
 إىل األردن  التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة للمديرةالزيارة الرسمية األوىل 

ي من شهر كانون األول المديرةقامت 
ي األول والثان 

 التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة سيما بحوث بزيارة المملكة األردنية الهاشمية ف 

ي هذه المناسبة التقت 2021 ديسمب   / 
ث مع السلطات الحكومية وأعضاء المجتمع الدولي ومسؤوالت ومسؤولي   األمم السيدة بحو  . ف 

ي والنساء القياديات. 
 المتحدة ومؤسسات المجتمع المدن 

ي جميع  للمرأة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة  المديرةقالت وب  هذه المناسبة، 
"نعلم أن مشاركة المرأة المتكاملة والفعالة وقيادتها ف 

ي األردن مع جميع مؤسسات الدولة. أتطلع إل  م
ي بنيناها ف 

اكاتنا المتينة الت  جاالت الحياة يؤدي إل التقدم للجميع. أنا أتشجع بشر

ي األردن وحول العالم
ي تنمية تعاوننا القوي لتحقيق النتائج للنساء والفتيات ف 

 . "االستمرار ف 

ي تعد ، العبد هللارانيا  الملكة ةخالل زيارتها، التقت السيدة بحوث مع جالل
ي   مناصرة عالمية للمرأةوالت 

كة ف  ، لمناقشة الجهود المشب 

ي هذا التبادل بي   الجنسي   تعزيز المساواة 
ي تعزيز اإلصالحات  المديرةسلطت  ،وتمكي   المرأة. ف 

التنفيذية الضوء عىل قيادة األردن ف 

يعية ي هائلة تطورات  إحراز مما أدى إل  وسيادة القانون التشر
ي التقدم ف 

ي األردن، منها مبادرات جاللتها ف 
أجندة المرأة   تحقيق للمرأة ف 

 والسالم واألمن. 

 

.  لهيئة األمم المتحدة للمرأة سيما بحوثالتنفيذية   المديرة ي عمان، األردن. تصوير: الديوان الملكي الهاشمي
ي بجاللة الملكة رانيا العبد هللا ف 

 تلتق 

ي من كانون األول
ي الثان 

،  / ف  ة للسويد  المديرةشاركت ديسمب  كاء الدوليي   باستضافة سعادة السفب  ي حوار مع أهم الشر
لدى التنفيذية ف 

اتيجية لهيئة األمم المتحدة للمرأة  األردن ألكساندرا ريدمارك. خالل هذا التبادل قام ت السيدة بحوث بعرض أهداف الخطة االسب 

اتيجية ألجل تحقيق  اكات واالستثمارات االسب  ي تعزيز القدرات الوطنية وقيادة الشر
ي األردن ف 

وسلطت الضوء عىل عمل الهيئة ف 

ي  بي   الجنسي   المساواة الخاصة باألولويات الوطنية 
ي حديثها و أوسع.  عىل نطاق نموذج الواحةتطبيق  لك ذوتمكي   المرأة، بما ف 

  ،ف 

 السيدة بحوث أكدت 
 
ي أيض

ي قيادة األردن ف 
ي وتطبيق خطة  أجندة المرأة والسالم واألماإليفاء با أهمية استدامة النشاط ف 

ن من خالل تبت 

 . 1325العمل الوطنية الثانية حول قرار مجلس األمن 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4xnRNLHxf0&list=PLt6Jq6O7V3eQWfrcOA7UTDNjjFjax0NR0&index=10


 

كاء الدوليي   والدبلوماسيات والدبلوماسيي   باجتماع  اكات واالستثمارات   لهيئة األمم المتحدة للمرأة سيما التنفيذية   المديرةالشر بحوث لمناقشة الشر

 وتمكي   المرأة. تصوير: هيئة األمم المتحدة للمرأة/ دوت ميديا.  بي   الجنسي   المساواة لتعزيز 

ي وقٍت آخر ذلك اليوم التقت 
لمانية ورئيس اللجنة  المديرةف  التنفيذية بمعالي المهندس موىس المعايطة وزير الشؤون السياسية والب 

ي تعزيز آليات المساوا
اللقاء فرصة  ، حيث طرحوتمكي   المرأة.  بي   الجنسي   ة الوزارية المعنية بتمكي   المرأة لمناقشة جهود الحكومة ف 

ي تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها السياسية مع التأكيد عىل
ي تساهم ف 

اتيجية مع هيئة األمم المتحدة للمرأة الت  اكة االسب   للحديث عن الشر

اتيجية الوطنية للمرأة ) ي األولويات األساسية لالسب 
ي التقدم ف 

 (. 2025- 2020دعم الهيئة األردن ف 



 

ي التنفيذية سيما بحوث   المديرة
لمانية ورئيس اللجنة الوزارية المعنية أثناء لقائها ف  بمعالي المهندس موىس المعايطة وزير الشؤون السياسية والب 

لمانية.  ي األردن. تصوير: وزارة الشؤون السياسية والب 
 بتمكي   المرأة ف 

لمانيات وعضوات مجلس الشيوخ  لأتيحت الفرصة للرئيسة التنفيذية، وهي أردنية الجنسية،  اللتقاء بممثلي   وممثالت الحكومة والب 

ي تقودها نساء وذلك خالل 
ي الت 

الحتفال بمساهمات القائدات األردنيات إل التنمية فاعلية اباإلضافة إل مؤسسات المجتمع المدن 

 المستدامة.  

اكات   المديرةأكدت  ، أثر الجائحة عىل النساء والفتيات بشكل غب  متناسبا إلنظر  و  التنفيذية عىل أهمية االستفادة من الشر

ي مواجهة التحديات هذه معا.  
ي األردن والعالم لتكثيف الجهود ف 

اتيجية ف   االسب 

 



 

ة بسمة بنت ضالل والدكتورة سلم النمس ي أثناء استضافتهما  ،رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ،األمب 
لهيئة األمم المتحدة  التنفيذية  مديرةللل ف 

 . تصوير: هيئة األمم المتحدة للمرأة/ دوت ميديا. للمرأة سيما بحوث

ي  المديرةخالل لقاء 
 / الثالث من كانون األولالتنفيذية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية معالي أيمن الصفدي ف 

، ي حقوق المرأة وأضاف أن األردن تقر   ديسمب 
ي التقدم ف 

قام الوزير بالتأكيد عىل الدور المهم الذي تلعبه هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

ي المملكة ونتائجه
ي الحياة االقتصادية والسياسية. بدورها لخصت السيدة بحوث برامج الهيئة ف 

ا حت  اآلن  بأهمية تمكي   المرأة ف 

ي والتنمية
ي تعزيز مشاركة المرأة الكاملة ومساهمتها إل المجتمع األردن 

ي استثمرها األردن ف 
 . مشيدة الجهود الت 



ي بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية معالي أيمن الصفدي. تصوير:   لهيئة األمم المتحدة للمرأة سيما بحوثالتنفيذية   المديرة
تلتق 

ي األردن. وزارة ا
 لشؤون الخارجية ف 

 


