املتعلقــة بإدارتهــا لتقديــر املديريــن. 

مراجعــة سياســات االســتبقاء لضــامن قــدرة املــرأة عــىل بلــوغ الرتــب العليــا والخدمــة يف الرتــب العليــا    .18
)العميــد فــام فوقهــا( بعــد عقــد الخدمــة األويل وتحقيــق أهــداف التــوازن بــني الجنســني يف الرتــب العليــا 

يف جميــع األوقــات. 
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املراجع

بنــك التنميــة اآلســيوي )ADB(. )٢013(. إعــادة خطــة عمــل للنــوع االجتامعــي. ورقــة تلميــح رقــم ٢. . 1
https://www. adb. org/sites/default/files/institutional-document/34132/files/ :مأخــوذ مــن

tip-sheet-2-preparing-gender-action-plan. pdf

اللجنــة األســرتالية لحقــوق اإلنســان. )٢01٢(. معاملــة املــرأة يف قــوة الدفــاع األســرتالية. ســيدين: أســرتاليا. . ٢
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