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 كلمة السيد إيجيديوس نافيكاس، القائم بأعمال بعثة االتحاد األوروبي لدى األردن في

 01و  00و  01حفل تخريج الدفعات "

 " 1102للمشاركات في برنامج المعهد األردني للقيادات النسائية 

 الذي تم تنظيمه من قبل مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان وجمعية منتدى عمان لحقوق اإلنسان

 عصرا 10:11، الساعة 1102آذار  01عمان،   

 

 

 
 سادتي، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة،

 يضيف الذيأن أكون هنا معكم اليوم مرة أخرى لنحتفل بهذا الحدث الهام  الحقيقي إنه لمن دواعي سروري
ثل هذا الحدث عالمة بارزة في حياة يم. مؤخرا به احتفل الذي للمرأه الدولي اليوم إلى ملموسين ومغزى اتساقا

على  مجددا للتاكيد ليهؤالء الطالبات الشابات اللواتي تخرجن من برنامج القيادات النسائية، كما أنه مناسبة 
 .التزام االتحاد األوروبي بتعزيز المساواة بين الجنسين

 
لجنسين داخل حدودنا وفي جميع أنحاء إن القيم التأسيسية لالتحاد األوروبي وااللتزام بتحقيق المساواة بين ا

 النساء من والمزيد فالمزيد. نحن فخورون بما حققناه حتى اآلن. يومياأمر نفكر فيه   سواء حد على العالم
فرص متساوية في عالم العمل، وأصبحن قياديات في كل مجال، يتمتعن بوخارجه  األوروبي االتحاد داخل

 .أو السياسة أو التعليم التجارية االعمالسواء في 
 
على الرغم من أن أوجه عدم المساواة ال تزال موجودة في أوروبا ، إال أن االتحاد األوروبي أحرز تقدًما  

تشريعات المساواة في المعاملة ؛ : يلي ما إلى أساسا ذلك في الفضل ويعود. العقود الماضية ىكبيًرا على مد
 .؛ والتدابير المحددة التي اتخذت للنهوض بالمرأةمنظور النوع االجتماعي مراعاه تعميمو 
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هنا في األردن، تدعم بعثة االتحاد األوروبي مشاركة المرأة في المجاالت السياسية واالجتماعية مع عدد من 
 .الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني ، بما في ذلك مركز الحياة

 :يلي ما لتشمل المحورية تركيزنا مجاالت حددتاليوم ،  
 ضمان السالمة البدنية والنفسية للفتيات والنساء (1
 تمكين النساء والفتيات/ تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية  (2
 تعزيز صوت ومشاركة الفتيات والنساء (3

 
في األردن ، على الرغم من االتجاه العام نحو المزيد من المساواة في المجتمع وفي سوق العمل ، ال يزال 

لقد أظهرت البحوث أن االستقالل . المحرز في القضاء على عدم المساواة بين الجنسين بطيًئا التقدم
االقتصادي هو شرط أساسي لتمكين كل من النساء والرجال من ممارسة السيطرة على حياتهم واتخاذ خيارات 

 .حقيقية
 

م المحرز في تأمين تعليم غير أن هناك اتجاهات مشجعة  تشمل زيادة عدد النساء في سوق العمل والتقد
نحن نفخر بالعديد من اإلنجازات ونشارك بنشاط تجاربنا مع الدول الشريكة لنا ، بما . وتدريب أفضل لهن

 .فيها األردن
 

بخلق فرص أفضل  ملتزمين ، معا ، نقف(االتحاد األوروبي واألردن)بطبيعة الحال، هذا ال يكفي، نحن 
لى األجيال القادمةوتحقيق المزيد من الوصول إليكن   .وا 

نحن، مثلكن نؤمن، . بتحقيق هذا الهدف المهم اسمحوا لي أن أنهي كلمتي باالعراب عن أحر التهاني لكن   
 !!أحسنتن صنعا .بالمساواة بين الجنسين، كما أننا نحن مثلكن نعتقد أن األمور يمكن أن تتغير

 شكرا لكن  


