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 اجتماع إقلیمي في األردن إلطالق المنتدى الدیمقراطي للنساء
 
بدات السبت فعالیات االجتماع االقلیمي الطالق المنتدى الدیمقراطي للنساء في المجتمعات االنتقالیة الذي تنظمه  

دولة عربیة اضافة الى بلجیكا  15النساء االردني " تضامن " بمشاركة فعالیات نسائیة من  جمعیة معهد تضامن
 وبدعم من الحكومة االلمانیة یستمر ثالثة ایام.

ویاتي االجتماع الذي افتتحت فعالیاته العین اسمى خضر التاحة الفرصة للقیادیات والناشطات ممن شاركن في 
ساء في المجتمعات االنتقالیة الذي عقد في عمان في اذار الماضي للمتابعة المؤتمر االقلیمي االول حول الن

واالنجاز من خال اعتماد نتائجه والعمل على تنفیذ توصیاته خاصة تلك المتعلقة بتاسیس منتدیات محلیة في الدول 
شاركة الفاعلة في الحیاة العربیة والبدء بمبادرات فوریة لحمایة وزیادة دور النساء في بناء مجتمع قائم وتاكید الم

 السیاسیة .

رئیسة جمعیة تضامن العین اسمى خضر اكدت من جانبها على اهمیة التاسیس لبناء مجتمع دیمقراطي تسوده 
 الحریة والمساواة والعدل واحترام حقوق االنسان خال من التمیز والعنف .

زات النساء اللواتي هن امام تحدیات كثیرة وهو واكدت ان المنتدى المزمع ان یكون مقره في االردن یضاف الى انجا
فرصة لتعزیز حقوق النساء في المجتمعات العربیة مشیرة الى انه ال یمكن معالجة مشكالت النساء دون تكاتف 

 الجهود .

واشارت الى اهمیة التفكیر بمعاناة النساء اللواتي ال یجدن منابر للتعبیر عن حجم معاناتهن اذ یجب السیر بخطى 
اثقة نحو مكافحة ظاهرة التزویج المبكر واالعتداءات الجنسیة والعمل بمؤسسیة للخروج بمنتدى اقلیمي یجمع النساء و 

 لتنسیق جهودهن .

السكرتیر االول للشؤون السیاسیة في السفارة االلمانیة ماتیاس وهلر قال ان المؤتمر هام جدا بالنسبة للسیاسة 
ده تعمل على تعزیز حقوق النساء في مختلف الدول مؤكدا اهمیة المساواة بین الخارجیة االلمانیة وان حكومة بال

 الجنسین .

وتناقش المشاركات اوراق عمل تتناول االطار العام للمنتدى وواقع النساء وابرز التحدیات والنساء السوریات وازمة 
  ةالسیاسة والسالح ووضع المراة اللبیة واوضاع النساء في جمیع الدول المشارك

 



  
 

 
 

 


