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للنشر الفوري 

وزارة التنمیة االجتماعیة و ھیئة األمم المتحدة للمرأة – إطالق مركز الواحة لتمكني وصمود النساء والفتيات 

في طيبة، محافظة الكرك 

الـطیبة، مـحافـظة الـكرك، األردن. افـتتحت مـعالـي الـسيدة بـسمة مـوسـى إسـحاقـات ، وزيـرة الـتنمية االجـتماعـية ، بـالشـراكـة مـع هـيئة األمـم 
املتحـدة لـلمرأة وبـدعـم سـخي مـن حـكومـة أسـترالـيا ، "مـركـز الـواحـة لـتمكني وصـمود الـنساء والـفتيات"  فـي مـركـز  تـنمية املـجتمع املحـلي 
الـــتابـــع لـــوزارة الـــتنمية االجـــتماعـــية (مـــحافـــظة الـــكرك). ومـــنذ يـــنايـــر 2019، قـــامـــت وزارة الـــتنمية االجـــتماعـــية وهـــيئة األمـــم املتحـــدة لـــلمرأة 
بــإفــتتاح "الــواحــات" فــي ثــمانــية مــراكــز مــجتمعية فــي خــمس مــحافــظات  فــي األردن ، مــما وفــر ألكــثر مــن 200 امــرأة مســتضعفة فــرص 
سـبل الـعيش اآلمـنة. حـيث سـيقدم كـل مـركـز فـرص الـعمل مـقابـل األجـر املـرتـبطة بسـبل عـيش آمـنة؛ الـوقـايـة والـتوعـية بـالـعنف الـقائـم عـلى 
الـنوع االجـتماعـي؛ خـدمـات الـتعليم املـرتـبطة بـاألسـواق املحـلية ؛الـتدريـب و املـشاركـة املـدنـية ؛ والخـدمـات الـتمكينية الـرئـيسية مـثل رعـايـة 

األطفال والنقل. 

بــرفــقة مــحافــظ الــكرك عــطوفــة جــمال الــفايــز ، إكتســبت مــعالــي الــوزيــرة فــكرة مــباشــرة عــن مــسارات الخــدمــات املــتاحــة فــي املــركــز ، والــتي 
تهـدف إلـى تـمكني الـنساء املسـتضعفات فـي حـياتـهن الـشخصية ، مـع تـشجيع تـنمية املـهارات الـتي تـترجـم إلـى وظـائـف مسـتدامـة ومـولـدة 
لــلدخــل. كــما أتــيحت ملــعالــيها فــرصــة مــقابــلة بــعض الــنساء املســتفيدات مــن الخــدمــات املــقدمــة فــي املــركــز. الجــديــر بــذكــر أهــمية مــشاركــة 
الــشابــات مــن املــناطــق الــريــفية الــلواتــي يــصلن ألول مــرة إلــى فــرص فــي كــل مــن الــقطاعــات االقــتصاديــة الــتقليديــة وغــير الــتقليديــة ، مــثل 

صيانة املنازل والزراعة متعددة األنفاق. 

خـالل حـفل االفـتتاح أكـد سـعادة الـسفير مـايـلز أرمـيتاج ، الـسفير األسـترالـي لـدى املـملكة األردنـية الـهاشـمية ، عـلى أهـمية تـعزيـز قـدرة 
الـــنساء املســـتضعفات فـــي األردن عـــلى الـــصمود. وأكـــد أن "أســـترالـــيا ســـعيدة بـــتقديـــم مـــبلغ إضـــافـــي قـــدره 1.5 مـــليون دوالر أســـترالـــي 
لـــتوســـيع نـــطاق مـــراكـــز الـــواحـــة فـــي جـــميع أنـــحاء األردن ، وبـــذلـــك يـــصل إجـــمالـــي تـــمويـــلنا إلـــى هـــيئة األمـــم املتحـــدة لـــلمرأة إلـــى 5 مـــاليـــني 
دوالر". "تـــركـــز املـــساعـــدات اإلنـــسانـــية الـــتي تـــقدمـــها أســـترالـــيا لـــألردن عـــلى بـــناء الـــقدرة عـــلى الـــتكيف عـــلى املـــدى الـــطويـــل لـــلمجتمعات 
الـضعيفة. مـعا إلـى جـانـب وزارة الـتنمية االجـتماعـية وهـيئة األمـم املتحـدة لـلمرأة ، نـحن فـخورون بـدعـم الخـدمـات والـتدريـب والـتسهيالت 
الــتي ســتوفــرهــا هــذه الــواحــة لــلنساء وعــائــالتــهن ، مــما تــتيح لــهن كســب دخــل. " يــعد دعــم أســترالــيا لــهيئة األمــم املتحــدة لــلمرأة جــزًءا مــن 

حزمة االستجابة اإلنسانية املعدة ملدة ثالث سنوات بقيمة 220 مليون دوالر أسترالي في األردن ولبنان وسوريا. 

تــعمل هــيئة األمــم املتحــدة لــلمرأة بــشكل وثــيق مــع املــجتمع املحــلي لــضمان تــوفــير بــيئة عــمل تــمكينية فــي جــميع املــراكــز ملــساعــدة الــنساء 
عــلى الــتغلب عــلى عــائــقان رئــيسيان أمــام املــشاركــة االقــتصاديــة لــلمرأة – وهــي نــقص خــدمــات الــنقل ورعــايــة األطــفال. عــلى هــذا الــنحو ، 

تتلقى جميع النساء إعانات النقل ، وتقدم جميع املراكز خدمات رعاية األطفال ألطفال املستفيدين. 



" نحن على ثقة بأن توسيع نموذج الواحة الخاص بنا سيسهم في تعزيز الخدمات والبرامج الوطنية ، وتعزيز تمكني املرأة ، إلى 
جانب النمو االقتصادي الشامل ، مع التركيز بشكل خاص على تمكني املجتمعات املحلية" ، أكد السيد زياد شيخ ، ممثل األمم 
املتحدة للمرأة في األردن. وأضاف "كجزء من هذه الرؤية ، سنقيم عالقات مع القطاع الخاص املحلي لتسهيل التوظيف وتوفير 

التمويل األساسي ملبادرات ريادة األعمال التي تقودها النساء". 

 ----End-----
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