
 

 1325 مجلس األمن رقم لتفعيل قرار الوطنية رئيس الوزراء مؤتمر إطالق تنفيذ الخطةدولة برعاية  

 

سييييييييييمير م ي ييييييييييين معالي السيييييييييييد از افتتح وزير الداخلية ز الدكتور عمر الر دولة مندوبا عن رئيس الوزراء 
المتعلق  1325قرار مجلس األمن رقم  ذ الخط  ة الوطني  ة األردلي  ة لتفعي  لتنفي   طالقإل الوطني مؤتمرال
وهيئة األمم المتحدة واللجنة الوطنية لشييييييؤوأ المرأة  الحكومة األردنية نظمته، والذي المرأة واألمن والسييييييال ب

 7-6 ، )ال حر الميت جية واالسييي انية والننلنديةيوالنرو  ةالكندية وال ريطانيالحكومة  وبدعم سيييمي من للمرأة 
  .(2019ش اط 

حكومة األردنية بتننيذ المطة من حيث تمصييييييييييي  لداخلية على االلتزا  السييييييييييياسييييييييييي للمعالي وزير اوأكد 
الموازنات لذلك ضيييمن المطة التننيذية للمؤسيييسيييات األمنية والحكومية ةات العالآة وت ني علية متابعة تننيذ 

، وأنيط بيياللجنيية الوطنييية واللجنيية الوزارييية لتمكين المرأة  ل كييم من اللجنيية التوةياييية العلييياالمطيية من خال
  إعداد تقارير المتابعة بالتعاوأ مع االئتالف الوطني لتنعيم القرار لشؤوأ المرأة مسؤولية

في تننيذ المطة  بشأأ األدوار والمسؤولياتالمشترك تناهم و  لى توحيد الجاود الم ذولةإيادف هذا المؤتمر 
انتاز أصييييييحال المصييييييلحة الوطنيوأ ، رفع الوعي بإطار المسييييييائلة. و  1325الوطنية لقرار مجلس األمن 

، النرصييية لت ادل الدروأ وأف يييم  يةبمن فيام ممثلو الحكومة والمجتمع المدني واإلعال  ومنظمات الشييي اب
 الممارسات وتعزيز تعاونام وشراكاتام.

الدول العربية  رار في عدد منعددا من العاملين والممتصين بتننيذ المطط الوطنية للقالمؤتمر كما يجمع  
تننيذ و  لالسييييييييتنادة من الممارسييييييييات الن ييييييييلى في مجال تننيذ القرار وتونس مثم فلسييييييييطين ول ناأ والعراق 

لة والداعمة المسيييييؤو بين األطراف  التواصيييييم والدعمباإلضيييييافة إلى بناء شيييييراكات  ،المطط الوطنية الموازية
 ي من شأناا أأ تعزز تننيذ القرار.الت

وأكد أع يياء صييندوق الدعم المشييترك والمكوأ من كندا والمملكة المتحدة واسيي انيا وفنلندا والنروي  على أأ 
األردأ أظار آدرته على آيادة أةندته الوطنية في مجال المرأة واألمن والسييييييييييال  وموائمتاا لالسييييييييييتجابه مع 

مين لمسيييييييياندة األردأ في معالجة األوضييييييييا  األمنية الراهنة، وع روا عن سييييييييعادتام أأ يكونوا شييييييييركاء وداع
آ ييايا المرأة واألمن والسييال  من خالل إنشيياء صييندوق الدعم المشييترك، ل ييماأ تقديم الدعم النني والمالي 
من خالل مناجية منسقة ومنظمة تساهم في عكس األولويات الوطنية األردنية، وات ا  نا  شامم في تننيذ 



بالتعاوأ مع المعنيين والشييييييركاء وأع يييييياء االئتالف الوطني  1325المحاور األربعة للمطة الوطنية للقرار 
 للقرار

وباألخ  ما محاور المطة الوطنية األردنية سيقو  المشاركوأ في المؤتمر بتركيز محاور النقاش لتشمم و 
ف ، بادوالتوعية وكسييييييي التأييد لتننيذ المطة ،وعلية ةمع ال يانات والمعلومات ،بالدعم النني والتننييتعلق 
والتي سيييتعت ر الحقام بمثابة الوقائق المرةعية بشيييكم تشييياركي، المطوط العري ييية للمحاور المطروحة رسيييم 

 .لنريق العمم التقني التنسيقي للقرار بعد اعتمادها بصيغتاا الناائية

بايني كانسييييتو أأط خطط  السييييياسييييات في هيئة األمم المتحدة للمرأة  ةآسييييم السييييال  واألمن ومدير  ةرئيسييييوقالت 
العمم الوطنية على زيادة الوعي العا  بااللتزامات المتعلقة بالمرأة والسييييييييييال  واألمن ، وتحنز العمم الوطنية 

الق ول المؤسيييسيييي ، وتعمم كأطر للمسييياءلة. يمكن لم رة األردأ في صييييا ة خطة العمم الوطنية وتننيذها 
والذي سيييييييييييتدعمه هيئة األمم المتحدة للمرأة في المشييييييييييياركة على أأ تكوأ بمثابة نموةج آيم لل لداأ األخرى 

 نطاق واسع ط
 :لجميع االستفسارات اإلعالمية ، يرجى االتصال

 ،  أشجان العنانزة
  وكسب التأييد اإلعالم  ة وحدةسرئي

 اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
 هاتف : 

+ 962 77 20 84 260 
إيميل :     

 ashjan@johud.org.jo  
 

 سوسان الحلو ، 
 مختصة أهداف تنمية مستدامة واتصاالت 

ي األردن
 هيئة األمم المتحدة للمرأة ف 

 هاتف : 
+962 790919680 

 إيميل : 
susan.alhilo@unwomen.org  

 

 

 :1325 مجلس األمن رقم لخطة الوطنية األردلية لتفعيل قرارا عن

 اوأطلقتا ،2017في كانوأ األول / ديسييييييييييييييم ر 1325لتنعيم آرار مجلس األمن رآم لمطة الوطنية ا يةحكومة األردنال ت نت
 هو المسييييييييييياهمة في اسيييييييييييتقرار األردأ وأمنه  مطة الوطنية. الادف العا  من ال2018رسيييييييييييميا في احتنال في عةار / مارأ 

مناهيم العدالة والمسييياواة والتشييياركية  و تعزيز حقوق االنسييياأضيييماأ و ، واالسيييتجابة لمسيييتجدات التحديات األمنية والعسيييكرية
تتكوأ المطيية الوطنييية األردنييية لتنعيييم آرار مجلس األمن ، حيييث التي التز  األردأ بتط يقاييا من خالل عييدة أطر وطنييية

  :من أربعة أهداف استراتيجية في مجاالت 1325
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