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 01و 00و 01في حفل تخريج الدفعات ال 

 بمناسبة يوم المراة العالمي

 

     سعادة الدكتورة لبنى بايوق عضوة المجلس العلمي لمركز عمان 
 سعادة السيد بيتر ماكدوغال سفير كندا لدى األردن 
  ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة في األردنسعادة السيد زياد الشيخ 
 سعادة السيد أجيديس نافيكاس مندوبا عن بعثة االتحاد األوروبي لدى األردن 
 أيها الحضور الكريم  

من الدفعات العاشرة والحادية عشرة القيادات النسائية  خريجات برنامجسم زميالتي إسمي وبإب
كم جميعًا واهتمامكم بتخريجنا في هذا الحفل الكريم، أشكر حضور  7102والثانية عشرة لعام 

لذا اسمحوا لي أن أهنئكن وأهنئكم ....مناسبة اليوم العالمي للمرأة...وبمناسبة عزيزة علينا جميعاً 
جميعا في هذا اليوم الذي تعرب فيه عالنية كل القوى المجتمعية والشعوب والحكومات واالمم 

مرأة وسعيها لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها، متمنية أن ترى المتحدة على اهتمامها بحقوق ال
إعالناتها ووعودها، وخاصة في دولنا العربية، طريقًا إلى ممارستها فعليًا، بدًأ بتعديل تشريعاتها 
الوطنية ومرورًا تطوير سياساتها المختلفة ووصواًل إلى ممارستها العملية بما يتفق والشرعة الدولية 

 .  حقوق المرأة اإلنسانيةلحقوق اإلنسان و 

  أيها الحضور الكريم،،،    

مركز عمان لدراسات حقوق االنسان بإسم كافة زميالتي الخريجات أشكر واسمحوا لي أيضا أن 
 أشهرأيام و هتمام والرعاية وتقديم الكثير من الدعم لنا كقيادات نسائية وكمتدربات خالل على اإل

نساني صائح والدعم المعنوي واللوجستي لتيسير عملنا اإلطار التدريب من النإالتدريب وخارج 
 ...بالدرجة األولى



  رحلة طويلة بأشهرها وفصول مواضيعها الغنية عشناها في فترة عصيبة على المنطقة
بالصراعات  ، ولألسف الشديد،ونحن هنا من أبناء بالد تموج مجتمعاتها ،العربية

 نسانية والعدالةواالنقسامات كما تموج برياح التغيير القادم المبشر بانتصار قيم اإل
 .والحرية وحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب

 
  ًالخبرات المعارف و بتقديم كل الجهود و  لم يبخل مركز عمان لدراسات حقوق االنسان يوما

ساتذة والعاملين ة المتنوعة من خيرة األالمفيدالمتميزة و ه التدريبية ر المميزة من حيث كواد
وحقوق المواطن والديمقراطية واإلنتخابات والقانون الدستوري  ،نسانفي مجال حقوق اإل
، إضافة إلى ما اكتسبناه من مهارات والعلوم االجتماعية والجندرة ،والدراسات االسالمية

دارة الوقت  االتصال والتواصل والتفكير المبدع ومهارات القيادة والتحليل السياسي وا 
 .ومهارات الخطابة وغيرها من المواضيع التي شملها البرنامج

 
 المتدربات هذه الدورة من خالل خبراتهن الشخصية المتنوعة  زميالتي كما أغنت

علوم االجتماعية اختصاصية ال-سواء في مجلس النواب االردني وفي الجندرة كقياديات 
الفاعالت في دعم عمليات  -نسانيةالمنظمات اإل -عم النفسيالد-وحقوق االنسان 

 .التفاوضية لبناء السالم في بالدهن وعمليات بناء الدستور

نسانية السامية اإل والقواعدالقيادية بين المعلومات النظرية  مفيداً  فكان هذا التدريب مزيجاً         
 .رافق كل أيامنا التدريبية بمنهج تشاركيخبرات العملية المتنوعة مهارات القيادية والوبين ال

  لى الماضي لنرى أخطاءه إفي خضم هذا التدريب كانت كل مسألة تدريبية تعود بنا
 حاضر الذي يتطلب مزيداً لوقصور الدور النسائي في العديد من الجوانب و نربطها با

نسان المختلفة والوصول للعمل على قضايا حقوق اإل منها من الجهود وخاصة النسائية
ي وريادي للمرأة العربية، غاب أو يغيب في الكثير من زوايا المجتمع دور قيادلى إ

والقيادة السياسية أو يتم استخدامه كإطار تجميلي للمؤسسات التي تبحث عن المرأة 
 . لتقديم صورة مقبولة  لآلخر



  إننا في هذا الشرق الغني بالتنوع الثقافي والحضاري كما هو غني بالنفط و الحروب ال
لى اإلرث اإليجابي لدور المرأة منذ بدء الخليقة هنا، فها هي زنوبيا تقود بالدها إفتقر ن

 .في دور إقليمي ملفت وها هي جوليا دومنا إمبراطورة على عرش روما
  ال أن المجتمع الذي استطاع بناء إوقد ال تكون ظروف األمس بأفضل من ظروف اليوم

 .لى ذروة المجد والتطورإشخصية المرأة بالشكل الجيد، أوصلته المرأة نفسها 
 العمل إلنهاء  استمرارعلى ريب ونفوسنا يملؤها اإلصرار والعزيمة دإننا اليوم ننهي هذا الت

 .نسانية العليا قبل بناء الحجرالصراع و إعمار بالدنا بالحب والقيم اإل
 

 ،،،أيها الحضور الكريم

من هنا مني ونيابة عن زميالتي القياديات ويوم تخريجنا من المعهد األردني للقيادات 
م عشكر القائمين على الصندوق الكندي للمبادرات المحلية على تكرهم بالدأ النسائية

والثانية المادي لعقد الدورات التدريبية للمشاركات في الدفعتين الحادية عشرة في المفرق 
 .عشرة في عمان

كما نشكر مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان كمدربين وطاقم إداري   على تكرمهم  
بتنظيم هذه الدورات للمشاركات في الدفعة العاشرة بشكل تطوعي ودون الحصول على 

وربما هذا الروحية في العمل التطوعي المتواصل أحد أبرز تميز  .أي تمويل من أي أحد
ونحن سعداء . ان في خدمة حقوق اإلنسان على المستويين المحلي واإلقليميمركز عم  

 . كوننا خريجات أحد برامجه المتميزة أيضاً 
   

  في بلدي حببت أن أرحب بكم يوماً أوكسورية عربية: 
 

 ..من شرفة منزلي بذروة قاسيون أطل
 ...فأرى معارج مجد من راحوا ومن حضروا

 .. زيتونة تأبى الجهاد وأرى من يأتي من الغيب حامال
 ...يكاد النور من زيت لديها يمأل األرض سلما

 ..وأراكم ضيوفا كراما قادمين



 ..من سبع ابواب عتاق اطل عليكم
 ..تغمرون بعبق االنسانية أرجاء البالد
 #فأهال يومها وسهال بضيف الرحمن

 حسن االستماع شاكرة لكم جميعا   

ولبلدي سورية األمن  والهناء في حياتهم الخاصة والعامةية للجميع موفور السعادة منمت

 . والسالم

 

 فاطمة حليمة

 خريجة الدفعة العاشرة
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