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المرأة في عمليات حل النزاع و األمن خصوصا أثناء حاالت ما 
فيها  األعضاء  دول  و  المتحدة  األمم  يدعو  فانه  الصراع،  بعد 
و  النساء  احتياجات  تلبية  أجل  من  الجنسين  بين  األمن  لتعميم 
الفتيات في الصراع و توفير الحماية لهم من انتهاكات حقوقهن.

لقد مضى ما يقرب من ۱٥ عاما منذ صدور قرار مجلس األمن 
رقم ۱۳۲٥ لحماية النساء من العنف وذلك عن طريق  إشراكهن 
في عمليات السالم و األمن، باإلضافة إلى ذلك، لقد مرت ستة 
قرارات تكميلية إضافية من قبل مجلس األمن الدولي للبناء على 
ما ينص عليه القرار ۱۳۲٥ و للمساعدة في تطوير إطار السياسة 
العامة و تعزيز المعايير االيجابية، و مع ذلك و على الرغم من 
وجود القرار منذ عام ۲۰۰۰ إال انه لم يتم تفعيل القرار بشكل 
في  خاصة  و  العالم،  أنحاء  جميع  في  المساواة  قدم  على  كاف 
األردن، تحتاج كل من الحكومة والوكاالت المحلية المسؤولة عن 

حقوق المرأة لفهم المزيد من محتويات هذا القرار.

القرار،  بشأن  الوعي  نقص  هي  الرئيسية  المشاكل  من  واحدة 
األمر ال الذي كان له أثر سلبي على مبادرات بناء السالم في 
األردن، ال سيما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحكومة وهيئات 
البلدان  في  المرأة  قضية  عن  التغاضي  ويجري  القرار.  صنع 

المتأثرة بالصراعات  و عدم إدراك حقوق اإلنسان األساسية 

في السنوات القليلة الماضية، ارتفع معدل الصراعات في جميع  
أنحاء العالم و خاصة في منطقة الشرق األوسط، األمر الذي أدى 
أنحاء  جميع  في  مسبوق  غير  بشكل  نزوح  حركات  خلق  إلى 
العالم. أدت هذه الصراعات إلى عواقب وخيمة و مدمرة للجميع 
إال أن الفئة األكثر ضعفا و تهميشا هي النساء و الفتيات اللواتي 
ال يزلن عرض بشكل متزايد لالنتهاكات الجنسية و الجسدية و 
النفسية و المضايقات، و غيرها من أشكال العنف بسبب جنسهن. 
في  للتهميش  عرضة  األكثر  النساء  تعتبر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
العمليات السياسية التي تعتبر حاسمة بالنسبة للسالم و األمن، و 
الالجئين ضمن  من  الماليين  وجود  حيث  األردن،  في  سيما  ال 
التي  الحالية  التهديدات  و  التحديات  من  زاد  االجتماعية  البنية 
والنساء  عام  بشكل  النساء  تزال  ال  الفتيات.  و  النساء  تواجه 
الالجئات على وجه الخصوص يواجه التهميش واالستبعاد إلى 
المفاوضات حول قضايا السالم و  القرار و  حد كبير في صنع 

األمن.

و نتيجة إلى ذلك، ازداد تركيز المجتمع الدولي على معاناة المرأة 
ملحة  تدابير  اتخاض  استدعى  الذي  األمر  النزاعات،  أثناء 
 ،۲۰۰۰ عام  في  النساء،  واجه  الذي  التميز  و  الظلم  لمعالجة 
أصدر مجلس األمن الدولي القرار ۱۳۲٥ بشأن المرأة و السالم 
و األمن. يهدف قرار مجلس األمن رقم ۱۳۲٥ لزيادة مشاركة 
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والسالم واألمن مقبولة في األردن.

على الرغم من طبيعة القرار غير الملزمة، تعتقد أرض- العون 
أطر  تطوير  نحو  وااللتزام  اإلمكانية  لديه  األردن  أن  القانوني 
سياسات تعمل على إشراك النساء في قضايا األمن والسالم، ليس 
كضحايا إنما كجهة رئيسية فاعلة في حل النزاعات؛ تدعو إلى 
زيادة عمليات حفظ السالم و تمثيل المرأة فيها.  و يسهم القرار 
۱۳۲٥ بال شك في تحقيق التقدم الشامل و تطوير وضع المرأة و 
السالم  في  الكاملة  مشاركتها  و  مشاركتها،  و  حقوقها  حماية 
المحلية و  المجتمعات  منه كل من  يستفيد  الذي سوف  المستدام 

الالجئين.  

السلم  مسائل  جميع  في  الكاملة  المشاركة  في  النساء  وحقوق 
واألمن .

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتمكين المرأة سياسيا 
و اقتصاديا، ال يوجد هناك أطارت قانونية وطنية محددة لحقوق 
هياكل  معظم  في  ناقصا  المرأة  تمثيل  يزال  ال  لذلك  المرأة، 
نظام  لديه  األردن  أن  من  بالرغم  المثال،  سبيل  الحكومة، على 
حصص لمشاركة المرأة على كال المستويين الوطني و المحلي 
إال أنه يتم إقصاءها في عملية صنع القرار حين يتعلق الموضوع 
بالسالم و األمن. في مناطق كثيرة من األردن، يتم تهميش غالبية 
على  الحكومة  و  البرلمان  في  مناصب  يشغلن  اللواتي  النساء 

الرغم من كونهن ممثالت من خالل نظام الحصص.

وفض  بالسالم  المتعلقة  للمواد  الحثيثة  المتابعة  غياب  ظل  في 
النساء  ستظل  كما  سيستمر  النساء  ضد  العنف  فإن  النزاعات، 
مهمشات. أرض – العون القانوني تؤمن أنه دون توفر األنظمة 
المالئمة فإن إمكانية التطور والتقدم للنساء ستبقى محدودة. فحتى 
فإن  وتطبيقها،  السياسات  أطر  بين  الفجوة  بجسر  األردن  يقوم 
والفتيات،  النساء  وضع  تحسين  من  يتمكن  لن   ۱۳۲٥ القرار 
للقرار  وطنية  لخطة  ماسة  حاجة  هنالك  الالجئات.  وخصوصا 

۱۳۲٥ وذلك في سبيل جعل آليات األمم المتحدة حول النساء 
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