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  عضوة المجلس العلمي للمركز/الدكتورة لبنى بايوق/ منظمي اإلحتفالكلمة 
 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

 والحادية عشرة والثاني عشرة عاشرةال اتالدفعفي حفل تخريج 
 المعهد األردني للقيادات النسائيةبرنامج من  

 3/8102/، ناعم  21
 

 المملكة األردنية الهاشمية سفير كندا لدى ،تر ماكدوغالبيسعادة السيد 
  سعادة السيد زياد الشيخ، ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردن

 وبا عن بعثة االتحاد األوروبي لدى المملكة األردنيةمند/ اجيديس نافيكاسالسيد  سعادة
 الهاشمية 

  
  أيها الحضور الكريم

من شرة والحادية عشرة والثانية عشرة العا تاالدفعأجمل ترحيب في حفل تخريج  وبكن/أرحب بكم
برنامج القيادات النسائية للمعهد األردني للقيادات النسائية الذي ينفذه مركز عمان لدراسات حقوق 

، والشكر موصول سعادة سفير كندا الدولة الصديقة لألردنوأن أشكر  .0202منذ عام اإلنسان 
على تكرمهم  بيو االتحاد األور من  ومرأة هيئة األمم المتحدة لللضيوفنا األعزاء من  يضا  أ

 (02)األردن :قيادية نسائية من( 10)بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وتخريج حتفال بمشاركتنا في اال
استمرت في دورة  مشاركتهن دبع( 0)وفلسطين (0)والسودان (0)واليمن (0)والعراق( 83) وسورية

ادات النسائية تزويد المشاركات بمعارف نظرية، وتضمن برنامج القي .ساعة تدريبية (022)لمدة 
ومهارات عملية، وتعديل في االتجاهات الخاصة بالمرأة القيادية ودورها في بناء مجتمع خالي من 

قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة واحترام حقوق  التمييز على أساس الجنس، مجتمع تسود فيه
 .المواطن وحقوق المرأة اإلنسانية

   
  ،،، أيها الحضور الكريم   

الذي يذكرنا بالمظلومية شعوب العالم باليوم العالمي للمرأة، يتزامن احتفالنا هذا مع احتفال 
 ظافرللتغيير وتاشكال من التمييز على أساس الجنس ويدعونا هذا اليوم ]التاريخية التي تجلت 

تحقيق القيمة العليا ناهيك عن ضرورة ل، ومساواتها مع الرجالمرأة اإلنسانية  قرار حقوقإل الجهود
وهذه فرصة لتوجيه التحية واإلعراب عن اعتزازنا في مركز  .في المجتمع اإلنساني المرأة لمكانت
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في صنع تاريخ  في العالم النساء  مومالشجاعة التي تبذلها ععّمان لحقوق اإلنسان بالدور و 
 .والمساواة وحقوق اإلنسان والشعوب وانتصار قيم الحرية والعدالة بلدانهن ومجتمعاتهن

االلتزامات القائمة في ما نوجه التحية لجهود هيئة األمم المتحدة للمرأة الذين أعدو مبادرة نحو و 
األهداف سعيا نحو تنفيذ  يتصل بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق اإلنسان للمرأة

لخاص بالمساواة بين الجنسين، والهدف ا(  1)وبخاصة الهدف  0282الرئيسية لجدول أعمال 
وسيركز الموضوع كذلك على  . الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع(  4)

 :أجل  لهيئة األمم المتحدة للمرأة، وغيرها من" أعدوها"االلتزامات الجديدة تحت مبادرة 
عليم ابتدائي وثانوي مجاني ضمان أن يتمتع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان، بت - 

على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل و  ومنصف وجيد،
أشكال وعلى جميع القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات ، ناهيك عن االبتدائي

 .وغيرهاالزواج القسريزواج األطفال و من مثل الممارسات الضارة و العنف ضد جميع النساء 
 

 أيها الحضور الكريم،،،
منذ  اسمحوا لي أن أبين في عجالة أن مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان استطاع،

نظم أكثر من يولي اهتمامه في بناء قدرات النساء، حيث  أن ،عشر عاما   ثمانيةتأسيسه قبل 
 تشاركوحقوق المرأة اإلنسان حقوق مختلف مجاالت في رفع الوعي وبناء القدرات دورة ( 122)

من   %61أكثر من  أن علما   ،األولمصدر اعتزازنا وهذا  ،%(02)تزيد عن نسبة بنساء الفيها 
خالل عام  ،تكوينة دورة  00ها بين ومن، دون تمويل من أحدطوعا  ها المركز هذه الدورات نظم

وهذا  ،مويل من أحددون ت قد تمت تطوعا   عاشرةلاة الدفعلمشاركات في لكل من ا، 0200
وتتميز الدفعت الثالثة من الخريجات، أيضا ، بمشاركة نساء من الدول  .الثانينا مصدر اعتزاز 

وهذا مصدر سورية، العراق، والسودان، واليمن، وفلسطين باإلضافة لالردن،  :العربية الشقيقة
 .الثالثاعتزازنا 

ب يدورة تدر ( 22)ز عداد المدربين في حقوق اإلنسان نظم المركوفي مجال إ 
مدربة ومدرب في  092أكثر من منها ج تخر ، (يوما 04إلى  02تراوحت مدتها بين )مدربين

مدربة، أي أكثر  (064) كان من بينهم و دولة عربية،  (08) منة حقوق اإلنسان وحقوق المرأ
 .رابعالعتزاز مصدر االهذا  ،من نصف خريجي دورات تدريب المدربين هن من النساء
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خارج األردن من المركز بإسم عنصرا  نسائيا  في مشاركات  (30)ـ لالمركز  وفركما  
وهذا تزيد عن الثلثين، النساء في هذه المشاركات أي بنسبة ، ومشاركة مشاركا   (009)أصل 

 .خامسالمصدر االعتزاز 
 (010)يكون المركز قد خرج  خريجة،  10وعددهن  الثالثة الجديدة  تالدفعابتخريج و  

سورية، من ( 12)و ،من األردن( 04) عاما،  42و 00ممن تتراوح أعمارهن بين  قيادية نسائية
مصدر االعتزاز وهذا  من اليمن،( 1)و ،السودان(6)و ،العراقمن ( 6)ومن ليبيا ( 06)و
وهنا اسمحوا لي أن أشكر الصندوق الكندي للمبادرات المحلية على دعمهم المادي  .دسساال

يوما تدريبيا في كل من المفرق ( 01)دينارا أردنيا  لتأمين مستلزمات عقد ( 03.301)والبالغ 
 . الجئات السورياتغالبيتهن من الوعّمان 

عقب نجاحه في تخريج الدفعة األولى للقيادات النسائية في المركز  وأود التذكير بأن
اليمن ات النسائية في برنامج القيادالمرحلة األولى من تنفيذ قد بادر إلى   0204ليبيا عام 
آملين أن يعمل السالم واألمن في اليمن ، 0201مطلع عام في  مشاركة( 01) بمشاركة 

كيما نتمكن من متابعة تنفيذ المرحلتين الثانية العودة للحياة الطبيعية ويتمكن الشعب اليمني من 
، وهذا ة بعده اإلقليميأخذ برنامج القيادت النسائيهذا ، وبهذا العام أو العام المقبل والثالثة

 . سابعالمصدر اعتزازنا 
سنستمع إليه من  للقيادات النسائية، مركز عمان وقام المركز، أيضا، باعتماد قسم 

مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان يقدم في هذا  لعلالخريجات قبيل توزيع الشهادات عليهن، 
  .تزازنا الثامنوهذا مصدر اع اسهاما  يذكره التاريخ بعد حين من الزمن،

 السيدات والسادة الكرام 
سيواصل تنفيذ هذا لدراسات حقوق اإلنسان عمان  مركز نكما وعدناكم سابقا بأو 

 المركز سيواصل تنفيذ هذا برنامج البرنامج حتى لو كان ذلك تطوعا ، فإننا نعدكم مجددا  بأن
السوريات والعراقيات واليمنيات وسنولي إهتماما  خاصا  بالنساء ، 0203لعام القيادات النسائية 

والليبيات والسودانيات المقيمات مؤقة في األردن متنمنين، بشكل خاص لألخوات من سورية 
والعراق واليمن وليبيا أن يحل السالم في بلدانهم ويتمكن من العودة اآلمنة لبلدانهم في أسرع 

  .وقت ممكن ليسهمن في التحول والبناء الديمقراطي فيها
الذين ساهمو والطاقم اإلداري  والمدربات  وا لي أن أتوجه بالشكر لكل المدربينواسمح

هاشم نصار، .د ابراهيم حجازين،.د: ليتسنى لنا اقامة هذا الحفلمعنا بوقتهم وجهدهم، 
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والمحاميان منهل  والشاعرة الفلسطينية إيمان زيادة، زطيمة وأماني عويسالإسالم ن اتوالمحامي
 .نظام عساف.ودوالصحفي سالم قبيالت ، الشاعرة إيمان زيادة، ثامنة السيدة ورائد الع
بهذا هنئكن أ" :كما وجهتها لمن تخرجن قبَلُكن للخريجات العزيزات كلمة أوجه وأخيرا  

تي اال بالعمل يأ فالنجاح ال ،نفسكنزيد من التطور والتقدم ولتفخرن بأاالنجاز واتمنى لكن الم
طوال هذا  ا  دة تركت بصمتها الخاصة في هذة الدورة وبذلت مجهودن كل واحلجاد وأنا واثقة أا

  ."العام لتستفيد وتستمر لتحقيق هدفها
   

كلما ارتفع المصباح كلما اتسع نطاق " :ن  ك  ل   مقلناها لمن تخرجن قبلكن نقولها اليو وكما 
وانحيازاتكن وبمعارفكن ومهاراتكن  إضائته، فارتفعن أنتن بأخالقكن، وبتفكيركن، وبقدراتكن،

وعندها ستجدن أن نطاق عطائكن وتأثيركن للحرية والعدل والمساواة واإلخاء واإلنسانية، 
  ."رويدا  رويدا تسعإقد  والدولةاإليجابي في المجتمع 

 

 السياسيةي حياتهن العائلية والمهنية و وأخيرا  أتمنى للخريجات الجدد التوفيق والنجاح ف
أن تساهم المعارف  مال  وتعزيزها، أ ،والشعوب اإلنسان ، كما في  خدمة  حقوقوالعامة

والمهارات التي اكتسبت من خالل هذا البرنامج  المميز والنوعي، في تطوير مساهمة المرأة 
 .في مختلف مواقع صنع القرار المرأة في العالم العربيو  األردنية

     
 شاكرين لكم حسن اصغائكم 

  


