
 

 
  
 بيان صحف 

 
  عمان 

 
وي    ج، سعادة أنيكي   هويتفيلدت، تزور مديرية األمن العام ف  وزيرة خارجية الن 

 
 

ي يزور  ويج  ي عمان مع هيئة األمم المتحدة للمرأة.   مديرية األمن العام مقر الوفد النر
ي لي  صوير تفر  هيئة األمم المتحدة للمرأة/ ييج 

 
أبو شتال،  الركن ألعميد  استضاف  –  عمان )األردن( باإلنابة  الدكتور معتصم  العام  وي    ج، مدير األمن  النر ، وزيرة خارجية 

ر هويتفيلدت،    السيدة  سعادة ي  أنيكي 
،  فر ر ي عمان يوم االثني 

ممثل هيئة األمم المتحدة    مع انضماممقر مديرية األمن العام فر
ي األردن، السيد نيكوالس برنيات. 

 للمرأة فر
 

ي تعزيز  
وي    ج فر ي األردن والنر

ر حكومت  اكة طويلة األمد ومتعددة أصحاب/ صاحبات المصلحة بي  تكون الزيارة جزء من الشر
ي 
 . ١٣٢٥ذ قرار مجلس األمن الخطة الوطنية األردنية لتنفيتنفيذ منية، ضمن واأل  العسكرية القطاعات مشاركة المرأة فر

 
ي مديرية  

ر المرأة. "ننظر اليوم فر ام كل من المديرية والدولة بتمكي  ر حيبية، عن  الدكتور معتصم أبو شتال الن 
ي كلمته الن 

فر
ي جهات 

ي كل أرسة وكل مؤسسة. وندعم المرأة فر
األمن العام بشكل خاص واألردن بشكل عام إل أن المرأة هي األساس فر



 

ي الوظيفة  األمن العام  
حت  نصل فيها إل درجة تحقيق الذات وحت  نمكنها من إطالق طاقاتها وإمكانياتها وإبداعاتها فر

ي عمليات صنع القرار
 إل جنب مع زميلها الرجل فر

ً
 ".وتصبح جنبا

 
ي عدوقد 

ي سجلت زيادة فر
د النساء سلط التقرير السنوي للخطة الوطنية األردنية الضوء عىل الملكية الوطنية للخطة الت 

ي بعثات حفظ السالم فقد رأت المديرية زيادة بنسبة  ١،٦٣تساوي  
ي المديرية. أما نسبة النساء فر

٪. تنفيذ المديرية  ٤،٢٪ فر
( النوع االجتماعي  ادماج  اتيجيات  ر  ٢٠٢٤-٢٠٢١السن  تعيي   

ً
أيضا نتج عنها  للنوع االجتماعي   ٤٩( وسياسيات تستجيب 

ي 
ي مجال النوع االجتماعي فر

  جميع المحافظات.  متخصص/ة فر
 

  . ي والتكتيكي والتشغيىلي اتيج    تم   لقد "أثتر السيد نيكوالس برنيات إنجازات المديرية الهامة عىل المستوى االسن 
اف ر   يستمر .  والسالم  واألمن   المرأة  ألجندة   الفعالة  المحلية  أجل  ن م  الوطنية  للقيادة  كمثال  باألردن  االعن    تعيي 
طة ضابطات ي  الشر

ي  االستجابة من األول الصفوف فر
ات إحداث  فر ي  تغين 

  وتتطلع  السالم، حفظ  عمليات إطار  فر
اكتنا  تعزيز  إل للمرأة المتحدة األمم هيئة  قال الثانية" مرحلتها  إل ننتقل  بينما  األردنية الوطنية الخطة ضمن رسر
ي  للمرأة المتحدة األمم هيئة ممثل

 .األردن فر
 

والسالم.    السيدة   سعادةوأشادت   المرأة واألمن  أجندة  ي 
فر التقدم  ي 

فر وي    ج  والنر األردن  ر  بي  اكة  بالشر ر هويتفيلدت  أنيكي 
  
ً
 حاسما

ً
ي قطاع األمن دورا

يكة وثيقة للخطة الوطنية األردنية. لعبت زيادة مشاركة المرأة فر ي أن أكون هنا اليوم كشر
"يسعدنر

ي االعتبار 
ي ضمان أخذ وجهات نظر المرأة واحتياجاتها فر

ي عمليات صنع القرار. تنفيذ الخطة الوطنية األردنية    فر
ب فر ضر

ي أن أعلن 
ي المجتمع. ولهذه الغاية، يسعدنر

ي المنطقة وخارجها، مما مكن المزيد من النساء من تولي أدوار مسؤولة فر
 فر
ً
مثاال

وي    ج  ام النر ر كصندوق الدعم االمرحلة الثانية من برنامج الخطة الوطنية األردنية من خالل بالن  ا لمشن 
ً
، ألننا فخورون جد

ي بناء السالم."
ي تم تحقيقها، ال سيما فيما يتعلق بمساهمة المرأة فر

 باإلنجازات الت 
 

العنف القائم عىل النوع االجتماعي  الحماية من  ي 
ي عىل دور إدارة حماية األرسة واألحداث فر ويج  ثم تم إطالع الوفد النر

ي مديرية األمن العام  واالستجابة له
 و .  ودور سفراء النوع االجتماعي ومشاركة من نساء قياديات فر

ً
تضمن االجتماع أيضا

 
ً
،  من    عرضا االجتماعي النوع  تم  و مكتب  ي 

الت  الرئيسية  النتائج  حول  العام،  األمن  مديرية  ي 
فر االجتماعي  النوع  مستشارة 

ي إطار الخطة الوطنية األردنية 
 يئة األمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة األردنية. بالتعاون مع ه تحقيقها فر

 
القيادية المناصب  ي 

فر بالمرأة  يتعلق  فيما  المستفادة  والدروس  التحديات  حول  بمناقشة  الزيارة  والخطط    واختتمت 
. المستقبلية  اتيجية مديرية األمن العام إلدماج النوع االجتماعي  لتنفيذ اسن 

 
#### 

 
 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع: 

 مليحة بسام
اكات و  أخصائية  إدارة موارد رسر

ي األردن 
 مكتب هيئة األمم المتحدة للمرأة فر

 : ي
ونر يد اإللكن   maliha.bassam@unwomen.orgالن 
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