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إلى تمكين المرأة اقتصاديا  وسياسيا في يوم المرأة العالمي مركز عمان يدعو 
وفكريا 

لتسهم في بناء عالم قائم على العدل والسلم 

  تح�ت ش��عار "تمكي��ن الم�رأة اقتص��اديا ف�ي ع�الم2017تحتف�ل البش��رية ب�اليوم الع�المي للم�رأة ه�ذا الع�ام 
.2030 "بحلول عام 50:50العمل المتغير" نحو  "كوكب 

قليمي��ا  ودولي��ا  إل��ى ش��تى أش��كال التميي��ز يأتي الثامن من آذار هذا العام والمرأة م��ازالت تتع��رض محلي��ا  واق
المركب القائم على الجنس والعرق والدين واللغة والوضع القتصادي والرأي السياسيى وغيره.

 وللسف ما زالت المرأة في كثير من بلدان العالم، وعلى وجه الخص��وص ف��ي البل�دان العربي��ة، تع��اني
م����ن ويلت الس����تغلل، و/أو الض����طهاد، و/أو الس����تبداد، و/أو الح����روب، و/أو الظل����م، و/أوغي����اب
العدالة، و/أوعدم المساواة بين الجنسين، و/أوالقهر القتصادي والجتماعي والسياسي والثقافي وغيره��ا
م���ن مظ���اهر الجح���اف الواق���ع عل���ى النس���اء والفتي���ات ج���راء السياس���ات القتص���ادية والمالي���ة والتجاري���ة
والبيئي��ة غي��ر المس��تجيبة للن��وع الجتم��اعي وال��تي تح��د م��ن ف��رص العم��ل وبخاص��ة ف��رص عم��ل الم��رأة،
وت��دني مس��توى ال��دخل والمس��توى المعيش��ي للغالبي��ة العظم��ى م��ن الم��واطنين، آخ��ذين بعي��ن العتب��ار أن

% من فقراء العالم. 70النساء يشكلن نسبة 

 ويطالب المركز بتببنى الحكومات الخط��ط التنموي�ة ف��ي الردن والبل�دان العربي��ة وفق�ا  لمتطلب��ات تحقي��ق
، وبخاص��ة تل��ك اله��داف والغاي��ات2015أه��داف التنمي��ة المس��تدامة ال��تي أقرته��ا الم��م المتح��دة ع��ام 

ال��تي ترم��ي إل��ى تحقي��ق المس��اواة بي��ن الجنس��ين وتمكي��ن النس��اء عل��ى مختل��ف الص��عد، والقض��اء عل��ى
الفق��ر، وتعزي��ز النم�و القتص��ادي والتنمي��ة المس��تدامة، والح��د م��ن انع��دام المس��اواة بي��ن الم��واطنين رج��ال 
ونس��اءا ، ومعالج��ة الفج��وات بي��ن الجنس��ين ف��ي مواق��ع ص��نع الق��رار القتص��ادي والجتم��اعي والسياس��ي
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والثقافي والقضائي والقانوني والرقابي والمحاس��بي والعلم��ي والعلم��ي وال��بيئي والمن��ي وغيره��ا، ناهي��ك
عن الوصول إلى الحماية من العنف في أماكن العمل والسكن والمواصلت.

إن تمكي��ن الم��رأة اقتص��اديا  وسياس��يا  ومعرفي��ا  ومهني��ا  داخ��ل الس��رة والمجتم��ع والدول��ة يحت��اج ال��ى ت��وفير
بنية تشريعية وقانونية وفكرية وثقافي�ة ت�وفر للنس�اء الدوات اللزم��ة لتتمت��ع بمش��اركة كامل�ة ف��ي العملي�ة
التنموي��ة الش��املة، وه��و م��ا يتطل��ب تك��اثف جه��ود ك��ل أص��حاب المص��لحة ف��ي الدول��ة م��ن المؤسس��ات

الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني..

ويدعو المركز بهذه المناسبة إلى: 

دسترة المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس الجنس.-1

تنفي��ذ تعه��دات الحكوم��ة الطوعي��ة أم��ا مجل��س حق��وق النس��ان واللج��ان التعاقدي��ة بم��ا فيه��ا-2
لجنة السيداو في المم المتحدة. 

 ض��د الم��رأة ول ي��دع مج��ال  للفلتالتمييز والعنفإقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال -3
من العقاب.

الموافق��ة عل��ى اق��تراح اللجن��ة الوطني��ة الردني��ة لش��ؤون الم��رأة بتخص��يص مقع��د نس��ائي لك��ل-4
دائرة انتخابي��ة كح��د أدن��ى، ح��تى يت��م تج��اوز نتيج��ة انتخاب��ات مجل��س الن��واب الث��امن عش��ر

% م��ن مقاع��د الكوت��ا80ينتخب هم من % من عدد المواطن الردنيين 30التي بينت أن 
النسائية. 

 رف�����ع التحفظ����ات ع����ن اتفاقي�����ة الس����يداو ف�����ي إط�����ار الملءم����ة بي����ن التش�����ريعات الوطني����ة-5
واللتزامات الدولية للردن. 
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 المص���ادقة عل���ى التفاقي���ات الدولي���ة الخاص���ة بحق���وق النس���اء واتفاقي���ات العم���ل الدولي���ة،-6
. 189وبخاصة رقم 

 من قانون العقوبات. 308إلغاء المادة -7

التصديق على البروتوكول الختياري لتفاقية السيداو.-8

إع��ادة النظ��ر ف��ي ق��انون الجنس��ية لض��مان المس��اواة بي��ن الرج��ل والم��رأة ف��ي من��ح الجنس��ية-9
للزوج الجنبي والبناء. 

2017 آذار/8عمان، 
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