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 أة العمانیةانطالق برنامج "تمكین" المر 
 

 " وكالة أخبار المرأة " - مسقط 

العمانیة مسقط فعالیات برنامج تمكین المرأة فى دورته الخامسة، والذى تنظمه مؤسسة القصر بدأت فى العاصمة 
 الخلیجى للتدریب والتطویر وتنظیم المؤتمرات، وذلك بمناسبة یوم المرأة العمانیة ویستمر لمدة خمسة أیام.

المشاركات من مختلف  رعت حفل االفتتاح میثاء بنت سیف المحروقیة وكیلة وزارة السیاحة بحضور عدد من
 الوزارات والجهات الخاصة والحكومیة.

وأكدت میثاء بنت سیف المحروقیة أن المرأة العمانیة حظت لیس فقط بالحقوق األساسیة، لكنها حظیت بأكثر من 
ا ذلك وسبقت غیرها فى الوصول إلى مناصب عالیة كوزیرة وسفیرة وغیرها، وهذا یعود إلى الثقة الغالیة التى أواله

أكتوبر من كل عام،  17) مواكبًا لیوم المرأة فى 5السلطان قابوس بن سعید المعظم، ویأتى برنامج (تمكین المرأة 
لیؤكد على أهمیة دور المرأة فى مجاالت الحیاة، وأهمیة أن تنال ما تستحقه أیضا من وعى صحى واجتماعى 

 لمستویات، فى هذا البرنامج.واقتصادى ونفسى، من خالل برامج متخصصة ومدربین على أعلى ا

وألقت خدیجة بنت على الطوقیة، رئیسة مجلس إدارة مؤسسة القصر الخلیجى، كلمة أوضحت من خاللها أن برنامج 
م یوفر كل السبل وتمكین المرأة العمانیة للنهوض بدورها فى مختلف 2009"تمكین"، والذى انطلق ألول مرة فى عام 

 مجاالت الحیاة االجتماعیة.

وضحت أن الیوم األول تضمن حلقة تدریبة للدكتورة/ ناهدة الزهیر من المملكة العربیة السعودیة حول التمكین وأ
الصحى ناقشت محور تمكین المرأة صحیا من خالل شرحها ألهم أسالیب المحافظة على الصحة وكیفیة التعاطى 

ریبة وبعید المدى للحفاظ على صحة مع األمراض المنتشرة وطرق العنایة بالصحة منذ الصغر، ووضع خطط ق
 المرأة.

وأشارت إلى أن الیوم الثانى من البرنامج سوف یتحدث عن التمكین االقتصادى، وتقدمه لطیفة الفودرى من دولة 
الكویت الشقیقة، والیوم الثالث والرابع للبرنامج یندرج تحت عنوان (التمكین االجتماعى وخدمة المجتمع)، وتقدمه 

نان القطان من دولة الكویت، وسیقدم خالل البرنامج نماذج من النساء اللواتى یعتبرن قدوة فى المجتمع اإلعالمیة ح
  من خالل مسیرة حیاتهن ونجاحهن وسعیهن الدأوب للنجاح

 



  
 

 
 

 


