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 بيان

 األمم المتحدة وفد المملكة األردنية الهاشمية لدى

 خالل االجتماع الوزاري الخاص بعمليات حفظ السالم

 29/3/2019 تاريخ

  

 ، اصحاب المعالي ، اصحاب السعادة، السادة الحضور،،،السيد الرئيس 

 

، والعالم المنطقة في واألمن السالم نشر الىالسباقة  الدول من الهاشمية األردنية المملكة

 وفي المتحدة األمم مظلة تحت السالم حفظ عمليات في المشاركة على عقود ومنذ دأبت حيث

 .ألف المائة حاجز المشاركينمجموع  تعدى حيث العالم انحاء جميع

 

 ،،، السادة الحضور

 

األمين العام في اصالح تولي حكومة المملكة األردنية الهاشمية أهمية خاصة لجهود 

حيث كانت من الدول  مهماتالتحسين فعالية واعادة هيكلة قطاع ادارة عملية حفظ السالم ل

( و اتبعته بخطوات ثابتة نحو تنفيد Action for Peaceالـ )السباقة للتوقيع على مبادرة 

االلتزامات المطلوبة و خاصة المتعلقة بالفعالية ، التدريب و مشاركة المرأة في عمليات حفظ 

 أن المسؤولية في ذلك ال تقع على عاتق الدول المساهمة بالقوات فقطهنا نؤكد و السالم

جميع سبل النجاح من تمويل  خالل توفيرمن و االطراف ذات الصلة،بل على عاتق جميع 

 حيث نؤكد هنا على أهمية التشاور الثالثي المستمر ما بين مجلس األمن ومواد بشرية مؤهلة ،

 المتحدة والدول المساهمة بالقوات .سكرتارية األمم و
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 السادة الحضور ،،،

 

تولي حكومة المملكة االردنية الهاشمية اهمية خاصة للعملية التدريبية حيث تؤمن ان 

جودة التدريب والتاهيل متطلب رئيسي لجندي فعال في ارض المهمة وبناءاً علية تم في شهر 

ظ السالم حيث يقوم بتدريب افراد القوات انشاء معهد تدريب عمليات حف 1996آب  من عام 

المسلحة االردنية  المشاركين في عمليات حفظ السالم باالضافة الى عقد دورات للمشاركين 

معهد تدريب عمليات حفظ تم اعتماد  و من الجدير بالذكر انه  . 2003االجانب و منذ عام 

لمراكز و هو عضو في الرابطة الدولية  2011تموز  فيمن قبل حلف شمال االطلسي السالم 

جندي من االردن و  66,000( حيث قام بتدريب اكثر من IAPTCالتدريب على حفظ السالم )

انه تم انشاء مركز آخر لتدريب عمليات حفظ السالم بتاريخ اود االشارة هنا الدول االخرى.و

 العام.ويتم االشراف علية من قبل مديرية االمن  26/3/2013

 

 السادة الحضور ،،،

 

 لزيادة الرامية المتحدة األمم سكرتارية جهود الهاشمية األردنية المملكة حكومة تدعم

في  الشرطية القوات ضمن امرأة 29 حاليا تشارك حيث السالم حفظ عمليات في المرأة مشاركة

شاركت القوات المسلحة االردنية و كما  .دارفور، وجنوب السودان، وآبيي بعثة حفظ السالم في

و الصحراء الغربية حيث تم  الكونغو مهمة في ركن كضباط للعمل ضابطات 7 ألول مرة بـ 

و نسعى الى االلتزام بالخطة 2018 عام نهاية مع% 15 نسبةببالمشاركة  تحقيق الهدف المتمثل 

المتحدة و التي تنص على الموضوعة من قبل االمم  2028و حتى  2018العشرية الممتدة من 

وهو  2028زيادة مشاركة المرأة تدريجياً نحو الوصول الى االهداف المرجوة بحلول نهاية عام 
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يؤكد األهمية الكبيرة التي يوليها األردن لمساهمة المرأة وتعزيز دورها في عمليات حفظ  ما

  السالم.

 

 المطلق التسامح عدم سياسة حول العام األمين لجهود المستمر دعمنا على نؤكدكما 

وهنا فأننا نؤكد على ضرورة التحول في دور االمم  .الجنسيواالعتداء  االستغالل بشان

من مرحلة حفظ السالم إلى ما بعد النزاعات والعمل معاً على معالجة االسباب الجذرية  المتحدة

 .ذلكالمؤدية لها والحيلولة دون وقوعها، وللمرأة دور كبير وهام وفاعل في 

 

 السادة الحضور ،،،

 

اسمحوا لي و من خالل هذا المنبر و كتأكيد لدور االردن في الحفاظ على السلم و السالم          

و حتى  1/7/2019خالل الفترة من العالمي االعالن عن التعهد بالمشاركة بالوحدات التالية 

 كأضافة للوحدات العاملة اصالً و هي: 3/6/2020

 أ. كتيبة مشاة آلية.         

 ب. سرية عمليات خاصة.         

 جـ. مستشفى ميداني خط ثاني.         

 د. سرية حماية.         

 

 

 

 وشكراً السيد الرئيس.

 

 

  


