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 تنظیم مؤتمر حول تمكین المرأة العربیة وتطویر مهاراتها في الوصول لمواقع صنع القرار في األردن
 

 األردن  -بتول القعایدة 
 

العربیة وتمكینها في الوطن العربي نحو قوة التأثیر وقیادة اكدت المشاركات في  مؤتمر تطویر وتنمیة مهارات المرأة 
التغییر الذي تعقده الجمعیة االردنیة للعلوم والثقافة  والخاص بتمكین المرأة العربیة وتطویر مهارتها لتسهم في تطویر 

ن اإلنتخابات في مجتمعها  بهدف إیصالها إلى مراكز صنع القرار على بأن موضوع الكوتا النسائیة والذي یقره قانو 
بالمئة في انتخابات المجالس البلدیة  ومواقع صنع القرار كافة  30األردن وفي غیره من الدول العربیة  بما یقل عن 

 تعتبر كإحدى االدوات الضروریة المرحلیة لتمكین النساء في الوطن العربي نحو قیادة التغییر وقوة التأثیر.

سیده  ویستمر  50ه صباح الیوم االحد في فندق هولیدي إن عمان بمشاركة ویعتبر المؤتمر الذي إنطلقت  اعمال
خمسة ایام بتنظیم من " بترا" للمؤتمرات بمشاركة نخبة من ممثالت قطاع المرأة ذوي العالقة من العراق والسودان 

إلى تمكین االسرة  وسلطنة عمان اضافة الى االردن وبالتعاون مع الجمعیة االردنیة للعلوم والثقافة  والذي یهدف
وبرعایة رئیس جمعیة االردنیة للعلوم والثقافة المهندس سمیر حباشنة وتحت عنوان" تطویر وتنمیة مهارات المرأة 

 العربیة وتمكینها في الوطن العربي نحو قوة التأثیر وقیادة التغییر ".

عیة :" ان المجتمعات العربیة ذكوریة وفي كلمة له خالل اإلفتتاح ألعمال المؤتمر قال سمیر الحباشنة رئیس الجم
بامتیاز وعلیه فان الكوتا النسائیة ال بد منها كإجراء مرحلي وضمانة لتأخذ النساء فرصهن في المشاركة في كافة 

 المواقع ویتخلص المجتمع من النمطیة الذكوریة الراسخة .

قیادات نسائیة واعیة تتولى زمام قیادة وحمل المهندس الحباشنة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولیة فرز 
 المجتمعات نحو تحقیق التغییر واالصالح المنشود .

من جانبها قدمت رئیسة االتحاد النسائي االردني العام نهى المعایطة تعریفا بالمفهوم النظري لموضوع التمكین والدور 
الى ما تلزم به االتفاقیات الدولیة الدول من  المناط بالحكومات والمؤسسات المجتمعیة في قضیة تمكین النساء اضافة

ادوات وسیاسات واستراتیجیات تعزز وتمكن النساء من المشاركة الى جانب الرجال بفعالیة والمستدامة، مشیرة الى 
 دور المرأة من خالل فروعه التي تغطي محافظات المملكة.

بناء تحالفات نسائیة عربیة تعمل كقوة ضاغطة نحو ودعت رئیسة الجمعیة االردنیة لتمكین االسرة سماح مسنات الى 



االصالح النهضوي لواقع المرأة العربیة اضافة الى ضرورة البناء على ما حققته المرأة العربیة من انجازات تاریخیة 
 عربیة .

عدد من  ویتضمن المؤتمر وفق مدیر عام بترا للمؤتمرات الدكتور محمد الحباشنة عددا من اوراق العمل یتحدث فیها
المختصین خالل ایام المؤتمر الخمسة وسوف یعلن في ختامه عن توصیات سترفع لصناع القرار في الدول العربیة 

  لألخذ ببعض القرارات التي أتخذت خالله بما یفید المرأة العربیة في كافة انحاء الوطن العربي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
 
 

 


