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اتيجية   استر أول  للمرأة(،  المتحدة  األمم  )هيئة  المرأة  ن  ن وتمكي  الجنسي  ن  بي  االجتماع  للمساواة  النوع  لألعوام    إدماج 

  عمليات   ،(2024  –  2021)
  الخدمة، ومشاركتها فن

  المناصب القيادية العليا، واستمرارها فن
بهدف زيادة تمثيل المرأة فن

 .الصعيدين المحىل  والخارج    حفظ السالم، عىل

 

  القوات المسلحة األردنيةمدير إدارة شؤون المرأة العس  توقال
زيادة الوع  بدور : "لقد استلزم  العقيد مها الناص   كرية فن

  مجال المرأة  
    التطوراتواسعة من    مجموعة  والسالم   األمن  فن

  تمت ترجمتها    فن
المسلحة األردنية، والتر من القوات 

  
اتيجيةهذه    خالل تبتن السياسات واإلر   ،الممتدة ألرب  ع سنوات  االستر  من 

ً
  تقدم عددا

للنوع  والتر شادات المستجيبة 
  سيكون لها ،  االجتماع  

 األردنيةتأثت  إيجاب   دائم عىل القوات المسلحة    والتر
 
عىل أهمية تعزيز مشاركة المرأة   "، مؤكدة

  
  . وزيادة فعاليتها  ها من أجل استمرار تطور  المسلحةقوات الفن

 

اتيجيةو  المرأة   ا أجرته  دراساتدماج النوع االجتماع  عىل تحليل  إل  القوات المسلحة األردنية  تستند استر إدارة شوؤن 
أوائل عام    العسكرية   

الحالية،  2020فن األولويات  تحديد  الوطنية التتماشى بشكل كامل مع  ل، مما ساعد عىل  خطة 
، 2021-2018  والسالم  المرأة واألمنحول    ،(2000)  1325قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم    لتفعيلاألردنية  

  يتم دعم تنفيذها من قبل حكومات و 
وي    ج وإسبانيا والمملكة المتحدكندا وفنلندا  )التر  (. ةوالتن

 

 كمزود للمساعدات اإلنسانية والتدريب العسكري،    المرأة العسكرية  تلعبو 
ً
 مهما

ً
 ودوليا

ً
 إقليميا

ً
بعثات حفظ السالم و دورا

العالم،   أنحاء    جميع 
اإلنجازات من خالل تعزيز فن االجتماع  عىل هذه  النوع  إدماج  اتيجية  استر   

تبتن أن  المقرر    ومن 
  ترجمة رؤية القوات المسلحة 

ن كأولوية رئيسية وتوفت  خارطة طريق قابلة للتطبيق للمساعدة فن ن الجنسي  المساواة بي 
 األردنية إىل واقع ملموس. 

أن  إىل  األردنية    يشار  المسلحة  المملكة،  ال  عسكريةالة  مؤسساله   القوات    
فن    رائدة 

   تعتن  التر
مناسبة فن بيئة  تعزيز 

ن كواحد من أولوياتها الرئيسيةوالالفاعلة  ا من أجل تعزيز مشاركته المرأةلتوظيف  ن الجنسي   . مساواة بي 
 

نيابة عن  سعادة    وقالت   األردن، 
المتحدة فن المملكة  ة  ن السيدة بريدجيت بريند، سفت  المانحي    عىل :  مجموعة 

"أثتن
  هذه اللحظة التاريخية وأكرر ال  -القوات المسلحة األردنية  

  تنفيذ خطة الجيش العرب   فن
امنا المستمر بدعم األردن فن ن تر

 . العمل الوطنية الخاصة بالمرأة والسالم واألمن"

 

ام القوات المسلحة السيدة نىه زيادة ،األمينة العامة للجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأةنائبة أشادت  بدورها،  ن ، بالتر
ة طويلة  ن المرأة و األردنية منذ فتر   المناصب القياديةها  دعمبتمكي 

  القوات المسلحة، مضيفة فن
"أود أن أؤكد فخرنا   فن

  سعت بنشاط إىل    الريادية روح الب
للقوات المسلحة األردنية باعتبارها واحدة من المؤسسات الوطنية الرائدة التر



، وضمان بيئة مناسبة لتوظيف النساء دعمع  إدماج النوع االجتما ن ن الجنسي  مشاركتهن  ل ا ، وتعزيز المساواة بي 
 . النشطة

  
ن األمتن   القطاعي 

  مجال مشاركة المرأة فن
قبل اعتماد خطة العمل الوطنية  -والعسكري شجعت إنجازات األردن فن

الخطة الوطنية  عىل العمل عىل صياغة  -بشأن المرأة والسالم واألمن  1325األردنية بشأن قرار مجلس األمن رقم 
  مواصلة الهدف باألوىل لقار مجلس األمن 

. ويرجع ذلك إىل اعتبار القوات المسلحة  اإلنجاز والفن
ً
 أيضا

ً
  قدما

مضن
ن األداء والعمل بشكل عام "  هو إدماج النوع االجتماع  األردنية وإدراكها المبكر أن تعميم    أداة لتحسي 

 

  اعتمدتها القوات المسلحة األردنية  
  قضايا النوع االجتماع  التر

ى الجيش العرب   مستو   - "لقد أدخلت مناهج التحول فن
ن أجندة المرأة والسالم واألمن. تحت قيادة     توطي 

ا من الطموح وه  مفتاح لترسي    ع الجهود فن
ً
 ةالتنفيذية  مدير الجديد
القوات ةالجديد مع  عن كثب  بالعمل  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  م  ن تلتر األردن،  من  بحوص  الدكتورة سيما  ، سعادة 

  األردن،  المسلحة األردنية لتحقيق هذه الرؤية "، قال ممثل
 زياد شيخ. السيد هيئة األمم المتحدة للمرأة فن

 نهاية 

 


