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حضرة صاحب الجاللة الهاشمية
الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين
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المقدمة:

حــرص األردّن منــذ تأسيســه أن يكــون داعمــاً ومحــرّكاً أساســياً لألمــن والســام فــي املنطقــة، فقــد جنــح فــي تخّطــي 

ــات القــرن املاضــي حتــى  ــذ أربعيني ــة عــدم االســتقرار فــي الشــرق األوســط من ــات املرتبطــة بحال ــد مــن التحّدي العدي

يومنــا هــذا، وباألخــّص فــي جتنّــب آثــار احلــروب واالحتــال، واالنقابــات السياســّية فــي دول اجلــوار، التــي انتهــت بتداعيــات 

ــاِت إلــى فــرٍص مــن  ــدأ فــي عــام 2011. وقــد اســتطاع األردن أن يحــّول الكثيــر مــن هــذه التحديّ ــّي الــذي ب الربيــع العرب

خــال ســعيه عبــر هــذه العقــود إلــى بنــاء دولــة مســتقرّة، تســتطيع توفيــر فــرص التعليــم والعمــل ومشــاركة الذكــور 

واإلنــاث فــي جهــود اإلغاثــة واإلعمــار وحتقيــق التنميــة املســتدامة، علــى الرغــم مــن التحّديــات السياســّية وشــّح املــوارد 

ــاّف  ــي مص ــل األردن ف ــذي جع ــر ال ــرة، األم ــة األخي ــي اآلون ــة ف ــن، خاّص ــتقبال النازح ــوء واس ــات اللج ــة وتدّفق الطبيعّي

الــدول التــي تتمّتــع بالتنــّوع الثقافــّي واإلســتقرار السياســّي فــي املنطقــة.   

وعلــى الرغــم مــن وقــوع األردن فــي وســط أكثــر األقاليــم اضطرابــاً فــي العالــم، فقــد بقــي دولــًة مســتقرّةً غيــر متورّطــٍة 

ــن  ــلم م ــم يس ــه ل ــّلحة. إاّل أنّ ــة املس ــات اإلقليمّي ــاِت والنزاع ــرات والتحّدي ــذه التوتّ ــط ه ــّلحٍة وس ــات مس ــي أي نزاع ف

ــاً  ــاد األردّن تاريخّي ــار هــذه النزاعــات. ومــع اعتي ــه التعامــل واالســتجابة الســريعة لتفــادي آث ــم علي ــره بهــا، ممـّـا يحّت تأثّ

ــي كان آخرهــا أزمــة اللجــوء  ــاً عــن األمــن والســام، الت ــدان اجملــاورة بحث ــى التدّفقــات الســكانّية املفاجــأة مــن البل عل

الســورّي ومــا رافقــه مــن تدّفــٍق مفاجــئ وكثيــف لّاجئــن, تطلــب األمــر الــذي تطلــب تكاثــف اجلهــود لاســتجابة لهــذه 

ــق الاجئــن الناجــم عــن  ــه. وتبعــاً لتدّف ــة مبــا يحّقــق األمــن واالســتقرار لوطننــا وكل مــن يســتجير ب ــرات األمنّي التغّي

أزمــة اللجــوء الســورّي األخيــرة، يشــكّل املدنّيــون وال ســّيما النســاء واألطفــال 1 األغلبّيــة العظمــى مــن املتأثّريــن ســلباً 

بهــذا الصــراع بوصفهــم الجئــن ونازحــن ميثّلــون بصــورٍة متزايــدٍة هدفــاً للمقاتلــن والعناصــر املســلحة، ممــا يضطرّهــم 

ملغــادرة منازلهــم وتــرك ممتاكاتهــم. ناهيــك عــن تغّيــر الســياق العاملــّي لألمــن والســام، ومــا صاحبــه مــن انتشــار الفكــر 

املتطــرّف العابــر للحــدود، الــذي مــن املمكــن أن يــؤدّي للعنــف واإلرهــاب. ممـّـا يتطّلــب تدّخــات مراعيــًة للنــوع االجتماعــّي 

مــن قبــل الســلطات األردنّيــة علــى جميــع املســتويات، ومشــاركة اجلهــات الفاعلــة األمنّيــة منهــا واإلنســانّية علــى حــّد 

ســواء. 

هــذا وتعــّد اخلّطــُة الوطنّيــة األردنّيــُة )2018-2021( لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن 1325، املــرأة واألمــن والســام فــي األردّن 

والقــرارات الاحقــة لــه، اســتجابًة ملســتجداِت وتداعيــاِت التحديّــات األمنّيــة والعســكريّة، كمــا وتعكــس إميــان والتــزام 

الدولــة األردنّيــة باحتــرام حقــوق اإلنســان، وتعزيــز مفاهيــم العدالــة واملســاواة والتشــاركّية التــي التــزم األردّن بتطبيقهــا 

مــن خــال عــّدة أطــٍر وطنّيــة، منهــا االســتراتيجّية الوطنّيــة للمــرأة األردنّيــة )2013–2017(، واخلّطــة الوطنّيــة الشــاملة 

حلقــوق اإلنســان )2016– 2025(. كمــا وتهــدف إلــى دمــج منظــور النــوع االجتماعــّي ومشــاركة املــرأة فــي عملّيــات الوقايــة 

ــة  ــُة الوطنّي ــز األمــن والســام واالســتقرار بشــكل مســتدام. كمــا وتســتجيب اخلّط ــاء وتعزي ــزاع، وبن ــة مــن الن واحلماي

األردنّيــة لتفعيــل القــرار 1325، املــرأة واألمــن والســام  بشــكل خــاّص مــع توصيــاِت قرارِ مجلــس األمــن رقــم 2242 )2015(، 

الــذي يركّــز علــى أهمّيــة التعــاون مــع اجملتمــع املدنــّي ودور النســاء كشــريٍك أساســّي فــي مواجهــة التطــرّف والعنــف، 

وضــرورة أن ينخــرط الرجــال والفتيــان ضمــن الشــركاء فــي تعزيــز مشــاركة املــرأة فــي منــع نشــوب النزاعــات املســّلحة.

1  تبعاً إلحصائّيات مديريّة شؤون الاجئن السوريّن- وزارة الداخلّية، التي متّ توفيرها من خال مراسات وكتب رسمّية، بتاريخ 29 آذار 2017،  بلغ عدد 
النساء الاجئات السوريات )297418(، أي ما نسبته %45.3 من إجمالّي نسبة الاجئن السوريّن في اململكة.
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وجــاء العمــل علــى تطويــر اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 في ظــّل مرحلــٍة تبنـّـى فيها 

األردّن مــع دول العالــم، أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030. ويعــّد تبنّــي هــذه األجنــدة، وخاّصــة الهــدف اخلامــس 

منهــا وغاياتــه، فرصــة إلحــداث حتــّوٍل حقيقــّي فــي نهــج وآلّيــات التخطيــط للتنميــة، وتنفيذهــا مبــا يضمــن متكــن املــرأة 

وتكافــؤ الفــرص، كمــا ويضمــن شــمول ومشــاركة كاّفــِة فئــات اجملتمــع فــي تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة بشــكٍل 

عــادٍل وفّعــال. حيــث ال ميكــن حتقيــق التنميــة املســتدامة والشــاملة مبعــزل عــن إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــّي ومتكــن 

املــرأة فــي اجملتمعــات أينمــا وجــدت.

وبإمكاننــا القــول إّن النزاعــات وعــدم االســتقرار السياســي، الــذي تواجهــه املنطقــة العربّيــة يعــّد مــن أهــّم التحّديــات 

التــي تواجــه تنفيــذ أجنــدة وأهــداف التنميــة املســتدامة 2030 بفاعلّيــة. ومــن هنــا جــاء الهــدف الســادَس عشــرَ ليركـّـز 

ــيرة  ــي مس ــّيٍة ف ــة كأركاٍن أساس ــع للعدال ــول اجلمي ــان وص ــات وضم ــي اجملتمع ــام ف ــن والس ــق األم ــرورة حتقي ــى ض عل

التنميــة املســتدامة، وهــو األمــر الــذي يعكســه العديــد مــن أهــداف قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 والقــرارات الاحقةله. 

وفــي الوقــت الــذي ال ميكــن فيــه التقليــل مــن شــأن التقــّدم الــذي أحرزتــه املــرأة األردنّيــة منــذ تأســيس اململكــة األردنّيــة 

الهاشــمّية، وعلــى الرغــم مــن مشــارفة األردن علــى إغــاق فجــوة النــوع االجتماعــّي واملســاواة بــن اجلنســن فــي التعليم 

والصّحــة، وحتقيــق تقــّدٍم ملمــوٍس فــي مشــاركة املــرأة السياســّية، خاّصــًة فــي اجملالــس املنتخبــة، إاّل أنـّـه ال زال هنالــك 

الكثيــر مــن التحّديــات التــي تواجــه عمليــة حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة. فقــد جــاء األردّن فــي املركــز 86 

مــن أصــل 188 دولــة فــي مؤشــر عــدم املســاواة بــن اجلنســن 2، وفــي املركــز 134 مــن أصــل 144 فــي مؤّشــر فجــوة النــوع 

ــى  ــا تبّق ــة م ــه التشــريعّية إلزال ــى مراجعــة منظومت ــازال األردن يعمــل بشــكل مســتمر عل ــة3 . وم االجتماعــّي العاملي

فيهــا مــن متييــز ضــّد املــرأة، وتبنـّـي تدابيــرَ إيجابّيــًة لضمــان وصــول املــرأة إلــى مواقــع صنــع القــرار، وحمايتهــا مــن جميــع 

أشــكال التمييــز والعنــف، وذلــك اســتجابة لالتزامــات الدولّيــة املتعّلقــِة باملــرأة وحقــوق اإلنســان، مبــا فــي ذلــك قــرارات 

األمم املّتحــدة املرتبطــة باملــرأة واألمــن والســام.

وقــد جــاء التــزام األردّن بتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 والقــرارت التابعــة لــه، إميانــاً مــن الدولــة األردنّيــة قيــادةً 

ومؤسســاٍت بالــدور البــارز الــذي تلعبــه املــرأة األردنّيــة فــي مســيرة التنميــة بشــكل عــام، وتعزيــز ســبل األمــن والســام 

واحلمايــة فــي مجتمعاتنــا احمللّيــة بشــكل خــاص، حيــث بــدأت اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون املــرأة فــي العــام 2010، 

بتشــكيل االئتــاف الوطنــّي لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 املــرأة واألمــن والســام، بهــدف وضــع اســتراتيجّيٍة 

وطنّيــٍة لتفعيــل القــرار. ولكــن تداعيــات ومســتجّدات األحــداث فــي املنطقــة اســتدعت مراجعــًة شــاملًة لعمــل االئتــاف 

ولصياغــة االســتراتيجّية، بحيــث تســتجيب للتحديـّـات الناشــئة عــن تفاقــم حــاالت النــزاع فــي دول اجلــوار وتبعاتــه التــي 

ــؤون  ــة لش ــة األردنّي ــة الوطنّي ــت اللجن ــرة، قام ــياقات املتغّي ــذه الس ــتجابة له ــى األردّن. واس ــن إل ــق الاجئ ــت بتدف متثل

املــرأة فــي أواخــر العــام 2015، بجهــودٍ تشــاركّيٍة علــى املســتوى الوطنــّي واحمللــّي لضمــان مشــاركة اجلهــات العســكريّة 

واحلكومّيــة ومؤّسســات اجملتمــع املدنــّي واجلهــات اإلعامّيــة وجميــع املعنّيــن بتفعيــل أجنــدة املــرأة واألمــن والســام فــي 

األردّن، فــي عمليــة تطويــر وصياغــة خّطــة عمــٍل وطنّيــٍة أردنّيــٍة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 لألعــوام )2018-

 .)2021

وقــد اســتهّلت اللجنــة الوطنّيــُة األردنّيــة لشــؤون املــرأة، هــذه اجلهــود، بإعــادة تشــكيل االئتــاف الوطنــّي لتفعيــل القــرار 

ــٍة  ــة خّط ــدف صياغ ــوزراء، به ــس ال ــن مجل ــادرِ ع ــرارِ ص ــب ق ــا مبوج ــٍة علي ــة توجيهّي ــكيل جلن ــِة، وتش ــيع عضويت وتوس

ــل  ــة لتفعي ــة املعنّي ــاف الوطنّي ــن األطي ــاور ب ــوار والتش ــدأ احل ــى مب ــتراتيجّية عل ــا االس ــز أهدافه ــٍة ترتك ــٍة أردنّي وطنّي

2UNDP Gender Equality Index )2015(: http://hdr.undp.org/en/composite/GII 2
3World Economic Forum,The Global Gender Gap Rreport )2016( 3  

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=JOR

أجنــدة املــرأة واألمــن والســام. وعليــه بــدأت سلســلة مــن اجلهــود الوطنيــة التشــاركّية بالتعــاون مــع هيئــة األمم املّتحــدة 

ــان فــي  ــّي الســخّي املقــّدم مــن كلٍّ مــن حكومــة الياب للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة، إلــى جانــب الدعــم املال

العــام 2015، واحلكومــة الفنلنديـّـة منــذ العــام 2016 حتــى اللحظة.ولتحقيــق مــا ســبق، قامــت اللجنــة الوطنّيــُة األردنّية 

لشــؤون املــرأة بتنفيــذ سلســلٍة مــن املشــاورات الوطنّيــة واحمللّيــة فــي احملافظــات األردنّيــة، التــي نتــج عنهــا تبنّــي عــدد 

ــة  ــة تطويــر وصياغــة إطــار العمــل املنطقــّي اخلــاّص باخلّطــة الوطنّي مــن األولويــات متّ أخذهــا بعــن االعتبــار فــي عملّي

األردنّيــة  4. هــذا وارتكــزت اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل القــرار علــى أربعــة أهــداف اســتراتيجّية متثّلــت فــي:  

حتقيــق االســتجابة الحتياجــات النــوع االجتماعــّي واملشــاركة الفاعلــة للمــرأة، فــي القطاعــات األمنّيــة والعســكريّة . 1

وفــي عملّيــات الســام

حتقيق املشاركة الفاعلة للمرأة في الوقاية من التطرّف والعنف، وبناء وصنع السام الوطني واإلقليمّي     . 2

توفيــر اخلدمــات اإلنســانية املســتجيبة واملراعيــة الحتياجــات النــوع االجتماعــي )كاخلدمــات النفســية واالجتماعّيــة . 3

والقانونّيــة والطبّيــة( وتســهيل الوصــول إليهــا بشــكل آمــن، خاّصــة من قبــل النســاء والفتيــات األردنّيــات والاجئات 

األكثــر عرضــًة للعنــف، وحاجــه للحمايــة فــي اجملتمعــات املســتضيفة ومخيمــات الاجئــن فــي األردن، ومبــا يتوائــم 

مــع خّطــة االســتجابة األردنّيــة لألزمــة الســوريّة 

ثقافــة مجتمعّيــة داعمــة الحتياجــات النــوع االجتماعــّي وأهميــة املســاواة بــن اجلنســن ودور النســاء مبــا فــي ذلــك . 4

ــداف  ــق األه ــي حتقي ــاهم ف ــٌم يس ــنٌ داع ــع رك ــدف الراب ــار أّن اله ــام5 ، باعتب ــن والس ــق األم ــي حتقي ــابات ف دور الش

االســتراتيجّية األخــرى. كمــا وتعــّد هــذه األهــداف االســتراتيجّية األربــع ذات صلــٍة وثيقــٍة مبحــاور العمــل األساســّية 

لقــرار مجلــس األمــن 1325، حــول املــرأة واألمــن والســام واملتمثلــة باملشــاركة والوقايــة واحلمايــة واإلغاثــة والتعافــي 

وإعــادة األعمــار.

التــزم أعضــاء االئتــاف الوطنــّي مبنهجّيــة صياغــة اخلّطــة الوطنّيــة لتفعيــل القــرار 1325، باألخــذ بعــن االعتبــار بقــراراِت 

ــن 2122 )2013( و 2242 )2015(، الداعيــان إلــى اســتعراض خطــط  مجلــس األمــن الاحقــة للقــرار 1325، وخاّصــة القراري

العمــل القائمــة وأهدافهــا، وتقــدمي معلومــات متكاملــة عــن التقــّدم احملــرز وتقييــم هــذا التقــدم وحتقيــق املزيــد منــه، 

وكذلــك ركـّـزت علــى ضــرورة ضمــان توفيــر وتخصيــص املــوارد واملوازانــات املاليــة عنــد التنفيــذ، مبــا يشــمل توفيــر التمويل 

للمجتمــع املدنــّي لتعزيــز دوره فــي املشــاركة واالنخــراط فــي تنفيــذ األنشــطة، وتقييــم التقــّدم احملــرَز بالتعاون والتنســيق 

مــع اجلهــات احلكومّيــة. ولهــذه الغايــة، مت بنــاء نظــام املتابعــة والتقييــم واحتســاب التكلفــة، لضمــان كســب التأييــد 

الوطنــّي والدولــّي فــي دعــم تنفيــذ أنشــطة اخلّطــة الوطنّيــة ضمــن إطــارٍ زمنــّي محــّددٍ، وتبعــاً ملؤشــراٍت قابلــة للقيــاس، 

ومبيزانيــٍة واقعّيــٍة ذات جــدوى اقتصاديـّـة، ليتــّم متابعــة تنفيذهــا بإشــراف اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون املــرأة. 

ــي:  ــت باآلت ــة، تلخّص ــل رئيس ــع مراح ــرار، بأرب ــل الق ــة لتفعي ــة األردنّي ــة الوطنّي ــاّص باخلّط ــّي اخل ــل املنطق ــار العم ــة إط ــة صياغ ــرّت عملي 4 م
مرحلــة الصياغــة التمهيديـّـة والرئيســة، مرحلــة املشــاورات الوطنّيــة والعســكريّة التعزيزيـّـة، مرحلــة الصياغــة االســتراتيجّية، مرحلــة الصياغــة 

النهائّيــة
5  حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن مبــا يتوافــق ذلــك مــع الدســتور األردنــي والشــريعة اإلســامّية الســمحة، وذلــك بنــاء علــى توصيــات اللجنــة 

ــرة قاضــي القضــاة(. ــا )احملاكــم الشــرعية -دائ ــة العلي التوجيهّي
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أهمّية تفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325، المرأة واألمن والسالم في األردن1 .

 كمزّود عالمّي لخبرة حفظ األمن والسالم
ّ

1.1  األردن

ــال  ــن خ ــام، م ــظ الس ــوات حف ــي ق ــاركة ف ــكريّة واملش ــة والعس ــرة األمنّي ــر اخلب ــي توفي ــل ف ــاٍع طوي ــع األردّن بب يتمّت

مســاهماته الدولّيــة الفاعلــة فــي هــذا اجملــال فــي الــدول التــي تشــهد النزاعــات املســّلحة، حيــث يعــّد األردن مســاهماً 

والعبــاً رئيســاً فــي مهــام وعملّيــات حفــظ الســام التابعــة لــألمم املّتحــدة خــال العشــر ســنوات األخيــرة، وأحــد كبــار 

املســاهمن فــي ســلك الشــرطة اخلــاّص بقــوات حفــظ الســام التابعــة لــألمم املّتحــدة. 

وتبــّن أحــدث اإلحصائّيــات التــي نشــرتها إدارة عملّيــات حفــظ الســام التابعــة لــألمم املّتحــدة، أّن األردّن يقــّدم مــا نســبته 

ــكريّن  ــراء العس ــن اخلب ــرة م ــداد كبي ــاهم بأع ــدة  6، ويس ــات األمم املّتح ــي بعث ــام ف ــظ الس ــرطة حف ــراد ش ــن أف )8٪( م

ــّي ومديريــة األمــن  ــة- اجليــش العرب ــات الصــادرة عــن القــوات املســّلحة األردنّي ــا ألحــدث اإلحصائّي وضبــاط األركان. ووفًق

العــاّم- حتــى شــهر آب 2017، متّ نشــر مــا يقــارب )71901( جنــدي و)30702( مــن ضّبــاط الشــرطة ضمــن القــّوات املنتشــرة 

فــي بعثــات األمم املّتحــدة 7. وتعــّد ميــزة األردن كمجتمــع آمــن ومتســامح فــي وســط منطقــة تعصــف بهــا النزاعــات 

املســّلحة واحــدةً مــن أعظــم نقــاط قوتــه. حيــث ينظــر اجملتمــع الدولــي لــألردّن علــى أنـّـه مجتمــٌع مســتقرّ نســبياً، يوّفــر 

للمواطنــن الشــعور باألمــن واألمــان فــي األماكــن العاّمــة، ووفقــاً لتصنيــف املنتــدى االقتصــادّي العاملــّي، يعــّد األردّن بلــداً 

قويــاً فــي مجــاالت الســامة العاّمــة، حيــث يحتــّل أداءه مرتبــة عاليــة فــي عــّدة محــاور، مثــل املرتبــة )55( مــن أصــل )137( 

فــي تكاليــف مواجهــة أعمــال اجلرميــة والعنــف، وفــي مجــال اجلرميــة املنّظمــة، يحتــّل األردن املرتبــة )41( مــن أصــل )137(، 

وفــي موثوقّيــة خدمــات الشــرطة يحتــل املرتبــة )21( مــن أصــل )137(  8  

ــوع  ــات الن ــتجابة الحتياج ــان االس ــكرّية وضم ــة والعس ــات األمنّي ــي القطاع ــرأة ف ــاركة الم ــز مش 2.1 تعزي

ــّي  االجتماع

1.2.1 المرأة كعنصر فاعل في حفظ األمن وبناء السالم

ــة  ــر فاعلّي ــات أكث ــّل النزاع ــات ح ــل عملّي ــام، يجع ــظ الس ــاء وحف ــات بن ــات وبعث ــي عملّي ــاء ف ــاركة النس إّن مش

ــق  ــرأة واألمــن والســام، ضــرورةً إلظهــار وتوثي ــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 امل ــل ق ــي تفعي واســتدامة، حيــث جــاء تبنّ

جهــود والتــزام األردّن فــي حفــظ األمــن والســام محلّيــاً وعاملّيــاً، ولتحقيــق املســاواة بــن اجلنســن، ولتعزيــز دور النســاء 

وزيــادة مشــاركتهن فــي جهــود حفــظ األمــن والســام العاملــّي، واعترافــاً بأهمّيــة معاجلــة حاجــات النســاء فــي النــزاع 

واالســتجابة الحتياجاتهــّن األمنّيــة عنــد التعامــل مــع األزمــات اإلنســانّية وخاّصــة األزمــة الســوريّة. ناهيــك عــن القلــق 

العاملــّي إزاء انخفــاض متثيــل املــرأة فــي العديــد مــن العملّيــات والهيئــات الرســمية ذات الصلــة بصــون األمــن والســام 

ــة  ــة والدولّي ــة واإلقليمّي ــات الوطنّي ــي املؤسس ــا ف ــة العلي ــب القياديّ ــي املناص ــبّياً ف ــاء نس ــل النس ــة متثي ــّي، وقّل الدول

ــة باألمــن والســام وعــدم كفايــة االســتجابات اإلنســانّية التــي تراعــي اعتبــارات النــوع االجتماعــّي  السياســّية واملعنّي

 .)30 June 2017( ،6 إدارة عملّيات حفظ السام التابعة لألمم املّتحدة
http://www.un.org/en/peacekeeping/contributors/2017/jun17_1.pdf

7  متّ تقدمي هذه اإلحصائّيات من قبل مركز تدريب عملّيات حفظ السام التابع ملديريّة األمن العام إلى مكتب األمم املّتحدة للمرأة خال اجتماع رسمّي 
عقد في 27 آب 2017، وقد قام بالنيابة عنهم بالتشاور مع إدارة عملّيات حفظ السام ومع القيادة العاّمة للقوات املسّلحة األردنّية.

  Global Competitiveness Index )2017-2018( 8
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-20172018-/competitiveness-rankings/#series=EOSQ034

ــة فــي هــذه الســياقات9. ــي املــرأة أدواراً قياديّ والدعــم املقــّدم لتولّ

ــة فــي عمليــات حفــظ الســام التابعــة لــألمم املّتحــدة، حيــث متّ نشــر أوّل  وفــي العقــود املاضيــة، شــاركت املــرأة األردنّي

امــرأة ضابطــة شــرطة فــي العــام 2007، تلتهــا أوّل ضابطــة عســكرية بعــد ثــاث ســنوات10 . ممــا جعــل األردن مــن الــدول 

الســّباقة فــي املنطقــة العربّيــة فــي اتّخــاذ خطــوات واضحــة نحــو تفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، املــرأة واألمــن 

ــب دون  ــوص وإن كان بنس ــذا اخلص ــي ه ــّدم ف ــض التق ــة بع ــرأة األردني ــراز امل ــن إح ــم م ــى الرغ ــي األردن. وعل ــام ف والس

الطموحــات، فــا يــزال األردّن يواجــه حتّديــاٍت فيمــا يخــّص تعميــم مبــادئ إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي عنــد االنخــراط 

فــي عمليــات حفــظ األمــن والســام. وعلــى مــدار الســنوات العشــر األخيــرة، فــإّن عملّيــة توظيــف النســاء فــي مهــام 

حفــظ الســام مــا زالــت متدنّيــة 11، وال يــزال هنالــك الكثيــر ممــا يتعــّن علــى األردّن القيــام بــه، حتــى يتســنّى لــه الوصــول 

إلــى النســب التــي أوصــت بهــا إدارة عملّيــات حفــظ الســام التابعــة لــألمم املّتحــدة؛ واملتمثّلــة بـــ )%20( مــن النســاء داخل 

ســلك الشــرطة فــي هيئــة األمم املّتحــدة، و)%15( مــن النســاء ضمــن اخلبــراء واملراقبــن وضبــاط األركان العســكرين. وفــي 

ذات الوقــت، ينبغــي التركيــز بشــكل عــام علــى زيــادة عــدد النســاء داخــل القطــاع األمنــي والعســكري فــي األردن، والعمــل 

علــى ضمــان وجــود بيئــة متكينيــة للنســاء تتبنــى آليــات إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــي فــي عمــل هــذا القطــاع. 

ــاهمات  ــي املس ــّي ف ــوع االجتماع ــات الن ــتجابة الحتياج ــدى االس ــاءة وم ــادة الكف ــل بزي ــن تتمثّ ــود ل ــذه اجله ــل ه إّن مث

األردنّيــة املباشــرة فــي بعثــات ومهــام حفــظ الســام فحســب، وإّنــا ســتؤدّي أيضــاً إلــى زيــادة فعالّيــة اســتجابة قطــاع 

األمــن لاحتياجــات األمنّيــة للنســاء والرجــال األردنّيــن علــى حــّد ســواء، فضــاً عــن زيــادة القــدرات لاســتجابة ومواجهــة 

اخملاطــر املتزايــدة للتطــرّف والعنــف بطريقــٍة تراعــي منظــور النــوع االجتماعــّي.

3.1  مواجهة خطر التطّرف والعنف

1.3.1  االعتراف بدور النساء في مواجهة ومعالجة تنامي خطر التطّرف والعنف 

بنــاًء علــى تغّيــر الســياق العاملــّي لألمــن والســام، وال ســّيما فيمــا يتعّلــق بتصاعــد التطــرّف املصحــوب بالعنــف الــذي 

ميكــن أن يــؤدّي إلــى اإلرهــاب وزيــادة عــدد الاجئــن والنازحــن واملَهّجريــن، فقــد أصبــح مــن الضــرورّي إيــاء موضــوع دور 

ــداً مــن االهتمــام،  ــي مــن جــرّاء األعمــال اإلرهابيــة مزي ــرأة فــي مواجهــة األخطــار التــي تهــدد األمــن والســام الدول امل

خاّصــة أّن التطــرّف املصحــوب بالعنــف واإلرهــاب لهمــا آثــارٌ متباينــٌة علــى النســاء والفتيــات، األمــر الــذي يحّد مــن القدرة 

علــى حمايتهــّن وحمايــة حقوقهــّن اإلنســانّية، وباألخــّص فــي مجــال حصولهــن علــى اخلدمــات الصحّيــة والتعليمّيــة 

ــث  ــة، حي ــة املتطرف ــات اإلرهابّي ــراً للجماع ــاً مباش ــاء هدف ــون النس ــا تك ــراً م ــة. فكثي ــاة العام ــي احلي ــاركتهن ف ومش

تُســتخدم أعمــال العنــف اجلنســّي والعنــف املرتبــط بالنــوع االجتماعــّي، التــي تشــكّل جــزءاً مــن األهــداف االســتراتيجّية 

واأليدولوجّيــات التــي تؤمــن بهــا بعــض اجلماعــات اإلرهابّيــة، وســيلًة مــن وســائل اإلرهــاب وإظهــار القــّوة، وبالتالــي أداةً 
لزيــادة قدرتهــا للحصــول علــى الدعــم املالــّي أو البشــرّي ودعــم عملّيــات التجنيــد وتدميــر اجملتمعــات احمللّيــة  12

ــس  ــل مجل ــاليب عم ــرق وأس ــن ط ــاب وحتس ــف واإلره ــرّف العني ــة التط ــي مواجه ــرأة ف ــى دور امل ــز عل ــن 2242 )2015(، يركّ ــس األم ــرار مجل 9  ق
األمــن بشــأن املــرأة واألمــن والســام، وتناولــت أيضــاً التوصيــات الــواردة فــي الدراســة العاملّيــة املتعّلقــة بتفعيــل قــرار مجلــس األمــن 1325. هــذه 

الدراســة متوفــرة علــى املوقــع: 
 http://wps.unwomen.org/

ــادة  ــات القي ــى بيان ــة إل ــخ 26 آذار،2017. باإلضاف ــمية، بتاري ــب رس ــات وكت ــال مراس ــن خ ــا م ــي مّت توفيره ــام، الت ــن الع ــة األم ــات مديريّ 10  بيان
ــخ 12 آذار،2017 ــمية، بتاري ــب رس ــات وكت ــال مراس ــن خ ــا م ــي متّ توفيره ــي- الت ــش العرب ــة- اجلي ــّلحة األردنّي ــوات املس ــة للق العام

11   عدد املشاركات في قّوات حفظ السام من مرتّبات األمن العاّم، )22( مشاركة، وذلك بحسب بيانات مديريّة األمن العاّم، للعام 2017
12  قرار مجلس األمن رقم 2242 )2015(، مرجع سابق
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ومنــذ العــام 2014، نّوهــت األمم املّتحــدة إلــى خطــر اســتخدام العنــف اجلنســّي كتكتيــك اســتراتيجّي مــن قبــل اجلماعــات 

ــاب  ــك االغتص ــي ذل ــا ف ــعة، مب ــة وواس ــة ممنهج ــاب بطريق ــات اغتص ــام بعملّي ــا القي ــا مث ــة، ومنه ــة املتطرّف اإلرهابّي

ــل  ــل القت ــرى مث ــم أخ ــا بجرائ ــا كان مقترن ــّلح، ومعظمه ــزاع املس ــراف الن ــن أط ــد م ــا العدي ــي ترتكبه ــّي، الت اجلماع

والنهــب والتشــريد والتجنيــد القســرّي واالحتجــاز التعســفّي،  وإرهــاب الســكّان فــي االمتثــال، وعمليــات تفتيــش املنــازل 

واملناطــق الســكنّية، وعنــد نقــاط التفتيــش، وكذلــك ارتــكاب العديــد مــن اجلرائــم فــي ســياق العملّيــات االســتخباريّة 

التــي تقــوم بهــا هــذه اجلماعــات اإلرهابّيــة، وغيرهــا الكثيــر. وكانــت الطبيعــة االســتراتيجّية للتطــرّف والعنــف واضحــة 

فــي االســتهداف االنتقائــّي للضحايــا مــن اجلماعــات العرقّيــة أو الدينّيــة أو السياســّية املعارضــة،  ممــا أدّى إلــى تشــريد 

ونــزوح العديــد مــن املدنّيــن مــن املناطــق امللتهبــة واملتأثّــرة بالنــزاع. 

وبالنســبة لهــذه العناصــر املتطرّفــة، لــم يقتصــر العنــف اجلنســّي علــى هــذه األفعــال فقــط، وإّنــا اْســُتخدَم اإلرهــاُب 

كذلــك لفــرض أيديولوجّيــة تعمــل علــى قمــع املــرأة والســيطرة عليهــا وعلــى حياتهــا وعلــى حقوقهــا اخملتلفــة وخاصــة 

اجلنســّية واإلجنابّيــة منهــا. كمــا يتــّم اســتخدام هــذه األيديولوجّيــة لتوفيــر الدخــل واإليــرادات، كجــزء مــن اقتصــاد الظــّل 

الــذي ينتعــش فــي أوقــات احلــروب والنزاعــات، عــن طريــق االجّتــار بالبشــر، واالســترقاق اجلنســّي، والبغــاء القســرّي، وابتــزاز 

العائــات واألســر البائســة لدفــع الفديــة وغيرهــا مــن األســاليب القهريـّـة. وفــي بعــض األحيــان فــإّن النســاء والفتيــات 

يتــم اســتخدامهن كأجــورٍ وجوائــزَ للحــرب لتعويــض ومكافــأة املقاتلــن، الذيــن بدورهــم كان يحــق لهــم إعــادة بيعهــن 

أو اســتغالهّن. كمــا شــهدت الســنوات القليلــة املنصرمــة اســتخدام النســاء والفتيــات اللواتــي متّ اســترقاقهّن جنســّياُ 

كــدروع بشــرية وقنابــل انتحاريـّـة، وكمــوارد قابلــة لاســتهاك لتغذيــة آلــة التطــرف واحلــرب والعنــف واإلرهــاب. وأّمــا فــي 

ســياق الهجــرة اجلماعّيــة القســريّة، فقــد تعرّضــت النســاء والفتيــات واألطفــال املتأثــرّون بالنــزاع والنــزوح، خلطــر الوقــوع 

فريســة للتّجــار واملهرّبــن، نتيجــة انهيــار أنظمــة احلمايــة السياســّية والقانونّيــة واالقتصاديـّـة واالجتماعّيــة  13. 

واألردّن كغيــره مــن دول املنطقــة والعالــم، لــم يســلم مــن تهديــدات التطــرّف والعنــف ومخاطــر اإلرهــاب، والتــي بــدأت 

باالنتشــار بشــكل متزايــد فــي الســنوات األخيــرة، حيــث يعــّد األردّن املصــّدر األول للمقاتلــن األجانــب فــي ســوريا نســبًة 

إلــى عــدد الســكان 14  ويشــكّل التطــرّف تهديــداً حقيقّيــاً علــى النســاء والرجــال فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

ــن  ــّددة م ــاط متع ــى أن ــاء إل ــرّض النس ــى تع ــة، إل ــة اإلقصائّي ــف واأليدولوجّي ــرّف والعن ــار التط ــد أدّى انتش ــا، فق أفريقي

العنــف واالســتغال، وحتديــداً فــي ســياق النزاعــات املســّلحة التــي تعــرّض لهمــا العــراق وســوريا علــى وجــه اخلصــوص. 

ــّي  ــل االجتماع ــع التواص ــات ومواق ــال منص ــن خ ــي م ــار والتنام ــدأت باالنتش ــة ب ــة املتطرّف ــإّن األيدولوجّي ــف، ف ولألس

وشــبكات اإلنترنــت، وأصبحــت تاقــي قبــوالً متزايــداً فــي حلقــات وأوســاط ضيقــة مــن اجملتمــع األردنــّي. 

ــن اجلنســن  ــة األمم املتحــدة للمســاواة ب ــرأة وهيئ ــة لشــؤون امل ــة األردني ــة الوطني ــي أجرتهــا اللجن وفقــا للدراســة الت

ومتكــن املــرأة حــول النســاء والتطــرف العنيــف، يعتقــد كل مــن الرجــال والنســاء أن التطــرف آخــذ فــي االزديــاد والتوســع 

داخــل مجتمعاتهــم احملليــة. األمــر الــذي يعــرض كا مــن الشــباب والشــابات إلــى خطــر التطــرف.

هــذا ويــؤدي التطــرف إلــى تفاقــم القيــود علــى حريــة املــرأة وحصولهــا علــى حقوقهــا. كمــا وينظــر إلــى األمهــات علــى 

أنهــن الدعائــم األساســية واألكثــر تأثيــراً فــي أســرهن، وبالتالــي تقــوم اجلماعــات املتطرفــة باســتهداف فكرهــن كنقطــة 

انطــاق ومدخــل للتأثيــر علــى جميــع أفــراد األســرة،

13  األمم املّتحدة )15 نيسان/ أبريل 2017( تقرير األمن العاّم عن العنف اجلنسّي املرتبط بالنزاعات 
 )S/249/2017(

 http//:www.un.org/en/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/pdf.1494280398/pdf
14  مجلة اإليكونوميست/ شهر أيلول 2014:

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/201409//daily-chart-2

 وتعــّد اجلهــود الوطنّيــة ملواجهــة التطــرّف والعنــف متوائمــًة مــع محــاور اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل قــرار مجلــس 

ــوع  ــور الن ــرأة ومنظ ــات امل ــاج احتياج ــات إدم ــي آلي ــان تبنّ ــى ضم ــعى إل ــذي يس ــام، ال ــن والس ــرأة واألم ــن 1325 امل األم

االجتماعــّي فــي جميــع اجلهــود الراميــة إلــى منــع التطــرّف والعنــف.

4.1. االستجابة ألزمة الالجئين السورّيين

ــواع التطــرّف والعنــف املرتبــط بالنزاعــات، مــن األهــداف الرئيســة  ــة النســاء مــن جميــع أن يعــّد عامــل الوقايــة وحماي

لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن 1325 فــي األردن. وعليــه يجــب األخــذ بعــن االعتبــار االحتياجــات اخلاصــة للنســاء والفتيــات 

ــوع  ــور الن ــاج منظ ــار إدم ــن االعتب ــذ بع ــب األخ ــا ويج ــار، كم ــادة اإلعم ــي وإع ــة والتعاف ــود اإلغاث ــي جه ــات ف الاجئ

االجتماعــّي فــي عمليــات وبعثــات حفــظ الســام التــي يســاهم فيهــا األردّن. فحمايــة وتعزيــز حقــوق النســاء والفتيــات 

وخاصــة الاجئــات فــي املناطــق املتأثّــرة بالنزاعــات، تعــّد مــن أولويــات تفعيــل هــذا القــرار. 

1.4.1 ضمــان توفيــر الخدمــات اإلنســانّية المســتجيبة للنــوع االجتماعــّي، وتعزيــز دور النســاء فــي تعزيــز 

األمــن والســالم فــي المجتمعــات المحلّيــة

ــة، أي  ــاء )297418( الجئ ــوريّات النس ــات الس ــدد الاجئ ــغ ع ــوريّن، بل ــن الس ــؤون الاجئ ــة ش ــات مديريّ ــاً إلحصائّي فتبع

مــا نســبته )%45.3( مــن إجمالــّي نســبة الاجئــن الســوريّن فــي اململكــة. وتواجــه هــؤالء النســوة والفتيــات النازحــات 

حاجــاٍت إنســانّية ومتطّلبــاِت حمايــة مختلفــة عــن احتياجــات الرجــال، والنابعــِة مثــاً عــن ارتفــاع حــّدة اخملاطــر الناجمــة 

عــن العنــف املبنــّي علــى النــوع االجتماعــّي والعنــف اجلنســّي املرتبــط مبحدوديـّـة خصوصّيــة النســاء فــي أماكــن اإليــواء 

ــات  ــي مخّيم ــّي ف ــوع االجتماع ــات الن ــن احتياج ــداً ع ــا بعي ــّم تصميمه ــي يت ــة الت ــى التحتّي ــة البن ــة، أو نتيج املكتّظ

ــع  ــة اجملتم ــة بثقاف ــاّص واملتأّصل ــكل خ ــاء بش ــة بالنس ــة املرتبط ــة االجتماعّي ــى الوصم ــة إل ــذا باإلضاف ــن. ه الاجئ

الســائدة، التــي حتــّد مــن عملّيــات اإلبــاغ عــن حــاالت العنــف اجلنســّي فــي كثيــر مــن األحيــان. هــذا وتؤثـّـر هــذه العوامــل 

علــى تدنـّـي كفــاءة تقــدمي اخلدمــات املســتجيبة الحتياجــات النــوع االجتماعــّي، وتــؤدّي إلــى محدوديـّـة فــرص الوصــول إلــى 

اخلدمــات اإلنســانّية أو االنخــراط فــي عملّيــات التخطيــط لهــا 15.

ــة  ــات احلماي ــة وآلّي ــة والصحّي ــإّن اخلدمــات القانونّي ــزاع، ف ــرة بالن ــرأة فــي املناطــق املتأثّ ــد العنــف ضــّد امل ونتيجــة لتزاي

ــة أيضــاً للنظــر فــي احتياجــات النســاء فــي مخّيمــات الاجئــن واجملتمعــات املســتضيفة للجــوء16. وفــي حــن  مطلوب

تواجــه النســاء مخاطــر خاّصــة فــي البيئــات املتضــرّرة مــن النزاعــات، إاّل أنّهــّن يلعــن أيًضــا أدواراً حاســمة فــي القــدرة 

علــى التكّيــف والصمــود وتعزيــز األمــن والســام داخــل مجتمعاتهــّن احمللّيــة، ممـّـا يســتدعي جهــوداً اضافيــة لتعزيــز هــذه 

ــا.  األدوار وتعظيمه

15  بيانــات مديريـّـة شــؤون الاجئــن الســوريّن، التــي مّت توفيرهــا مــن خــال مراســات وكتــب رســمّية، بتاريــخ 29 آذار، 2017. إضافــة إلــى بيانــات 
خّطــة االســتجابة األردنّيــة لألزمــة الســوريّة لألعــوام 2016-2018، التــي متثـّـل التدّخــات ذات األولويـّـة لتمكــن اململكــة األردنّيــة الهاشــمّية مــن 
االســتجابة آلثــار األزمــة الســوريّة دون املســاس مبســار تطّورهــا، وســيضاف عــام تخطيــط آخــر لتحويــل خّطــة االســتجابة األردنّيــة 2018-2016 
ــة  ــتجابة لألزم ــة لاس ــة األردنّي ــن املنّص ــه م ــيتّم بتوجي ــتجابة س ــة االس ــذ خّط ــذا. إّن تنفي ــة 2017-2019 وهك ــتجابة األردنّي ــة االس ــى خّط إل

الســوريّة حتــت قيــادة وإشــراف احلكومــة األردنّيــة.
16  يتــّم تقــدمي جميــع اخلدمــات لاجئــن الســوريّن فــي اململكــة مــن خــال احملــاور اخملتلفــة خلّطــة االســتجابة األردنّيــة لألزمــة الســوريّة، حيــث 
ــى  ــول إل ــة والوص ــات االجتماعّي ــة واخلدم ــة الصحّي ــات الرعاي ــم وخدم ــة التعلي ــة وخدم ــة األمنّي ــذاء واحلماي ــر الغ ــات بتوفي ــذه اخلدم ــت ه متثّل
ــن داخــل  ــة لاجئ ــت موزّع ــواء وخدمــات الســكن؛ وكان ــة وخدمــات اإلي ــة والعينّي ــة والدعــم النفســّي واالجتماعــّي واملســاعدات النقديّ العدال
اخملّيمــات وخارجهــا وبأماكــن تواجــد الاجئــن )حســب التوزيــع اجلغرافــّي( وكانــت اخلدمــة املقّدمــة للنســاء مــن خــال إشــراكهّن واســتهدافهّن 
فــي املشــاريع التشــغيلّية واالجتماعّيــة. واجلديــر بالذكــر أّن هــذه اخلّطــة تأخــذ منظــور النــوع االجتماعــّي فــي جميــع محاورهــا. ومــن هنــا تأتــي 

أهمّيــة اخلّطــة الوطنّيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 والقــرارات الاحقــة لــه، تأكيــدا لهــذا الــدور واســتجابة لــه.
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منهجّية العمل 2.

ــة لتفعيــل القــرار 1325، المــرأة  ــة األردنّي ــة صياغــة الخّطــة الوطنّي 1.2 النهــج التشــاورّي الوطنــّي لعملّي

واألمــن والســالم

التزمــت اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون املــرأة بقيــادة عملّيــة تطويــر وصياغــة »خّطــة عمــل وطنّيــة أردنّيــة لتفعيــل 

قــرار مجلــس األمــن 1325، املــرأة واألمــن والســام فــي األردّن« 17. وبنــاًء علــى إدراك اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون املــرأة 

ألهمّيــة التشــاور والتحــاور املســتمرّ علــى نطــاق وطنــّي واســع، متّ تنظيــم اجتماعــات للحــوار وتبــادل الــرأي مــع ممثّلــي 

املؤّسســات الرســمّية احلكومّيــة ومنّظمــات اجملتمــع املدنــّي واملنّظمــات النســائّية فــي كاّفــة محافظــات اململكــة 18.

1.1.2  تشــكيل االئتــالف الوطنــّي واللجنــة التوجيهّيــة العليــا للمســاهمة فــي صياغــة الخّطــة الوطنّيــة 

األردنّيــة.

ــيع  ــرأة بتوس ــؤون امل ــة لش ــة األردنّي ــة الوطنّي ــت اللجن ــاق، قام ــع النط ــاور الواس ــج التش ــي منه ــى تبنّ ــتناد إل وباالس

عضويـّـة االئتــاف الوطنــّي لتفعيــل القــرار وإعــادة تشــكيله فــي أواخــر عــام 2015، الــذي يرتكــز فــي مهامــه ومســؤولّياته 

ــة  ــة الوطنّي ــة اخلّط ــد صياغ ــاملة عن ــاوريّة الش ــاركّية والتش ــة التش ــات الوطنّي ــود والتوافق ــم اجله ــرورة دع ــى ض عل

لتفعيــل القــرار، بهــدف تعزيــز التعــاون بــن مختلــف اجلهــات املعنّيــة مــن املؤّسســات احلكومّيــة والقطاعــات العســكريّة 

ــة  ــات الدولّي ــة واملنّظم ــات اإلعامّي ــابّات واجله ــباب والش ــا والش ــائّية منه ــة النس ــّي، خاّص ــع املدن ــات اجملتم ومؤّسس

العاملــة فــي األردّن والناشــطن واحلقوقّيــن والفاعلــن وجميــع املعنّيــن بتفعيــل أجنــدة املــرأة واألمــن والســام فــي األردّن.

ومــن خــال هــذه التوافقــات الوطنّيــة، متّ حتديــد األولويـّـات واألهــداف االســتراتيجّية الواجــب تضمينهــا فــي إطــار العمــل 

ــاء نظــام املتابعــة والتقييــم، باالســتعانة  ــى بن ــل القــرار، إضافــة إل ــة لتفعي ــة األردنّي املنطقــّي اخلــاّص باخلّطــة الوطنّي

مبعهــد األمــن الشــامل- واشــنطن19، الــذي يوّفــر الدعــم الفنــّي لصياغــة اخلطــط الوطنّيــة ونظــم املتابعــة والتقييــم 

علــى املســتوى الدولــّي. كمــا متّ وضــع الكلفــة التقديريّــة الحتســاب تكلفــة أنشــطة اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة، وذلــك 

ــن  ــن اجلنس ــاواة ب ــدة للمس ــب األمم املتح ــورك، ومكت ــام- نيوي ــات الس ــاء صانع ــة للنس ــبكة العاملّي ــتعانة بالش باالس

ــن  ــّي م ــع املدن ــات اجملتم ــن مؤسس ــد م ــاهم العدي ــد س ــذا وق ــاص. ه ــن ذوي اإلختص ــن م ــراء احمللي ــرأة وباخلب ــن امل ومتك

خــارج عضويـّـة االئتــاف الوطنــي فــي عملّيــة تعزيــز صياغــة إطــار العمــل املنطقــّي، وذلــك مــن خــال عقــد العديــد مــن 

ــة بهــذا اخلصــوص. الورشــات التعزيزيّــة اإلضافّي

17  أعربــت احلكومــة األردنّيــة عــن هــذا االلتــزام ضمــن قائمــة التزاماتهــا فــي وثيقــة »لنســرع اخلطــى: كوكــب 50:50 عــام 2030« خــال انعقــاد 
القّمــة العاملّيــة للنــوع االجتماعــّي ومتكــن املــرأة، التــي عقــدت علــى هامــش اجتمــاع اجلمعّيــة العاّمــة لــألمم املّتحــدة فــي أيلــول 2015.

http//:www.unwomen.org/en/get-involved/step-it-up/commitments/jordan

18 قــرار مجلــس األمــن رقــم 2242 )2015(، مرجــع ســابق.  وقــرار مجلــس األمــن رقــم 2122 )2013(، الــذي اتّخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته رقــم 
7044، املنعقــدة فــي 18 تشــرين األول/ أكتوبــر، 2013. ويعالــج هــذا القــرار الثغــرات املســتمرّة فــي تنفيــذ أجنــدة املــرأة واألمــن والســام.

19  معهــد األمــن الشــامل - واشــنطن، الشــريك الفنــّي لهيئــة األمم املّتحــدة للمــرأة، الــذي قــّدم الدعــم الفنــّي واخلبــرة ألعضــاء االئتــاف الوطنــّي فــي 
صياغــة إطــار العمــل املنطقــّي وإطــار املتابعــة والتقييــم اخلــاّص باخلطــة الوطنّيــة األردنّيــة حــول القــرار 1325.

ــن  ــوزراء، حيــث اشــتملت علــى ممثّل ــا بقــرار مــن مجلــس ال ــة العلي وفــي العــام نفســه متّ تشــكيل اللجنــة التوجيهّي

وأعضــاء رفيعــي املســتوى مــن صنـّـاع القــرار السياســّي فــي األردن، وذلــك بهــدف املتابعــة واإلشــراف علــى أعمــال االئتــاف 

الوطنــّي، مــن خــال تقــدمي التعديــات واملاحظــات والتوجيهــات املباشــرة والتوصيــات الازمــة، كأولويّــة ال ميكــن احليــاد 

عنهــا عنــد صياغــة إطــار العمــل املنطقــّي اخلــاّص باخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل القــرار 1325.

 .
ّ

2.1.2 حوار وطنّي حول قرار مجلس األمن رقم 1325، المرأة واألمن والسالم في األردن

تقتضــي املمارســات العاملّيــة أّن بنــاء خطــط العمــل الوطنّيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 يســتند إلــى 

التركيــز علــى عــدد مــن اجملــاالت ذات األولويـّـة القابلــة للتنفيــذ، لتســهيل احتمالّيــة اعتمــاد اخلّطــة وإمكانّيــة تطبيقها 

علــى أرض الواقــع. وعليــه فقــد اعتمــدت عمليــة صياغــة اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل القــرار، علــى تبنـّـي منهــج 

احلــوار والتشــاور بتكريــس التنــّوع فــي األطــراف الوطنّيــة املشــاركة، بغــرض وضــع حجــر األســاس وحتديــد أهــّم األولويّات 

والتوصيــات اخلاّصــة باخلّطــة الوطنّيــة، وضمــان إضفــاء الصبغــة احمللّيــة لغايــات حتقيــق امللكّيــة الوطنّيــة لهــذه اخلّطة، 

وضمــان التــزام الشــركاء واملعنّيــن بتنفيذهــا. 

ولتحقيــق هــذه الغايــة، قامــت اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون املــرأة فــي مطلــع العــام 2016 ، بعقــد سلســلة مــن 

ــرأة  ــدة امل ــل أجن ــن بتفعي ــة املعنّي ــة فــي مختلــف محافظــات اململكــة، ومبشــاركة كاّف املشــاورات واجللســات احلواريّ

واألمــن والســام فــي األردن. اشــتملت علــى عشــر )10( مشــاورات وطنّيــة ومحلّيــة 20، بهــدف إتاحــة الفرصة للمشــاركن 

ملناقشــة وتقــدمي التوصيــات الازمــة ملعاجلــة اخملــاوف املتعّلقــة باألمــن والســام فــي األردّن، وال ســّيما تلــك املتعّلقــة بأدوار 

املــرأة ومشــاركتها فــي تعزيــز األمــن وصنــع الســام احمللــّي والدولــّي. 21 

  »
ّ

3.1.2 تقرير فنّي، »النساء والتطّرف العنيف في األردن

ــة لشــؤون  ــة األردنّي ــد فــي شــهري شــباط وآذار )2016(، قامــت اللجنــة الوطنّي ــاً مــع هــذه املشــاورات، وبالتحدي وتزامن

املــرأة ومكتــب األمم املتحــدة للمســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة، بإجــراء دراســة بعنــوان “النســاء والتطــرّف العنيــف 

فــي األردن«  التــي تعالــج أبعــاد النــوع االجتماعــّي فــي مواجهــة التطــرّف، وذلــك  الستكشــاف وتقييــم آثــار التطــرّف 

علــى النســاء والفتيــات، والبحــث فــي إمكانّيــة تضمــن النســاء والتدابيــر املســتجيبة للنــوع االجتماعــّي فــي جهــود 

ــوث  ــراء البح ــة إج ــى أهمّي ــرار 1325، عل ــق لق ــم 2242 )2015(  الاح ــرار رق ــّث الق ــف، إذ يح ــرّف والعن ــة التط مواجه

وجتميــع البيانــات التــي تراعــي منظــور النــوع االجتماعــّي للنظــر فــي العوامــل التــي تدفــع املــرأة إلــى التطــرّف والعنــف، 

ــى اســتراتيجّيات مواجهــة التطــرّف والعنــف واإلرهــاب، مــن أجــل وضــع السياســات  ــة عل ــار املترتّب واستكشــاف اآلث

واألنشــطة والبرامــج املســتجيبة لهــذا الشــأن، والتزامــاً بتنفيــذ هــذه التوصيــات العاملّيــة،

20  انعقــدت اجللســة احلواريـّـة األولــى )احلــوار الوطنــّي األول( فــي 31 كانــون الثانــي، 2016 فــي العاصمــة عّمــان، ثــم تلتهــا ثمانــي جلســات حواريـّـة محلّيــة 
فــي محافظــات اململكــة، حيــث اشــتملت علــى ســبع جلســات حواريـّـة محلّيــة مجتمعّيــة فــي كّل مــن محافظــات الزرقــاء واملفــرق والكــرك وعجلــون 
وجــرش ومعــان وعّمــان ومأدبــا وإربــد، إضافــة إلــى جلســة تشــاوريّة مــع مجتمــع الاجئــن فــي املفــرق. كمــا انعقــدت اجللســة احلواريـّـة الوطنّيــة اخلتامّيــة 
فــي هــذه السلســلة بتاريــخ 28 شــباط 2016  فــي العاصمــة عّمــان، باعتبارهــا مشــاورة وطنّيــة علــى املســتوى القيــادّي، وجــرى خالهــا اســتعراض نتائــج 

املشــاورات علــى مســتوى احملافظــات وتقدميهــا إلــى أهــّم األطــراف ذات الصلــة بأعمــال األمــن والســام فــي األردّن. 
21  »حــوار وطنــّي حــول قــرار مجلــس األمــن التابــع لــألمم املّتحــدة رقــم 1325، تفعيــل القــرار«. وهــو تقريــر نهائــّي ســّلط الضــوء علــى التوصيــات 
التــي طرحــت خــال املشــاورات الوطنّيــة واحمللّيــة. مت إصــدار هــذا التقريــر مــن قبــل اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون املــرأة وهيئــة األمم املتحــدة 
للمــرأة فــي األردن، ومتّ إعــداد التقريــر مــن قبــل مركــز احليــاة لتنميــة اجملتمــع املدنــّي )راصــد( ومنظمــة »بحثــاً عــن أرضّيــة مشــتركة«. وعقــدت 

هــذه املشــاورات بتمويــل مــن احلكومــة اليابانّيــة، ونشــر التقريــر بتمويــل مــن احلكومــة الفنلنديـّـة.
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 وبنــاء علــى مخرجــات املشــاورات الوطنّيــة واحمللّيــة الداعيــة إلــى ضــرورة اســتهداف املــرأة كاعــب رئيــٍس فــي جهــود 

مواجهــة التطــرّف والعنــف، فقــد متّ إجــراء هــذه الدراســة وعكــس نتائجهــا علــى أهــداف ومخرجــات اخلّطــة الوطنّيــة 

األردنّيــة لتفعيــل القــرار 1325، املــرأة واألمــن والســام فــي األردّن.

2.2  أولوّيــات الخّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل القــرار 1325 والموصــى بهــا خــالل عملّيــة المشــاورات 

المحلّيــة والوطنّيــة.

ــة واحملليــة، متّ التوافــق علــى األولويّــات التاليــة ليتــّم أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد  بنــاء علــى نتائــج املشــاورات الوطنّي

ــة لتفعيــل القــرار 1325: ــة األردنّي صياغــة اخلّطــة الوطنّي

ركــن املشــاركة :عــّد املشــاركون زيــادة مشــاركة النســاء فــي عملّيــات وقــّوات حفــظ وبنــاء الســام فــي القطاعات 	 

ــز القــدرات القياديّــة للمــرأة العســكريّة املشــاركة فــي هــذه املهــاّم وخاّصــة فــي  الشــرطّية والعســكريّة، وتعزي

مناصــب صنــع القــرار، مــن اجملــاالت ذات األولويـّـة التــي يجــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار، عنــد صياغــة اخلّطــة الوطنّية، 

وذلــك نظــراً للعــدد املتدنـّـي نســبياً مــن النســاء األردنّيــات العامــات فــي هــذا اجملــال.

ركــن الوقايــة مــن التطــرّف والعنــف واحلمايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــّي: أشــار املشــاركون 	 

ــف،  ــرّف العني ــة والتط ــائريّة والطائفّي ــات العش ــل النزاع ــّي مث ــف السياس ــة بالعن ــدات متعّلق ــود تهدي ــى وج إل

حيــث تكــرر ذكــر )التطــرّف العنيــف( خــال املناقشــات بوصفــه مــن أبــرز التهديــدات التــي تعيــق حتقيــق األمــن 

والســام. كمــا وناقــش املشــاركون كيفّيــة مواجهــة اجملتمعــات وخاّصــة النســاء خملاطــر التطــرّف والعنــف، وخاّصــة 

كونهــّن يضطلعــّن بــدور هــاّم فــي منــع أفــراد أســرهّن مــن االلتحــاق باجلماعــات اإلرهابّيــة املتطرّفــة التــي بــدأت 
بالتنامــي مــع توافــد العديــد مــن اإلرهابّيــن الفارّيــن مــن النزاعــات احمليطــة .22

ــي األردّن، 	  ــن ف ــدد الاجئ ــد ع ــراً لتزاي ــن: نظ ــة واعــادة اإلعمــار كاســتجابة ألزمــة الالجئ ركــن التعافــي واإلغاث

خرجــت املشــاورات بتوصيــات واضحــة موّجهــة إلــى املؤّسســات الوطنّيــة والدولّيــة لتلبيــة االحتياجــات املباشــرة 

لّاجئــن واجملتمعــات املســتضيفة، مــع التأكيــد علــى ضــرورة توفيــر اخلدمــات واحلمايــة والدعــم الكافــي للنســاء 

الاجئــات. وفــي ذات الوقــت، تكثيــف اجلهــود لبنــاء قــدرات منّظمــات ومؤّسســات اجملتمــع املدنــّي واحمللــّي للعمــل 

علــى مســاعدة الاجئــن وتعزيــز الصمــود التماســك اجملتمعــي، وكذلــك متـّـت الدعــوة إلــى شــمول واعتبــار النســاء 
كأطــراٍف مؤثــرة فــي مبــادرات اإلغاثــة والتعافــي وإعــادة اإلعمــار. 23

22  تعــّد الوقايــة مــن التطــرّف والعنــف مــن القضايــا الرئيســة التــي تتناولتهــا مختلــف أنشــطة خّطــة العمــل الوطنّيــة األردنّيــة باعتبارهــا مــن 
أهــّم القضايــا واحملــاور الشــاملة التــي متّ تســليط الضــوء عليهــا فــي العديــد مــن هــذه املشــاورات.

ــة لاســتجابة ألزمــة الاجئــن )خّطــة االســتجابة لألزمــة  ــة لتفعيــل قــرار 1325، مــع اخلّطــة الوطنّي ــة األردنّي 23  مّتــت مواءمــة اخلّطــة الوطنّي
ــة  ــة الثالث ــال النتيج ــن خ ــة، م ــاّص باخلّط ــّي اخل ــل املنطق ــار العم ــي إط ــن ف ــة الاجئ ــتجابة ألزم ــألة االس ــن مس ــث  متّ تضم ــوريّة(، حي الس
التــي تنــص علــى: توفيــر اخلدمــات املراعيــة الحتياجــات النــوع االجتماعــّي )مبــا فــي ذلــك اخلدمــات النفســّية واالجتماعّيــة، والقانونّيــة، والطبّيــة( 
وتســهيل الوصــول إليهــا بشــكل آمــن مــن قبــل األردنّيــن والاجئــن )مبــا فــي ذلــك النســاء والفتيــات األكثــر عرضــًة للعنــف وحاجــة للحمايــة( 

فــي اجملتمعــات املســتضيفة ومخّيمــات الاجئــن فــي األردن.

ــاً 	  ــرت أيض ــابات: اعتب ــباب والش ــات الش ــّي وفئ ــّي واحملل ــع املدن ــاركة اجملتم ــة ومش ــدرات والتوعي ــاء الق ــن بن رك

كأولويـّـة فــي املشــاورات الوطنّيــة واحمللّيــة، حيــث أكّــد املشــاركون علــى احلاجــة لتفعيــل أنشــطة التوعيــة وبنــاء 

ــة وقادتهــا، مــن خــال تقــدمي النســاء املشــاركات فــي حفــظ الســام  القــدرات التــي تســتهدف اجملتمعــات احمللّي

كقــدوات يحتــذى بهــن، وإظهــار قصــص جناحهــّن بهــدف زيــادة الوعــي اجملتمعــّي واحمللــّي بهــذا اخلصــوص، وخاّصــة 
بــن صفــوف الشــباب والشــابّات، لضمــان مشــاركتهم فــي تعزيــز أجنــدة املــرأة واألمــن والســام فــي األردّن.24

ــة  ــة الوطني ــاص باخلط ــّي اخل ــل املنطق ــار العم ــي إط ــز ف ــات والركائ ــذه األولويّ ــم إدراج ه ــه رغ ــره، أنّ ــر ذك ــن اجلدي وم

ــق مــع بعضهــا البعــض، حيــث يدعــم كّل هــدف  ــاط وثي ــا ذات تداخــل وارتب ــة، إاّل أنّه كأهــداف اســتراتيجّية منفصل

اســتراتيجّي، الهــدف االســتراتيجّي اآلخــر، ويســاهم فــي حتقيقــه. وتســاهم جميــع هــذه األولويّــات فــي حتقيــق أركان 

ــار.  ــادة اإلعم ــي وإع ــة والتعاف ــة، واإلغاث ــة، واحلماي ــاركة، والوقاي ــي املش ــة ف ــة، املتمثّل ــرار 1325 األربع الق

فعلــى ســبيل املثــال، حتســن وضــع ودور املــرأة فــي القطاعــات األمنّيــة ســيدعم قــدرات القطــاع األمنــّي والعســكرّي 

فــي التصــّدي للتطــرّف والعنــف، وكذلــك احلــال بالنســبة لاســتجابة اإلنســانّية املراعيــة للنــوع االجتماعــّي وتشــجيع 

إشــراك الشــباب والشــابّات واجملتمــع املدنــي، األمــر الــذي سيســاهم مــن إمكانّيــة حتقيــق األهــداف املرجــّوة والــواردة فــي 

اخلّطــة الوطنّيــة لتفعيــل القــرار 1325، املــرأة واألمــن والســام فــي األردن.

3.2  أهّم مرجعّيات الخّطة الوطنّية األردنية لتفعيل القرار 1325 والقرارات الالحقة له

شــكّل قــرارا مجلــس األمــن رقــم 2242 )2015(، ورقــم 2250 )2015( الاحقــن لقــرار 1325، املــرأة واألمــن والســام، مرجعــن 

أساســّين فــي صياغــة اخلّطــة الوطنّيــة األردنيــة لتفعيــل القــرار 1325، باإلضافــة إلــى نتائــج املشــاورات الوطنّيــة واحمللّية 

وأيًضــا الســياق اإلقليمــّي لألمن والســام. 

حيــث يشــّدد القــرار رقــم 2242 )2015(، علــى أهمّيــة دور املــرأة فــي مواجهــة التطــرّف والعنــف واإلرهــاب، وعلــى ضــرورة 

إدراج مســألة النــوع االجتماعــي بوصفهــا مســألة شــاملة لعــّدة قطاعــات فــي جميــع األنشــطة املتعّلقــة مبواجهــة 

ــد مــن املشــاورات مــع النســاء واملنّظمــات النســائّية للمســاعدة فــي  ــى إجــراء املزي الفكــر املتطــرّف، كمــا ويحــّث عل

االسترشــاد بهــذا اخلصــوص، وذلــك بالتركيــز علــى جهــود الوقايــة علــى املســتويات األولّيــة التــي تشــمل اجلميــع. كمــا 

ويشــجع علــى تولّــي املــرأة ألدوار قياديـّـة ومتكينهــا عنــد تنفيــذ خطــط العمــل الوطنّيــة بدمــج مشــاركتها مــع جهــود 

الوقايــة ومواجهــة التطــرّف املصحــوب بالعنــف وأنشــطة االســتجابة ذات العاقــة. ويدعــو القــرار إلــى مشــاركة أوســع 

للنســاء واملنظّمــات النســائّية وتولّيهــّن أدواراً قياديـّـة فــي تطويــر االســتراتيجّيات املتعّلقــة مبواجهــة التطــرّف والعنــف، 

ــك مــن  ــر ذل ــة، وإعــداد ونشــر الرســائل املضــادّة وغي ــكاب األعمــال اإلرهابّي ــى ارت ــك مواجهــة التحريــض عل مبــا فــي ذل

األنشــطة املناســبة فــي هــذا الصــدد. وذلــك بوســائل منهــا متكــن النســاء والشــباب والشــابّات وقــادة ورجــال الديــن 

)الوّعــاظ والواعظــات واألئّمــة( وقــادة الفكــر والــرأي مــن معرفــة الظــروف املؤدّيــة إلــى انتشــار التطــرّف والعنــف الــذي 

ميكــن أن يــؤدّي إلــى اإلرهــاب. ويؤكـّـد القــرار مــن جهــة أخــرى علــى أهمّيــة أن ينخــرط الرجــال والفتيــان ضمــن الشــركاء 

ــد  ــا بع ــاالت م ــي ح ــام، وف ــاء الس ــي بن ــا، وف ــّلحة وحّله ــات املس ــوب النزاع ــع نش ــي من ــرأة ف ــاركة امل ــز مش ــي تعزي ف

النــزاع.25  

24  أشــارت املشــاورات واملناقشــات علــى املســتوى الوطنــّي، إلــى قــرار مجلــس األمــن رقــم 2250 )2015( حــول الشــباب والســلم واألمــن الدولّيــن، 
ــة  الــذي اتّخــذه مجلــس األمــن فــي جلســته املنعقــدة رقــم 7573، فــي 9 كانــون األول/ ديســمبر، 2015. وشــّدد املشــاركن علــى احلاجــة الوطنّي
لربطــه بقــرار مجلــس األمــن رقــم 1325 بهــدف تفعيــل دور الشــباب فــي بنــاء الســام والوقايــة مــن النزاعــات ومواجهــة خطــر التطــرّف والعنــف.

25  قرار مجلس األمن رقم 2242، )2015(، مرجع سابق.
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ــارة  ــاده باإلش ــذي مّت اعتم ــام26 ال ــن والس ــباب واألم ــم 2250 )2015(، الش ــّي رق ــن الدول ــس األم ــرار مجل ــن ق ــا تضّم كم

ــاّم  ــدور اله ــهام وال ــام، باإلس ــن والس ــرأة واألم ــأن امل ــه بش ــة ل ــرارات الاحق ــم 1325، والق ــن رق ــس األم ــرار مجل ــى ق إل

واإليجابــّي الــذي ميكــن أن يقّدمــه الشــباب والشــابّات فــي اجلهــود املبذولــة مــن أجــل صــون وتعزيــز األمــن والســام، وفــي 

منــع نشــوب النزاعــات وحّلهــا. كمــا يدعــو القــرار إلــى النظــر فــي الســبل الكفيلــة بزيــادة مشــاركة ومتكــن الشــباب 

والشــابّات وتعزيــز دورهــم فــي عمليــات بنــاء وصنــع الســام وحــّل النزاعــات، وعلــى الــدور الهــاّم الــذي ميكــن أن يضطلــع 

ــن أن  ــن املمك ــذي م ــف ال ــرّف والعن ــن التط ــة م ــود الوقاي ــي جه ــة ف ــدوة إيجابي ــم ق ــابّات باعتباره ــباب والش ــه الش ب

يفضــي إلــى اإلرهــاب. وتهيئــة بيئــة متكينّيــة حتظــى فيهــا اجلهــات الفاعلــة مــن الشــباب والشــابّات، باالعتــراف والدعــم 

ــد فــي مجــال الســام،  ــام بدعــم التثقيــف اجلّي املناســب لتنفيــذ أنشــطة دعــم التماســك والصمــود اجملتمعــي والقي

ومتكــن الشــابّات واألســر والنســاء وقــادة الفكــر ورجــال الديــن مبــا فيهــم الواعظــات، فــي كافــة األوســاط واملؤّسســات 

الدينّيــة والثقافّيــة والتعليمّيــة وفــي مؤسســات اجملتمــع املدنــّي مــن القيــام بدورهــم فــي شــمول اجلميــع واحلفــاظ علــى 
التماســك والتاحــم االجتماعّيــن 27

الخّطة الوطنّية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325 والقرارات الالحقة له

بنــاًء علــى مخرجــات املشــاورات الوطنّيــة واحمللّيــة املبنّيــة علــى املرجعّيــات األممّيــة حــول املــرأة واألمــن والســام والســياق 

اإلقليمــّي والوطنــّي، متّ التوافــق علــى أربعــة أهــداف اســتراتيجّية للخّطــة الوطنّيــة، املــرأة واألمــن والســام، التــي ســيتّم 

العمــل علــى حتقيقهــا خــال األعــوام مــن )2018– 2021( واملتمثّلــة فيمــا يلــي:

ــة  ــاركة الفاعل ــّي والمش ــوع االجتماع ــات الن ــتجابة الحتياج ــق االس ــتراتيجّي األّول: تحقي ــدف االس 1.3 اله

ــات الســالم ــة والعســكرية وفــي عملي للمــرأة فــي القطاعــات األمنّي

ــكريّة  ــات العس ــي القطاع ــن موّظف ــاء م ــال والنس ــّجعة للرج ــة مش ــة وثقاف ــة وداعم ــة مواتي ــاد بيئ ــال إيج ــن خ  م

ــة التشــغيلّية لعمــل  ــة إلدمــاج منظــور النــوع االجتماعــّي فــي مهّماتهــم. مثــل هــذه البيئــة ســتعزّز الفاعلّي واألمنّي

الشــرطة واجليــش وستســاهم فــي تســهيل دخــول النســاء فــي القطاعــات األمنّيــة والعســكريّة واحتفاظهــّن بعملهــّن 

ــان  ــرار، وضم ــع الق ــع صن ــة ومواق ــز القياديّ ــى املراك ــّن إل ــاء ووصوله ــتدعم أداء النس ــا س ــات. كم ــذه القطاع ــل ه داخ

احلصــول علــى الفــرص املتكافئــة فــي عملّيــة التوظيــف فــي القطاعــات األمنّيــة والعســكريّة. وستشــّجع أيضــاً علــى 

مشــاركة النســاء فــي مفاوضــات وعملّيــات الســام واملهــاّم الدبلوماســّية. وتعــّد أهمّيــة العمــل علــى حتقيــق محــور 

ــى الرجــال دون النســاء، مــن أهــّم  ــرت -عــادة -حكــراً عل ــة للنســاء فــي هــذه القطاعــات، التــي اعتب املشــاركة الفاعل

األســباب التــي أدّت إلــى تبنـّـي قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، ملــا كان ملشــاركة املــرأة فــي حفــظ األمــن والســام الدولّين 

مــن أثــر إيجابــّي علــى املســتوين الوطنــّي والعاملــّي. ولتحســن أداء هــذه القطاعــات، يجــب الســعي الــى دمــج منظــور 

ــات هــذه  النــوع االجتماعــّي واملســاواة بــن اجلنســن فــي هياكلهــا وخططهــا بشــكل يعــزّز اســتجابة خدمــات وعملّي

ــا النزاعــات  ــادة القــدرة علــى االســتجابة الفاعلــة الحتياجــات ضحاي القطاعــات الحتياجــات النســاء كمــا الرجــال، وزي

واحلــروب، الذيــن هــم فــي غالبّيتهــم مــن النســاء واألطفــال.

26  قرار مجلس األمن رقم  2250 )2015(، مرجع سابق.
27  املقصــود مبصطلــح الشــباب فــي ســياق هــذا القــرار هــي الفئــة العمريــة مــن ســن 18 إلــى 29 عامــا، وياحــظ كذلــك مــا قــد يكــون لهــذا 
املصطلــح مــن تعريفــات متباينــة أخــرى علــى املســتوين الوطنــّي والدولــّي، مبــا فــي ذلــك تعريــف الشــباب فــي قــرارّي اجلمعّيــة العاّمــة 81/50 و 

.117/56

2.3  الهــدف االســتراتيجّي الثانــي: تحقيــق المشــاركة الفاعلــة للمــرأة فــي الوقايــة مــن التطــرف 

والعنــف، وفــي بنــاء وصنــع الســالم الوطنــّي واإلقليمــّي

 قّدمــْت دراســُة )النســاء والتطــرّف العنيــف فــي األردن( لعــام 2016 التــي أصدرتهــا اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون 

ــن  ــذ بع ــن األخ ــًة تتضّم ــًة هاّم ــرأة، توصي ــن امل ــن ومتك ــن اجلنس ــاواة ب ــدة للمس ــة األمم املّتح ــع هيئ ــاون م ــرأة بالتع امل

االعتبــار دور النســاء كمدافعــات ومناصــرات محتمــات للوقايــة مــن التطــرّف والعنــف. ناهيــك عــن ضــرورة األخــذ بعــن 

االعتبــار كونهــّن مــن أكثــر املتأثـّـرات واملعرّضــات لهــذا اخلطــر عنــد املضــّي قدمــاً فــي اجلهــود الوطنّيــة ملواجهــة التطــرّف 

والعنــف.  كمــا سيســاهم رفــع مهــارات وقــدرات النســاء فــي مختلــف احملافظــات وفــي اجملتمعــات احمللّيــة فــي عمليــة 

الكشــف املبكـّـر عــن توّجهــات التطــرّف ضمــن األســرة، وفــي مجتمعاتهــّن احمللّيــة خاّصــة بــن فئــة الشــباب والشــابّات. 

ــا،  ــويّة منه ــة النس ــة، وخاّص ــّي احمللّي ــع املدن ــات اجملتم ــدرات مؤّسس ــع ق ــاً رف ــا أيض ــب علين ــرى يتوّج ــة أخ ــن ناحي وم

واملؤّسســات الدينّيــة والوطنّيــة املعنّيــة، لتمكينهــا مــن دعــم دور املــرأة فــي عملّيــة بنــاء الســام ومواجهــة التطــرّف 

والعنــف فــي اجملتمعــات احمللّيــة.

وكذلــك يتضّمــن هــذا الهــدف، وجــوب العمــل علــى زيــادة الوعــي اجملتمعــّي حــول قيــم قبــول اآلخــر، وتصحيــح املفاهيــم 

املغلوطــة املتعّلقــة بالديــن احلنيــف وبالتصــّورات اخلاطئــة واملتأّصلــة والســائدة لــدى اجملتمــع بشــأن األدوار النمطّيــة بــن 

اجلنســن. وتتجّلــى ضــرورة العمــل علــى حتقيــق هــذا الهــدف لغايــات زيــادة مشــاركة املــرأة الفاعــل فــي عمليــات الوقايــة 

مــن االختــاالت واالضطرابــات األمنّيــة التــي ميكــن أن تنبــع مــن توجهــات وأيديولوجّيــات الفكــر املتطــرّف والعنــف بكافــة 

ــي  ــع الوع ــى رف ــر عل ــة تؤثّ ــا أّم ومربّي ــب بصفته ــذا اجلان ــي ه ــراً ف ــاً ومؤث ــرأة دوراً هام ــّوء امل ــى تب ــل عل ــكاله. والعم أش

باملفاهيــم الدينّيــة الصحيحــة ألســرتها واحمليطــن بهــا، وفــي كثيــر مــن األحيــان هــي األقــدر علــى الكشــف عــن عامــات 

اإلنــذار املبكـّـرة املرتبطــة بتوّجهــات أبنائهــا الفكريـّـة ذات امليــول املتطرّفــة. 

كمــا ســيتّم التصــّدي مــن خــال هــذا الهــدف للصــور النمطّيــة املتعّلقــة بــأدوار النــوع االجتماعــّي واملســتخدمة مــن 

قبــل اجلماعــات املتطرّفــة العنيفــة لغايــات نشــر الفكــر املتطــرّف والتجنيــد، كمــا ســيتّم توســيع وتبــادل املعرفــة حــول 

ــة  ــوع االجتماعــّي فــي توّجهــات التطــرّف والعنــف بهــدف دعــم إدماجهــا فــي السياســات والبرامــج الوطنّي أبعــاد الن

املتعّلقــة فــي مجــال الوقايــة مــن هــذه التهديــدات.
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. 4 3.3  الهــدف االســتراتيجّي الثالــث: توفيــر الخدمــات اإلنســانّية المســتجيبة والمراعيــة الحتياجــات النــوع 

ــة( وتســهيل الوصــول إليهــا بشــكل  ــة والطبّي ــة والقانونّي االجتماعــّي )كالخدمــات النفســّية واالجتماعّي

 للعنــف، وحاجــه للحمايــة فــي 
ً

آمــن، خاصــة مــن قبــل النســاء والفتيــات األردنّيــات والالجئــات األكثــر عرضــة
ّ

المجتمعــات المســتضيفة ومخّيمــات الالجئيــن فــي األردن

 وذلــك مــن خــال زيــادة عــدد النســاء املؤّهــات واملشــاركات فــي تقــدمي اخلدمــات املراعيــة واملســتجيبة الحتياجات النســاء 

اخملتلفــة فــي اجملتمعــات املســتضيفة ومخيمــات الاجئــن فــي األردّن، وتوفيــر املعرفــة لــدى النســاء األردنّيــات والاجئــات 

األكثــر عرضــة للعنــف فــي اجملتمعــات املســتضيفة ومخيمــات الاجئــن حــول اخلدمــات املتاحــة لهــّن، وتســهيل طــرق 

ــة ووســائل اإلعــام واجملتمــع  ــة واجملتمعــات احمللّي ــادة معرفــة ووعــي األجهــزة احلكومّي الوصــول إليهــا، باإلضافــة إلــى زي

املدنــّي باألثــر الســلبّي للعنــف املبنــّي علــى النــوع االجتماعــّي فــي النزاعــات وكيفّيــة التعامــل معــه )كالعنــف اجلســدّي 

والتحــرّش والعنــف اجلنســّي والــزواج القســرّي وزواج القاصــرات(. حيــث يســتجيب هــذا الهــدف أيًضــا مــع اجلهــود األردنّيــة 

ــات  ــي اجملتمع ــا ف ــن منه ــات واملتأثّري ــا الصراع ــة لضحاي ــدمي احلماي ــار، وتق ــادة اإلعم ــي وإع ــة والتعاف ــة باإلغاث املتعّلق

املســتضيفة ومخّيمــات اللجــوء. وعلــى ضــوءه ســيتم تنفيــذ مبــادرات وأنشــطة هــذا الهــدف مبــا يتــواءم مــع اجلهــود 

ــر  ــار أّن توفي ــوريّة. وباعتب ــة الس ــة لألزم ــتجابة األردنّي ــة االس ــا خلّط ــا وفًق ــل عليه ــّم العم ــي يت ــة الت ــادرات الوطنّي واملب

اخلدمــات للضحايــا وللمجتمعــات املتأثـّـرة فــي اللجــوء، هــي مــن محــاور العمــل الرئيســة فــي خّطــة االســتجابة لألزمــة 

الســوريّة، فــإّن اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن 1325 تركـّـز بشــكل أساســّي علــى زيــادة مشــاركة 

املــرأة فــي توفيــر هــذه اخلدمــات ومــدى اســتجابة هــذه اخلدمــات وتغطيتهــا لكاّفــة احتياجــات النســاء، وزيــادة قدرتهــّن 

علــى الوصــول إليهــا واالســتفادة منهــا. 

ــة  ــّي وأهمّي ــوع االجتماع ــات الن ــة الحتياج ــة داعم ــة مجتمعّي ــع: ثقاف ــتراتيجّي الراب ــدف االس 4.3  اله

ــالم28  ــن والس ــق األم ــي تحقي ــاّبات ف ــك دور الش ــي ذل ــا ف ــاء، بم ــين ودور النس ــن الجنس ــاواة بي المس

وذلــك مــن خــال االعتــراف واإلشــادة اجملتمعّيــة خاّصــة بــن فئــة الشــباب والشــابّات بالــدور اإليجابــّي الــذي قامــت بــه 

ــر املناهــج  املــرأة، والشــابّات منهــّن علــى وجــه اخلصــوص فــي صنــع وبنــاء وحفــظ الســام تاريخيــاً، وأيضــاً عبــر تطوي

املدرســّية التــي تشــّجع النســاء والشــابّات حتديــداً علــى االنخــراط فــي عملّيــات حتقيــق الســام وحفــظ األمــن الوطنــّي 

ــة الداعمــة ملشــاركة املــرأة فــي صنــع وحفــظ الســام، وتغييــر الصــور النمطيــة  ــز الثقافــة اجملتمعّي ــّي. إّن تعزي والدول

التــي حتــّد مــن مشــاركة املــرأة، تعــّد جــزءاً جوهريــاً فــي تفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، الــذي ســيعزّز جهــود ودور 

املــرأة كاعــب فاعــٍل ورئيــٍس أســوةً بجهــود الرجــل فــي هــذا اخلصــوص. 

28  مبــا يتوافــق مــع الدســتور األردنــّي والشــريعة اإلســامّية الســمحة، وذلــك بنــاء علــى توصيــات اللجنــة التوجيهّيــة العليــا )احملاكــم الشــرعية 
- دائــرة قاضــي القضــاة(.

ــة األردنيــة لتفعيــل القــرار 1325، مــع الخطــط واالســتراتيجّيات واألطــر الوطنيــة  مواءمــة الخّطــة الوطنّي

ــة  ــة والدولّي واإلقليمّي

تســتجيب اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل القــرار 1325، مــع التزامــات األردّن فــي املواثيــق واملعاهــدات واألطــر الدولّيــة 

ــرأة  ــّد امل ــز ض ــكال التميي ــة أش ــى كاّف ــاء عل ــة بالقض ــة املعنّي ــات اللجن ــع توصي ــة م ــة، خاّص ــة ذات العاق واإلقليمّي

)ســيداو(، كالتوصيــة العاّمــة رقــم )30( املتعّلقــة بوضــع املــرأة ودورهــا فــي ســياق منــع نشــوب النزاعــات وأثنــاء النــزاع 

ومــا بعــد انتهائــه. كمــا تســتجيب »للمجــال بالــغ االهتمــام )هــاء(: املــرأة والنــزاع املســّلح« فــي إعــان ومنهــاج عمــل 

بيجــن )1995(، حيــث يرتبــط الســام ارتباطــاً وثيقــاً ال انفصــام لــه عــن حتقيــق املســاواة بــن اجلنســن والتنميــة. هــذا 

ــدف  ــة اله ــتدامة 2030، خاّص ــة املس ــداف التنمي ــدة وأه ــن أجن ــات األردّن ضم ــع التزام ــة م ــتجابة اخلّط ــة الس باإلضاف

اخلامــس حــول املســاواة بــن اجلنســن ومتكــن املــرأة، والهــدف الســادس عشــر الــذي يركـّـز علــى ضــرورة حتقيــق اجملتمعــات 

اآلمنــة والشــاملة وضمــان وصــول اجلميــع للعدالــة 29، باعتبارهــا أركانــاً أساســيًة فــي مســيرة التنميــة.

أّمــا علــى املســتوى اإلقليمــّي، فقــد جــاءت اخلّطــة متوائمــة مــع اإلطــار االســتراتيجّي خلّطــة العمــل اإلقليمّيــة »املــرأة 

واألمــن والســام فــي املنطقــة العربّيــة )2015- 2030(« 30 التــي تتضّمــن محــوراً خاصــاً حــول اإلرهــاب، وذلــك اســتجابة 

ملتطّلبــات بعــض دول املنطقــة التــي تواجــه خطــر التطــرّف والعنــف واإلرهــاب باعتبــاره مــن أهــّم التحّديــات التــي تهــّدد 

ســامة األفــراد بصفــة عامــة والنســاء والفتيــات بصفــة خاّصــة فــي مناطــق النزاعــات وانعــدام األمــن. 

ــوع  ــور الن ــاج منظ ــق إدم ــرأة وحتقي ــن امل ــي متك ــة ف ــة األردنّي ــود الوطنّي ــع اجله ــع جمي ــًة م ــة متوائم ــذه اخلّط ــّد ه وتع

االجتماعــّي واملســاواة بــن اجلنســن، كمــا وتتوافــق مــع اهتمامــات وأولويـّـات وتطّلعــات اجملتمعــات احمللّيــة، حيــث جــاءت 

ــا: ــة ومنه ــة ذات العاق ــتراتيجّيات الوطنّي ــر واالس ــة لألط ــجمة ومراعي منس

1( اخلّطة الوطنّية الشاملة حلقوق اإلنسان )2016- 2025(  31 

متضّمنــة فــي الهــدف اخلامــس بنــوداً  تتعّلــق باجلنســية واإلقامــة واللجــوء وحريـّـة التنّقــل، وأهدافــا فرعّيــة حــول مواءمة 

التشــريعات والسياســات الوطنّيــة مــع الدســتور واملواثيــق الدولّيــة التــي صــادق عليهــا األردّن، وتؤكـّـد أيضــاً علــى ضــرورة 

توعيــة اجملتمــع بحقــوق املواطنــة وحقــوق الاجئــن وإيجــاد آليــة وطنّيــة للتعامــل مــع التدّفقــات الكبــرى لاجئــن.

29  يشــير الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة إلــى »تعزيــز وجــود اجملتمعــات اآلمنــة والشــاملة مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، 
وتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى العدالــة للجميــع وبنــاء مؤّسســات فّعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع املســتويات«

30  مت إطــاق »االســتراتيجّية اإلقليمّيــة حلمايــة املــرأة العربيــة: األمــن والســام« مــن قبــل إدارة املــرأة واألســرة والطفولــة، األمانــة العاّمــة جلامعــة 
ــن  ــن اجلنس ــاواة ب ــدة للمس ــة األمم املّتح ــة وهيئ ــرأة العربّي ــة امل ــع منّظم ــاون م ــة، بالتع ــرأة العربّي ــة امل ــة للجن ــة الفنّي ــة- األمان ــدول العربّي ال
ومتكــن املــرأة. ومتّ ذلــك فــي أيــار 2013 خــال اجتمــاع رفيــع املســتوى بحضــور ممثّلــن عــن الــدول العربّيــة األعضــاء فــي جامعــة الــدول العربّيــة.

31  أعــّدت اخلّطــة الوطنّيــة الشــاملة حلقــوق اإلنســان لألعــوام 2016-2025،  بعــد دراســة معّمقــة حلالــة حقــوق اإلنســان فــي اململكــة، وملعاجلــة 
أوجــه اخللــل القائمــة علــى صعيــد التشــريعات والسياســات واملمارســات بهــدف النهــوض بحالــة حقــوق اإلنســان فــي األردّن، واالرتقــاء بهــا مبــا 

يتوافــق مــع الثوابــت الوطنّيــة ودســتور اململكــة ومبــا يراعــي التزامــات اململكــة بهــذا اخلصــوص.
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2( االستراتيجّية الوطنّية للمرأة األردنّية )2017-2013( 32  

التــي اســتهدفت متكــن املــرأة وفقــاً ملنظــور شــمولّي وتكاملــّي، حيــث تناولــت االســتراتيجّية التمكــن السياســّي للمرأة 

وأهمّيــة مشــاركتها فــي احليــاة العاّمــة، ودعمهــا لتبــّوء املناصــب القياديـّـة ومواقــع صنــع القــرار، وذلــك عــن طريــق إيجــاد 

بيئــة وثقافــة مجتمعّيــة داعمــة لتمكــن املــرأة مــن خــال توظيــف وســائل اإلعــام وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 

لتحقيــق هــذا األمر.

3( رؤية األردّن )2025(

التــي ركـّـزت علــى أهميــة عنصــر املشــاركة فــي بنــاء الســام والوقاية مــن خطــر التطــرّف والعنف33، وتشــجيع مشــاركة 

النســاء فــي منــع نشــوب النزاعــات والوقايــة مــن التأثـّـر بهــا، وذلــك اســتجابة لتضمــن منظــور النــوع االجتماعــّي فــي 

ــة إلــى  ــة والتعافــي وإعــادة اإلعمــار. وتســعى الرؤي ــة واإلغاث ــد مــن األنشــطة املتعّلقــة مبحــاور املشــاركة والوقاي العدي

ــة والتدريــب والتأهيــل لضمــان خلــق فــرص العمــل التــي  ــادة اإلنتاجّي االســتفادة مــن مخرجــات البرامــج مــن أجــل زي

تلّبــي احتياجــات الفئــات األكثــر تهميشــاُ مــع التركيــز علــى النســاء والشــباب والشــابّات وذوي اإلعاقــة، وكذلــك تقــدمي 

خدمــات تراعــي الفــوارق بــن اجلنســن واحتياجــات النســاء األردنّيــات والاجئــات املعرّضــات للعنــف واإلقصــاء. 

4( خّطة االستجابة األردنّية لألزمة السوريّة )2018-2016(34

 حيــث تتوافــق أهدافهــا وخاصــة تلــك املتعّلقــة بالتعافــي واإلغاثــة وحمايــة األفــراد األكثــر تأثـّـراً باألزمــة الســوريّة مــع 

أهــداف اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل القــرار 1325. حيــث تراعــي كلتــا اخلطتــان حتســن وتوســيع جــودة اخلدمــات 

ــة خاّصــة للناجــن مــن  ــة الصحّي ــة والرعاي ــات احلماي ــة وآلّي ــر املســاعدة القانونّي ــة، وضمــان توفي ــة لهــذه الفئ املقدّم

مخاطــر العنــف اجلنســّي القائــم علــى النــوع االجتماعــّي، وكذلــك ضمــان الوصــول الفــورّي إلــى نظــم العدالــة مــن 

قبــل النســاء والفتيــات األردنّيــات والســوريّات األكثــر عرضــة للعنــف فــي األماكــن املتأثـّـرة باللجــوء )مخّيمــات الاجئــن 

واجملتمعــات املســتضيفة( فــي ظــّل النزاعــات احمليطــة. 

ــق  ــرأة، وتنبث ــؤون امل ــة لش ــة األردنّي ــة الوطنّي ــل اللجن ــن قب ــا م ــا وتطويره ــة )2013-2017(، مّت إعداده ــرأة األردنّي ــة للم ــتراتيجّية الوطنّي 32  االس
أهدافهــا مــن أحــكام الدســتور األردنــّي، كمــا وتنســجم مــع األجنــدة الوطنّيــة والبرنامــج التنفيــذّي التنمــوّي )2011-2013( ومــع االســتراتيجّيات 
واخلطــط الوطنّيــة خملتلــف الــوزارات واملؤسســات احلكومّيــة واملنّظمــات املعنّيــة بقضايــا املــرأة، وترتكــز أيضــاً علــى مبــادئ الشــريعة اإلســامّية 
ــة لشــؤون املــرأة واملؤسســات  ــة األردنّي ــاًّ لعمــل اللجنــة الوطنّي ــادئ حقــوق اإلنســان، وقــد متّ إعدادهــا لتكــون إطــاراً مرجعي وقيــم اجملتمــع ومب
احلكومّيــة واخلاّصــة ومنّظمــات اجملتمــع املدنــّي ذات العاقــة بتمكــن املــرأة واملعنّيــة باالرتقــاء بواقعهــا وتعزيــز مشــاركتها فــي مختلــف املياديــن 

واملواقــع.
33  رؤية األردّن 2025 )2015(، لألعوام 2015-2025، مرجع سابق، صفحة 124-113  

34  خّطة االستجابة األردنّية لألزمة السوريّة 2016-2018، مرجع سابق

مأسسة تنفيذ الخّطة الوطنّية األردنّية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325

ــوارد،  ــر امل ــان توفي ــرار 1325، ولضم ــل الق ــة لتفعي ــة األردنّي ــة الوطنّي ــة اخلّط ــذ ومتابع ــود تنفي ــيق جه ــة وتنس ملأسس

واســتمراريّة اإلشــراف علــى تقييــم ورصــد وقيــاس التقــّدم احملــرز فــي أجنــدة املــرأة واألمــن والســام فــي األردّن، قامــت 

اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون املــرأة وضمــن هيكلّيتهــا بإنشــاء ســكرتاريا خاّصــة مــن خــال أنشــطة مشــروع )املــرأة 

ــرأة،  ــن اجلنســن ومتكــن امل ــة األمم املّتحــدة للمســاواة ب ــك بدعــم مــن هيئ ــّي(، وذل ــم العرب ــي العال واألمــن والســام ف

وبتمويــل ســخّي مــن احلكومــة الفنلنديـّـة. هــذا وقــد التزمــت اللجنــة الوطنّيــة األردنّيــة لشــؤون املــرأة بضمــان اســتدامة 

متويــل قســم 1325، املــرأة واألمــن والســام ضمــن هيكلّيــة عملهــا حتــى بعــد انتهــاء املشــروع، وذلك لضمــان اســتمراريّة 

ــادرات واملشــاريع  ــق باملب ــل القــرار، خاّصــة فيمــا يتعّل ــّي لتفعي ــن أعضــاء االئتــاف الوطن ــات التنســيق املنتظمــة ب آلي

املنّفــذة مــن قبــل الشــركاء فــي القطاعــات األمنّيــة والعســكريّة واملؤّسســات احلكومّيــة ومؤّسســات اجملتمــع املدنــّي، 

وكذلــك لبنــاء الشــراكات والتوافقــات الوطنّيــة مــع اجلهــات اخملتلفــة املعنّيــة بالتنفيــذ، ولضمــان بنــاء قدراتهــم وتوفيــر 

التمويــل الــازم لتحقيــق النتائــج املتوقعــة مــن جميــع الشــركاء ضمــن اإلطــار الزمنــّي املقتــرح. كمــا ســتعمل اللجنــة 

ــة  ــود املتابع ــيق جه ــى تنس ــرار 1325 عل ــل الق ــة لتفعي ــة الوطنّي ــكرتاريا اخلّط ــال س ــن خ ــرأة م ــؤون امل ــة لش الوطنّي

والتقييــم لقيــاس التقــّدم احملــرز فــي أجنــدة املــرأة واألمــن والســام، ومراجعــة اخلّطــة بشــكل دورّي بالتعــاون مــع أعضــاء 

االئتــاف الوطنــّي لتفعيــل القــرار 1325، وبالتنســيق مــع اللجنــة التوجيهّيــة العليــا، بهــدف االســتجابة ملتطّلبــات رصــد 

ومتابعــة تنفيــذ وتقييــم مؤّشــرات اخلّطــة الوطنّيــة بنــاًء علــى الــدروس املســتفادة علــى أعلــى مســتويات صنــع القــرار 

السياســّي فــي األردّن.

ضمان التنفيذ من خالل التمويل وآلّيات المتابعة والتقييم 

1.6   بناء نظام المتابعة والتقييم )نظام الرصد(

لضمــان تنفيــذ اخلّطــة، قــام أعضــاء االئتــاف الوطنــي بتأســيس آلّيــة للتعــاون املشــترك بــن مؤّسســات اجملتمــع املدنــّي 

واجلهــات احلكومّيــة، متّ مــن خالهــا بحــث ســبل الشــراكات وبنــاء التوافقــات الوطنيــة ملأسســة إطــار عمــل ممنهــج حــول 

ــّي( فــي تنفيــذ أنشــطة اخلّطــة  ــة ومؤّسســات اجملتمــع املدن ــة )احلكومّي ــة اجلهــات املعنّي ــة مشــاركة وانخــراط كاّف آلّي

الوطنّيــة األردنّيــة 1325، وضمــان مســاهمة كاّفــة اجلهــات املعنّيــة فــي عمليــة املتابعــة والتقييــم لرصــد وقيــاس التقــّدم 

املنجــز فــي تنفيــذ أنشــطة اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة املتعّلقــة باملــرأة واألمــن والســام فــي األردّن. وعليــه فقــد متّ إعــداد 

وتطويــر إطــار املتابعــة والتقييــم مــن خــال جهــد تشــاركّي قــام بــه أعضــاء االئتــاف الوطنــّي، بالتعــاون مــع الشــركاء 

مــن اجلهــات احلكومّيــة ومؤسســات اجملتمــع املدنــّي، نتــج عنــه حتديــد مؤّشــرات األداء القياســّية املســتخدمة )مؤّشــرات 

ذكّيــة(35، لقيــاس مــدى حتّقــق األهــداف االســتراتيجّية والنتائــج واخملرجــات الــواردة فــي إطــار العمــل املنطقــّي، وكذلــك مّت 

تعيــن اجلهــات املســؤولة عــن التنفيــذ واجلهــات املســؤولة عــن توفيــر البيانــات املتعّلقــة مبؤّشــرات األداء القياســّية، كمــا 

ومتّ حتديــد تــردّد جمــع البيانــات املتعّلقــة باخلّطــة الوطنّيــة لتفعيــل القــرار. 

ــة  ــداف اخلّط ــق أه ــتهدفة لتحقي ــم املس ــاس والقي ــّط األس ــد خ ــّية، وحتدي ــرات األداء القياس ــد مؤّش ــى حتدي ــاء عل وبن

ــة مبتابعــة  ــة لتفعيــل القــرار، ســتقوم كّل جهــة مســؤولة عــن التنفيــذ بالتعــاون مــع مختلــف اجلهــات املعنّي الوطنّي

ــم اخلــاص  ــي نظــام املتابعــة والتقيي ــم املســتهدفة ف ــق القي ــادرات واألنشــطة املقترحــة ومــدى حتّق ــذ املب ورصــد تنفي

باخلطــة الوطنّيــة،  وســتعمل أيضــاً علــى تقــدمي تقريــر دورّي حــول التقــّدم احملــرز للجهــة املركزيـّـة التــي ســيتّم حتديدهــا 

كجهــة مســؤولة عــن رصــد وتقييــم تنفيــذ كامــل اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة للقــرار 1325. وعليــه فــإّن التــزام احلكومــة 

35  بُنــي نظــام املتابعــة والتقييــم علــى مؤّشــرات ذكّيــة )محــّددة وقابلــة للقيــاس وواقعيــة وذات صلــة وبقيــم مســتهدفة ميكــن حتقيقهــا فــي 
اإلطــار الزمنــّي احملــّدد( وذلــك لقيــاس مــدى التقــّدم احملــرز علــى مؤّشــرات املــرأة واألمــن والســام فــي األردّن.
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ــٍة  ــة جلهــة مركزيّ ــة الكامل ــد وإعطــاء الصاحّي ــة للقــرار 1325، سيشــمل حتدي ــذ اخلّطــة الوطنّي ــة بتبنــي وتنفي األردنّي

ــًة مبتابعــة رصــد وتقييــم مــدى تنفيــذ وتفعيــل القــرار، وذلــك لتمكينهــا مــن أداء دورهــا، خاّصــة ذلــك  لتصبــح مخّول

ــق املؤّشــرات بشــكل دورّي، ممــا يســمح بإعــادة  ــات ومــدى حتّق ــد البيان ــذ، وبتوري ــة بالتنفي ــزام اجلهــات املعنّي ــق بإل املتعّل

ــذة.   تصحيــح املســار فــي حــال عــدم حتّقــق القيــم املســتهدفة مــن خــال املبــادرات املنّف

2.6   احتساب تكلفة الخّطة الوطنّية األردنّية لتفعيل القرار 1325، )الكلفة التقديرّية(

ــى تقــدمي  ــز عل ــل القــرار 1325، والتحفي ــة لتفعي ــة األردنّي ــة الوطنّي ــادرات وأنشــطة اخلّط ــذ مب ومــن أجــل ضمــان تنفي

ــد  ــمل حتدي ــذي يش ــة، ال ــة األردنّي ــة الوطنّي ــة اخلّط ــاب تكلف ــوذج احتس ــاء ن ــن، متّ بن ــّي الازم ــّي والدول ــل الوطن التموي

الشــركاء املعنّيــن بالتنفيــذ مــن اجلهــات احلكومّيــة والعســكريّة ومؤّسســات اجملتمــع املدنــّي لضمــان التزامهــم بتفعيــل 

أجنــدة املــرأة واألمــن والســام فــي األردن،ّ وتنفيــذ أنشــطة اخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة لتفعيــل القــرار. وبعــد أن متّ إحتســاب 

ــٍة وذات جــدوى  ــٍة ومرن ــة واضحــٍة وواقعّي ــة مــن خــال وضــع ميزانّي الكلفــة التقديريّــة لكامــل مبــادرات اخلّطــة الوطنّي

اقتصاديـّـة مببلــغ إجمالــّي يقــّدر بـــ )7.820.000( دينــار أردنــّي، متّ أيضــاً تقديــر املبالــغ املالّيــة املتوقـّـع رصدهــا وتخصيصهــا 

ــي متّ  ــج الت ــادرات/ البرام ــن املب ــادرة م ــذ كل مب ــة بتنفي ــّي املعنّي ــع املدن ــات اجملتم ــة ومؤّسس ــات الوطنّي ــل اجله ــن قب م

تضمينهــا فــي إطــار العمــل املنطقــّي مبــا يتناســب مــع رؤيــة ومجــال عمــل كل مؤسســة، مؤكّديــن فــي الوقــت ذاتــه 

ــّي علــى حــّد ســواء، حيــث دعــا االئتــاف إلــى ضــرورة  ــل الدول ــل الوطنــّي باإلضافــة للتموي ــة تقــدمي التموي علــى أهمّي

قيــام احلكومــة واملؤّسســات الوطنّيــة بتخصيــص بعــض التمويــل املتوفــر فــي موازاناتهــم الســنويّة لـــتنفيذ جــزء مــن 

األنشــطة اخلاّصــة باملــرأة واألمــن والســام، التــي تتناســب مــع مجــال عمــل كل مؤّسســة، وعــدم االعتمــاد الكلــّي علــى 

ــة منهــا،  ــّي خاّصــة احمللّي ــّي. وكذلــك يجــب العمــل علــى تقــدمي الدعــم الفنــّي ملؤسســات اجملتمــع املدن ــل الدول التموي

حتــى تتمكّــن مــن االســتفادة مــن متويــل اجلهــات الدولّيــة املانحــة، والشــروع بتنفيــذ املبــادرات املتعّلقــة باملــرأة واألمــن 
والســام علــى املســتوى اجملتمعــّي واحمللــّي. 36

ــة  ــّي املرن ــل الدول ــادر التموي ــّم مص ــن أه ــانّي«، م ــل اإلنس ــالم والعم ــرأة للس ــدوق امل ــّد »صن ــال، يع ــبيل املث ــى س وعل

والســريعة، الهادفــة الجتــذاب وتوفيــر املــوارد وتنســيق جهــود االســتجابة، وتســريع تنفيــذ أجنــدة املــرأة واألمــن والســام، 

كمــا تســعى لدعــم التدّخــات واملبــادرات النوعّيــة التــي تأخــذ منظــور النــوع االجتماعــّي بعــن االعتبــار عنــد االســتجابة 

ــك  ــة النســويّة منهــا، وذل ــّي، خاّص ــم منّظمــات اجملتمــع املدن ــٍس دع ــث تســتهدف بشــكل رئي لألزمــات اإلنســانّية، حي

ــا  ــات أو حّله ــوب الصراع ــع نش ــرار 1325، ومن ــذ الق ــم تنفي ــي دع ــات ف ــذه املنّظم ــاهمة ه ــة مس ــى أهمّي ــداً عل تأكي

ســلمّيا37ً.

ــع  ــات اجملتم ــود منّظم ــم جه ــه لدع ــذي متّ توجيه ــل ال ــذا التموي ــن ه ــتفيدة م ــدول املس ــل ال ــن أوائ ــّد األردن م ــذا ويع ه

املدنــّي فــي تنفيــذ مبــادرات تهــدف إلــى تعزيــز قــدرة نســاء اجملتمــع احمللــّي علــى منــع نشــوب النــزاع، وانتهــاز فــرص بنــاء 

الســام. كمــا تهــدف إلــى تعزيــز إدمــاج منظــور النــوع االجتماعــّي وحتقيــق املســاواة بــن اجلنســن فــي ســياقات األمــن 

والســام، وزيــادة مشــاركة املــرأة فــي العمــل اإلنســانّي واالســتجابة لألزمــات والطــوارئ، وفــي جهــود اإلغاثــة والتعافــي 

وإعــادة اإلعمــار.

36  أوصــت اللجنــة التوجيهّيــة العليــا، )وزارة اخلارجّيــة( بضــرورة مراعــاة األصــول واملعاييــر واملتطّلبــات القانونّيــة التــي يجــب االلتــزام بهــا أثنــاء 
تلّقــي التمويــل لتنفيــذ األنشــطة اخملتلفــة املتعّلقــة باخلّطــة الوطنّيــة األردنّيــة حــول املــرأة واألمــن والســام فــي األردّن.

ــة مــن هــذه  ــرأة للســام والعمــل اإلنســانّي«، ثاث ــل »صنــدوق امل ــّي فــي العــام 2017 مــن متوي 37  اســتفادت خمســة مؤّسســات مجتمــع مدن
ــة  ــة للدميقراطّي ــات. 2( منظمــة النهضــة العربّي ــة النســاء العربّي ــل القــرار، وهــم: 1( جمعّي ــّي لتفعي ــاف الوطن ــي اإلئت املؤسســات أعضــاء ف
والتنميــة- أرض 3( جتّمــع جلــان املــرأة الوطنــّي األردنــّي، واثنتــان مــن هــذه املؤّسســات مــن خــارج أعضــاء االئتــاف الوطنــّي وهمــا 4( جمعّيــة حمايــة 

األســرة والطفولــة- إربــد. 5( ملتقــى ســّيدات األعمــال واملهــن األردنــّي.

المــــالحــــق
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�� ا��ـــ�أة  ��ـــار��   ��ّ���� ـــ� 

ّ
���� 

 ا���ا�ـــات ا��ـــ��ّ��، و�ّ� ��ـــ���
ا��اء ��� ا¢¡
�اط �� ��ه ا���ا�ات.

ا�£�� ا��ـــ¥و�ن  ا��ادة   4.1.1: أ§�� 
ـــ» و��ـــّ£م ا���أة �ـــ� ا��ا©�

ّ
���� 

ا���ادّ�� دا¬� ا���ا�ات ا������.

�ـــ� ®�ـــ  
ّ

§ا�� �ادر  ����ـــ�   :5.1.1 
�ّ��، و��� و�°�� ا���ا�ات ا����ّ�� وا
��اع ا���ار ��� ا�

ّ
�³ص �ادر �
 ا�

´� �ا��ـــع ا¢���ا�ـــّ� و��£�ـــ£ ا��
ع� ا���ـــّ� وا���ـــ´ ا��ا�µ ��ـــ� ا�

 ا¢���ا�ّ�

 6.1.1: ����¶ ا��ـــاء ا��®ـــاءة وا���ارة
ا©� ��� ا���ار�ل إ�� � ����ّ£م وا�

��ّ���دا¬� ا���ا�ات ا����ّ�� وا

 º�º�� �ّ� :7.1.1 ا��£رات ا��¹ّ¥ّ��

 ��ّ���ع ا¢���ا�ـــّ� ����� ا���ا�ات ا��ـــ��ّ�� وا�• إ�ـــ�اء �£©�� ا�
�  ا��ـــام) ���£�£ ���ا إذا �(ا���¿، وا�£�ـــاع ا��£¡ّ�، وا�£رك، وا
 ��Áا��� �Â¡و ��ّ��Áدارة ا���Ãادئ اÅ��ا¡Æ ا��Á���ات ��� ��ا��� و
ا���ا¹ـــّ�� و��ا��� ا¢¬��ار وا���©��، وا�دوار أو ا��ا�£ وا�¡��Â ا�¬�ى 
 ��Â¡���ار�� ا���أة، ��ا �� ذ�¶ ا ��� 

ً
� إ��ا�ا

ّ
É¥� ا����  أن  �ا��� 

ا��� �  ا����  أن ��ّ£د ©£رة ا��ـــاء أو �£م ©£ر��ّ  ��� ا¢¡
�اط 
 و�ا��� �����.

ً
��£���� ا���ا�ات ا����ّ�� 

- �£ر�ـــÊ ���³ ا���ا�ات ا��ـــاء ��£¬ـــل وا���ـــّ£م وا���ادة �� 
ا���ا�ات ا����ّ�� .


اذ�ا �  أ�ـــ� ����� د�� أ��� 
ّ
- ا�
�ـــات ا��� ���  ���ـــادة ا�

���£م ا���أة: (�Íال ��� ذ�¶: ��ا�Ì ا���ا���)

��ات وا��Ï و¬�Ð ��� وا��Ï ����ا�ات آ¡®� ا���� ��ـــ��� � -
��ار�� ا��اء �� ا���ا�ات ا����ّ�� .

ع ��®�ـــ� ا����ـــات ا��ا��� �ـــ  �£©�� (����ـــ�) ا�� Êإ�� �ا¡ـــ •
�اء ا���ارات ���اء �� ا���ا�ات Å� ف£��� Êا¢���ا�ّ�، إ��اء �£ر�
ا��ـــ��ّ�� ا��� �  ا����  أن ���ّ� ، ��ارات ©�ادة ا�Òّ�ات وا���ا�� 
 Ó®� ّ�ات��(���ا¢ت رµ�ـــ� ��ºادة ا��®ـــاءة �  أ�� ا¢¡
�اط �ـــ� 

�ّ�� وا����ّ��).��� ا���ا�Ê ا���ادّ�� دا¬� ا���ا�ات ا
ّ
�ا��م و�

��ـــار�� ��Ô ا��ا�ـــ�ت وا����ا�£ات �� ا���ºة ا��ـــ��ّ�� ��  •
 ا������ ا��£¡ّ� �ل دور �Í��ا���ا�Ïات ا���Í�®ّ�� ا��� ���£�ا 
 ����ى �° �  أ�� ��º�º دور ا���أة 

ً
ا���أة ا����ّ��، �ا��Åار�ّ  �Íاً¢ �ّ�ا

�  وا��م.��� ا

 Ì�ل إ�� ��ا��ّ�� وا����ّ�� ����• ز�ادة ©£رة ا��اء �� ا���ا�ات ا
 ����Åّ�� و¬اّ�� ا��Áات ا���¹ّ�� ا��ا��� �£ى ا��� ا��Áات ا

ّ
���

ا���ف ا����ا���ّ� (1)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

����� ا����ا� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� وا���ار� ا��ا�� ����أة �� ا���ا�ات ا���ّ� وا�� �ّ� و�� ����ات ا���م

��� ��ار ���� ا��� ر�� 1325، "ا���أة وا��� وا���م �� ا�ردّن" �� ���� ر�� (1): إ¡ار ا��� ا�����ّ� ا�¢اّص �ا�¢ّ� ا��¡�ّ� ا�رد�ّ�

��©ا��¨ادرات ا������ا��¢��اتا���ا§¦����  JDا���ات ا�������ا�� �

 1-1 و��د ��® �اذ� ودا��
 ��±�ل ا���أة و��ّ���ا ��

 ا���ا�² ا���ادّ� دا±�
، ا���ا�ات ا���ّ� وا�� �ّ�

 ���µ � �ن ´©ه ا�¨�®
 �و��ّ�ات وا���ا�ات¨����� 

��  ا���اء ا���� وا�� �ّ�
 ´©ه ا���ا�ات.

ا����ا�ـــّ� ا��ـــ�ع  ��¸ـــ�ر   ���ـــ¦ 
ا����ـــ �����ا�ـــات    وا��ـــ��ا�
 وا��ـــ �ّ� ا�¢ا¹ّ �ا���اء �� ���²
 ا���ا�ات ا��ـــ �ّ� وا���ّ� و���¸

�ºو��ّ�.

 ،�ّ���ا�� ا���ا�ات ا���
 ��وزارة ا��ا	�ّ
�، ا��

ا����ّ
� ا�رد�ّ
� ���ون 
��ة 

ّ
ا��أة، �
�� ا��� ا� 

��ا �� �
�ات 
�أة، و���
��ة،  ��� ا��ا��، 

ّ
ا��� ا� 


� �� ا��� �� ����
�ا�ّ
� ��� ا��ّ�ات ��ا��

 ،(DCAF) اف���� – د
ّ
ا���

(و�� ���� ��ّ � ا� ا��� � 
ا��¡ا��) ��ّ��� �اء 

 ¢��£� �ارات وا��ار
��ا �� ا����ات 
و�

   .��ا�� �ار

1.500.000XXXX
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�
�� وا���ّّ��• ��¦� ا���ادة �¥ ��د ا���اء ا��ار�ات �¥ ا���ا�ات ا���

�
�� وا���ّّ��• ��¦� ا���ادة �¥ ��د ا���اء �¥ ا��ا�� ا��
ادّ�� ����ا�ات ا���

• ��¦� ا���ادة �¥ ��د ا���اء ا��ار�ات �¥ ��»ات ��اّم �ª© ا��£م 

� �� �اري ا���ع ا�� ا�ّ¥ / ¯ّ¦اط ا���ع ا�� ا�ّ¥ 
ّ
�� ا� �²ّ��• ��د ����ات ا���ا�ات ا���ّ
� وا���

2020 2019 2018

 .�
ة �� ا�����ّ�� وا������ّ�	
ّ

ا���

• إ�ـــ�اء �
ر�� ��ـــ��
ف � �اء ��ارات ا���ـــاء �� ��ـــال ا���ادة 
 .�وا�	���� �� وزارة ا�
ا��ّ�

• ����ـــ� ���ّ�ات ا���اون ا�
و�ّ� و� ادل ا���ار�ـــات ا�����، وز�ادة 
ا��
رات �ا���ازي �� ا���ا��� ا��ا���� �ـــ� ��ل ا��
ر� ات وا������ات 

.  ��ّ
ّ
� وورش ا���� ا����
ا���
ا�ّ�� ا�
و�ّ�� ا����ّ

��� ا���ـــ��ّ��� ������� 
ّ


ر� ـــات ����� ��ادر ور�� ا����� 
�� •
وا�����ـــ� ��ل §�ار ���¦ ا¥�� 1325، وا���ارات ا����� ��، ور�� ا���� 
�ا��ـــ�ع ا¨���ا�ّ� و���ّ�ـــ� إد�اج ���ªر ا���ع ا¨���ا�ّ� و��ا�ـــات 
��ا��ـــ� ا���ـــ� ا��ا±° ��ـــ� ا��ـــ�ع ا¨���ا�ّ� �� �¯ـــ® و��ا�¬ 

.�ا��²ّ��

 �• ����° و��ا��� ا����اج ا��
ر� ّ� ا�	ا�ّ� ���¯ا�ات ا�����ّ�� وا¥��ّ�
� دورات ��اه ا��ّ�
ات، وا���� �� ���� ��ا§� � ،�وا� ��� ا��	�ّ�
 ¨���ا�ات ا���ع 

ً
� و��ا��ـــ

ً
�ا���ـــ� ا���
ا�ّ� �	�ـــµ ���ن ��ـــ��� 

ا¨���ا�ّ�.

� ��ـــ� �¸��
 ��� ا�����ى ا��¶�ّ� ���ّ�� ا���
اف ��� 
�� •
ّ�� �¹ـــار�� ا���اء �� �ºوأ 
���� ا��	ا�ªات ���� ا���� ��ل ��ا±
����ات ا¥�� وا���م وا������ �ا���ص ا����ا��ة ����اء �� ا��¯ا�ات 

. �ا�����ّ�� وا¥��ّ�

• إ��اء ��ا��� ����¹ �� ا���ا�ّ�� ����¾ ���ا�¬ ���ّ� ������¾ ا����� 
.�و�
ول ��ا�� �����¹ ا���ام ا���اء إ�� ا��¯ا�ات ا������� وا¥���

• �¸�ـــ�¦ �ªام �� ا��ّ ـــاط ا��
ّر��� وا�¿ �اء �ـــ�ل ا���ع ا¨���ا�ّ� 
.�دا�� ���� �²ّ��ات ا��¯ا�ات ا�����ّ�� وا¥��ّ�
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ا���ف ا����ا���ّ� (1)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

����� ا����ا� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� وا���ار� ا��ا�� ����أة �� ا���ا�ات ا���ّ� وا�� �ّ� و�� ����ات ا���م

��� ��ار ���� ا��� ر�� 1325، "ا���أة وا��� وا���م �� ا�ردّن" �� ���� ر�� (1): إ¡ار ا��� ا�����ّ� ا�¢اّص �ا�¢ّ� ا��¡�ّ� ا�رد�ّ�

ا��¢��اتا���ا§¦

ا���ªا�� ا©��ا�ّ� ����ف ا����ا���ّ� ا�ّول

��¬ا��»ادرات ا����������  JDا���ات ا�������ا�� �

 2.1:  ��ص ��ªا��ة ���ار�
 و���� ا���أة ���ا�± ��اد�
 �� ���ّ�ات ا���م وا���اّم

ا��و�ّ�

ا���³ات ا�� �ّ�، وزارة 
ّ�، ���ª ��ر�´ �µا��ا

���ّ�ات ��· ا���م – ا��� 
ا�اّم ª��� ،(PKOTC) ��ر�´ 

���ّ�ات ا���م- ا���½ 
 ³�¿  ،(POTC )   �ّا���

��ة 
ّ

���ا��� ا
��أة،(DPKO)، ��ّ�� ا���اع ��

 �����ا����ّ�، ا
ا������ا�ّ� ا�رد�ّ�، و����ا 

���ات ��ا����� �� ا
.����ذات ا

450.000

1.950.000

XX

2021

��ار�ات �� ا���ا�ات ا�����ّ�� وا���ّ���• ���� ا���ادة �� ��د ا���اء ا

��ا�� ا���ادّ�� ����ا�ات ا�����ّ�� وا���ّ���• ���� ا���ادة �� ��د ا���اء �� ا

��ار�ات �� ���ات ��اّم ��� ا���م �• ���� ا���ادة �� ��د ا���اء ا

� ����اري ا���ع ا����ا�ّ� / ¢ّ�اط ا���ع ا����ا�ّ� 
ّ
��¥���• ��د ����ات ا���ا�ات ا���ّ�� وا�����ّ�� ا

2020 2019 2018

 ���������ارات ا����¦ ا���اء ا§ :1.2.1
���¬�ل وا���ّ�م �� ���ّ�ات ا���م 
.�®����ات ا������ا�ّ�� ذات اّ���وا

ّ̄ �� ا���اء وا���ال ��  � ��°�ُ :2.2.1
�� و�� ّ��ا��ا�ات ا�����ّ�� وا�

ا������ات ا����ّ�� ا���َ� ��	ار�� 
ا���اء �� ���ّ�ات ا���م.

�ن ا�������ن 
ّ

3.2.1: ����� ا���
�ات ا���م ا��� �ا��ع ّ��� ��

ا����ا�ّ�، و�ادرون ��� ا����ا�� 
و����� ا���� ا����ّ� ا������ 

�ا���اع وا���� ا��ا�� ��� ا��ع 
ا����ا�ّ�. 

• ��� ��ر��ات ���ّ¢¢� ��ً�ا �����ـــات وا����ا�ات ا���� ��ا 
�� ا���ـــاء �� ا���ّ�ات �� ¤��¥ ا��ع ا����ا�ّ�، ���ـــ���� ���
ا��و�ّ�ـــ� و��ّ� ا�§��ارات ا������ �ا��	ـــار�� �ـــ� ���ّ�ات ��¦ 
�ادة ا¨�ّ�ات، � ª�ّ«�� �� ا����ج 2.1.1 (ا���ر��ات� �ا��ـــ�م وا�����

وا���ا��، وإ��ان ا��°ات).

• د�� ا���ـــاء ������ �� ا��ا�ـــ³ ا���ادّ�� ا���ـــ��ّ�� (ا�¢�ف 
�µ¤: دورّ�ات ا��	ـــاة، ا�	ـــ�´� ا������ّ�ـــ� وا������ات،  (��ّ�ا��ا

.
ً
�	� ا���د دو�ّ�ا� �����¢ل ��� ا����ة ا��ز

�� و¸	ـــ� ا��اد ا���و��ّ�� وا���ر��ّ�� ا��ـــ� ���� ��� ا���ارات ��� •
 ���� ،��ا��ا�ـــّ�� ا��ز�� ��ج ا���ـــاء �ـــ� ا���ّ�ات ا�����ا�ـــّ

  .���� إدارة و�ّ¤ ا���ا�ات وا�ز�ات ��ا��ّّ����او¹ات ا���م و�

��ّ�ات  �� ª��� ـــاء ا�������½ ¼ـــ��� أو/ و �ا��ة ��ا¸ات ���¾� •
�ات ا���م، وا���اء ��� §��ا��� ¿��اء ���ت ��� ª���¦ ا���م أو أي 
��. وار��ا´ا ���Á، إ¸	ـــاء ���ات ��ا��� ����� ّ����� ���¾� Âـــ��
�ات ��¦ ا��ـــ�م ّ��� �� ª´��¸ـــاء ا���� ا����ات �ا ��ª ا�Ã���� ا�
�ª أ�¤ ا�¸��اط �� أدوار  

ّ
ªÅ���¢�ر إ��ام �° ª�

ّ
وا���اء ا���� �	ـــ�

ا�¢�ف ا�����ّ�� ا�و��.

�ª ا�ª�Á �ـــ�����ن ����ّ�ات ا��ـــ�م �
ّ

• ����� ��رات ���³ ا���
���� ����م ا��ـــع ا����ا�ّ� وا���� ا����ـــّ� ا��ا�� ��� ا��ع 
 �	 ا����ا�ّ� وا���� ا����ّ� ا������ �ا���اع �ª §�ل ��ر��ات �ا ��¤̧ 

.ª�ا���د و��ر�Â ا���ّر�

ا���ف ا����ا���ّ� (1)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

����� ا����ا� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� وا���ار� ا��ا�� ����أة �� ا���ا�ات ا���ّ� وا�� �ّ� و�� ����ات ا���م

��� ��ار ���� ا��� ر�� 1325، "ا���أة وا��� وا���م �� ا�ردّن" �� ���� ر�� (1): إ¡ار ا��� ا�����ّ� ا�¢اّص �ا�¢ّ� ا��¡�ّ� ا�رد�ّ�

��©ا��¨ادرات ا������ا��¢��اتا���ا§¦����  JDا���ات ا�������ا�� �

 1-1 و��د ��® �اذ� ودا��
 ��±�ل ا���أة و��ّ���ا ��

 ا���ا�² ا���ادّ� دا±�
، ا���ا�ات ا���ّ� وا�� �ّ�

 ���µ � �ن ´©ه ا�¨�®
 �و��ّ�ات وا���ا�ات¨����� 

��  ا���اء ا���� وا�� �ّ�
 ´©ه ا���ا�ات.

 ،�ا� ا���ا�ات ا�� �ّ�
 وزارة ا��ا±�ّ�، ا����

ا��¡�ّ� ا�رد�ّ� ���ون 
��ة 

ّ
ا���أة، ´�® ا��� ا���

����أة، و¸��´ا �� ´�®ات 
��ة،  ��¹ ا��ا��، 

ّ
���ا��� ا

��ا��� �� ���� ���
���ا�ّ�� ��� ا��ّ	ات ���ا

 ،(DCAF) د� اف – ��
ّ
����ا

��ا��� � �� ا��ّ�� �(و�	 ��
ا���ا��) ��ّ��� ��اء 

��ار�� ������ارات وا
����ات �و����ا �� ا

ا����ار��.   

1.500.000XXXX

2021

��ارات �� ا���ا�ات ا��� �ّ�� وا���ّ���• ���� ا���ادة �� ��د ا���اء ا

��ا� ا���ادّ�� ����ا�ات ا��� �ّ�� وا���ّ���• ���� ا���ادة �� ��د ا���اء �� ا

��ارات �� ��¤ات ��اّم £¢¡ ا���م �• ���� ا���ادة �� ��د ا���اء ا

� ����اري ا��	ع ا����ا�ّ� / §ّ�اط ا��	ع ا����ا�ّ� 
ّ
��ª���• ��د ����ات ا���ا�ات ا���ّ�� وا��� �ّ�� ا

2020 2019 2018

�» ���®��� و��ا��� �£��ا�ات ا��	ع ا����ا�ّ� دا¬» � ¯�¬ ��	�° •
ا���ا�ـــات ا���ـــ �ّ�� وا���ّ��، °�ـــ�� إ�ـــ� °���� ��ـــ�و�ّ�ات 

����اء. ��ّ� ���¢�� �� °���� و��ا�®� ا�£��ا�ات ا����� وا
ّ

³	��ا

���ادل  �¢��µ��• إ��اء £ªا�� و�ادي ����ـــ�ات ا���ا�ات ا��� �ّ�� ا
ا��µ�ات، وز�ادة ا��	ا¶» ���ا ����ا.
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1.2: ا���اء (وا��ا�ات ���ّ�)، 
و��ّ��ات ا������ ا����ّ	، 

وا���ّ��ات ا� �ّ�� �ادر�� 
�� ا���ا��� �	 ��د �

ا��ا�� �� ا���ّ�ف وا����، 
�����ّ�� ������� و��ا��� 

����ا�ات ا��ع ا����ا�ّ	.

1.100.000XXXX

ا���ف ا����ا���ّ	 (2)

�ات ا�داء ا���ا�ّ��
ّ

���

	ّ������أة �	 ا��ا�� �� ا���ّ�ف وا����، و�	 ��اء و��� ا���م ا� �ّ	 وا��� ���¢��¡ ا���ار�� ا��ا�

2021ا��©��� JDا���ات ا������� ������¦ا���ادرات ا�������ا��¥��اتا���ا¤£

• ���� ا�»�ادة �	 ��د ا���اء ا���ار�ات �	 ���� ا���ا�ات ا� �ّ�� وا��ا��� وا���ا�£ �ل �ا��� ا���ّ�ف وا����

• ��د ا���اء وا���ال وا���اب ا�¦�� �ا�ا ��´¢�° ��ا����³ ا�¥ا �² ا��	 ار���± �ا���� ا�¢��� �ل ا���ا�° و��ل ا¯®� وأدوار ا��ع ا����ا�ّ	 

´ات ا��ا�ّ�� ا����دة ����ّ��ات ا� �ّ�� ���ح ا���ا�£ ا������ّ�� ا��ّ��� ����اء �ل ا���ا�° وا�¢ّ� �� ®�� ا���ّ�ف وا���� ّ́ • ���� ا�»�ادة �	 ا��ارد وا��¥

• ���� ا�»�ادة �	 ��د ا���اء ا�رد�ّ�ات ا���	 �ار�� �	 ��©ات ا��ا � ا� �ّ�� وا�����ّ�� وا��و�ّ��

2020 2019 2018

��ـــات ر�� ا��	 �ـــل دور ا���أة �	 ا��ا�ـــ� �� ا���ّ�ف � ��� •
� ا���ات 

ّ
�وا���ـــ� �	 ا�¢ار وا���ا�ـــº ا������ّ	- و��ـــ�� �¸

ا��ا��� ا���ـــار�� �	 �¦ا ا��¢ـــّ�ي �� ®ارج ا���ا�ات ا���ـــ©�ّ�� 
وا���ّ��.

• ��ـــ� ا���ا�ـــات �½���ّ�ـــ� �ـــ�ا�ت ا���ـــاء وا����ّ��ـــ� وا���ادات 
ا������ّ�� ���»�» ا��	 ��ور ا���ـــاء �	 ا��ا�� �� ا���ّ�ف وا����، 
و�ـــل ا��´��¢ـــات وا���ا��³ وا�����ّ�ـــات ا������ـــ� �ا���ّ�ف 

وا����. 

�� أ��ّ�� دور ا���ـــاء �	 �ا��� � «
ّ

• ���ـــ� ��ادرات �����ّ�� ���
ا���ّ�ف وا���� و��� ا�¢ار وا���ا�º ا����ا�ّ	.

ام ا�دارّ���" �	 وزارة ا��ا®�ّ�� ��¦ل 
ّ

• ��ر�À ا���اد�ات �� ا���اء "ا�¢©
ا���د �	 ا��ا�� �� ا���ّ�ف وا����.

ا���ف ا����ا���ّ� (2)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

����� ا���ار� ا��ا�� ����أة �� ا���ا� �� ا���ّ�ف وا����، و�� ��اء و��� ا� م ا����ّ� وا�����ّ�

ا��¢�� JDا���ات ا������ �������ا���ادرات ا������ا�����اتا���ا��

1.2: ا��اء (وا��ا�ات ���ّ�)، 
و��ّ�ات ا������ ا���¦ّ�، 

وا���ّ�ات ا����ّ� �ادر�� 
��¨ ا��ا§� �� ���د 

ا���ا� �� ا���ّ�ف وا����، 
  و��ا������� �ّ�����

����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ�.

ا���¦ّ�،  ا������  �ات 
ّ

ª��
 ،�ات ا������ ا��و�ّ�

ّ
ªو��

 ا�رد¦ّ�  ا����ّ�ـــ  وا����ـــ
 ،���ون ا���أة، ووزارة ا�¬�ا�
وا��ـــ�ون  ا�و�ـــاف  ووزارة 
 ،ا��ـــ �ّ� وا���ّ��ـــات 
وا�����ـــ°،   ا�����ـــ ووزارة 
 ±�§)  ا��ـــ�ا�ّ� وا���±ـــات 
 �ّ���ا ا�ردّن)، و

ّ
اب ���

 �
	�و�ّ� ا���� ���اب، و
���ـــ�أة  �ـــ�ة 

ّ

ا�� ا��ـــ� 

 ��(UN Women) ، و� ا�� ا�
 ،(UNDP) �ّـــ�ة ا� �ا��

ّ

ا��

��ة 
ّ


ا�� ا��ـــ�  �ـــ� 
ّ

���و
������ـــ� (UNICEF)، و����ا 
��ة 

ّ

�ـــ� ���ات ا��ـــ� ا��

ذات ا��¤£ـــ�، و�¢��¡ـــات 
ا��¦ـــ�،  و£ـــادة  ا��ـــاب، 
 ����
ا� ووزارة  وا�¢ا��ـــات، 
ا����ّ�  ا�¡¤م  و����  ا��ا��، 

.��ّ�ªوا��¬��ع، ووزارة ا��ا

1.100.000XXXX

2021

� ا�¸¦ادة ¶� ¡�د ا��¬اء ا���ار�ات ¶� ��µ¦� ا�¬�ا�ات ا��´�ّ�� وا��³ا �� وا��ا�� �²ل ��ا°�� ا�
�ّ�ف وا���®¬  •


�ا¡ّ� °ºوأدوار ا���ع ا �ª»ل ا��½ ا��¦� ا����® �²ل ا�
¬ا�¼ و£µار �
��ا����� ا�¾ا´�� ا� ¼��¿
• ¡�د ا��¬اء وا��°ال وا��اب ا�À¦� £ا��ا 

� ا�¸¦ادة ¶� ا���ارد وا��¾ّ¿¿ات ا��ا�ّ�� ا����Âدة ����ّ�¬ات ا��´�ّ�� ���ح ا��ا�� ا��¢
��ّ�� ا���ّ°�� ���¬اء �²ل ا�
¬ا�¼ وا��ّ� �� ��ª ا�
�ّ�ف وا���®¬  •

� ا�¸¦ادة ¶� ¡�د ا��¬اء ا�رد ّ�ات ا�¤�µ �ار�� ¶� �	ات ا���ا´� ا��´�ّ�� وا�£���ّ�� وا��و�ّ��¬  •

2020 2019 2018

(ا���اد�ات  ا���ـــاء  ��و�ـــ�  �ـــّ�   :1.1.2
وأ�ـــا��ة  �ـــات، 

ّ
وا���� ا�ّ��ـــات، 

ا�ـــ) �ا���ارات  ا��ا��ات، وا��ـــاّ�ات، 
ا���ورّ�ـــ� ا��ز�� ����ـــ� �� ���ات 
�ا���ّ�ف  ا������ـــ�  ا��ّ��ـــ�ة  ا��ـــ�ار 
� ��ل � ��وا���ـــ� و��ا����ا ��ـــّ�ّ

���ات إ��غ آ���.

�ات ا������ 
ّ

2.1.2: �ّ� ر�� ����� ���
و�ادة  ا��¡�ّ��،  وا��¢ّ��ات  ا����ّ£، 
ا�����ـــ� �� أ§¦ د�ـــ¥ ����ر ا���ع 
 �� ������ا ا¨§��ا�ّ£ �£ ����ّ�ا��� 

ا���ّ�ف وا����.

 �� ��• د�¥ دور ا���أة �£ ا¨�ـــ��ا���ّ�� ا��¡�ّ�� و�ّ�� ا���¦ ����ا
 ��ا���ّ�ف وا����، و�»��� أ�ªال د�� §��د ا���أة �£ ����� ا���ا

����ا و��ا§����ا.

• إ��اد و��ـــ� �ادة إرªـــادّ�� و��اد ��ر��ّ�� ®�ل (ا���ا¬¦ ا���اّدة 
 ،�ّ�����ّ�ف وا����، وا��	ـــ����� وا���ا��� ����ا�ات ا���ع ا����ا
وا��	ا �، و����� و �ا��� � ات ا���ار ا�����ة ����ّ�ف وا���� 
��ا����ا � (�ّ����ا و�� ����ات ا����، وا�ـــ��ا���ّ�ات ا���ع ا����ا

.��ّ�����ات ا����دا�� ا�

��ات ا����ّ�ـــ� (ا�ّ �ات، ���• ��ر�� ا���اد�ات  � ا��	ـــاء �ـــ� ا�
�ات، وأ�ا��ة ا��ا �ات، وا��اّ�ات، ا��...). ����ام �� ���د 

ّ
���وا�

ا��¢ا��  � ا���ّ�ف وا����،  � �ل ����� ا����ا�ات ��� ا��	��ّ�� 
(ا��¢ا£ّ��) ���ا��� ا���ّ�ف وا����. 

• ���ـــ�� ��اق ا������ ��ل أ��اد ا���ع ا����ا�ّ� �� ���د ا��¢ا�� 
 � ا���ّ�ف وا����  � �ل ا����ث وا��را�ات.

• ��» �ªاءات ©ـــا �� ���§�§ ا���ار و¨	ـــ� دوا£� ا��§�� ا��� ���� أن 
.���ّ������د إ�¯ ا��®�اط �� ا���ا�ات ا�

�� ا����ّ� �ا���ر��ات وا���² ا�±�ّ� (��ا ���ا ����ات ا�
ّ

• �§و��  �³
 ����� ¯���ات ا��	ا£ّ��) وا��µّ�	ات ا��´�ّ�� ���§�§ ¢�را��² 

ّ
³��ا�

 ���و��±��  �ـــادرات  �ا��� ا���ـــّ�ف وا���� ا��	ـــ����� وا���ا
.�ّ�����ا�ات ا���ع ا����ا

• ����� ��اق ا���ـــ�� ا� ���ّ�� ا���ّ� �  � ا��µّ�	ات ا��´�ّ�� 
 «����� (

ً
 وذ¨�را

ً
��¯ ��§�§ ´ا¢ات ا��ـــ�اب، (إ�ا¸ا ��ا����ّ�ـــ� ا��� ��

ا���ـــار¨� ا�±ا��� �� ا���� ا��اّم و��§�§ ا���ار و����»  ��أ ا���ا´�� 
ا�ºا���. 
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ا���ف ا����ا���ّ� (2)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

����� ا���ار� ا��ا�� ����أة �� ا���ا� �� ا���ّ�ف وا����، و�� ��اء و��� ا� م ا����ّ� وا�����ّ�

ا���ا��

ا����ا�� ا���ا�ّ� ����ف ا����ا���ّ� ا��ا��

ا��¥�� JDا���ات ا������ ������¢ا��¡ادرات ا������ا�����ات

3.2: �ّ¦ د�¦ ا��اء ا�رد�ّ�ات 
 ��� �� ����ار� ا��ا��
ا� م ا����ّ� وا�����ّ�. 

ا��¡¥ ا������ّ� ���اء 
 ،ªا�����ات، و�¡ادرة (و�
�ات ا������ 

ّ
و�ª)، و��»

ا��و�ّ�، و®�¬ ا��¦ 
��ة ����أة، و¯��®ا �� 

ّ
ا���

��ة 
ّ

®�¬ات ا��¦ ا���
�ات 

ّ
ا����ّ�، و��»

ا������ ا����ّ�.

150.000

2.050.000

XX

2021

 ا���ادة �� ��د ا��اء ا���ار�ات �� ����� ا��ا�ات ا����ّ� وا���ا��� وا�¡�ا�� ��ل ��ا�� ا���ّ�ف وا����¡� •

• ��د ا��اء وا���ال وا��¡اب ا�¢�� �ا��ا ��·��µ ��ا®���¦ ا��ا�¬ ا��� ار�¡�¶ �ا���� ا����� ��ل ا��ا�µ و�¡�ل ا´�³ وأدوار ا���ع ا����ا�ّ� 

 ا���ادة �� ا���ارد وا���ّ··ات ا��ا�ّ� ا�����دة ����ّ�ات ا����ّ� ���ح ا�¡�ا�� ا������ّ� ا���ّ�� ���اء ��ل ا��ا�µ وا��ّ� �� ��³ ا���ّ�ف وا����¡� •

 ا���ادة �� ��د ا��اء ا�رد�ّ�ات ا� �� �ار�� �� �¡¥ات ا���ا� ا����ّ� وا�����ّ� وا��و�ّ�¡� •

2020 2019 2018

 1.3.2: ����« ا��اء ا���ارات ا��ºورّ�
��ل ا���ا� وا���او½ و���� 
ا���ار وا����اط �� �¡ادرات ��� 

ا� م.

2.3.2: �ّ¦ ½�ان ����¿ ا��اء ا�رد�ّ�ات 
 �� �¡¥ات ا���ا� ا����ّ�

.وا�����ّ�

 • ا��³ار و��ر�Â �ـــاء ��ا�ـــ¡ات �� ���ّ� ا���او½ات وا���ـــا�
و��ـــ�� ا���ار ��·¡�� ��ºاٍت �� �¡¥ات ا���ا� ا�����دة ا��� 
 Äّ³و�ا� ،��¥��ّ� �ـــ� ³ ��ا ا���ـــ�اط �� ا������ـــات ا����ّ�ـــ

. �� ا�������ºا������ات ا���

ا���ف ا����ا���ّ� (2)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

����� ا���ار� ا��ا�� ����أة �� ا���ا� �� ا���ّ�ف وا����، و�� ��اء و��� ا� م ا����ّ� وا�����ّ�

ا��¢�� JDا���ات ا������ �������ا���ادرات ا������ا�����اتا���ا��

2.2: �ّ�£ ��ا�� و��� 
 ا���ا¨�§ ا��¦��� ا������

�ا���� ا�����، وأدوار ا���ع 
ا����ا�ّ� �� ا������  

 ،
ً
����و�� ���ا¨�§ أ�¯� إ¬»ا�ا

ذات � �ٍ �ا���ع ا����ا�ّ�، 
وا��ا�³ ��¢² �اّم. 

و�ادة   ،ا����ّ� ا���ّ�ات 
ا������ ور�ال  ا��أي و�ادة 
ا�¯�ا�، ووزارة  ا����، ووزارة 
وا���ّ��ـــات  ا��ـــ�ون 
�ات 

ّ
ا�� �ّ�، وا�� م، و��¹

 وا���� ا���¬ـــّ�،  ا������ 
��ـــ�ون   �

ّ
ا�رد¬  ا����ّ�ـــ

ا��اّم،  ا���ـــاء  ودا��ة  ا���أة، 
ووزارة ا�����§ ا��ا��. 

800,000XX

2021

�ّ�ف وا������
ّ�� وا���ا�� وا���ا�� ��ل ��ا��� ا	��
�اء ا���ار�ات �� ����� ا���ا�ات ا���� ا���ادة ��  د ا •


�ع ا����اّ� ���ا�� و���ل ا��� وأدوار ا�
�� ��ل ا���� ار���� �ا� �� ا�
�اء وا���ال وا���اب ا���� �ا��ا ������ ��ا����� ا��ا	�� ا�•  د ا

�
���ّ�ف وا���� ا� ��  ّ����ا�� وا�
�اء ��ل ا�� ���ّ������ّ�� ا�����ح ا���ا�� ا� ��ّ
	����� ا���ادة �� ا���ارد وا���ّ��ات ا��ا�ّ�� ا���¢�دة ���¡ّ��ات ا •

��ّ�
ّ�� وا£����ّ�� وا� و	��
�اء ا§ردّ�ات ا�¦�� ¥ار�� �� ¥�¤ات ا���ا	� ا���� ا���ادة ��  د ا •

2020 2019 2018

 
ً
�اا

ّ
ª� «�� �ّ� :1.2.2اء أ�©� ا�


ّ�� �� �¦ل � �����ارات ا�©�ا�ّ�� وا
 ±�������ا�� �� ا������ ��ا��� ا

و��ا��� ا���´ ا����³ط ����ا��� 
 «���
�� ��ا ����� �ا� �� ا�����ا


�ع ا����اّ�.��µدوار ا


�اء وا���ال �2.2.2: �ّ� ����± ا
 �ّ
� ��اب ا���اق ا ±�����وا���اب 

�ات �ا��ا¸  �� �¦ل ��·�� ا��³ا

�� وا��ادات ���� �ا� �� ا�����ا
�� ار���� � ور ا���أة، ���ا��  ا�وا

» �ا���ا�� �� 
ّ
��� �ا �

ً
�ا��و�

ا���ّ�ف وا����.

• 	�ـــ� � � ��ـــ� ����� �� �ـــ�ل ا���ا�ّ�ـــات ا����ّ�	ـــ� و���ات 
 �ّ����ا��� ��ات �ا���اون �� ا�� �اء وا��ادة ا����ّ���، (�� ا��ا�� ا
وا���ـــ��ّ�- �� ا���ال وا���ـــاء) وا����اء و�ادة ا�ـــ�أي وا������، 
�رات ا����ّ�� ا��ا��� ا������� ّ����ف ��ا��� ا���£ ا��¢ �ط وا��

�ا���اء وا���� وا��ادات وا���ا���.

• د	£ §¦اءات ���ـــ�� ا��ـــ�ارات ا����ّ�� وا��	¥ ا���ـــا¤ّ� �� ��ل 
 ��ّ��	����£ ا���� ودروس ا��	¥ وا�ر©ـــاد ا����ّ�� وا���ـــا¤¨ ا�
ا���ـــ���§� � �����ات ا��� ّ��، ا��� ���¨ 	 » ����� ا���ـــا¤¨ 
ا�°��رّ�� ا���¯ّ�دة � ��ا	ات ا����ّ�§�، وإ��از دور ا���أة §� 	� �ات 
ا´�� وا���م وا���ا�� �� ا���ّ�ف وا���� و��ا�����ا. وذ�± ������ 
���µ 	 » ©ـــ�	ّ�� ا�� �اء وا��ادة ا����ّ��� (�� ا���ال وا���ـــاء) §� 

ا���¶�� ا���ا�ّ� §� ا������ات ا��� ّ��.

• ا�ـــ���ام و�ا¤¨ ا���ا�¨ ا·���ا	ّ� ��¯ـــ� ا��	� ا����ّ� ��� أ§�اد 
 ¸�� §� ا�

ً
ا������، وذ�± ·	��ار«ا �� ا���ـــا¤¨ ا´��º §ا	 ّ�ـــ� وروا�ا

ا��ا«�.

• ��ا��� ��ا«½ وأدوات ا���اب ا����ّ� ا��ـــا¤�، وا��	¥ ا���ـــا¤ّ�، 
و��ا��� ��ـــ�اِت ا��أي ا���� ا��� �ّ£ إ��اؤ«ا ���اس ا��¢ّ��ات 	 » 
�ص ��ا��� ا�� À ا��¢ �ط ��ى ا���ا�� وا���Â ا������ّ� �����
ا�����À ���ا«�ـــ£ ا���� ا����� �ل أدوار ا��ـــ�ع ا·���ا	ّ� ���ف 
��اس ا���ّ�م ا����ز §� ��ت ��ـــ� ا������ ور§� ا��	� ا��°��رة 

.
ً
آ��ا
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ا���ف ا����ا���ّ� (3)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

 ����� ا����ات ا���ا�ّ� ا������� وا���ا�� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� (�ا����ات ا����ّ� وا����ا�ّ� وا��ا���ّ� وا��ّ�ّ�)  و����� ا����ل إ���ا ���� آ��،  اّ� �� ��� ا���اء وا����ات
. �¥£�¦، و�ا� �¥¤�ا�، �� ا�����£ات ا����¢�� و��ّ��ات ا�¡���� �� ا�ردّن، ��ا ��ا��  ّ� ا����ا� ا�رد�ّ� ��ز� ا���رّ�

ً
ا�رد�ّ�ات وا�¡��ات ا��©� ��¨

ªا�����اتا���ا�ا���¥� JDا���ات ا������ �¥����»ا���ادرات ا������

2.3: ��ا�� ا���� ��ى ا���اء 
(وا��ا�ات ���ّ�) �� 

 ا�����£ات ا����¢��
و��ّ��ات ا�¥��ء، ��ل 

ا����ات ا���ا�

ا����ّ�،  ا�����²  �ات 
ّ

³��
 ا��£�ّ�  ا��و�ّ� �ات 

ّ
وا���³

 ا��ـــا��  ا����¨ّ� �©ـــ�: 
 ،(UNHCR) ����¡ا� ��ـــ�ون 
 ���ا��� �ـــ�ون  و���ّ�ـــ� 
 �ا� و�	�وق   ،��ا��ـــ�رّ�
 ،(UNFPA) ان 

ّ
�� � ��ة 

ّ
ا���

و����ـــا ـــ� ا�����ـــات 
ا�ـــ�  �ـــات �و� ا��� ّ�ـــ� 
�ـــ�ة، وا��ـــ�م، ووزارة 

ّ
ا���

.��ا��ا� ّ

400,000XXX

2021

� �� ا�ردّن����ات ا���ّ�• ��د ا�	�اء ا���ّ��ت وا��	���ات �� ����� ا���ات �� ا������ات ا�������� و

� �� ا�ردّن     ����ات ا���ّ�• ¤�£� ا�¢�ادة �� ��د ا�	�اء ا���� � ¡ درا�� �ا���ات ا����ا��ة �� ا������ات ا�������� و

¥� ¦�� ا���اّ��• ¤�£� ا�¢�ادة �� و�� ا���ات ا����¯��� ��ا ��ّ® ا�¬� ا�� £ّ� � �	© ا��£	ّ� � ¡ ا�	�ع ا���ªا�ّ� وا��	© ا��	�ّ� ا����£¨ �ا�	¢ا�ات و§

� ��ل ا���ا§� ا��� ّ�� أو ا�� ±ات ا����ّ°�• ��د ¸اªت ا��	© ·� ا�	�اء ا��� �ّ� (ا��°¦ ��¯ا/ ا���ا§� �¯ا) ��µ¦ ¤ا�´ 

� ا��اّم. • ��د ا�	�اء ا��ادرات � ¡ ا����ل � ��ات ا�¤�ا¤ّ��، (ا�	��ّ�� وا���ªا�ّ��، وا��ا¤�¤ّ�� وا�±ّ£ّ��) وا���ا§¢ ا�µا �، ��ا ��¯ا �ا§¢ ا�

2020 2019 2018

�ل ����� ا������ات ��  :1.2.3
�ات ا������ ا����ّ� وا������ 

ّ
���

��� �ا�� ����اء  �ل ا����ات �
ا���ا�ّ�� ا����ا��ة ��ا ���ا (ا����ّ�� 

وا����ا�ّ��، وا��ا���ّ�� وا����ات 
ا���ّ��) و���ّ�� ا����ل إ���ا.

2.2.3: إ��اء ���� إ����و�ّ�  ���ّ� 
ا�� �����ّ�� ¡�ون ا������ ا���رّ���، 

¤£�¢ �ا��ة ��ا�ات  ¥��� �� �ّ��
�� ا���ادرات وا����ات   ��ّ§�

ا����ا��ة وأ�ا�� �����ا.

• إ�ا�� أّ�ام �ªّ�ـــ� �و��ّ�� ��ا�ّ�� �� ��ّ��ات ا������ وا������ات 
ا���ـــ�§��� �����® ا�����ـــ�، و�اّ�� ا���ـــاء �ا����ـــات ا��ّ�ّ�� 

وا����ّ�� ا���ا � و���ّ�� ا����ل إ���ا.

• ��ّ�ـــ² ا��ـــ��اء ذوو ا����� وا�°�� ا���� ��¯��� ���� ا����ات 
² �ا�£ـــ�¯�ل ا����ـــّ� 

ّ
���ا������� ور�� ا����  �ل ا��§ا�ا ا��� 

وا�£اءة �� ��� �ّ�ال ا���ا��ات/ أو �ّ�ال إ��اءات ¡�اوى ا����ء.

��µ �ا����ات ا���ا�ّ�� ا���ّ��� ����اء ��  ��ّ���• إ�ا�� ���ـــات 
��ّ��ات ا������ وا������ات ا����§��� و���ّ�� ا����ل إ�µ ¸·ه 

ا����ات.

°ات ��ا£ـــ��  �ل أ�¹ ا���® 
ّ

��� ���� �� ��ّ������ ا��¯��� ا�� •
� �ـ (ا�½واج ا����ّي، وزواج ا��ا��ات، 

ّ
ا��اµ�� �À ا���ع ا����ا�ّ�، ا����¾

وا���ّ�ش، وا���® ا����ـــّ�) و ـــ�ل ا����ات ا���ّ��ـــ� وا���ا �، 
وا���ـــ�ات، وا� ��ا�ـــات و��Ã¸ا �ـــ� ا������ات اÂ£ا£ـــّ�� �§�ان 

.��ّ��ا��¯��� ا��

�اء �Ä� ا��ـــ�رّ��� ��� ��ا��ا ��������� ا���� �����ّ�� ¡�ون ا� •
 ����وإدارة ا����ـــ� ا�����و�ـــّ� ا�����ـــّ� و�ا��ة ا���ا�ـــات  �ل 

ا����ات و�ا��¸ا.

ا���ف ا����ا���ّ� (3)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

 ����� ا����ات ا���ا�ّ� ا������� وا���ا�� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� (�ا����ات ا����ّ� وا����ا�ّ� وا��ا���ّ� وا��ّ�ّ�)  و����� ا����ل إ���ا ���� آ��،  اّ� �� ��� ا���اء وا����ات
. �¥£�¦، و�ا� �¥¤�ا�، �� ا�����£ات ا����¢�� و��ّ��ات ا�¡���� �� ا�ردّن، ��ا ��ا��  ّ� ا����ا� ا�رد�ّ� ��ز� ا���رّ�

ً
ا�رد�ّ�ات وا�¡��ات ا��©� ��¨

ªا�����اتا���ا�ا���¥� JDا���ات ا������ �¥����»ا���ادرات ا������

1.3: ازد�اد ��د ا���اء 
ا���ّ±¡ت (ا�رد�ّ�ات وا�¡��ات) 

ا���ار�ات �� ����� 
ا����ات ا��ا�ّ� ( ��ات 

 ا�ّول) �� ا�����£ات 
ّ

ا�²¦
ا����¢�� و��ّ��ات 

ا�¡���� �� ا�ردّن.

�ات ا�����³ ا����ّ�، 
ّ

���
�ات ا��و�ّ�� 

ّ
��وا��

ا����ّ��، و���� ا���ا�� 
 ������ّ�� ا��	ة، ووزارة ا�
 ����ا���ا�ّ��، ووزارة ا�

وا��اون ا��و�ّ�، 
وا�����ّ�� ا�ا��� � �ون 
��وق �ا������ (UNHCR) و

ان 
ّ

��ة ���
ّ

ا��� ا��
(UNFPA)، و��	�ا �� ���ات 

 �� �����ة ا��ا
ّ

ا��� ا��
ا�ردّن، ووزارة ا��ا��ّ��، 

و���	ّ�� ا���اع ا���¡ّ�.

450.000XXX

2021

• ��د ا��اء ا���ّ��ت وا����	§ات �� ¦¥��� ا����ات �� ا��¤��ات ا��£��� و��ّ��ات ا������ �� ا�ردّن

• ¡¬� ا�»�ادة �� ��د ا��اء ا��¦� ��ª درا�� �ا����ات ا���ا�	ة �� ا��¤��ات ا��£��� و��ّ��ات ا������ �� ا�ردّن     

®�� ¯�• ¡¬� ا�»�ادة �� و�� ا���ات ا������ ��ا ��³ّ ا�²	 ا��¬ّ� ����± ا��¬�ّ� ��ª ا���ع ا���ا�ّ� وا���± ا�¤�ّ� ا��	¦¬� �ا��»ا�ات و°��ّ�� ا��ا

��ّ• ��د ¸ا�ت ا���± �� ا��اء ا�� ¦ّ� (ا���¯ ���ا/ ا��ا°� ��ا) � �¯ ¡ا�¶ �� ��ل ا���ا°� ا����ّ�� أو ا���ات ا���

�ا ���ا ��ا�� ا��� ا��اّم.  ،�
• ��د ا���اء ا��ادرات �
� ا����ل �
���ات ا��ا�ّ��، (ا����ّ�� وا����ا�ّ��، وا��ا���ّ�� وا��ّ�ّ��) وا���ا�� ا�	ا�

2020 2019 2018

1.1.3: ���
� ا���اء، ا���ّ��ت 
�، ������ ���ات ذات �
ا���

��دة، ������� و��ا��� ����ا�ات 
ا���ع ا����ا�ّ� �����ّ� �� ا���اء �� 

��ّ��ات ا���¢�� وا������ات 
ا����£���.

2.1.3: �ّ� و§¦ ا���ا¥ات وا���ا�¤ 
 ©�ª���ات 

ّ
�£�ان ¬�ام ا���»

��ّ��� ا����ات ا�¯�� �ّ� ��ر���ّ� 

� ����� ا����ات ا�������� �

وا���ا��� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ�. 

• إ�ـــ�اء �����ات ��±��ـــ� ا����ا�ات ا���ر��ّ�ـــ� ���ّ��� ا����ات 
 �	�´ ا����ات (ا�±³ّ��، 

ً
و������ ��ا·¶ ��ر��ّ�� �³ّ��� �³�³ّا

وا��ا���ّ��، وا����ّ��، وا���ّ��، وا����³³ّ� �¯وي ا�ا¬�)  .

• §�ان أّن ���¦ ا�	ـــ��اء ا���ºّ��� وا��و�ّ��� �
����ن و���ّ�ـــ�¹ن 
 ��
ا���ادئ ا�¥ا¥ّ�� ��ل ا����ات ا��� ���ءم �¦ ا����ا�ات ا����


��اء وا���ال .�

• إ¬ا�� أ�	ـــ�� ا�����ـــ� ا������ّ�� ���ـــ¯اب ا���ـــاء ا��ا½�ات �� 
ا��	ـــار�� �� ا��ـــ�ص ا���ر��ّ�� و����ـــ� ا����ات ا���ـــ����� 
وا���ا��ـــ� ����ا�ـــات ا��ـــ�ع ا����ا�ـــّ�، �ـــ� ��ّ��ـــات ا���¢�� 

وا������ات ا����£���. 

• ��»�� و��� ��ر��ات �
��ـــاء ��ل إدارة ا�ز�ات وا��¹ارث �� ��»�ر 
�����¶ و��اٍع ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� �ا �� ذ�� إ��اءات ا��ء.

• ��ر�¶ ا���ـــاء ا��ا��ت �� ا�¹ـــ�ادر ا���ّ�� وا���ـــ��ات وا���اع 
.�Ãا���´ �� ا���ال ا��ا�ّ� و���د ا½ا �
ا����ّ� �

• ����� ¬ا��ة �ا�ات و�ºّ�� ��ل ا���ـــاء ا���ّ��ت ������ ا����ات، 
ز �ّ�ة 

ّ
� ا���ا¥ات (إ��اءات ا��	��´ ا���ا¥ّ��) ا��� �	ّ�¦ و���

ّ
و���

.
ّ

����ª�� ��ّ
��



43الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325 42

ا���ف ا����ا���ّ� (3)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

 ����� ا����ات ا���ا�ّ� ا������� وا���ا�� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� (�ا����ات ا����ّ� وا����ا�ّ� وا��ا���ّ� وا��ّ�ّ�)  و����� ا����ل إ���ا ���� آ��،  اّ� �� ��� ا���اء وا����ات
. �¥£�¦، و�ا� �¥¤�ا�، �� ا�����£ات ا����¢�� و��ّ��ات ا�¡���� �� ا�ردّن، ��ا ��ا��  ّ� ا����ا� ا�رد�ّ� ��ز� ا���رّ�

ً
ا�رد�ّ�ات وا�¡��ات ا��©� ��¨

ªا�����اتا���ا�ا���¥� JDا���ات ا������ �¥����»ا���ادرات ا������

4.3: �ّ� ����� و��ل  ا���اء 
ا�¥�ا�� �£ّ�¨� إ�± ا�£�¦ 

وا��ا��ات ��  �� ا�£�¦ 
ا��ا�� �¥± ا���ع ا����ا�ّ� 

وا�£�¦ ا����ّ� ا�����² 
�ا��³ا�ات، إ�± ا����ات 

 ا������� وا���ا��
����ا�ات ا���ع ا����ا�� ّ.

و�£��  ا����ات،   ���ّ��
 �

ّ
 ا���ة، ��´¤ّ¶� ا�£�ا�

 ��ـــ������ـــ�ة 
ّ

���ا��ـــ� ا

�ـــ�وق ا��ـــ�  ،)UNICEF(
 ،(UNFPA) ان 

ّ
���� ��ة 

ّ
���ا

و����ـــا �ـــ� ��ـــات ا��� 
وا���ّ��ـــات  �ـــ�ة، 

ّ
���ا

ّ��، وا����ات �ّ�� وا��و����ا
.��ّ��������ا

900.000

2.520.000 ������ف ا����ا���ّ� ا��ا ��ّ�ا����ا��� ا���ا

XXX

2021

� و�¡ّ��ات ا����� �� ا�ردّن��¢����• §�د ا���اء ا���ّ��ت وا���¡��ات �� �¥�¤� ا�¡��ات �� ا�����£ات ا

� و�¡ّ��ات ا����� �� ا�ردّن     ��¢����� ا��¤ادة �� §�د ا���اء ا���� §�ª درا¤� ©ا�¡��ات ا����ا��ة �� ا�����£ات ا«�� •

��£�° ا��»�ّ� §�ª ا���ع ا����ا§ّ� وا�£�° ا����ّ� ا����»¯ ©ا���ا§ات و���ّ�� ا��£ا�® �£¬ �ّ«���� ©�ا ¤¡³ّ ا��² ا�������� ا��¤ادة �� و§� ا��ات ا«�� •

� ّ́ �¡��ّ�� أو ا����ات ا����• §�د «ا�ت ا�£�° �º ا���اء ا��� �ّ� (ا��´® ���ا/ ا���ا�� ©�ا) ©��® �ا�¸ �� ·�ل ا���ا�� ا

ّ��) وا���ا�� ا��ا���، ©�ا ���ا ��ا�� ا��� ا�£اّم. «ّ��� وا����ا§ّ��، وا�¥ا���ّ�� وا�ّ����اء ا��ادرات �	 ا��
�ل ����ات ا���ا�ّ��، (ا��• ��د ا�

2020 2019 2018

1.4.3: �ّ� ����� ا����ات ا���ا�ّ�� 
 ،��ّ���ا��ا�ّ�� (ا��ا���ّ��، وا�

�ا�� �� ��وا����ا�ّ��، وا��ّ�ّ��) �
 �
�اء و��ا�ا���ا�ات وأو��ّ�ات ا�

�اء ذوات ا��ا��. �ا�

2.4.3: �ّ� ����� و��ا��� ا���ا�� 
�اء إ�	 ا���� �ا��� ��ّ� �� و
�ل ا�
�ّ�، أو ا����اّ��، أو ��(ا��ا���ّ�، أو ا�

ا����)، ��� أن ا¢��¡ن ا���� ا��ا�� 
 �ّ��	 ا���ع ا����ا�ّ� أو ا���� ا���

ا��¡��¥ �ا��¤اع.

��» �� أ�ª إ�©م ا��§ات ا���ـــا�ّ�� ��• إ�ـــ¡اء ��® ��ّ�¬ �د¢ا�¬ �ّ�¤ ا�
�ّ�� وا����ا�ّ�� ��ا��ا�� ����ص ا����ات ا��ا�ـــّ�� (ا��ا���ّ�� وا�
وا���ّ��) ا��¡ا��� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ�، وا�±�اص ذوي ا��ا��، 
�²: ��د � 

ً
ّ��ا´��ـــاء وذوات ا��ا��)، ���� ��® ا����ّ�� وا��¶¡ة (�

 ��	 ¸»ه ا����ات، و����ـــ� ا����ات ا�� ��ـــاء ا��ا�� ����ا�
 ���

ّ
����ل دون ����§ّ� ��§ا، و����� ا�«º¡ات ا��ا��� ¶� ا�¹ّ�� ا��

�ّ� وا���ّ¡ش. ��ّ�� ا��©غ �� ا���� ا����


©ح و��¤�¤ ا�دوات � ��ّ�• د�� ا��§�د ا��ار�� ���À ا��¡ا���ّ�� و¿
�ّ� وا���ّ¡ش.���Á�� ا���� ا��� ��

ّ
��ا��

• ����� ��اق و���ّ�� ا���ا��ة ا��ا���ّ�� وا���ا��ة ا���ّ�� ا���ّ�§� 
إ�	 أو�ÃÄ ا���ّ¡À�� ���¡ ا���� ا��ا�� �	 ا���ع ا����ا�ّ� وا��ا��� 

.¬��

• إ�Æاء ����� ¸ا�� �§�ف إ�	 ا��©غ �� �ا�ت ا���� ا��ا�� �	 ا���ع 
 ��Ä�©ـــات ا���ات ¶� ��ّÄ�©ـــات وا��ا�رد�ّ 	ا����ا�ّ� ا��ا��ـــ� �

.���´��وا������ات ا��

�اء ا���رة �� ����ـــاء ا�©�Äات ÇÈداة ر���• ����� ا��§ارات ا�´¡ورّ�� �
� �ـــ� ��ا�§� ا���� Àـــّ� ا��¡أة / ا���� ا��ا�ـــ� �	 ا���ع 

ّ
Ê��وا�

ا����ا�ّ� دا¢ª ا��¡ة.

ا���ف ا����ا���ّ� (3)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

 ����� ا����ات ا���ا�ّ� ا������� وا���ا�� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� (�ا����ات ا����ّ� وا����ا�ّ� وا��ا���ّ� وا��ّ�ّ�)  و����� ا����ل إ���ا ���� آ��،  اّ� �� ��� ا���اء وا����ات
. �¥£�¦، و�ا� �¥¤�ا�، �� ا�����£ات ا����¢�� و��ّ��ات ا�¡���� �� ا�ردّن، ��ا ��ا��  ّ� ا����ا� ا�رد�ّ� ��ز� ا���رّ�

ً
ا�رد�ّ�ات وا�¡��ات ا��©� ��¨

ªا�����اتا���ا�ا���¥� JDا���ات ا������ �¥����»ا���ادرات ا������

3.3: ازد�اد �£�� وو�� 
 ،ا���±ة ا�¤���ّ�

وا�����£ات ا��¤¥ّ� وو�ا�� 
ا��¡م، وا�����³ ا����ّ� �ا��² 

 µ¥� ا���ا��¥�ّ� �¥£�¦ ا�
ا���ع ا����ا�ّ� وا�£�¦ 

ا����ّ� ا�����¶ �ا��±ا�ات 
و���ّ� ا��£ا�� �£�ا، ��ا �ّ� 
أ » ا���اءات ��£±�± ا����ات 

 ��
ّ
وا�����ات ا���ا�ّ�� ا�����
 �ا��� �ّ� ا��	أة وا���
ا��ا�� ��� ا���ع ا����ا�ّ�.

ا����ّ�،  ا����   �ات 
ّ

���
 ،�ا��و�ّ�ـــ �ـــات 

ّ
وا����

 ،�ا����ّ�ـــ وا���ّ��ـــات 
 ،�ا�����ّ�ـــ وا���ّ��ـــات 
وا��	�ـــ� ا����ـــّ� ���ـــ�ق 
 ،�ا���ان، و���� ا���م ا�رد�ّ�
 ،�ا���ا�ّ�ـــ وا���ّ��ـــات 
ا���  و���ات  ا���ل،  ووزارة 
 �ا����ّ�  �وا���ـــ ��ة، 

ّ
ا���

ا�رد�ّ�� ���ون ا��	أة، ودا�	ة 
وا����  ا���ـــاة،  �ا�� 

ا����ّ� ���ون ا��	ة. 
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� و�¡ّ��ات ا������ �� ا�ردّن¢����• ��د ا���اء ا���ّ��ت وا���¡	�ات �� ¤��£� ا�¡��ات �� ا�����ات ا��

� و�¡ّ��ات ا������ �� ا�ردّن     ¢����� ا��£ادة �� ��د ا���اء ا��¤� ��� درا£� �ا�¡��ات ا����ا�	ة �� ا�����ات ا��§�� •

��� ا���ع ا����ا�ّ� وا��� ا���ّ� ا��	¤§ª �ا���ا�ات و��¢ّ�� ا���ا�© ��¨ �ّ����ا ��ّ� ا	
� ا����ّ� ���� ا�� �������• ��� ا� �ادة �� و�� ا���ات ا�

��ّ����� أو ا����ات ا�ّ�����د �ا�ت ا��� �� ا���اء ا��� �ّ� (ا���� ���ا/ ا���ا�� ��ا) ���� ا�� �� ��ل ا���ا�� ا� •

��، وا�¡ا�ّ�� وا��ّ�ّ��) وا���ا�  ا��ا���، ��ا ���ا ��ا�  ا	�� ا�اّم. ّ���د ا���اء ا�¡ادرات ��� ا��£�ل �����ات ا¢�اّ��، (ا����ّ�� وا����ا •

2020 2019 2018

 ����ت ��¦ �¥�� �¡� �ّ� :1.3.3
 ��
ار ا����ّªل ا�� ��ّ��«� ���و��

 �ّ��� ا�¡ا¬� ��� ا���ع ا����ا��
وا��� ا�»��ّ� ا�����® �ا�� ا�ات.

 �2.3.3: �ّ� إ�»اد أدوات وآ�ّ�ات ���ا�
�� �ا�ت  ²��³ وا����
�ات ا���ّ���

 ،�ّ�ا��� ا�¡ا¬� ��� ا���ع ا����ا
وا��� ا�»��ّ� ا�����® �ا�� ا�ات، 

.���ات وا���ا�µ ا��´�ّّ���وا������� �ا��

 ��ر�� أ��اء ا���ا�� ا��اّ� �ّ� :3.3.3
 ��ّ����وا���اة وا���ا�ات ا���ّ�� وا�
�ا� � ا���� ا��ا�� ��� ���ل ��ّ�� 

 �ا���ع ا����ا�ّ�، وا���� ا� ��ّ
ا������ �ا���اع و����� ا����ل ����ات 

.���إ��غ آ

• ��ـــ ورش ��� �����ة ا�����ّ��، وا�� ���ـــات ا����ّ��، وا���م، 
�، ��ل �¤£��ات ا���� ا��ا�� ��� ا���ع ا����ا�ّ� (��ا ّ¥وا�� ��¦ ا��
 �� ذ�ª، ا��واج ا���ـــ�ّي وزواج ا��ا��ات، وا���ّ�ش وا���� ا� ��ّ¬
ا������ �ا���ا�ات). و�°ـــ �¦ ود�� إ®ا�� ��ـــ�ت و®ا�ّ�� ���� ا���ء 
 ا���أة، ّ² ������²ع ا��ـــ�غ �· ¶µه ا���ادث ا������ـــ� �ا� ���
وا���ّ�ات ا��ا¥�¥ّ�ـــ�، وا����� ا����ا�ّ�� ا��� ��ا¬¸ ا���أة �� ا���غ، 

� ا���ق وا��¹ا�� �زا�� ¶µه ا�����. 
ّ

�» �����¼ال: ��ادرة ز���)، و�)

�· أ�� إ� اد �½ادر إ²ا¬ّ�� �����· ¥��ّ�� و�د  • �°ـــ ا��¤��
 ����ا�ـــ¾ ا���� ا��ا�ـــ� ��� ا���ع ا����ا�ـــّ� وا�� ��ـــات ا��ا�¿

ا� ��ّ� ا������ �ا���ا�ات.

• ����� ا����اج ا��ر��ّ� ا��ا�ّ� و�ر�� أ��اء ا���ا�� ا��اّ�� وا���اة، 
� وا�����ات ا���ا�ّ�� ا������� 

ّ
وا���ا�ات ا���ـــ��ّ�� ��ل ��¦ ا�د�

 ���ـــ¸ �ا���� ا��ا�� ��ـــ� ا���ع ا����ا�ـــّ� وا�
ّ
���� ��ا� �ا�ـــ� ا��

ا� ��ّ� ا������ �ا���ا�ات.

 ����� �ا�
ّ
��• ����� ¥Áـــام ��ا��� و��£�¸ ������À �· ا�� ـــاوزات ا���

 .(1325 ·��ات ®�ار � �Å ا�
ّ

»Æ�ا� ��ّ� ا������ �ا���اع (¬� إÇار ��� 

• �²ان ا���ك ���¦ ��ا�� ا�°��Ç (ا��اء ����� «��Ç وا�ٍ ��� ا�®ّ� 
�ـــ· ا���ا�ـــ� ا�����دة ¬ـــ� ا���اÇـــ¸ ا����ّ�� � ��ـــ¦ ��ا¬Áات 
�· ا���اء  �Ç�°ات ا���غ ا��ّ�ّ��، وأن ���ن ²ا��ات ا��ا������)، �¿
®ادرات ��� أµË ا�°ـــ�ادة ود�� ا� ��د ا��ا��� إ�� ��ا²اة ا� �اة 

 .� ا���أة وا���� ا������ �ا���ع ا����ا�ّّ² ���� �ا�ت ا�¬

• د�� ���ت ��ـــ� ا��¤��، ا��اد¬� ��ادة ��ا�Ì ا���ا¥�· (إ���ات 
¸ ��ا�ت 

ّ
����¸ ���ّ�� إ��غ ا���ـــاء و��ا²اة ا� �اة ��ا ��� �®ا¥�¥ّ��) ا��

 ا���أة ّ² ���ا�
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ا���ف ا����ا���ّ� (4)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

ّ� دا�� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� وأ��ّ� ا���اواة  �� ا������ ودور ا���اء  �ا �� ذ�� دور ا�اّ ات �� ����� ا��� وا���م،�����  ��ا�
(( �ا ���ا�� ذ�� �� ا�����ر ا�رد�ّ� وا���� ا����ّ� ا����

����ا���ادرات ا������ا�����اتا���ا����� ا��¢�� JDا���ات ا������

4-1: ا���اف وإ�ادة 
 ا������ات ا����ّ�

وا������  ��¨ �اّم، وا��اب 
 ،وا�ا ات  »� ªاّ©

 �� ���� ا���اواة  �� ا��
�ªل ��¬�¬ دور ا���أة �� 
����� ا��� وا���م، ( �ا 
���ا�� ذ�� �� ا�����ر 

 ا�رد�ّ� وا���� ا����ّ�
(ا����

 ا���ّ��ات ا����ّ�
�ات ا������ ا����ّ� 

ّ
¯�و�

 ،�ات ا��ا ّ�
ّ

¯�وا��
وا��اب وا�ا ات، 

�ات ا������ 
ّ

¯�و�
ا��و�ّ�،  ور�ال ا���� 

��ات ّ��و�ادة ا��أي، وا�
.�ّ��
ا�	
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ات ا��� وا���م��� �� ��ّ� ��ان ا���� ��ر��ن أّن ا��اء ��ّ��� ��ا�
ّ


�� ا���� •

ا�ات ا��ع ا����ا�ّ� وا���اواة �� ا���� وأ��ة ا���أة وا��� وا���م��� ��� وا���ا������ وا����ت ا��ا�� ا�
ّ
�� ا��� �ّ�• ��د ا��ا�ات ا����

2020 2019 2018

 �� وا��ا�ات  ا���اب  ��رك   :1.1.4  
 �� ا���اواة �ّ�
� أ����� أ�	اء ا���
ا���أة  ��ار��   ����� ¡�ل   ��  �ا���

�� ا��� وا���م.

2.1.4: د�£ ا���اب وا��ا�ات �� إ��اء 
إ�¥  �§�ف  ا���  وا��	ا�¨ات  
ات �ا��
 �ª ا�©�ء ��¥ دور ا���أة، و������
��ار�� ا��اء ا��ا�ات �� �	�» ا��� 

وا���م.

ª ا�©�ء ��¥ �¯® ��اح ا��ّ�ات 
ّ
• إ��اج ����ـــ± ��¨����ّ� ��ـــ�

ا���ا�� ��ـــار�� وا���¯ّ�رات �� ا��³اع ا��ّ� وا���ـــ
�ّي و�� 
ات �¨¶ و�µ ا���م وا���ا�� �� ا��³ّ�ف وا��´.ّ���

 �¯ال وإ��م �� أ�± ا�����´ �ا���اواة �
ّ
��� ا�� ±• ا���وع �� �¨�

ا���ـــ� �� ¡�ل ��ـــار�� ا���أة (��ا �� ذ�¸ ا��ـــاّ�ات) �� ا��� 
وا���م.


ـــ�، ��ا �� ذ�¸ ���ـــ� أ�	اء ا��• ��� ���ـــات ر�� ا���� �� �
��ات ا���ـــ�©¨�، �ا���ـــاون �� �ادة ����ـــات ا���«ـــ� وا�¼�
 ���ـــات ا��½ّ���ـــ� ا��	�ّ� ور�ال ا���� وµا��� ا��أي وا����ا�

��ل أ��ة ا���أة وا��� وا���م �� ا�ردّن.


ات ¾ـــ�ا�ّ�، و�اء ��را�§ا، ������ ود�£ ��ار�� �• إ�ا�� �	ا�¨ات و¾
ا���أة (��ا �� ذ�¸ ا��اّ�ات) ا���ار�ات �� ا��� وا���م.

• إ��اء ��ا��� �����´ ا��Àا�ّ� ا��ا¿�، وا��را�ات ا����¯ا¿ّ� ا����� 
� ا���Â�½� ��ـــÁن دور ا���أة �� ّ������ات �� ا��¨ا�£ ا�ّÂا�� ��
ات ا��� وا��ـــ�م، وذ�ـــ¸ ��اس ��ا¿� ��ـــ�ت ا����� ا��� �ّ£ ���

�ار.©���ا ��ا �¼ّ® أدوار ا��اء �� ��ا ا�¨�

ا���ف ا����ا���ّ� (4)

�ات ا�داء ا���ا�ّ�
ّ

���

ّ� دا�� ����ا�ات ا���ع ا����ا�ّ� وأ��ّ� ا���اواة  �� ا������ ودور ا���اء  �ا �� ذ�� دور ا�اّ ات �� ����� ا��� وا���م،�����  ��ا�
(( �ا ���ا�� ذ�� �� ا�����ر ا�رد�ّ� وا���� ا����ّ� ا����

����ا���ادرات ا������ا�����اتا���ا����� ا��¢�� JDا���ات ا������

2.4:  ���� ا���ا��  
ا���ر�ّ� ��© إد�اج ��¦�ر 

ا���ع ا����ا�ّ� وا���اواة  �� 
ا������ وإ��اك ا���أة ( �ا 

�� ذ�� ا�اّ ات)  �� ���د 
ا��� وا���م، ( �ا ���ا�� ذ�� 
 �� ا�����ر ا�رد�ّ� وا����

(ا����ّ� ا����

 ���«�� �ّ�ا����ّ� ا��¬
 ا���ا��، ووزارة ا��� �

وا�����¯، ووزارة ا�����¯ 
ا��ا��، وا���ّ��ات 

ا�°اد��ّ�، وا��ا��ات، 
 وا���ّ��ات ا���¢�ّ�

ّ�، و��ّ��ات �وا��
.�ّ����� ا����ا�
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���ات ا��� وا���م
 �	 ���ّ� ��ان ا���� ��ر��ن أّن ا���اء ��ّ��� ��ا�
ّ

��� ا��  •

�ت ا���ا�� ا������� وا���ا
�� ����ا�ات ا���ع ا����ا
ّ� وا���اواة ��� ا������ وأ���ة ا���أة وا��� وا���م��
� وا
ّ
�د ا���ا�ات ا������ّ�� ا��� ��
 •

2020 2019 2018

ا��را�ّ��  ا���ا��   �����  �ّ�  :1.2.4
ا���ع  ����ر  إد�اج   ��ّ����  �������
ا������   ��� وا���اواة   �ّ
ا����ا

وأ���ة ا���أة وا��� وا���م.

و�����  و�¡���  و¢�   �ّ�  :2.2.4
�£د�اج   ��

ّ
����ا�  ��ّ�ا����� ا���ا�ات 

 ��� وا���اواة   �ّ
ا����ا ا���ع  ����ر 
ا������ ودور ا���أة 	� ا���م وا���.

� أ�ا��ة ا��ا��ات وا��ادة 
ّ

���� :3.2.4
�ا��¥ارات  ا������ّ��ن  ا��اد��ّ��ن 
��ا���   �
 �¦ا¢�ات  §��اء   ����¡�ا�
 ��� وا���اواة   �ّ
ا����ا ا���ع 
ذ�¨   �	 �ا �) ا���أة  ودور  ا������ 

ا�¬اّ�ات) 	� ا��� وا���م.

�ر�ّ� �� �ن أ�®� ا���ا�� و��ا
اة �����ر �• ����� و��ا��� ا���¥� ا�
 ��ّ�ا���ع ا����ا
ّ� وا���اواة ��� ا����ـــ��، و����± ا�°�ء 
�¯ أ�

�ا 	� ذ�¨ ا�¬اّ�ات) 	� ا��� وا���م.��¬ار�� ا���أة (

��اج �� ا��¥ات ا��ا
�� ذات ا����� �• إ�¬اء آ�ّ�ات ���ـــ�´ ����اون وا�
 �ّ
	ـــ� �¡��� ا���ا�ـــ� ا��را�ـــّ�� ا���ا
�ـــ� �����ر ا��ـــ�ع ا����ا

وا���اواة ��� ا������.

�اد ��ا�ـــات �����ّ�� �¬ـــ�ن إد�اج أ���ة ا���أة وا��� �
• و¢� وا
 �ّ
وا��ـــ�م 	� ا���ا�� ا��را�ّ�� ا���ـــ���� �����ر ا���ع ا����ا

وا���اواة ��� ا������.

���ار 1325،  ��
ّ
• إ�¬اء ��¦� درا�ّ�� �¸�و�� ا��ا����� وا�����راه ����

ا���أة وا��� وا���م.


�ة إ�¯ و¢� أوراق ��ا�ات و�¦�ث �• ����� ا���وات ا��اد��ّ�� وا�
�ا 	� ذ�¨ ا�¬ا�ات) 	� ا��� وا���م.���ل دور ا���أة (

ب إ�¯ �¡اع ا��� ��¬��� 
ّ

�¡�� ��ّ�• ����� أّ�ام ������ وز�ارات ���ا
�ام إ�¯ ا��¡ا
ات ا���ّ�� وا��� �ّ�� °�ا�¡�ب و¿اّ¾� ا�¡ا�ات 
�¯ ا�

.
ً
�����

��1.300.000 ا���Âا��� ا§��ا�ّ�� ��¥�ف ا����ا���ّ� ا��ا

7.820.000ا���Âا��� ا§��ا��� ��Äّ¡� ا��¸�ّ�� ا�رد�ّ�� �����Ã ا���ار 1325، ا���أة وا��� وا���م
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ملحــق رقــم )2(: إحصائّيــات مشــاركة المــرأة األردنّيــة فــي القطاعــات العســكرّية واألمنّيــة ومهــاّم 

ــالم. ــظ الس ــات حف وعملي

متثّلــت مشــاركة املــرأة األردنّيــة فــي مرتّبــات القطاعــات العســكريّة مبــا نســبته )%4.4( بعــدد يقــدر بـــ )660( فــي مديريـّـات 

الدفــاع املدنــّي، ومــا نســبته )%6.8( فــي مرتّبــات القيــادة العاّمــة للقــّوات املســّلحة األردنّية-اجليــش العربــّي. ومشــاركة 

مــا نســبته )%10( وبعــدد يقــّدر بـــ )267( منهــم )7( قياديـّـات، )183( إداريـّـة، )77( تنفيذيـّـة ميدانّيــة، فــي مرتّبــات املديريـّـة 

العاّمــة لقــّوات الــدرك. باإلضافــة ملشــاركة مــا نســبته )%7( فــي مرتّبــات مديريّــة األمــن العــاّم. ومشــاركة مــا نســبته 
)%10( فــي مرتّبــات مديريـّـة شــؤون الاجئــن الســوريّن التابعــة ملديريـّـة األمــن العــام. 38 

ــة  ــاركة خمس ــت مبش ــد متثّل ــام فق ــظ الس ــاّم حف ــي مه ــكريّة ف ــائّية العس ــات النس ــاركة املرتّب ــوص مش ــا بخص أّم

ــّي، التابعــات لفريــق الدعــم النفســّي إلــى قطــاع  ــات املديريّــة العاّمــة للدفــاع املدن متخّصصــاٍت عســكريّاٍت مــن مرتّب

ــال والصراعــات املرتبطــة  ــات اإلحت ــي القطــاع نتيجــة تأثرهــم بتداعي ــن نفســّياً مــن أهال غــزّة للتعامــل مــع املتضرّري

بــه، ويضــّم فريــق البحــث واإلنقــاذ ثــاث مســعفاٍت متخّصصــاٍت، وهــو فريــق متخّصــص مصنّــٌف عاملّيــاً للتعامــل مــع 

الكــوارث احمللّيــة والدولّيــة. باإلضافــة إلــى مســعفاٍت أخريــاٍت يعملــَن فــي مجــال تقــدمي اخلدمــة لاجئــن الســوريّن مــن 

خــال مراكــز اللجــوء، مثــل مخّيــم الزعتــرّي والركبــان ومغيــر الســرحان والدحــان وغيرهــا، وتقــوم املســعفاُت بالتعامــل 

مــع الاجئــات الســوريّات فــي حــاالت الــوالدة. ووجــود موّظفــات متخّصصــات فــي مجــال توفيــر بيئــٍة آمنــٍة وســليمٍة، 

وإدارة الكــوارث وإدارة الوقايــة واحلمايــة الذاتّيــة خصوصــاً فــي املواقــع العاّمــة وجاهزيـّـة صافــرات اإلنــذار، وجتهيــز املاجــئ 

والكشــف عــن األلغــام والتســرّب الكيمــاوّي  39 .

ــن  ــي كّل م ــاٍت ف ــي كممرّض ــش العرب ــة- اجلي ــّلحة األردنّي ــّوات املس ــدات الق ــات ومجنّ ــن ضابط ــاركت )224( م ــا ش كم

ليبيريــا، وســاحل العــاج، والكونغــو، وأفغانســتان، وليبيــا، وغــزّة. وذلــك بعــد تأهيلهــّن وإشــراكهّن محلّيــاً وخارجّيــاً بدورات 

ــة لقــّوات الــدرك فــي قــّوات حفــظ  ــة العاّم ــات النســائّية مــن املديريّ ــة بهــذا اخلصــوص40 . هــذا وشــاركت املرتّب تدريبّي

الســام مــن خــال ضابطتــن برتبــة مقــّدم فــي وظيفــة ضابــط شــرطة مجتمعّيــة41. باإلضافــة إلــى مشــاركة )64( مــن 

ــات النســائّية بنســبة )%3( مــن جهــاز األمــن العــاّم فــي مهــاّم حفــظ الســام فــي جنــوب الســودان وكوســوفو  املرتّب
ودارفــور )الســودان( وليبيــا ابتــداء مــن 2007 وحتــى الوقــت الراهــن.  42 

38  بيانات القطاعات العسكريّة واألمنّية األردنّية. مّت توفيرها من خال مراسات وكتب رسمّية في شهري كانون الثاني وآذار، 2017
39  بيانات املديريّة العاّمة للدفاع املدنّي. مّت توفيرها من خال مراسات وكتب رسمية، كتاب تاريخ: 28 آذار،2017 

40  بيانات القيادة العاّمة للقّوات املسّلحة األردنّية- اجليش العربّي. مّت توفيرها من خال مراسات وكتب رسمية، كتاب تاريخ: 12 آذار،2017
41  بيانات املديريّة العاّمة لقّوات الدرك. مّت توفيرها من خال مراسات وكتب رسمية، كتاب تاريخ: 30 كانون الثاني، 2017   

42  بيانات مديريّة األمن العاّم. مّت توفيرها من خال مراسات وكتب رسمية، كتاب تاريخ: 26 آذار، 2017   

ملحــق رقــم )3(: أعضــاء اللجنــة التوجيهّيــة العليــا لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، المــرأة واألمــن 

.
ّ

والســالم فــي األردن

ــة  ــا ملتابع ــة العلي ــة التوجيهّي ــكيل اللجن ــى تش ــام 2016 عل ــهر آذار لع ــن ش ــادس م ــي الس ــوزراء ف ــة ال ــت رئاس وافق

ــك:  ــام وذل ــن والس ــرأة واألم ــم 1325، امل ــن رق ــس األم ــرار مجل ــل ق ــّي لتفعي ــاف الوطن ــال االئت أعم

برئاسة:

عطوفة أمن عاّم وزارة الداخلّية 	 

وعضوّية كل من: 

عطوفة أمن عاّم وزارة اخلارجّية وشؤون املغتربن 	 

عطوفة أمن عاّم وزارة العدل	 

عطوفة أمن عاّم وزارة األوقاف والشؤون واملقّدسات اإلسامّية 	 

عطوفة أمن عاّم دائرة اإلفتاء 	 

عطوفة مدير عاّم احملاكم الشرعّية	 

 عطوفة مساعد رئيس هيئة األركان للقّوات املسّلحة األردنّية – اجليش العربّي	 

عطوفة مساعد مدير األمن العاّم	 

عطوفة مساعد مدير الدرك	 

عطوفة مساعد مدير الدفاع املدنّي	 

عطوفة املنّسق احلكومّي حلقوق اإلنسان- رئاسة الوزراء 	 

مدير مديريّة الاجئن السوريّن- وزارة الداخلية 	 

مدير وحدة مواجهة التطرّف- وزارة الثقافة	 

عطوفة األمينة العاّمة للجنة الوطنّية األردنّية لشؤون املرأة	 
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ملحــق رقــم )4(: أعضــاء االئتــالف الوطنــّي لتفعيــل قــرار مجلــس األمــن رقــم 1325، المــرأة واألمــن والســالم 

.
ّ

األردن في 

المؤّسسات الوطنّية العسكرّية واألمنية:

القيادة العاّمة للقّوات املسّلحة األردنّية- اجليش العربّي	 

مديريّة األمن العاّم 	 

املديريّة العاّمة للدفاع املدنّي	 

املديريّة العاّمة لقّوات الدرك	 

وزارة الداخلّية- مديريّة األمن العام/  مديريّة شؤون الاجئن السوريّن.	 

المؤّسسات الوطنّية الحكومّية وشبه الحكومّية:

رئاسة الوزراء - مكتب املنّسق احلكومّي حلقوق اإلنسان  	 

وزارة التخطيط والتعاون الدولّي	 

وزارة التربية والتعليم	 

وزارة التنمية االجتماعّية  	 

وزارة اخلارجّية وشؤون املغتربن 	 

وزارة العدل	 

وزارة األوقاف والشؤون واملقّدسات اإلسامّية 	 

وزارة الثقافة - مديريّة مواجهة التطرّف	 

وزارة الشؤون السياسّية والبرملانّية	 

احملاكم الشرعّية - دائرة قاضي القضاة	 

دائرة اإلفتاء العاّم	 

األمانة العاّمة جمللس النّواب األردنّي	 

دائرة اإلحصاءات العاّمة	 

دائرة الشؤون الفلسطينّية	 

أمانة عّمان الكبرى - الشبكة الدولّية للمرأة	 

اجمللس الوطنّي لشؤون األسرة	 



الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325 49

50الخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 1325

املركز الوطنّي حلقوق اإلنسان	 

املركز الوطنّي لألمن وإدارة األزمات	 

مركز األميرة بسمة لدراسات املرأة األردنّية - جامعة اليرموك	 

مركز دراسات املرأة - اجلامعة األردنّية  	 

مؤّسسات المجتمع المدنّي

جتّمع جلان املرأة الوطنّي األردنّي	 

جمعية النساء العربّيات 	 

 	ARDD - منظمة النهضة العربية للدميقراطية والتنمية

جمعّية معهد تضامن النساء األردنّي، سّيدات األلفّية الثالثة 	 

مركز الثريّا للدراسات 	 

مركز اإلعامّيات العربّيات	 

االحّتاد النسائّي األردنّي العاّم	 

شبكة املرأة لدعم املرأة	 

 مركز العدل للمساعدة القانونّية  	 

مركز وسطاء التغيير للتنمية املستدامة	 

جمعية املتقاعدات العسكريّات	 

مركز احلياة لتنمية اجملتمع املدنّي - )راصد(	 

جمعّية بناء اجلسور	 

اجلمعّية األردنّية للتنمية البشريّة - جرش	 

جمعّية السّيدات العامات - الرصيفة	 

اجلمعّية الوطنّية لتمكن السّيدات- جبل النصر 	 

اجلمعّية اخليريّة الشيشانّية للنساء	 

جمعّية السرى حلقوق ذوي اإلعاقة- الكرك	 

املستقبل العربّي- موقع إخبارّي إلكترونّي أردنّي	 
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ّ

��ات ا��اردة 
� ا��ّ�� ا����ّ � ا�رد�ّ � ��� � ا���ار 1325، ا���أة وا��� وا���م 
� ا�ردن����� ر�� (5): أ�� ا���

ا���ع ا����ا�ّ�
� �¥ �¤ � إ�¡ ا���ا�� ا����ا�ّ � ا��� ��ّ� إ£�اد�ا إ�¡ ا���ال وا���اء، و��ّ� ����� ��ه ا���ا��� 
ً
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ّ
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ّ
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 وا����ادّ�� وا��¼���ّ �، ¬� Ê ��� � ا���أة وا���� ��¡ ��م ا���اواة، و±�ان ��م ا£���ار ا����اواة.
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ّ
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� ا��ام 1997. )ECOSOC(
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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ّ
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�ء"¼�ا���� ا�¼��ّ� ±ّ� ا���اء وا�� ات 
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¡�� �ّ�µا���� ا�� 

ا���ع ا����ا�ّ�

¾
ّ
���� � �� ��
 ا���� ا��ي ��ّ� ��� ³´ ±ّ� ¿�� ¬�اًء ��¡ ا���ع ا����ا�ّ� أو ا�¼�Í، و��§ّ�� أّي 

ا���ّ � ¬�ا 
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�ال �� ��ا ا��µ � أو ا���� أو ا����ان ا����ّ� �� ا���ّ��.×¬

43 اوª· ا��¼�� ا���� ³ ´ ا��� ا ��� � ا���ار 1325 ( ا���ا¨� ا�¤�� �  - دا��ة �ا±� ا��§اة)  ¬×ن ��� ا���� ��¡ ��µأ ا���اواه ¬ � ا�¼�� � ا���ا وردت 
� ��ه ا���´ ¬�ا ���ا
� �° ا��£��ر ا�رد�� , و�ا ���ره ا�¤���� ا�£�� � ا�����

�ªّا» ا����  أ¿¶ال   �
ّ


�¶ا وا�£�¼ا¬�  ��ا�� �� ا���¬ّ �   "ا�£��ا� ¼ّ � 
�ء"¼�ا���� ا�¼��ّ� ±ّ� ا���اء وا�� ات 
� Áا�ت ا�
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متت طباعة هذه اخلطة بتمويل سخي من احلكومة الفنلندية


