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 الملخص

شهد المجتمع االردني في العقود الماضية تحوالت سياسية و اجتماعية واقتصادية        
كان من ابرزها زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية اال ان مشاركة المرأة االردنية كانت 

ويظهر ضعف تمثيل المرأة في الحياة السياسية من خالل  ،ضئيلة قياسًا بمشاركة الرجل
ضعف تمثيلها في المجالس النيابية واالحزاب السياسية وغيرها ، فرغم تشجيع الدستور 
والقانون على ممارسة المرأة لحقوقها السياسية ، اال ان تحديات عديدة منها ماهو سياسي، 

افية السائدة في المجتمع االردني ، وبعضها االخر يتعلق باالوضاع االجتماعية والثق
باالضافه الى المعوقات االقتصادية والنفسية التي تعوق المشاركة الجادة للمرأة في الحياة 

 السياسية.

 -:هي  السياسية للمراة االردنية تفعيل المشاركةالتي من شانها  ابرز الخطوات ومن      

المرأة ملزمة على الدول التي يجب ان تكون االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق  .1
توقع تلك االتفاقيات الن مجرد التوقيع اليلزم الدولة على تطبيق كافة بنود االتقاقية 

. 
باهمية دورها كمواطنة وكمشارك  -منذ حداثة عمرها –االهتمام بتوعية المرأة  .2

 اساسي في التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
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Abstract 
 

Jordanian society has witnessed in the past decades, political transformations 

and social and economic was the most prominent of increasing women's 

participation in political life, but the participation of Jordanian women were 

minimal compared with the participation of men, shows the weakness of 

women's representation in political life through the weakness of their 

representation in parliaments, political parties and others, despite encourage 

the Constitution and the law on the exercise of women's political rights, but 

many challenges what is political, and some of the other on social and cultural 

prevailing conditions in the Jordanian society, in addition to the economic and 

psychological obstacles that impede the participation of the The birth of 

women in political life. 

 
The most important steps that would activate the political participation of the 

Jordanian women are: 

1. International conventions on women's rights must be binding on the States 

that sign such agreements because the mere signing of the treaty does not 

obligate the state to implement all the clauses of the agreement. 

2. Paying attention to the awareness of women - since their early days - of the 

importance of their role as citizens and as a key participant in political, 

economic and social development. 
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 المقدمة 

اهتمامًا كبيرًا خالل السنوات الماضية من الباحثين والدارسين  المرأةالقى موضوع المشاركة السياسية 
العربية ودورها في النشاطات والمشاركات السياسية والمؤمنين بان للمراة دور  المرأةوالمهتمين بواقع 

، فالمشاركة هي ظاهرة حضارية ، كما هي ظاهرة سياسية  سياسي ضمني وفاعل في المجتمات العربية 
 دللمرأة تعلة المشاركة السياسية أ، وحينما يصل المجتمع الى مرحلة معينة من الرقي والتقدم فان مس

الديمقراطي ووعي النظام السياسي وتوجيه التنمية  المستوىاسية ، كما يعد مؤشر على اياه االسمن قض
 السياسية . أةالمر لالنتفاع بقدرات 

وشهد المجتمع االردني في العقود الماضية تحوالت سياسية و اجتماعية واقتصادية  كان من      
االردنية كانت ضئيلة قياساً بمشاركة  المرأةفي الحياة السياسية اال ان مشاركة  المرأةابرزها زيادة مشاركة 

وللمشاركة السياسية اوجه عديدة منها المشاركة في السلطة التشريعية والمشاركة في المجالس  الرجل.
 المحلية والمشاركة في االحزاب السياسية وغيرها من اوجه المشاركة السياسية . 

االردنية في المجالس النيابية واالحزاب  المرأةوفي هذه الدراسة نحاول ان نرصد نسبة تمثيل        
على االعتراف سنوات طويلة  اسية واالسباب التي ادت الى ضعف هذا التمثيل على الرغم من مرورالسي

، كما سنحاول معرفة اهم المعوقات التي ادت الى االردنية بالمشاركة في الحياة السياسية  المرأةبحق 
 ضعف مشاركتها في الحياة السياسية .

 الدراسة  اشكالية

في المجالس النيابية واالحزاب  المرأةان موضوع المشاركة السياسية وعلى وجه الخصوص تمثيل       
جذب الجدل واالهتمام بين النساء بشكل خاص والمهتمين بالسياسة في العالم بشكل عام السياسية 

ي االردن كنتيجة للتحول الديمقراطي الذي شهده العالم.وعلى الرغم من الدستور االردني والتشريعات ف
للمشاركة في مختلف االصعدة والمستويات اال انه الزالت  حقوقًا متساوية مع الرجل المرأةقد منحت 
االردنية تتعلق في  المرأةاالردنية في الحياة السياسية ضئيلة ، مما يبرز مشكلة تواجه  المرأةمشاركة 

 جابة على التسؤالت االتية:معوقات مشاركتها في الحياة السياسية وتسعى هذه الدراسة الى اال
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 االردنية في الحياة السياسية؟ المرأة.ما هو واقع مشاركة 1

.ما هي المعوقات التي تحول دون مشاركة النساء في الحياة السياسية ،وما هي االليات والحلول 2
 القانونية لمعالجة هذه االشكلية؟

 

 

 فرضية الدرسة

السياسية يزيد من تعزيز الديمقراطية ويحقق  المرأةينطلق البحث من فرضية مفادها ان تنامي مشاركة 
 التمثيل الفاعل لكل شرائح المجتمع االردني والعكس صحيح. 

 اهداف الدراسة 

السياسية للمدة من الحياة االردنية في  المرأةالقاء الضوء على واقع مشاركة  تهدف الدراسة الى    
ن خالل معرفة نسبة تمثيلها في المجالس النيابية واالحزاب السياسية ، ومعرفة م ( 1989-2016)

،وبهذا يكمن اهمية هذه  في العمل السياسي المرأةتعترض مسيرة المعوقات التي التحديات او اهم 
لسياسية ، ومشاركتها في العمل في الحياة السياسية وممارستها لحقوقها ا المرأةالدراسة من ان دور 

السياسي يسهم في دفع مسيرة الديمقراطية خاصة في المرحلة الحالية التي تسنهدف تحواًل كبيرًا في 
 عملية االصالح السياسي في االردن.  
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 االول لمطلبا

 مفهوم المشاركة السياسية واهميتها

 مفهوم المشاركة السياسية : اوالً 

ويعد مفهوم المشاركة ان اصل مفهوم المشاركة السياسية غربي، فهو نتاج الديمقراطية الغربية ،          
السياسية احد المفاهيم المثيرة للجدل والخالف في الراي بين الباحثين السياسيين والكتاب المهتمين 

للمواطنين في ن العام على حدا سواء. فالبعض يقصر هذا المفهوم على مجرد السلوك السياسي أبالش
نها " تعني مشاركة أالحياة السياسية ومن هؤالء الكتاب )لوسيان باي( الذي عرف المشاركة السياسية ب

ا المفهوم لدى البعض ليشمل ، ويتسع هذ(1)اعداد كبيرة من االفراد والجماعات في الحياة السياسية " 
رارات على كافة المستويات من خالل السياسي للمواطنين في صنع السياسة العامة واتخاذ الق كالسلو 

المجالس المنتخبة فيعرف الدكتور )كمال المنوفي( المشاركة السياسية من خالل مزاولة االرادية لحق 
التصويت او الترشيح للهيئات المنتخبة ، او مناقشة القضايا السياسية مع االخرين ، او االنضمام  الى 

ويتضمن هذا المفهوم لدى البعض االخر تلك المشاركة الطوعية من  (2)ظمات المجتمع المدني " نم
جانب المواطنين في صنع السياسة العامة واتخاذ القرارات واختيار النخب الحاكمة على كافة المستويات 

م غير منظم ، عرضيًا ام أاذ يعرفها )مايرون واينر( " اي فعل طوعي ناجحًا كان ام فاشاًل ، منظم 
ثير في انتقاء السياسات العامة وادارة تأدمًا وسائل شرعية او غير شرعية ، القصد منه المتواصال مستخ

، كما يربط (3)الشؤون العامة واختيار القادة السياسين على اي مستوى حكومي محليًا كان ام وطنيًا "
اخرى مؤثرة  البعض في اطار تعريفه للمشاركة السياسية بين السلوك السياسي للمواطنين وعدة متغيرات

تشمل الوعي واالهتمام السياسي لدى الفراد ، وكذلك اتجاهاتهم وارائهم ازاء مفردات البيئة السياسية 
 المحيطة.

                                                           

.Boston.1966,P.32. 1 – Luian  W.Pye,Aspect of Development 
 .78، ص1979القاهرة، كمال المنوفي،الثقافة السياسية المتغيرة، مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية،  - 2

3- Myran Weiner,Political participation ;criises of the political in leonard Binder and 
sequences in political development ,princent ,New Jersey ,Princeton University 

,press,1971,p.164.  
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وفي الواقع نالحظ عند مراجعة االدبيات العربية والغربية المعاصرة ان مفهوم المشاركة السياسية        
السلوك السياسي للمواطنين في اي مجتمع معاصر يتضمن كافة االبعاد والمستويات السابق ذكرها.ف

، كما يصعب ايضًا تفسير يصعب تفسيره بمعزل عن دراسة درجة الوعي واالهتمام السياسي لالفراد 
السلوك السياسي للمواطنين بمعزل عن معرفة اتجاهاتهم وارائهم ازاء مفردات البيئة السياسية المحيطة 

يات صنع القرار ، وجدوى ممارسة آلواحزاب سياسية ونظام انتخابي و م بما تشتمل عليه من نظام حاك
ظيم الحقوق االنتخابية ، اضافة الى ما تتبناه الدولة من تشريعات وقوانين واطر مؤسسية تسهم في تن

 . (1)مارسة الديمقراطيةالم

اغلبها لم  اال انمفهوم المشاركة السياسية التي اعطيت لالتعاريف  ويالحظ انه بالرغم من كثره      
في المشاركة السياسية من  المرأةمنها ، ولعل التعريف االقرب الى االقرار بحق  المرأةتشير الى موقع 

من تكافؤ الفرص الممنوحة لجميع المواطنين وقيامها  خالل االقرار بما يجب ان تتضمنه هذه المشاركة
السياسية ، وهو ما ذهب اليه كل من  المرأةعلى اساس عدم التمييز واللذان ُيعدان االساس في مشاركة 

نها " اعطاء أالدكتور ) داود الباز( والدكتور )عمر الخطيب( ، حيث عرف االول المشاركة السياسية ب
ئة لصياغة شكل الحكم واالسهام في تقرير مصير دولتهم على النحو الذي المواطنين الفرص المتكاف

يريدونه ، اذ يكون بامكانهم صياغة االوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية على النحو الذي 
، اما الثاني فقد عرفها على انها  " ذلك الشكل من الممارسة السياسية الذي (2)يرغبون الحياة في ظله "

فراد الشعب وبال تمييز حق المشاركة في صنع السياسة العامة للبالد وحق المشاركة في اتخاذ يتيح ال
القرارات وصناعتها بشكل يكفل تنظيم الجماهير الشعبية وتعبئة طاقاتها واطالق قواها الخالقة بما يحقق 

يعني هو الذهاب ومن تلك التعاريف نستنتج ان مصطلح المشاركة السياسية ال. (3)اهدافها المرجوة "
لالدالء بالصوت في عمليات االقتراع النيابية وحسب وانما يندرج تحت هذا المفهوم من الحقوق 

في التصويت والترشيح وممارستها لذلك في اطار جميع  المرأةواالنشطة والممارسات  بما في ذلك حق 
المحلي  ية للمؤسسات والحكمالعمليات االنتخابية للبرلمان ، والنقابات المهنية والمجالس االدار 

                                                           
،القاهرة 1لمرة : رؤية تحليلية واستشراقية، الدار المصرية اللبنانية، طعادل عبد الغفار، االعالم والمشاركة السياسية ل - 1
 .58، ص2009،
من الدستور المصري مقارنة مع النظام  62داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية : دراسة تحليلية للمادة  - 2

 .15، ص2002السياسي الفرنسي ، دار النهضة العربية، القاهرة ،
راهيم الخطيب، التنمية والمشاركة السياسية في اقطار الخليج العربي ، مجلة المستقبل العربي ، مركز عمر اب - 3

 .15، ص1982(، بيروت،40دراسات الوحدة العربية، العدد)
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واالتحادات وغيرها من هيئات التمثيل والتوجيه في المجاالت االدارية والتنظيمية وذلك على قدم المساواة 
 . (1)مع الرجل وبدون اي شكل من اشكال التمييز والتحيز

ة وعلى اساس ما تقدم نالحظ ان المشاركة السياسية تمثل اساس الديمقراطية وتعبيرا عن سياد       
الشعب ، وتقتضي المشاركة السياسية وجود مجموعة بشرية تتكون من الرجال والنساء الذين يتوفر 

ديهم لديهم شعور باالنتماء الى هذه المجموعة البشرية وبضرورة التعبير عن ارادتها متى توفرت ل
بالشان  االمكانيات المادية والمعنوية ووسائل او اليات التعبير . وترتبط المشاركة السياسية باالهتمام

ي تمثل رجال ام نساء في انجازه.فهي اذن ارقى تعبير للمواطنة الت االعام ومشاركة المواطنين سواء كانو 
ولتحقيق هذا ، السلطة السياسية في جملة النشاطات التي تمكن المواطنين والمواطنات من ممارسة 

راف الهدف ، تقوم المشاركة السياسية على الحقوق المتساوية للجماعات وللنساء والرجال وتفترض االعت
 يمكن العلى قدم المساواة بين النساء والرجال بمجموعة الحقوق العامة والحريات االسياسية التي بدونها 

ارادة  ة ، وكما تفترض التمتع بهذه الحقوق واحترامها حتى تحترمان يقوم المواطن والمواطنة بهذه المهم
 المواطنين ويتمكن الشعب بنسائه ورجاله من التعبير عن ارائه وارادته .

 

 للمرأة: اهمية المشاركة السياسية ثانياً 

 تطوراً  شهدبدايات القرن الجديد  البد من ان نذكر ان للمرأةقبل معرفة اهمية المشاركة السياسية       
ومكانتها في المجتمعات العربية وخاصة المجتمعات ذات الطابع التقليدي  المرأةوضع لالهتمام بملحوظاً 

سواء من قبل الباحثين والدارسين او من قبل المنظمات الدولية والمحلية او من قبل منظمات او البدوي 
، وياتي في  المرأة، وهناك عدة عوامل ساهمت في التحول المجتمعي تجاه قضايا المجتمع المدني 

 : (2)مقدمة هذه العوامل

، السيما في الدول النامية ، وهو  يمن منظور حقوق المرأةلة تمكين أاالهتمام الدولي بمس .1
ليست بالقصيرة ، االمر  لمدةعائي والخدمي الضيق الذي ظل سائدًا لداهتمام تجاوز المنظور ا

                                                           
 .56ص، 2012العربية والتغيير السياسي، دار اسامة للنشر والتوزيع، عمان،  المرأةد. وصال العزاوي ،  - 1
العربية في مواجهة  المرأةاالمارتية ... بين التمكين والتهميش، مجموعة باحثين: المرأةعبد الخالق، خالد علي  - 2

، 2006، بيروت، 1(، مركز دراسات الوحدة العربية، ط53النضالية والمشاركة العامة، سلسلة كتب المستقبل العربي)
 .148ص 
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من  دة واحد المحاور الرئيسية للعديدعلى قمة اولويات االجن المرأةالذي اصبح معه قضايا 
 المؤتمرات الدولية التي تنظمها االمم المتحدة .

، حتى اصبح موضوع تمكين  للمرأةتوجيه غالبية الدول العربية نحو اعطاء مزيد من الحقوق  .2
ليات عملية االصالح آاحد ابرز و ، سية واالقتصادية واالجتماعية من حقوقها السيا المرأة

 السياسي في غالبية البلدان العربية .
نمو المجتمع المدني العربي ، وتطور الجمعيات النسائية من داخله ، ادى الى تزايد الوعي  .3

في  همية مواجهة المشاكل والصعوبات التي تعوق دورها كشريك للرجلأالمجتمعي والنسائي ب
 يات مجتمعية جديدة لمواجهة قيود الموروث الثقافي واالجتماعي اضافةآلالحياة ، كما وفرت 

  الى التوافق مع المنظور العالمي لحقوق االنسان. 

 :(1)السياسية فترجع الى االتي المرأةاما اهمية تناول موضوع مشاركة 

هي  المرأةالتنمية في تعريفها هي كشف عن االمكانات المدخرة في المجتمع ، باعتبارها ان  .1
نصف المجتمع ، فان االهتمام بمشاركتها في الحياة السياسية وفي المجاالت االخرى ، هو 

ضاعف حجم القدرات لدى المجتمع ويدفع بالتالي ت ة والتيمدخر ال  المرأةات كشف عن امكان
 نموه الى مستويات اعلى .بمعدالت 

ضمن  –في الحياة السياسية سوف يرسخ لديها مضمون المواطنة الذي يعني  المرأةان مشاركة  .2
 ان تمنح والءها لفكرة الدولة فقط، وهذا بدوره يقود الى دعم االستقرار السياسي -مايعنيه

 واالجتماعي للدولة.
تحول دون اختراقها  ةانة ثقافية وفكريستساعد على منحها حص للمرأةان المشاركة السياسية  .3

 ا.بتوجيهات من الخارج تستهدف زعزعة ثوابتها الدينية ومن ثم الثوابت الدينية الفراد اسرته
جتمع توسيع قاعدة التمثيل في الهيئات البرلمانية ، االمر الذي يزيد من قوة وعمق تمثيلها للم .4

اج، قومي ، وينمي قوة العطاء وفعالية االنت، مما يعمق مفاهيم االنتماء الوطني واالعتزاز ال
ويعزز مكانتها في المجتمع وتطوير مهاراتها في تربية اجيال فاعلة وواعية، باالضافة الى 

 تعزيز وتوظيف طاقة االمة جميعها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة .

 

 

                                                           
 .20وصال العزاووي، مصدر سبق ذكره،ص - 1
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 :(1)يمكن ان نوجزها  والتي للمرأةمن االيجابيات من مشاركة السياسية وهناك العديد    

، وهي نصف المجتمع من التمثيل  المرأةتحسين صورة وتجربتها الديمقراطية من خالل تمكين   .1
ت البرلماني ، وتزداد قيمة هذا التمثيل وانعكاساته من خالل على صورة الدولة سيما اذا كان

واة بالمسا المرأةاذ تهتم مجتمعاتنا بانها محافظة ومتزمتة والتحظى فيها  جنوبعالم ال لمن دو 
 مع الرجل.

 ان التطور العالمي الكبير الذي تحقق للمجتمعات المعاصرة ، اعطى فرصًا للتنافس مع الرجل .2
وصولها الى البرلمان ، وفي هذا تعزيز للعمل البرلماني بما لدى  صوبالتالي حسن من فر 

لمؤهالت من الخبرات ومهارات للمشاركة في معالجة القضايا المجتمعية التي بعض النساء ا
 تواجه السلطات العامة.

ل تمكين القطاع النسائي من التعبير عن قضاياه وطرح مشكالته ومراجعة التشريعات التي تتناو  .3
 ى حدالمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة للنساء والرجال عل تحقيقهذه القضايا وبما يساعد في 

 سواء .

 

       

 

 

 

 

 

 

     

                                                           
، مجلة دراسات مسقبلية 2003: قراءة في التجربة االنتخابية االردنية للمرأةد. محمد المصالحة، المشاركة السياسية  - 1

 .228،ص2006، مركز الدراسات المستقبل ، العدد الثاني عشر ، جامعة اسيوط، 



13 
 

 الثانيالمطلب 

 الردنيةا للمرأة ةاالطر التشريعية والقانونية المحلية التي تنظم المشاركة السياسي

 

وحماية حقوقها المدنية  المرأةاالردن في العديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة ب شاركلقد        
حي الحياة واوجه العمل في شتى منا المرأةوالسياسية واالقتصادية واالجتماعية ومنع التمييز ضد 

، منها االعالن  المرأةفقد صادق االردن على العديد من االتفاقيات والمواثيق ذات الصلة ب  المختلفة ،
ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقو العالمي لحقوق االنسان 

 .(1)الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

التي وقع عليها االردن هي االتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال  االتفاقيات ولكن من اهم       
والتي تمثل صك شامل بجمع كل الحقوق المنصوص عليها ،  1992عام " سيدو"  المرأةالتميز ضد 

بشكل خاص  المرأةالعالنات واالتفاقيات السابقة المتعلقة بحقوق االنسان بشكل عام وحقوق افي 
 .(2)التمتع بها المرأةويضيف اليها قائمة بالحقوق التي من حق 

يع التدابير المناسبة للقضاء وتنص مادتها السابعة على ضرورة ان تتخذ الدول االطراف جم        
قدم المساواة مع الرجل حق  للمرأةعلى التمييز في الحياة السياسية والعامة للبلد ، وبوجه عام تكفل 

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة واهلية االنتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب 
سة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة في شغل الوظائف اعضائها باالقتراع العام والمشاركة في صياغة سيا

 .(3)العامة وتادية جميع المهام على جميع المستويات الحكومية

منها ولكن  عديدفقد شارك االردن في ال المرأةاما فيما يتعلق بالمؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق        
االستراتيجية المستقبلية لتقديم "  1985العالمي الثالث والمنعقد في نيروبي عام  المرأةابرزها مؤتمر 

( من االستراتيجية بضرورة ان تكثف 86( الفقرة)3، فقد افادت المادة )2000" حتى عام  المرأة
                                                           

  .73د.وصال نجيب العزاوي، مصدر سبق ذكره، ص -1
االردنية في التنمية السياسية في ضوء السياسات المعلنة ، ،مجموعة باحثين  المرأةنادية سعد الدين، مستقبل دور  -2

(،مركز دراسات الوحدة 53سلسلة كتب المستقبل العربي )والمشاركة العامة ، العربية في مواجهة النضالية المرأة: 
 . 138، ص2006،بيروت،1العربية،ط

، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا،  المرأةشكال التمييز ضد عايدة ابو راس ، اتفاقية القضاء على كافة ا - 3
 .2، ص2012االسكو ،الدوحة 
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في جميع الهيئات  المرأةالحكومات واالحزاب السياسية جهودها لتشجيع وكفالة المساواة في اشتراك 
في المناصب العليا في الفروع التشريعية والتنفيذية  المرأةريعية والوطنية والمحلية وتحقيق العدالة في التش

 . (1)والقضائية التابعة لها

الخاص االردني فمن خالل مراجعة نصوص القوانين االردنية و  اما فيما يتعلق بالدستور         
ن المشرع االردني منح هذا الحق للجميع دون تمييز على اساس الجنس أباالنتخاب والترشيح يظهر ب

نسبة محددة للتمثيل  المرأة، اذ اعتمدت هذه القوانين الكفاءات والمؤهالت اال ان هذه القوانين منحت 
اجريت على القوانين الخاصة باالنتخابات خالل السنوات من خالل نظام الكوتا ، يذكر ان عدة تعديالت 

ة فيما يتناسب والتحوالت التي شهدها المجتمع االردني ، وكانت هذه القوانين قد جرى عليها الماضي
، ويعود ذلك الى التحوالت واالنفتاح الذي تواجهه المملكة االردنية ، وكان اخر (2)تعديالت عديدة 

 .1620وانين عام تعديل على هذه الق

وينص الدستور االردني في الفصل الثاني منه على حقوق االردنيين وواجباتهم من دون تفريق          
( منه على االتي " االردنيون امام القانون سواء 6( من المادة )1بين الرجال والنساء ، كما نصت الفقرة)

كما توخى الدستور  والتمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفو في العرق او اللغة او الدين "،
( منه على 22( من المادة )1من حيث المواطنة الواحدة فنصت الفقرة ) المرأةعدم التفريق بين الرجل و 

" ان لكل اردني حق تولي المناصب العامة بالشروط المعنية بالقوانين واالنظمة"  ، كذلك افادت الفقرة 
 .(3)ف الجمعيات واالحزاب السياسية"ليأ( منه " ان االردنيين الحق في ت16( من المادة )1)

وان كان يؤخذ على نصوصه  المرأةومن ذلك يتضح ان الدستور االردني لم يميز بين الرجل و       
 عدم تاكيدها ضرورة التمييز العتبار " الجنس" اسوة بما يتعلق بالعرق او الدين او اللغة. 

                                                           
، 1991حزيران/يونيو ،-(نيسان/ابريل64(، العدد )12العربية والتنمية ، الفكر العربي ، السنة ) المرأةمريم سليم ،  - 1

 .130ص
  2015في االحزاب السياسية االردنية ، االردن، المرأةللدراسات السياسية ، دراسة حول واقع دور  قدسمركز ال - 2

 .9،ص
      ووفق هذا النظام تحول ،  2016النواب  لسمج النتخاب ًا جديداً قد اصدر ملك االردن عبد اهلل الثاني ، قانون

اي ان الناخب يصوت للقائمة ، ام القائمة المفتوحة نسبيًا االردن من نظام القائمة الواحدة او الصوت الواحد الى نظ
 .ضمن هذه القائمة او لعدد منها المرشحة ثم يصوت لكل واحد من المرشحين او

 
 .10-6الدستور االردني، ص - 3
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 المطلب الثالث
 يةاالردنية في المجالس النيابية واالحزاب السياس للمرأةالمشاركة السياسية 

 

وهذا  ، يمثل خطوة اساسية لفهم الواقع الحقيقي لهذه المشاركة ، المرأةان تشخيص واقع مشاركة        
من ض المرأةمشاركة بومرورًا ,ضمــن المجالس النيابية، المرأةمشــاركة معرفة ، التشخيص يقتضي اوالً 

 . للمرأةمعوقات التي تحول دون المشاركة السياسية الكاملة الفهم الى  وصوالً االحزاب السياسية ،

، 1921سيس امارة االردن عام أاالردنية من المشاركة السياسية لعقود طويلة منذ ت المرأةاستبعدت       
من  ةاالردنية بقت محروم المرأة، اال ان ) 1946وعلى الرغم من حصول االردن على االستقالل عام 

، اذ اصدرت الملكية االردنية في تلك السنة قانون معدل لقانون  1974حقوقها السياسية حتى عام 
 المرأةكما منح ، (1)(االردنية حق الترشيح للمجالس النيابية المرأة( يمنح 8انتخاب مجلس النواب رقم )

،وبذلك تكون تاسع دولة  كناخبة ومرشحة 1982االردنية حق االنتخاب والترشيح للمجالس البلدية عام 
 .(3) 1989.ومارست حقها كناخبة ومرشحة عام (2)من حيث التصويت للمرأةعربية يتم االعتراف فيها 

االردنية في  المرأة،الى تطور الفت على مشاركة 1989ادى االنفراج السياسي الذي وقع عام       
الحياة السياسية، فقد دخل االردن منذ ذلك التاريخ مرحلة جديدة في العالقة بين الحكم والشعب، اثر 

                                                           
(، فـي حسـين أبـو رمـان )تحريـر( المسـار الـديمقراطي األردنـي 1989-1993والديمقراطيـة ) المرأةاسمى خضر،  - 1

 .46،ص1996،إلـى أيـن، مركـز األردن الجديد للدراسات، عمان
محمد شفيق، النساء والمشاركة السياسية : تجربة االحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية ،  حفيظة شقير و - 2

 .       13، ص 2014هد العربي لحقوق االنسان، تونس، المع
االردنية وجهة نظر سوسيولجية ، ورقة قدمت الى للمؤتمر  للمرأةحسين محمد العثمان ،معوقات المشاركة السياسية  - 3

امعة ال البيت والتنمية السياسية في االردن، معهد بيت الحكمة ، ج المرأةالثالث للباحثين الشباب في العلوم السياسية " 
 . 34، ص2004، االردن ، 

 ماد مبدأ بدأت مرحلة سياسية جديدة في االردن نحو الديمقراطية  حيث شهدت عودة الحياة البرلمانية واعت 1989 عام
تبؤ مراكز االردنية تتمتع بحقوقها كاملة بما فيها حق الترشيح واالنتخاب و  المرأةاتعددية الحزبية ، واصبح من حق 

 قيادية عليا.
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االحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت البالد مطالبة باالصالح السياسي واالقتصادي وعودة الحياة 
 :(1)ةالتطورات الجديدة في ثالث قضايا رئيسيوعكست تلك البرلمانية ، 

عاما اي منذ االحتالل  22، بعد انقطاع دام حوالي 1989اجراء انتخابات نيابية شاملة عام  -
 .1967االسرائيلي للضفة الغربية عام 

 .1957، بعد فرضها منذ عام 1991الغاء قانون االحكام العرفية عام  -
فروضة منذ ، بعد زمن طويل من حظر االحزاب الم1992اقرار قانون االحزاب السياسية عام  -

 .1957عام 
ة هذه التطورات النوعية في الحياة السياسية ، اسهمت والشك في احداث مناخات منفتحة ، بعيد

 أةللمر مشاركة السياسية التطور ادى  عن السياسات العرفية ، وهو العامل الرئيسي الذي بدوره 
  . االردنية

نها ضعيفة على الرغم من التطورات االقتصادية أاالردنية ب للمرأةالمشاركة السياسية  تووصف      
. (2)والذي شهد عودة الحياة الديمقراطية   1989واالجتماعية والسياسية التي شهدها االردن بعد عام 

اعتبرها البعض نقطة تحول في التاريخ االردني تقود الى الديمقراطية تتطور الى التداول السلمي  التيو 
اال انها لم تخرج عن االطار الشكلي في  لالحزاب السياسية والحركات السياسية عند طريق االقتراع 

 .الممارسة الديمقراطية
لمشاركة في المجالس النيابية والسلطة والن مجاالت المشاركة السياسية كثيرة ، اذ تشمل ا      
ت والمشاركة في االحزاب السياسية والمشاركة في المناصب الوزارية والمشاركة في التجمعا قضائيةال

س الين فقط وهو المشاركة في المجالننا في البحث سنقتصر على مجأالمهنية وغيرها من المجاالت ،ف
 النيابية والمشاركة في االحزاب السياسية. 

 
 
 
 

                                                           
االردنية في االحزاب السياسية، النقابات المهنية ، مؤسسة فريدريش ايببرت،عمان،  المرأةعبلة ابو علبة ، مشاركة  - 1

 .6، ص2013
ية االردنية المعاصرة وافاقها ، مجموعة باحثين: مدخل االنتقال جمال عبد اللطيف الرفاعي، تقويم التجربة الديمقراط - 2

الى الديمقراطية في البلدان العربية ، تحرير علي خليفة الكواري واخرون، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت،   
 .91-90، ص2003
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 االردنية في المجالس النيابية للمرأةالمشاركة السياسية -1

ومجلس  لنواباالى مجلس  بدوره مة الذي ينقسمس النيابية في االردن من مجلس األكون المجالتتو      
مجلس بينما يتم انتخاب اعضاء  مجلس االعيان  ، ويعزى الى الملك مسؤولية تعيين اعضاءاالعيان
 .المجلسين  فياالردنية  للمرأةوسنتناول المشاركة السياسية  ،(1)من قبل الشعب النواب

هم ، ويختلف عدد يتم انتخابهم من قبل الشعب ئهفيما يتعلق بمجلس النواب االردني فانه اعضا       
بد من تقسيم فالالردنية في االنتخابات النيابية االردنية ا المرأةمن دورة الى اخرى ، اما بالنسبة لمشاركة 

 1989ام مشاركتها الى مرحلتين ، المرحلة االولى ماقبل نظام الكوتا وتشمل االنتخابات النيابية ، لالعو 
، ومرحلة ما بعد نظام الكوتا وتشمل االنتخابات النيابية لالعوام 1997، 1993،

2016،2013،2010،2007،2003. 

 ولى : مرحلة ماقبل نظام الكوتا المرحلة اال  

 (1فيما يخص المرحلة االولى  فيتضح من خالل الجدول رقم )

عدد  السنة
 المرشحين

عدد 
 المرشحات 

نسبة 
 المرشحات%

عدد مقاعد 
 مجلس النواب

 عددالفائرات 

 اليوجد 80 2% 12 635 1989
1993 531 3 0،6% 80 1 
 اليوجد 80 3،1% 17 544 1997

 ،االردنية ، عمان  المرأة، تقرير اوضاع 2002المصدر : البيانات من صندوق االمم المتحدة االنمائي اليونيفيم ،
 .45ص

ولحد  1989االردنية في مجلس النواب منذ عام  المرأةويتضح من الجدول اعاله ان نسبة تمثيل       
دة في انتخابات مجلس النواب للعام ال يوجد فائزة واح 1989ففي عام . %3ال تتعدى نسبة 1997عام 

ورغم أن النسبة كانت متدنية  ( مرشحة12من النساء على الرغم من ان عدد المرشحات بلغ ) 1989
اما في  ،غير أنها كانت خطوة هامة من أجل اختراق احتكار الرجال للمجالس النيابية %2إذ بلغت 

وكان نجاحها يدل علـى أن المجتمـع ت فقد فازت مرشحة واحدة من اصل ثالث مرشحا 1993العام 

                                                           
،مجلة دراسات 2001-1923ب االردنية قراءة في قوانين االنتخا-حسام الحوراني وعلي بالونة، االنتخابات االردنية  - 1

 .25، ص2001(، عمان، 17شرق اوسطية ، مركز دراسات الشرق اوسطية، سنة السادسة، العدد)
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فـي الحيـاة العامـة، كمـا أن نسـبة تصـويت اإلنـاث فـي بعـض الـدوائر  المرأةاألردنـي يوافـق علـى مشـاركة 
فهي  1997، اما انتخابات عام . (1)المرأةزادت عـن نسـبة تصـويت الرجـال وهـذا مؤشـر جيـد لصـالح 

( 17حيث عدم فوز اي مرشحة على الرغم من ان عدد المرشحات بلغ )من  1989شبيهة بانتخابات 
الى اصدار الحكومة االردنية .ويرجع البعض ان انحسار عدد المرشحات في هذه االنتخابات (2)مرشحة

" صوت واحد  من القائمة المفتوحة الى نظام الصوت الواحدقانون تم بمقتضاه تغير نظام االنتخابات 
لرفض اوالذي اعتبره البعض اهم انتكاسة للديمقراطية االردنية ، اذ جوبه القانون ب ،،(3)لكل مواطن" 

اذ  (4)من المعارضة الداخلية وصلت الى حد المقاطعة من قبل بعض التيارات والقوى السياسية العامة
 ضعفاً عتبر البعض ان نظام الصوت الواحد يعزز نظام الفكر العشائري التقليدي والهيمنة الذكورية ، ما

 .(5)الى مجلس النواب المرأة لوصو  الفرصة امام

 المرحلة الثانية: مرحلة اعتماد نظام الكوتا النسائي

 هانساء. كما عرفت بأنليقصد بالكوتا تخصيص عدد من المقاعد في الييئات التشريعية ل        
ولم يرد لو معنى في صل هوم الكوتا ليس عربي االومف .في المجالس النيابية، للمرأةتخصيص مقاعد 

ا تعني: النصيب و هالقريبة مثل الحصة نجد اللةمات ذات الدلغة العربية، وبالرجوع الى الكلمعاجم ال
تعني نصيب أو حصة  quota االنكليزيةغة الح الكوتا. اما في اللتعني ذات المعنى الذي يعنية مصط

يعني  quota an(n) ،quote(adj) ،qute porth حلغة الفرنسية مصطلنسبية كذلك الحال في ال
 .(6) نصيب أو حصة نسبية، قسمة، مقدار

                                                           
 .11، ص1996االردنية في الحياة العامة،المكتبة الوطنية ،عمان،  المرأةكارولين فرج، دليل  - 1
 .126د. وصال نجيب العزاوي ، مصدر سبق ذكره، ص - 2
وهيب الشاعر، االردن الى اين ، الهوية الوطنية واالستحقاقات المستقبلية ، مركز دراسات الوحدة العربية  بيروت،  - 3

 .62، ص2004
عبد المهدي السودى، تطوير البرلمان االردني ودوره في العملية التشريعية واالصالح السياسي، في : االصالح  - 4

مان في الدول العربية ،علي الصاوي)تحرير(، كلية العلوم السياسية واالقتصادية ، الى اين :العالقة بين الحكومة والبرل
 .678،، ص 2004جامعة القاهرة ،

على المجتمع  2001( لسنة 34عبد المجيد عزام، االنعكاسات السياسية واالجتماعية لقانون االنتخاب المؤقت رقم ) - 5
 .16عمان ، ص 19/0200،2،20سادسة ، العدد ال المجلداالردني ، مجلة دراسات شرق اوسطية ، 

، مركز الدراسات والبحوث التشريعية ،  للمرأةمجلس النواب االردني ، انظمة الكوتا في تفعيل المشاركة السياسية  - 6
 .4، ص2015(، عمان ،17بحث متخصص)
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فالكوتا  .تتنوع أشكال الكوتا من حيث هي كوتا قانونية أو دستورية، أو كوتا حزبية طوعية      
الدستورية هي تلك التي ينص عليها الدستور صراحة. بينما الكوتا القانونية هي تلك التي ينص عليها 
صراحة قانون اإلنتخاب، أو قانون األحزاب السياسية، أو أي قانون آخر مطبق في البلد المعني. ومن 

لتزم األحزاب أو الكيانات حيث المضمون، تستند الكوتا الدستورية والقانونية إلى نصوص تشريعية ت
إلى مخالفات يحددها  الكياناتالسياسية بتطبيقها. وفي حالة عدم االلتزام، تتعرض هذه األحزاب أو 

أما  .القانون. وتتنوع عادة من استبعاد المرشحين، وقد تصل إلى استبعاد الحزب السياسي المخالف
ياسية لضمان ترشيح عدد محدد، أو نسبة محددة، الكوتا الطوعية فيتم تبنيها طوعًا من قبل األحزاب الس

ملزم،  من النساء على قوائم الحزب. وكما هو واضح من االسم، فإن هذا الشكل من أشكال الكوتا غير
 .)1(وال ينتج عن عدم اإللتزام به أي مخالفة

في الحياة العامة والسياسية  المرأةظهرت فكرة الكوتا النسائية نتيجة للتراجع الذي أصاب وضع و        
نتيجـة لتجربـة النسـاء فـي االنتخابـات السـابقة إلـى جانـب االطالع على التجارب العالمية نجـد أن و 

االقتنـاع زاد لـدى الـرأي العـام سـواء فـي األردن أو الـدول األخـرى بضـرورة تخصـيص حصة للنساء في 
ن الفعاليات النسائية وافقت على إيجاد هذا النظـام كحـل مرحلـي االنتخابات. خاصة وان هناك العديد م
لجنة الكوتا النسـائية في  ةونتيجة لذلك شـكلت الحكومة األردني مؤقـت بعد أن كانت تعارضه سابقاً 

( 6وأوصـت بتخصـيص ) ، والتـي انبثقـت عـن هيئـة لجـان األردن أوالً 2002األردن فـي نهايـة ســنة 
مقاعــد، وفــي ضــوء ذلــك، نظمــت  (110)سـاء فـي مجلـس النـواب مـن مجمــوع المقاعــد البــالغ مقاعـد للن

، وعلى اثر حل مجلس النواب الخامس .(2)2003( لســنة 11الحكومــة االنتخــاب بقــانون معــدل رقــم )
الذي خصص  2010ام ( لع9عشر قامت الحكومة االردنية باصدار قانون مؤقت لالنتخابات رقم )

للنساء اثنى عشرا مقعدًا ، وبذلك بموجب نظام تقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها 
 %10في مجلس النواب السادس عشر الى  المرأة، والذي رفع نسبة تمثيل (3) 2010( لعام 26الرقم )

( لتبقى نسبة 150تمت زيادة عدد المقاعد لتصبح خمسة عشر مقعدًا من اصل ) 2012، وفي العام 
اصدر الملك االردني عبداهلل  2016وفي عام .  %10كما هي في القانون السابق ، وهي  المرأةتمثيل 

( دائرة انتخابية والذي تم بموجب المادة 15الردن الى )الثاني قانون االنتخابات الذي تم بموجبه تقسيم ا
                                                           

ونظام الكوتا ،تعريب: عماد يوسف، ستينا الرسرود، ريتا تافرون، التصميم من اجل المساواة : النظم االنتخابية  -1
 .9،ص2007المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ، ستوكهولم ، 

 .8، ص2004أضواء قانونية على الكوتا وعلى نظام التقسيمات اإلدارية،مركز القدس، عمان، خالد يوسف الزعبي، - 2
ابي في االردن ، مجلة المستقبل العربي ، مركز يوسف سالمة حمود المسيعدين، االثار السياسية للنظام االنتخ- 3

 .93،ص2015(،،بيروت، اذار /مارس433دراسات الوحدة العربية ،العدد )
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( مقعدًا بواقع مقعد لكل محافظة وبلغ عدد عضاء مجلس النواب 15( الفقرة )ب( تخصيص لنساء )8)
 .(1)( 130الى )

النسائي في  "ومابعدها فقد تم العمل بنظام "الكوتا 2003في االنتخابات التي جرت في عام      
ستة مقاعد للنساء كحد ادنى مع االحتفاظ لهن بحق المنافسة على المقاعد االخرى مخصصة االردن ، 

االردنية في مجلس النواب بعد اعتماد نظام الكوتا  المرأةويوضح الجدول ادناه نسبة تمثيل .(2)كافة 
 النسائي 

 (2الجدول رقم )                                     

عدد  السنة
 المرشحين

عدد 
 المرشحات 

عدد مقاعد  النسبة %
 مجلس النواب

الفائزات 
 ضمن الكوتا 

الفائرات خارج 
 الكوتا

2003 765 54 7،1% 110 6  
2007 885 212 6،3% 110 6  
2010 763 142 10،8% 120 12  
2013 1234 191 12،7% 150 15 3 
2016 1238 255 17% 130 15 5 

 االردن  انترنيت -الموقع االلكتروني للهيئة المستقلة لالنتخابات  المصدر: تم جمع البيانات من خالل

www.entikhabat.jo 

في مجلس النواب االردني في االنتخابات  المرأة مشاركةاعاله زيادة نسبة  لويتضح من الجدو      
اال ان هذا الزيادة ، 1997،1993،1989مقارنة باالنتخابات  2016، 2013،2010،2007،2003

، وانخفضت هذه النسبة  %7،1هي  2003في انتخابات مشاركتها كانت متواضعه ، اذا كانت نسبة 
 2010، ثم رجعت للصعود بشكل تدريجي في انتخابات  %6،36اذ بلغت  2007في انتخابات عام 

، اما وفي هذه االنتخابات لم تفز اي من النساء خارج نظام الكوتا بشكل تنافسي  .%10،83ة ببنس
( 15( خصص )150وزيادة عدد المقاعد الى ) جرى تعديل لقانون االنتخابفقد  ،2013انتخابات عام 

مقعد للكوتا لكل محافظة مقعد، ولدوائر البدو ثالث مقاعد وارتفعت نسبة مشاركة النساء لتصل الى 
 .(3)( مقعد 150( مقعد من اصل )18بواقع ) بالكوتا ( مقعدا 15و)  (12%)

                                                           
   .     www.represntativesموقع مجلس النواب االردني المملكة الهاشمية  - 1
في العالم العربي ، مجموعة مؤلفين:االنتخابات والتحوالت الديمقراطية  للمرأةفلك الجمعاني ، المشاركة السياسية  - 2

 .101،ص2009في العالم العربي خطوة لالمام ام خطوة للوراء ، مركز القدس للدراسات السياسية ، عمان، االردن، 

 .10مجلس النواب، مصدر سبق ذكره، ص - 3
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االردنية سواء من  للمرأةفقد سجلت اعلى نسبة للمشاركة السياسية  2016اما انتخابات عام       
( مرشحة او من حيث عدد الفائزات بالمقاعد 255عدد المرشحات ) حيث عدد المرشحات حيث بلغ

 .( مقاعد5بشكل تنافسي بفوزها )

لغاية و  1989النساء التي فازن باالنتخابات مجلس النواب منذ عام مجموع وهذا يعني ان       
طريق ( امراة فازت عن 45( فقط فازن دون نظام الكوتا و )9امراة ، ) (54ـ هي ) 2016انتخابات 

 الكوتا النسائية ، وهي عدد قليل جدا اذا ما تم مقارنته بالدول المتقدمة .

، بما فيه الرئيس ، من عدد ال يتجاوز نصف عدد مجلس النواب ،  فيتالف مجلس األعياناما      
                      .(1)ويتم تعيين األعضاء من قبل الملك مباشرة ضمن شروط حددها الدستور

 (3رقم )جدول 

 المجموع النسبة النساء النساء عدد الرجال السنة 
1989 39 1 4% 40 
1993 38 2 5% 40 
1997 37 3 1،3% 40 
2001 37 3 1،3% 40 
2003 48 7 12% 55 
2005 49 6 10% 55 
2009 48 7 12% 55 
2010 51 9 15% 60 
2011 54 6 10% 60 

المصدر : البيانات من موقع مجلس االعيان االردني ، المملكة االردنية الهاشمية، 
www.senate.jo/content 

 

سيدات في مجلس االعيان من  3ويتضح من الجدول اعاله ان ملك االردن لم يعين اكثر من       
، دفعت الملك  2003، ويبدو ان الكوتا النسائية الي جرى العمل بها بعد عام 2001ولغاية  1989

 2005( لعام 6و ) 2003( سيدات في العام 7الى تطبيقها في مجلس االعيان ايضا حيث تم تعيين )

                                                           
 .25حسام الحوراني وعلي بالونة، مصدر سبق ذكره، ص - 1
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ينات في يخفض تعلت، ثم رجعت  2010( سيدات عام 10) ، وازدات لتصل 2009( لعام 7، )
 ( فقط .6ليصل ) 2001المجلس عام 

 

 االردنية في االحزاب السياسية المرأةمشاركة  .2

طير أتمثل االحزاب السياسية احد اهم الجسور من اجل المشاركة السياسية وتحديداً من اجل ت          
المشاركة في االنتخابات وبلوغ المناصب النيابية ، كما انها تلعب دورًا مهمًا في تحديد الترشيحات 
ورئاسة اللجان البرلمانية او تول الحقائب الوزارية ، كما  يمكن ان تقوم االحزاب السياسية بدور محوري 

ثير في الراي أتلتسعى على االقل لاو العكس ، اذ انها تؤثر او   للمرأةفي تدعيم المشاركة السياسية 
 .(1)العام

ات الى االردنية في حركات تاسيس االحزاب ، فتشير البيان للمرأةوفيما يتعلق بالمشاركة السياسية      
( ، 36زبًا من المجموع الكلي لالحزاب )ح( 33ان النساء شاركن في الهيئات التاسيسية لما مجموع )

 وهذا موضح في الجدول التالي:

 ( 4جدول رقم )

 النسبة المجموع اناث ذكور عدد المؤسسين ت
 %0 75 0 75 حزب البعث العربي االشتراكي 1
 %7 71 5 66 الحزب الشيوعي االردني 2
 %3.5 312 11 301 حزب جبهة العمل االردني 3
 %12 100 12 88 حزب الشعب الديمقراطي االردني) حشد( 4
 %2.5 158 4 154 حزب المستقبل 5
 %5 94 5 89 حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي االردني  6
 %8 59 5 54 الحزب التقدمي 7
 %0 76 0 76 حزب البعث العربي التقدمي 8
حزب الحركة العربية االسالمية الديمقراطية  9

 )دعاء(
61 11 72 15% 

 %1.5 62 1 61 حزب العمل القومي )حق( 10
 %5 65 3 62 حزب الجبهة االردنية العربية الدستورية  11
 %50 105 53 52 حزب االحرار 12

                                                           
 .42د. حفيظة شقير و محمد شفيق صرصار ، مصدر سبق ذكره ، ص - 1
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 %0.3 277 1 276 حزب اليسار الديمقراطي االردني 13
 %7 85 6 79 حزب االنصار العربي االردني 14
 %15 106 16 90 حزب السالم االردني 15
 %3 59 2 57 حزب االمة 16
 %6 67 4 63 حزب االرض العربية 17
 %4 950 41 909 الحزب الوطني الدستوري 18
 %13 63 8 55 حزب الحركة القومية الديمقراطية الشعبية 19
 %6 64 4 60 حزب العمل االردني 20
 %7 60 4 56 حزب االجيال االردني 21
 %0 70 0 70 حزب الفجر الجديد العربي االردني 22
 %8 236 18 218 حزب النهضة االردني 23
 %7 57 4 53 حزب الخضر االردني 24
 %4 53 2 51 حزب حركة حقوق المواطن االردني )حماة( 25
 %9 53 5 48 حزب الشغيلة الشيوعي االردني 26
 %6 65 4 61 حزب حركة لجان الشعب االردني 27
 %26 53 14 39 حزب الرفاه االردني 28
 %6 122 7 115 حزب الوسط االسالمي 29
 %17 52 9 43 العربي االردنيالحزب  30
 %16 62 10 52 حزب الرسالة 31
 %26 74 19 55 حزب العهد 32
 %30 53 16 37 حزب العدالة والتنمية االردني 33
 %20 51 10 41 حزب الحرية والمساواة 34
 %43.5 131 57 74 الحزب الوطني االردني 35
 %44 580 260 320 حزب الشهامة االردني  36

 .www.moppa.gov.joالمصدر: موقع وزارة الشؤون السياسية ، المملكة االردنية الهاشمية ، انترنيت : 
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 الرابعالمطلب 

 االردنية للمرأةالمشاركة السياسية  معوقات

سية تها السيافي األردن تحديات كثيرة ومتعددة مما يحد من مشارك للمرأةتواجه المشاركة السياسية    
 المعوقات  هذه ، ومن

 اواًل:المعوقات السياسية 

االردنية باالوضاع السائدة في االردن بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ، ففي  المرأةثر واقع أتت       
االردن كانت الفعاليات السياسية المختلفة من وجود القوانين المقيدة للحريات العامة مثل قانون 

وقوانين االنتخابات البلدية التي تقوم  2006حة االرهاب لعام وقانون مكاف 2001االجتماعات لعام 
قد اعاد العملية االنتخابية إلى و الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد الصوت الواحد للناخب الواحد أ مبد

اطارها العشائري العائلي. ومن المعروف إن هذه البنى االجتماعية التقليدية تفضل دعم مرشح رجل 
كما تأثر واقع و . (1)المرشحة دون النظر إلى أهلية المرشح/ المرشحة وكفاءتها المرأةعوضًا عن مؤازرة 

عام ومنها االحتالل االسرائيلي لالراضي الفلسطينية االردنية بما يحصل في المنطقة بشكل  المرأة
ة العمل السياسي في االردن بشكل ــعلى طبيع، وقد اثــر  2003للعـــراق عام  الل االمريكيــــاالحتو 

 .(2)ر ــكبي

     

 المعوقات االجتماعية  ثانيًا:

هي تطبيع الفرد بعادات وتقاليد وثقافة المجتمع وتكييفه مع البيئة اذا كانت التنشئة االجتماعية  .1
ن الذكور أمن ش رفعو  المرأةساس عزل أاالجتماعية ، فان هذه التنشئة تقوم في مجتمعاتنا على 

ثانوية ومحصورة ضمن مربعات اليسمح الواقع  المرأةوالهيمنة الذكورية ، بحيث تكون ادوار 
. وان المجتمع االردني وبحكم نشأته وتكوينه االجتماعي ،  (3)االجتماعي بتجاوزها اال ماندر

                                                           
 www.women.jordanاالردنية من اجل للوصول للبرلمان، انترنيت. المرأةاملي نفاع ، تجربة  - 1
 ، 20مركز القدس للدراسات السياسية،مصدر سبق ذكره، ص - 2
العربية والمشاركة السياسية ، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات  المرأةسمير عبد الرحمن هايل الشميري ،  - 3

 .91، ص 2005(، تشرين الثاني/ نوفمبر28(،السنة )321الوحدة العربية ، العدد)
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مازال مجتمعاً ذكورياً ، ومازال مجتمعاً ابوياً بطريركيًا، زعيم القبيلة ، شيخ العشيرة ، هو صاحب 
 .(1)ن عدمهاالقول الفصل في تقرير امر المشاركة م

عدم وعي النساء بالحقوق الممنوحة اي بحقوقها القانونية وما كفلته لها التشريعات المختلفة ،  .2
 .(2)وكذلك عدم معرفة الرجل بتلك الحقوق يوقعها في مشاكل جمة 

بطىء التغيير االجتماعي في منظومة القيم والعادات والتقاليد ) الثقافية( خاصة المتعلقة بادوار  .3
 .(3)في العمل السياسي  المرأة

بشكل عام مازالت دون مستوى االهتمام من قبل مؤسسات المجتمع المدني  المرأةان قضية  .4
، ومعظم المنظمات النسائية في االردن ماتزال حديثة النشأة ومشتتة الجهد عموما ، االردني 

على الرجل  اً اما مايتعلق باالحزاب السياسية والمنظمات المهنية فهي مازالت بدورها حكر 
 .(4)انسجامًا مع تقليد متوارث في هذا الحقل

 المعوقات االقتصادية ثالثًا: 

ان تدني مستويات المعيشة لقطاع عريض من النساء وضعف امكاناتها ومواردها االقتصادية  .1
فضاًل عن اعتمادها وتبعيتها االقتصادية للرجل ، يقيد من امكانات وفرص المشاركة السياسية 

) اي تجربة اجراء السيما بالنظر الى التكلفة االقتصادية المرتفعة للعمل السياسي  للمرأة
 .(5)الحمالت االنتخابية ، تقديم خدمات لجمهور الناخبين ...(

 . (6)لمشاركتها ماليًا وعدم امتالكها المقدرة المالية شكل عائقاً  المرأةعدم استقالل  .2

 

 

                                                           
 .225، ص 2002في االنتخابات ، عمان،  المرأةعريب الرنتاوي، ورقة عمل قدمت الى المؤتمر الوطني لدعم  - 1
في العالم الثالث ، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية  للمرأةالمشاركة االجتماعية والسياسية  فهمي محمد سعيد ، - 2
 .127-126، ص 2004، 
 .66حسين محمد العثمان، مصدر سبق ذكره،ص - 3
 .226محمد المصالحة ، مصدر سبق ذكره، ص - 4
 .226عريب الرنتاوي، مصدر سبق ذكره، ص  - 5
 المرأةوجهة نظر  من ية في النظام االنتخابي االردنينرمين يوسف غوانمة، الكوتا النسائمحمد كنوش الشرعة و  - 6

 .17، ص 2011ج(، جامعة اليرموك ، االردن  ، 1( العدد )27االردنية، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد )
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 المعوقات النفسية رابعًا:

وكينونتها اذ ينظر اليها البعض ذلك المخلوق  المرأةبعض المعوقات النفسية التي ترتبط بترد       
الضعيف الهزيل الذي يعتمد على غيره ومن ثم فال تستطيع ان يتحدى لمشاكل المجتمع الداخلية 

  . (1)والخارجية ، ومن ثم فانه ليس لها وجود مستقل

وهنا النحمل المجتمع االخرى ، للمرأة المرأةنفسها وبنظرة  المرأةتعلق بتنفسية وقات كما هناك مع      
في  المرأةاو الرجل بشكل اساسي او الجوانب االقتصادية والسياسية المسؤولية عن محدودية مشاركة 

وعدم قدرتها على التوفيق  المرأةب المرأةنفسها وذلك بعدم ايمان  المرأة. بل تتحمله (2)المعترك السياسي
بين مسؤولياتها ، وهي عاطفية وقراراتها تتأثر بالعاطفة ، وكذلك عدم توافر القدرة في الوعي السياسي 

المرشحة  المرأةف.(3)نفسها للمشاركة في الحياة السياسية وعدم قناعة بقدرتها على تمثيل الشعب المرأةلدى 
ا ، فاصوات النساء في المجتمع تكفي لنجاح او تفوق اية بحاجة الى االصوات التي تساهم في نجاحه

مرشحة ، اال ان النساء وبشكل عام الينتخبن النساء المرشحات وهذا يعود الى عوامل نفسية تتمثل في 
بشكل  المرأةاالخرى بحجة ان الرجل هو االكثر كفاءة ليتولى المواقع القيادية ، و  المرأةب المرأةعدم ثقة 

ها من خالل قوة الرجل نفسه وهذه عوامل نفسية وطبيعية . واليجب اغفال ان هذه عام تشعر بقوت
 المرأةالعوامل النفسية تتاثر بالمجتمع نفسه ، فنظرة المجتمع تؤثر على طريقة الخطاب والتفكير عند 

من المرشحة بنظرة نابعة من تفكير ونظرة مجتمعية وليست  المرأةالناخبة تنظر الى  المرأةنفسها ، ف
 .(4)نظرة او تفكير نسوي مستقل

 

 

 

                                                           
صيلية، المركز القومي لالصدارات أ: دراسة تمدحت احمد يوسف غنايم ، تفعيل دور المراءة في المشاركة السياسية  - 1

 .50، ص2014، 1القانونية ، القاهرة ، ،ط
 .21مركز القدرس للدراسات السياسية، مصدر سبق ذكره، ص  - 2
 .27محمد المصالحة، مصدر سبق ذكره، ص - 3
 .21مركز القدس للدراسات السياسية ، مصدر سبق ذكره، ص  - 4
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 والتوصيات ةــــــــالخاتم
 االردنية في الحياة السياسية هو امر ضروري لتحقيق االصالح السياسي المرأةان عملية مشاركة       

، وان اليقتصر حق الترشيح واالنتخاب للمجالس النيابية على الرجال فقط، بل يجب ان يشمل الشامل 
االردنية ، اال ان هذه  للمرأةالمشاركة لسياسية  أمرور عقود على بدمن  رغم ، وعلى الايضًا  المرأة

 المرأةويظهر ضعف تمثيل في المجتمع االردني ،  المشاركة التزال ضعيفة والترتقي لمستوى تمثيلها
فرغم ابية واالحزاب السياسية وغيرها ، في الحياة السياسية من خالل ضعف تمثيلها في المجالس الني

لحقوقها السياسية ، اال ان تحديات عديدة منها ماهو  المرأةتشجيع الدستور والقانون على ممارسة 
سياسي، وبعضها االخر يتعلق باالوضاع االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع االردني ، باالضافه 

 في الحياة السياسية. للمرأةتي تعوق المشاركة الجادة الى المعوقات االقتصادية والنفسية ال

اتخاذ بعض الخطوات التي من شانها تفعيل من  فالبدومن اجل زيادة تمثيلها في الحياة السياسية       
 -ومن هذه الخطوات: ،   االردنية في المجالس النيابية واالحزاب السياسية المرأةمشاركة 

ملزمة على الدول التي توقع تلك  المرأةية الخاصة بحقوق يجب ان تكون االتفاقيات الدول .3
 االتفاقيات الن مجرد التوقيع اليلزم الدولة على تطبيق كافة بنود االتقاقية .

باهمية دورها كمواطنة وكمشارك اساسي في  -منذ حداثة عمرها – المرأةاالهتمام بتوعية  .4
 التنمية السياسية واالقتصادية واالجتماعية .

في الحياة السياسية  المرأةتعديل قانون االنتخاب بما يضمن الغاء الصوت الواحد ، وزيادة تمثيل . 2
  بكافه نواحيها سواء كانت في المجالس النيابية او االحزاب السياسية او السلطة القضائية ....الخ

 للدولة .. يجب ان يكون للنساء تمثيل متوازي مع نسبتهن في المجتمع باعتبارهن مواطنات 3

. حث االحزاب السياسية على تطوير برامجهم ووضع برامج خاصة بالنساء من خالل اقرار بحقوقهن 4
 سيسية لالحزاب والسهر على تطبيق تلك البرامج .أفي المواثيق الت

والرجل من خالل عمليات التوعية والتدريب والتثقيف بأهمية مشــاركتها في الحياة  المرأةزيادة وعي  .5
  السياسية.
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