
 1325لتفعيل قرار مجلس األمن   البرنامج للخطة الوطنية األردنيةإدارة اجتماع مجلس   –بيان صحفي 

 ٢٠٢٢تموز   ٢١
 

 
 ممثالت وممثلين حكومة األردن، بما فيها القطاع العسكري واألمني، والشركاء الدوليين والمجتمع المدني في اجتماع مجلس برنامج الخطة

 . هيئة األمم المتحدة للمرأةتصوير  م.األردنية حول المرأة واألمن والسالالوطنية 

 
بالنيابة عن رئيسةةةة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، اجتمعت معالي وفاء بني مصةةةطفر، وزيرة الدولة للشةةةوون القانونية،  

إدارة البرنامج للخطةة الوطنية  لشةةةةةوون المرأة، بمجلس  األردنيةة اللجنةة الوطنيةة   األمينةة العةامةوالدكتورة سةةةةةلمر النمس، 
 .٢٠٢٢تموز   ٢١ول المرأة واألمن والسالم يوم الخميس،  ح1325األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن  

 
في التقارير فضةةةلر ، المعترف بها عالمياً كممارسةةةة  1325لخطة الوطنية األردنية لتفعيل قرار مجلس األمن اسةةةاهمت  

السةنوية لممين العام لممم المتحدة، في األمن واسسةتقرار القليمي كمحفز للتكرار علر المسةتويين العالمي والقليمي. من  
ومواقع صةنع القرار، مع تقدم كبير في اسةتجابة قطاع  ي والعسةكرياألمن ينقطاعالنشةتتها، تم تمثيل المرأة بتعداد أكبر في 

من خالل خدمات الحماية والوقاية من العنف  امرأة وفتاة   ٢١،١٨١وصةةةةةل البرنامج لحيث  اسجتماعي.  العدل إلر النوع  
 القائم علر النوع اسجتماعي.

 
الخطة الوطنية األردنية لتفغيل قرار مجلس  اعترافاً بتهمية المسةةاواة بين الجنسةةين ودور المرأة في األمن والسةةالم، تمثل 

نوعه يجمع ما بين الحكومة والقطاعات األمنية والعسةةةةكرية ومن مات المجتمع المدني   إطار عمل فريد من  1325األمن  

عمليات وغيرها من الموسةسةات الوطنية لخلق قطاع أمني يسةتجيل للنوع اسجتماعي ويتضةمن المشةاركة الفعالة للنسةاء في 
النوع اسجتماعي لمردنيات والالجئات وتوفير الخدمات النسةةانية التي تراعي    ،منع التطرف العنيفحف  وبناء السةةالم و

 السوريات.
 

، والة ي    1325لخطةة الوطنيةة األردنيةة لتفعيةل قرار مجلس األمن  ابةالنيةابةة عن اتحةاد الجهةات المةانحةة الةداعمةة في تنفية  

في األردن  سةعادة السةفيرة الكندية أشةادت  حكومات كندا وقبرص وفنلندا والنرويج وإسةبانيا والمملكة المتحدة، كل من  يضةم 
بالتزام األردن في أجندة المرأة واألمن والسةالم وقالت االخطة الوطنية األردنية مثال ممتاز للشةراكة.  دونيكا بوتي السةيدة 

إننةا نثني علر هيئةة األمم المتحةدة للمرأة واللجنةة الوطنيةة األردنيةة لشةةةةةوون المرأة علر التنفية  الفعةال والثةاقةل وتعةاونهمةا  
 لشركاء والتزامهما بضمان عملية تشاور واسعة وشاملة لثراء المرحلة التالية ا.الدوول مع جميع ا

 
وقدمت الدكتورة سةلمر النمس، األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشةوون المرأة، ن رة عامة إلر النجازات والدروس 

نقطة مئوية في جميع   2.2، ازدادت مشاركة المرأة بنسبة 2018من   ، حيث  كرت انه٢٠٢١ عام من التنفي  فيالمستفادة  

تمثيل المرأة في بعثات األمم المتحدة لحف  السةالم بشةكل الر نسةبة زيادة   ت، وأشةار الموسةسةات األمنية والعسةكرية األردنية
 .2021في المائة في كانون األول   11.5في المائة إلر   8.65كبير من  



تقرير األمين العام  بالتقدير في   والسةةالم المرأة واألمنأجندة ح يت في تنفي  ان انجازات اسردن  كما وأضةةافت عطوفتها ب
ف والسنمم  حول المرأة واألمن  2021لألمم المتحدة لسنة    س لمنع التطرف ، ال ي يشةيد بهدف الخطة الوطنية األردنية المكرس

 ت بالفعل تحقق نتائج إيجابية.لتنفي ه، كممارسة جيدة بدأموارد مالية العنيف، مع تخصيص 
 

 
العميد الركن الدكتور معتصم أبو   التي تحققت خالل فترة البرنامج البالغة أربع سنوات من قبلالنتائج الرئيسية تم عرض  و

شةتال، مسةاعد الشةوون الدارية والموارد البشةرية في مديرية األمن العام والعقيد مها الناصةرمديرة شةوون المرأة العسةكرية 
ي شةةار   ال والعسةةكري  األمني ينالقطاعموسةةسةةات وال ين أكدوا التزام  ،   الجيش العربي –ي القوات المسةةلحة األردنية ف

تعزيز بيئةة تسةةةةةم  في تعزيز آليةات الحمةايةة الوطنيةة، بةاألخص خةدمةات الوقةايةة والحمةايةة للنةاجيةات من العنف المنزلي، ل
 .والعسكريالقطاعين األمني   في مشاركة المرأة

 
والسةيدة هبة    ١٣٢٥وبالنيابة عن ائتالف  جمعية النسةاء العربيات  ممثالت المجتمع المدني، السةيدة وصةال عبدم منقامت 

دور   علرالنسةةةةائية ، بتسةةةةليط الضةةةةوء المحلية لثقافة للطفولة وبالنيابة عن المن مات المجتمعية لحدادين من ملتقر متدبا  
 المرأة واألمن والسالم.أجندة وتقديم توصيات حول  تنفي  الخطة الوطنية األردنية األولر المن مات المحلية في تعزيز 

 
كما أشةادت السةيدة عائشةة مختار، نائبة ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردن، بقوة الملكية الوطنية للخطة في كلمتها  

الممارسةةات لتصةةميمها الشةةامل وتعاونها عبر القطاعات المختلفة وآلية  الختامية بتهمية الخطة الوطنية األردنية كتفضةةل 
التمويل حسةةنة األداء. وقالت انتطلع لالسةةتمرار بشةةراكاتنا القوية في المرحلة الثانية للبناء علر النتائج الملموسةةة المحققة  

 في األردن.ا  ١٣٢٥حتر اآلن ولتسريع وتقوية تنفي  قرار مجلس األمن 
 
 
 

لمرحلة  لوعرض إطار عمل   ٢٠٢٢ للخطة الوطنية األردنية األولرتماع بالمصةادقة علر خطة العمل السةنوية  واختتم اسج
التي سةةةةتواصةةةةل اسسةةةةتفادة من الملكية والقيادة    1325لتفعيل قرار مجلس األمن   ةلخطة الوطنية األردنية الثانيلالقادمة، 

ركيز أقوى علر النوع اسجتماعي والمناخ واألمن، بالضةةةافة إلر الوطنيتين للتقدم في أجندة المرآة واألمن والسةةةالم مع ت
 . واألمن  والسالم الشبال

 
 
 


