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مداخلة السيد زياد الشيخ ممثل هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدى المملكة 

 األردنية الهاشمية

 سعادة السفير بيتر مكدوغل، سفير كندا لدى األردن، 

 مدير مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسانالدكتور نظام عساف، 

 خريجات المعهد األردني للقيادات النسائية

 الحضور الكرام

 السيدات والسادة

اليوم ب االحتفالإلنه لمن دواعي سروري أن اتواجد بينكم في مساء هذا اليوم وفي هذه الفعالية التي تلي 
، وال يسعني "من الريف والحضر يغيرن حياة المرأةالناشطات : حان الوقت: "العالمي للمرأة والذي حمل شعار

على مدى العصور حققتها المرأة واالنجازات التي  واجهتالتفكير بطريقة أفضل لالعتراف بالتحديات التي 
 . وتحّيتها من تواجدي بين هذه المجموعة من القيادات النسوية المستقبليةأكثر 

اتجاه تمكين المرأة وتعزيز دورها، وهو ما يجعل صوت المراه نشهد جميعا في الوقت الحاضر قوه دفع قوية ب
، التي  timesup#وال metoo#حاضرا وبقوة في مقدمة النقاشات الدولية من خالل حمالت الدعم كحملة ال

، المجتمعيتجمع كافة الجهات المعنية، النساء والرجال والمجتمع المدني والحكومات ووسائل االعالم ا
دفاعا عن قضية مشتركه هي وقف التضييق على معا متحدين من مختلف بقاع العالم، راء، واألغنياء والفق

 .المرأة حاال وبشكل كامل

يعد مفهوم تمكين المرأة من المفاهيم المتشعبة وسريعة التطور، إذ يصعب قياسه خاصة وأنه يرتبط ارتباطا 
ادية واجتماعية تضمن جهدا متوازيا يحقق جذريا بالسلوكيات االجتماعية، األمر الذي يتطلب سياسات اقتص



ومع عدم توفر وصفة موحدة للنجاح تشكل التشريعات التي تضمن المساواة في بين . الفعالية واالستدامة
ما هنا ويبقى التساؤل . الرجل والمرأة وفقا للمعايير الدولية قاعدة أساسية لتحقق المساواة على أرض الواقع

 وما متطلبات ذلك؟ة /معنى أن أكون قياديا

خطوات متدرجة لتعزيز الجهود التي سبقت الربيع العربي في إطار عمليته اإلصالحية خطا األردن لقد 
المبذولة في سبيل حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ورسم خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة 

 .والمستدامة

لغاء المادة 7102ل المرن في آذار نظام العمفعلى المستوى التشريعي، يمثل إصدار  من قانون  813، وا 
 ت النسويةة من العنف األسري، انجازات محورية وهامة للحراكااين الحمالعقوبات األردني وصدور قانو 

 . والمجتمع المدني في األردن وجهودهم المتواصلة على مدى سنوات عديدة

 7118المرأة من خالل تبني نظام الكوتا في العام  كما شمل االصالح السياسي واالنتخابي تعزيزا لمشاركة
وقد  .7102مقعد في العام  081من أصل  01وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب إلى 

ساهم نظام الكوتا بتعزيز مشاركة المرأة في عملية تطوير الخطط التنموية بوصولها للمجالس المحلية والبلدية 
 .7102في انتخابات العام ومجالس المحافظات 

إنجازات ال تقل أهمية عن ما تحقق في األعوام السابقة وتتمثل في  7103كما ويسعدنا أن يشهد مطلع العام 
حول المرأة واألمن والسالم التي توفر  0871اإلطالق المرتقب للخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس األمن رقم 

رية واألمنية والوزارات ذات العالقة سكبما فيها األجهزة العت الوطنية إطار عمل متكامل لكافة الجها
 . ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دور المرأة في قطاع األمن والسالم

وتؤكد هذه األمثلة أن الحصول على النتائج المرجوة في مجال تمكين المرأة ال يتحقق دون العمل مع مختلف 
 .فقط مع مؤسسات المجتمع المدني ال، ومع المجتمع ككل ط فق مع المرأة الالشركاء االستراتيجيين 

وحيث أن تمكين المرأة يتطلب نهجا شموليا، فإن مساهماتكن المستقبلية ستكون مهمة جدا في إحداث التغيير 
 : ومهما كانت خططكن المستقبلية أود أن أشارككن بعض النقاط األساسية. الحقيقي في حياة النساء والفتيات



 فقد ثبت من خالل : ة وتمثيل المرأة في الحكومات وفي أي موقع اتخاذ قرار يحدث فرقاإن مشارك
المبادرات البلدية وعدد  سالتجارب العالمية وجود عالقة مباشرة بين عدد النساء في المجال

 .والتي تعود بالنفع على المجتمع ككلهذه المجالس االصالحية التي تتبناها 
  وتنشيط االقتصاد حقيقة يجب االعتراف بها، فقد أثبتت الدراسات المتعاقبة األثر أثر المرأة في إنجاح

اإليجابي للمرأة في مواقع العمل من خالل توفير وتنوع الخبرات والمهارات الذي يسهم في تعزيز 
ء العمال رفع درجة الرضا لدىن الخدمات المقدمة و االبداع واالبتكار اللذين يسهمان في تحسي

 .زيد من االرباحوتحقيق م
 ،فتغيير النظرة النمطية لألدوار المجتمعية ليس مهمة المرأة  الرجل هو شريك فعلي في هذا الحوار

ن عدد الرجال والفتيان المنخرطين والداعمين  يتزايد يوما بعد يوم لقضايا النوع االجتماعي وحدها، وا 
قدوة  وتجسيدإقناع غيره من الرجال بما في ذلك في األردن، وأهمية ذلك تكمن في قدرة الرجل على 

 .لهم

 السيدات والسادة

اللواتي سيوظفن منذ اليوم ما اكتسبنه من يشرفنا تواجدنا بين هذه المجموعة من النساء األردنيات والعربيات 
خبرات ومعارف من خالل البرامج التدريبية التي نفذها المعهد األردني للقيادات النسائية في حياتهن اليومية، 
في بيوتهن وأماكن عملهن ومجتمعاتهن، وسيشاركن في عملية صنع القرار ويحرصن على أن تراعي هذه 

 .التوفيق في خططكن المستقبليةأمنيات ين المرأة، فألف مبروك للخريجات وكل القرارت مسألة المساواة وتمك

وختاما، اسمحوا لي أن أهنئ مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان على هذا البرنامج الذي يعكس إدراكهم 
خالل بناء العميق ألهمية عنصر االستدامة في نجاح الجهود الرامية لتمكين المرأة، فاالستثمار في المرأة من 

مبروك للدكتور نظام عساف وفريق . قدراتها وتعزيز وعيها وثقتها بنفسها هو استثمار ناجح بكل المقاييس
 .العمل

 

 شكرا لكم


