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امللخص
يتصف البرملان بأنه املقر الرئي�سي للسلطة السياسية املنتخبة في األردن ،لذلك فإنه ُينظر له كمساحة يتاح
بها للبرملانيات فرصة كبيرة لتعزيز حقوق املرأة باإلضافة إلى إصالح الحكومة ،ولكن الحقيقة هي أن التمثيل
ً
العادل للمرأة في القوائم االنتخابية في األردن والبرملان ال يـزال بعيد املنال ،خصوصا مع كوتا نسائية التي
توفر  15مقعد فقط من أصل  130أي ما نسبته  12%من مجموع أعضاء املجلس ،ولهذا السبب ال تمثل
البرملانيات توزيع السكان أو األقليات في األردن ،باإلضافة إلــى أن النظرة للسيدات ما زالــت دون مستوى
التوقعات حيث ينظر للمرأة على أنها غير متمكنة من الدخول إلى العملية السياسية.
ولتحقيق التمثيل العادل ،ينبغي تطوير القوانين االنتخابية في األردن ،وهذا التشوير ينبغي أن يقترن بتثقيف
الشعب حول قوة املرأة كقائدة برملانية ،باإلضافة إلى أهمية بناء قدراتها وتقديم التمويل لها ،وإعطاء الدعم
القانوني للمرشحات والبرملانيات ،باألخص النساء من الفئات املهمشة ،وهــذه املعايير قد توفر مساحات
جديدة للقيادة النسائية في البرملان االردني والسياقات العامة.
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الخلفية

تعاني املرأة في األردن من مجموعة من العوامل التي تحد من مشاركتها في العملية االنتخابية ،ولهذا السبب
ً
ً
أتت الكوتا لتكون عامال أساسيا في انخراط املرأة األردنية في البرملان األردني.
حصلت املرأة األردنية على حق الترشح لالنتخابات البرملانية في عام  ،1974ولكن رغم منحها الحق في الترشح
ً
إال أن املـرأة األردنية نــادرا ما تم انتخابها للوصول للبرملان دون الحد األدنــى لتمثيل السيدات (الكوتا) .بعد
ّ
ترشحن سيدات ألول مرة في تاريخ
عودة الحياة البرملانية في األردن عام  - 1989والتي توقفت منذ عام 1967-
ّ
نسبتهن أكثر من  3%من مجموع املترشحين واملترشحات ،في
األردن ،إال أن السيدات املترشحات لم تتعدى
االنتخابات الثالثة للبرملان الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ،وفي خالل هذه الفترة حصلت امرأة
واحدة فقط بمقعد واحد في البرملان الثاني عشر ،ولكنها سرعان ما فقدت مقعدها في االنتخابات التي تليها،
ً
وبدأ األردن بتطبيق الكوتا النسائية في قانون انتخابات عام ( 2003القانون رقم  11لعام  )2003استجابة
للحواجز التي يبدو أنه من الصعب التغلب عليها أمام مشاركة املرأة في البرملان الحادي عشر والثاني عشر
والثالث عشر.
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واليوم ،يتم انتخاب معظم البرملانيات في النظام االنتخابي البرملاني من خالل قوائم مفتوحة عن طريق الكوتا
ً
النسائية ،التي توفر حاليا  15مقعد من أصل  130مقعد ( )12٪للنساء ،فكرة «الخاسر االفضل» للكوتا
تكمن ضمن نظام برملاني انتخابي للقائمة املفتوحة ،حيث يمكن للمواطنين التصويت لقائمة ما من الدائرة
االنتخابية ،باالضافة الى تصويت ملرشح واحد أو أكثر ضمن قائمة من اختيارهم ،بعد االنتخابات ً
وبناء على
ً
فرز األصوات ،يتم توزيع املقاعد نسبيا على القوائم ،ويتم منح مقاعد للمرشحين الحاصلين على أعلى نسب
تصويت من الذكور أو اإلناث في القوائم من خالل هذه املنافسة.
وتوفر الكوتا النسائية مقعد واحد في كل من اإلثنتي عشر محافظة ومقعد لدائرة بدو الجنوب ومقعد لبدو
الشمال ومقعد لبدو الوسط ،وهــذا املقعد هو للمرأة التي لم تحصل على أصــوات كافية للفوز من خالل
ً
املنافسة بل حصلت على أعلى نسبة اصــوات من أي مرشحة اخــرى في محافظتها او باديتها  -وفقا لقانون
االنتخابات األردني ملجلس النواب (القانون رقم  6لعام .)2016
.
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اين تكمن املشكلة؟

على الرغم من أن الكوتا النسائية اتاحت للمرأة فرصة الــوصــول إلــى البرملان منذ عــام  ،2003إال أن عدم
ً
املـســاواة بين الجنسين بقيت قضية كبيرة ،فخضعت الكوتا النسائية إلــى ثــاث تغيرات منذ إقـرارهــا ،بــدءا
بتخصيص  6مقاعد برملانية مــن أصــل  110مقاعد أي مــا نسبته ( )5٪للمرأة مــن مجموع املقاعد فــي عام
 ،2003ثم ارتفع في عام  2010إلى  12مقعد من أصل  120أي ما نسبته ( )10%من مجموع أعضاء املجلس،
ً
وأخيرا الى  15مقعد من أصل  150النتخابات  .2013ولكن على الرغم من هذه التطورات ،لم تشكل النساء
ً
أبدا أكثر من ربع املرشحين البرملانيين  .وبلغت نسبة الترشيح البرملاني للنساء ذروتها في عام  ،2007حيث كان
عــدد املرشحين النساء  199من أصــل  885أي ما نسبته ( )22%ولكن بعد ذلــك انخفضت هــذه النسبة،
وحقق البرملان األردنــي الحالي أعلى نسبة تمثيل نسائي في األردن ،حيث تم انتخاب  20امـرأة من أصل 130
للمقاعد االنتخابية ( – )15٪وقد فازت  5نساء بهذه املقاعد خارج املقاعد املحددة للكوتا((( ،ومع أن هذه
((( امــل محمــود علــي الخــروف و محمــود الجربيــة « تطــور املشــاركة السياســية للم ـرأة فــي مختلــف املكاتــب العامــة فــي األردن» ،مجلــة العلــوم
االجتماعيــة ;)The Evolution of Women’s Political Participation in Various Public Offices in Jordan( )2017( 1 :13
«مشــروع رصــد االنتخابــات البرملانيــة األردنيــة العــام  »2007مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدني»،فــوز األردن فــي االنتخابــات للمرشــحين املواليــن
للحكومــة» ،بــي بــي �ســي نيــوز 10 ،نوفمبــر 2010
(; “« )Jordan election victory for pro-government candidates،” BBC News، November 10، 2010االنتخابــات البرملانيــة األردنيــة23 ،
كانــون الثانــي (ينايــر) « ،2013املعهــد الجمهــوري الدولــي ( ;)2013االنتخابــات البرملانيــة فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية 20 ،ســبتمبر  »،2016بعثــة
االتحــاد األوروبــي ملراقبــة االنتخابــات 13 ،نوفمبــر  ;2016عامــر بنــي عامــر «التقريــر النهائــي ملخرجــات مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة االردنيــة »2013
مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدنــي واالئتــاف ملراقبــة االنتخابــات البرملانيــة األردنيــة « ;)2013( 2013دراســة راصــد حــول توجهــات املـرأة االردنيــة
نحــو االنتخابــات النيابيــة  »2016راصــد  9اكتوبــر  ;2016عامــر بنــي عامــر « التقريــر النهائــي ملخرجــات مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة األردنيــة »2016
مركــز الحيــاة – راصــد .2017
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اإلنـجــازات تدعم ُ
فعالية الكوتا النسائية كــأداة لرفع نسبة تمثيل الـنــواب اإلنــاث فــي الـبـرملــان ،إال أنها بــذات
الــوقــت تظهر قلة عــدد مقاعد الـكــوتــا .ويقترن هــذا الخلل بعدم دعــم الكوتا للتمثيل الـعــادل للمرأة ضمن
ً
متساو بين الجنسين منذ إدخال التمثيل النسبي في عام .2013
القوائم االنتخابية ،التي أظهرت توزيعا غير
ٍ
ً
ويقترن هذا الخلل بعدم دعم الكوتا للتمثيل العادل للمرأة ضمن القوائم االنتخابية ،التي أظهرت توزيعا غير
متساو بين الجنسين منذ إدخال التمثيل النسبي في عام  .2013في عام  ،2013كانت هناك  86مرشحة فقط
ٍ
في القوائم من أصل  - )10.4%( 830معدل أقل من ترشيح النساء.أما في عام  8 ،2016قوائم من اصل 226
قائمة لم تتضمن اي مرشحات اناث و  86قائمة فقط ( )38.1%خصصت الحد االق�صى للمقاعد للنساء(((.
هذه الكوتا تخلد هذا االنفصال بين املرشحات االناث والقوائم االنتخابية كونها مهمة فقط للنتائج النهائية
ً
لالنتخابات ،بدال من التفاعل مع اآللية االنتخابية إلدراج اإلناث ضمن القوائم االنتخابية او حتى ايضا من
خالل شبك االنتخابات النسائية مع الكوتا لجمع االصوات بشكل فردي ،بدال من جمعها من خالل القوائم
االنتخابية للمرشحات االنــاث .وفي مقابلة مركز الحياة – راصــد مع البرملانية السابقة رلى الحروب ،قامت
البرملانية بتوضيح فكرة انــه مع ازديــاد فهم االردنـيــن للتجانس بين القوائم االنتخابية مع الكوتا النسائية،
أصبح الرجال مدركون من جدية وجود «مرأة قوية» في قائمتهم االنتخابية .ومع ذلك ،بدون التمثيل العادل
في القوائم االنتخابية ،فانه من الصعب للمرأة تحقيق التمثيل العادل في البرملان.
ً
وفي هذه االثناء ،وبسبب هيكلة الكوتا النسائية ،التنوع االردنــي غير بارز بين البرملانيات املنتخبات .أوال ،توفير
مقعد واح ــد الم ـرأة واح ــدة فقط مــن كــل محافظة وبــاديــة ال يتجانس مــع تــوزيــع الـسـكــان فــي األردن 75% .من
االردنين يعيشون في مدينة عمان ومحافظتي اربد وزرقاء((( – ولكن يمثلهم  3نواب سيدات ضمن الكوتا النسائية
فقط ( 2%من البرملانين)  -باملقارنة مع  59من نظرائهم الذكور ( ٪ 45من البرملانيين) .على الرغم من ان الدوائر
االنتخابية ال  23املستخدمة في االنتخابات العامة ال تمثل هذه املراكز السكانية بشكل عادل ،اال إنها تحسن
توزيع السكان في األردن بشكل أفضل .حيث انها توفر لعمان  5دوائر انتخابية و  25مقعد برملاني ،واربد ب  4دوائر
انتخابية و  18مقعد برملاني ،والزرقاء بدائرتين انتخابيتين و  10مقاعد برملانية .ومع ذلك ،ال يتم أخذ الدوائر
كاف للنساء في املناطق األكثر
اإلنتخابية بعين االعتبار من قبل الكوتا النسائية ،حيث يتم تخصيص تمثيل غير ٍ
از ً
دحاما بالسكان .باإلضافة إلى ذلك ،وعلى الرغم من أن األردن خصص كوتا ألقليات من املسيحيين والشركس
ً
ً
والشيشان ،فإن النساء من هذه املجموعات املهمشة عرقيا واجتماعيا غير متمثلين في البرملان األردني .ولتوفير
هوية سياسية لنظام كوتا االقلياتُ ،يستطاع ترشيح الرجال املسيحسن ل  9مقاعد برملانية محجوزة للكوتا
((( ورقــة سياســات حــول تمثيــل املـرأة فــي املواقــع القياديــة فــي الحــزب» ،شــبكة البرملانيــات العربيــات للمســاواة ;2018 ،عامــر بنــي عامــر «التقريــر
النهائي ملخرجات مراقبة االنتخابات البرملانية االردنية  ،»2013مركز الحياة لتنمية املجتمع املدني واملدني واالئتالف ملراقبة االنتخابات البرملانية
األردنيــة; «دراســة راصــد حــول توجهــات املـرأة االردنيــة نحــو االنتخابــات النيابيــة  »2016راصــد  9اكتوبــر .2016
((( الكتاب اإلحصائي السنوي االردني» ،دائرة اإلحصاءات العامة (.)2017
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املسيحية في  7دوائر انتخابية .باالضافة الى ذلك ،يمكن انتخاب رجال الشيشان والشركس لثالث مقاعد برملانية
مقدمة لكوتا الشركس والشيشان فــي ثــاث دوائــر انتخابية .كــل مــن سـيــدات املرشحات املسيحين والشركس
والشيشان مقيديين في املقاعد البرملانية ضمن الدوائر االنتخابية التي تضمن كوتا االقليات .ولكن ضمن هذه
الدوائر االنتخابية ،تسطيع النساء املسيحيات والشركس والشيشان الترشح لكوتا االقليات او الكوتا النسائية.
يوضح قـرار املجلس القضائي رقــم  6لعام  2016أنــه إذا حصلت امـرأة مسيحية أو شركسية أو شيشانية
ً
على أصــوات أكثر من مرشحات األقلية األخــرى داخــل املنطقة ،فإنها تفوز بمقعد االقلية ،بــدال من مقعد
الكوتا النسائية .على رغم من ان فرصة النساء االقليات لالنتخاب اكثر من الذكور االقليات ،اال ان فرصة
االقليات من النساء ضئيلة جــدا للترشح .و السبب يعود على فكرة إنــه من الصعب ترشح هــذه الفئة من
النساء من خالل كوتا االقلية بسبب هويتهم الجنسية ،كما انه من الصعب ايضا ترشح هؤالء النساء ضمن
الكوتا النسائية بسبب هويتهم العرقية .باالضافة الى انهم محرومين من الترشح في معظم الدوائر االنتخابية
او الفوز من خالل املنافسة.
وعلى هذا النحو ،في ال  2016مثال :فقط  5من اصل  58مرشح مسيحي كانو إناث ( ،)9%وفقط  2من اصل
 22من الشراكس والشيشان كانو إناث ( ،)2%ولكن لم يتم انتخاب اي منهم .في الحقيقة ،لم يتم انتخاب اي
ً
شيشانية في تاريخ البرملان قط .وفي تاريخ البرملان ايضا ،تم انتخاب شركسية واحدة فقط – البرملانية توجان
فيصل ،التي تم انتخابها في عام  – 1993وهذا يعني انه لم يتم انتخاب اي برملانية شركسية منذ بدء الكوتا
النسائية بعدها .باالضافة الى ذلك ،البرملانية السابقة سلمى الرب�ضي ،التي تم انتخابها في عام  ،2010كانت
البرملانية املسيحية الوحيدة التي حصلت على مقعد برملاني في تاريخ البرملان((( .وهذا النقص في التمثيل النساء
األقليات يعكس مجموعة من التهميشات ال تسلط الكوتا عليها الضوء .وفيما يتعلق بالتمثيل املوضوعي،
ً
بمجرد انتخابهن ،تواجه البرملانيات قيودا في وضع جدول األعمال التشريعي .ففي مقابلة مع املركز الحياة
– راصد ،أعطى املدير السابق ملركز البحوث والدراسات في مجلس النواب االردني السيد صدام أبو عزام
مثال على عقلية عامة الشعب حيث املقولة العامة املتداولة هي « :يال يال جيبو مرأة عشان حقوق املرأة».
كما وينعكس قلة تواجد البرملانيات في قيادة البرملان الحالي ،حيث أن رئيس البرملان والنائب االول والثاني
دائما ذكور ،ولم تترشح أي مرأة كرئيسة للبرملان أو نائب سيدة اولى.
((( خالــد عي�ســى العــدوان وخالــد مف�ضــي الدبــاس « ،املؤسســة البرملانيــة األردنيــة :دراســة فــي التمثيــل السيا�ســي »،دراســات ،االنســان والعلــوم
االجتماعيــة )2015( 42:1
(“The Jordanian Parliamentary Institution: A Study in Political Representation،” Dirasat، Human and Social Sciences 42:1
 ; )(2015كورتيــس ر .ريــان« ،ديجــا فــو مــن جديــد ؟ :انتخابــات األردن عــام  »،2010السياســة الخارجيــة 15 ،نوفمبــر 2010
(;)Curtis R. Ryan، “Déjà vu all over again? Jordan’s 2010 elections،” Foreign Policy، November 15 2010
رنا الحسيني« ،يتوقع الناشطون ثالث نائبات إسالميات على األقل في البرملان املقبل »،ذا جوردن تايمز 20 ،سبتمبر .2016
().Activists expect at least three female Islamist MPs in next Parliament،” The Jordan Times، September 20، 2016
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ً
تــاريـخـيــا ،لــم يتم انـتـخــاب أي ام ـرأة على اإلط ــاق كرئيسة للبرملان األردن ــي ،والـنــائــب الـسـيــدة السابقة فلك
الـجـمــانــي ،الـتــي تــم ترشيحها خــال ال ــدورة الـعــاديــة األول ــى لـلـبـرملــان الـخــامــس عـشــر ،هــي امل ـرأة الــوحـيــدة التي
تنافست على هذا املنصب .وكما يتم استبعاد النساء من قيادة اللجان البرملانية الدائمة .ومن بين اللجان
البرملانية الدائمة العشرين ،كانت للجنة املرأة وشؤون األسرة فقط رئيسة خالل الدورتين العاديتين األولى
والثانية للبرملان الحالي .وكما وصفت النائب السيدة وفاء بني مصطفى من جرش في مقابلة مع مركز الحياة
– راصد :النساء «ال يمكن لهن رغم كفائتهن ان بحظين بمثل هذة الفرص ».وفي الوقت نفسه ،تم استبعاد
النساء بالكامل من عضوية لجنة فلسطين ،واللجنة املالية ،ولجنة الطاقة واملوارد املعدنية ،ولجنة العمل
والتنمية االجتماعية والسكان((( – مجوعة من اللجان املؤثرة الفرعية.

((( عامر بني عامر ،عمرو النوايســة ،ديما الخرابشــة ،ضياء مبيضين ،ســامي غنه جق ،مصطفى رياالت« ،ا مللخص التنفيذي لراصد حول أداء
مجلس النواب السابع عشر « 2016 »2016 – 2013اللجان الدائمة – الدورة العادية االولى https://bit.ly/2xQ3n3f
«اللجنة الدائمة – الدورة العادية الثانية https://bit.ly/2uriY8q
ســتينا الرســيرود وريتــا تافــورن « ،التصميــم مــن أجــل املســاواة :أفضــل مجموعــات ،مالئمــة متوســطة وغيــر مواتيــة لألنظمــة االنتخابيــة والحصــص
الجنســانية» ((“Designing for Equality: Best-fit medium-fit and non-favourable combinations of electoral systems and gender
 ”quotasاملعهــد الدولــي للديمقراطيــة واملســاعدة االنتخابيــة (.)2007
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وفي مقابالت مركز الحياة – راصد مع  17نائب سيدة في البرملان الحالي ،الكثير منهن اعترفن بأن جهودهن
كانت مـحــدودة مــن قبل البرملان الــذي يهيمن عليه الــذكــور ،ســواء مــن الناحية العددية أو الثقافية .فكما
قالت النائب السيدة ابتسام النوافلة من محافظة معان« :دلئما الإلهتمام بالرجال .بالنسبة ملا يكون عندنا
اجتماع للجان أو تصويت لللجان أو الكتل أو أي موقف ،يعني دائما للرجال هم األقــوى .وبفضلو الرجال
دائما إنه هم ياخذو هاي املواقع».
ً
أخـيـرا ،فــإن آلية «الخاسر االفـضــل» في نظام الكوتا قد تــؤدي إلــى تشويه الــى النظرة العامة إلــى البرملانيات،
وباملقارنة مع مجموعات الكوتا املشتقة من القوائم االنتخابية ،فإن املعهد الدولي للديمقراطية واملساعدة
ً
االنتخابية يحدد بإن نظام الكوتا هذا بالتحديد هو «أكثر تحديا من االنظمة االخرى ،فالتفضيل على أساس
الجنس واضح أكثر مما هو عليه عندما يتم استخدام نظام كوتا في عملية الترشيح  ».ووفقا لعدة دراسات
تم تنفيذها على مدار السنوات السابقة ،فإن مبدأ «أعلى السيدات اللواتي حصلن على أصوات « في نظام
الكوتا النسائية قد يؤدي الى تفاقم املشكلة التي تدور حول فكرة تهميش دور املرأة القيادي .فأظهر استبيان
القيم العاملية أنه من  80.5% ،2014-2010من االردنين اتفقوا على ان الرجال كقادة السياسين هم افضل
ً
من النساء في هذا املجال ،واصبحت نسبتهم  74%في عام  2017وفقا اللباروميتر العربي((( .وعبرت البرملانية
ً
زينب الزبيد في مقابلة مع مركز الحياة – راصد من شمال البادية قائلة« :بمجلس النواب قادرات بس علينا
كست غير
ضغوطات كبيرة ،يمكن من زمالئنا النواب من االعالم من املجتمع املحلي .يعني انه غلطة النائب ِ
غلطة الرجل داخل القبة أو خارجها».
وتـقــول الـبـرملــانـيــة وف ــاء بـنــي مصطفى« :مــن اهــم الـتـحــديــات مـحــاولــة تـصــويــر الـنـســاء الـعــامــات فــي السياسة
والقائدات على انهم مش انسانات – يعني تجريدهم من الصفة االنسانية .واعنبارهم بأنهم مهمالت ومذنبات
انجاه اسرهم».
ولخصت دراسة من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في االردن ( )USAIDحول القيادة النسائية « :هناك
ً
وسـتـظــل دائ ـمــا هـنــاك نـســاء استثنائين فــي األردن يترشحن ملـنــاصــب سـيــاسـيــة ،ويـسـعــون جــاهــديــن لرئاسة
الشركات الكبرى أو قيادة وزارات قوية .ولكن سيبقون هؤالء النساء استثنائيين لحتى يبدأو الرجال والنساء
واالوالد والبنات باالقتناع بقدرة املرأة على القيادة(((».
((( موجة مسح القيم العالمي « ،2014-2010 6بشكل عام  ،يصنع الرجال قادة سياسيين أفضل من النساء» ؛ حسين عمري جيهون
(“، )”On the whole، men make better political leaders than women doاألردن بعد خمس سنوات من االنتفاضة
تقرير Jordan Wave 4 Countryالباروميتر العربي (.)2017
((( كاي سبرات وديما طوقان وسمر لوبز ونمار كايد« :القيادة النسائية كطريق نحو تمكين أكبر»
(“ )”Women’s Leadership as a Route to Greater Empowermentدراسة الحالة لألردن :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.)2014
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ملاذا تعزيزالكوتا النسائية مهم؟
الـبـرملــان األردن ــي هــو مقعد السلطة الـسـيــاسـيــة الــرئـيـسـيــة املنتخبة فــي األردن .كـمــا شــوهــد بــالـعـقــود الثالثة
األولى لتمثيل املرأة في البرملان األردني ،فمن شأن تمثيل املرأة العادل الكامل في هذه الهيئة أن يعزز بصورة
منهجية النظر في التشريعات والسياسات العامة الحتياجات املرأة ،فضال عن تعزيز عملية االصالح األردني
ً
للحكومة .على الصعيد الــدولــي ،دور املـرأة البرملانية في التنمية موثق توثيقا جيدا .ويبين تحليل عبر البالد
مؤخرا والــذي تم نشره في مجلة السلوك االقتصادي والتنظيم أن البلدان التي تحتوي مستوى أعلى من
التمثيل النسائي في البرملان لديها ادنــا املستويات من الفساد .ومن ناحية أخــرى ،أشــار املسح الدولي الذي
تم عمله من «االتحاد البرملاني الدولي» أنه بينما البرملانيات يدعمو مجموعات متنوعة من املواقف املتعلقة
بالسياسات ،فإنهم يعززو التركيز على القضايا االجتماعية والحقوق املادية واألمان ،والتنمية ،بما في ذلك
التنمية البشرية والتخفيف من الفقر ،وتقديم الخدمات((( .كالنائب وفاء بني مصطفى تالحظ« ،أنا بأمن انه
وجود النساء في مواقع صنع القرار هو مصلحة وطنية ومجتمعية قبل ان يكون مصلحة نسوية».
ومــع ذلــك ،السياسة األردنـيــة الحالية ال تتناول بما فيه الكفاية احتياجات امل ـرأة .وعلى الرغم من االتجاه
االيجابي للصحة والتعليم للمرأة ،تــواجــه امل ـرأة قــدرا كبيرا مــن عــدم املـســاواة االجتماعية واالقتصادية في
األردن .الرجال يسيطرون على قيادة معظم قطاعات الحياة األردنية ،سواء كانت اقتصادية أو سياسية،
عامة أو خاصة .في عام  ،2018احتل األردن املرتبة  138من أصل  149بلد حسب «املؤشر العالمي للفجوة
بين الجنسين» .األردن يتمتع بواحد من أدنى معدالت مشاركة القوة العاملة األنثوية في العالم ،وأنه يزداد
ســوءا منذ عــام  2% .2006فقط من الشركات األردنـيــة يوجد بها مـرأة ككبار املديرين ،ونصيب الفرد من
الدخل للمرأة هو  ،$3،587مقارنة بمبلغ  $18،831للرجال .وفي الوقت نفسه 79% ،النساء االردنيات بين
سن  18و  64قد تعرضن للعنف املنزلي(((.
((( تشاندان كومار جها وسديبتا سارانجي «املرأة والفساد :ما هي املناصب التي يجب أن يشغلنها إلحداث تغيير؟»
(“ )”?Women and corruption: What positions must they hold to make a differenceمجلة السلوك االقتصادي والتنظيم )2018(151؛
املساواة في السياسة :دراسة عن النساء والرجال في البرملانات  ،االتحاد البرملاني الدولي (.)2008
((( درود داليروب  « ،التوازن بين الجنســين في السياســة :األهداف واالســتراتيجيات في منظور عالمي» “Gender Balance in Politics: Goals and
 ،”Strategies in a Global Perspectiveفي تقرير الحصص العربية :دراسات حالة مختارة املعهد الدولي للديمقراطية واملساعدة االنتخابية ;2007
فـراج العــدوان وســها عبداإللــه ومحمــد كلــوب ورائــد ويشــاح «املـرأة األردنيــة فــي املناصــب القياديــة فــي القطــاع العــام :العوائــق الثقافيــة أمــام نجاحهــا»
إدارة األعمال الدولية ”Jordanian Women in Leadership Positions in the Public Sector: Cultural Barriers to Their Success“ )2017( 4 :11
؛ســليم جحــان «تقريــر التنميــة البشــرية  »Human Development Report 2016« »2016برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي; « 2016عــدم املســاواة
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي األردن» “ ”Socio-economic Inequality in Jordanبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي « ;2015طريــق األردن إلــى
التنميــة املســتدامة :أول اســتعراض وطنــي تطوعــي لتنفيــذ خطــة عــام Jordan’s Way to Sustainable Development: First National“« »2030
 ، Voluntary Review on the Implementation of the 2030 Agendaاململكــة األردنيــة الهاشــمية ( )2015؛»تقريــر الفجــوة بيــن الجنســين
العالمــي ; ”The Global Gender Gap Report 2018“ « 2018
«بطاقة األداء في األردن حول العنف القائم على النوع االجتماعي» “( )Jordan Scorecard on Gender Based Violenceصندوق األمم املتحدة للسكان (.)2017
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على الرغم من أن هذا يقتصر على أقلية صغيرة في «البرملان األردنــي» ،أظهرت البرملانيات القدرة على دفع
اإلصالح ودعم أولويات السياسات لتمكين املرأة .في مقابالت الحياة  -راصد مع  17من البرملانيات الحاليات،
كانت حقوق امل ـرأة املتعلقة بــاألولــويــات األكـثــر املـشــار إلـيــه .واستشهد العديد بألغاء املــادة  308كنجاحهم
البرملاني االعـظــم ،املــادة الـتــي ـكـانــت تسمح ملرتكبي االعـتــداء الجن�سي على اإلفــات مــن العقاب بــالــزواج من
ضحاياهم .كما قالت النائب انتصار حجازي من إربد« ،قانون  308كان هذا أهم �شيء قدرت املرأة األردنية
إلــي هي النائب إنها تتخطاه كعقبة وقــدرت إنها تنتصر بمجلس النواب لحقوق املـرأة « .بعد التشريع ،فقد
غيرت البرملانيات األع ـراف املتعلقة بالجنسين املحيطة بــالــدور القيادي للمرأة .فعلى سبيل املـثــال ،النائب
وفــاء بني مصطفى قد أصبحت مؤخرا أول امـرأة على رأس كتلة برملانية ،كرئيسة لكتلة مـبــادرة .وفــي ضوء
هــذه املــؤشـرات ،زيــادة فــي عــدد البرملانيات األردنــي سيكون لديه الـقــدرة على تحويل املـســاواة فــي التشريعات
واملؤسسات السياسية في األردن.
وع ــاوة عـلــى ذل ــك ،كـمــا أك ــدت الـنــائــب ديـمــا طـهـبــوب مــن ع ـمــان ،تـنـتــج الـبـرملــانـيــات أثــر مـلـمــوس خ ــارج عالم
السياسات« :نحن كنساء ال نقدم أنفسنا فقط كبرملانيات و إنما نقدم أنفسنا أيضا كعضوات فاعالت في
املجتمع قبل أن نصل البرملان وبعد أن نخرج من هذا البرملان .فنحن أمهات ونحن زوجــات ونحن نعمل في
امليدان العام ونحن أعضاء أحزاب .كل مكان هو يعطي لإلنسان كما يعطيه اإلنسان».
زي ــادة فــرص وصــول امل ـرأة إلــى عملية صنع الـقـرار الـسـيــا�ســي سيبني مجموعة مــن نـمــاذج دور امل ـرأة القوية
وواض ـعــي الـسـيــاســات ،وه ــذا سـيــوفــر الــدعــم ال ــازم لــرفــع الــوضــع االجـتـمــاعــي-االقـتـصــادي لـلـمـرأة األردن ـيــة.
كما قالت النائب روال الحروب سابقا« ،نتحتاج للمرأة الشجاعة .نتحتاج للنساء اللواتي يمكن أن يقفوا
ويدافعوا عما يعتقدون ...يبحث األردنيين عن االبطال».
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ماذا ينبغي أن يفعل صناع السياسات؟
على الرغم من أن الكوتا النسائية قد حسنت تمثيل املرأة في البرملان ،فإنه لم يتم تحقيق املساواة الكاملة
بعد .ومــن أجــل تحقيق هــذا الـهــدف ،ينبغي للمشرعين في األردن أن ينظروا في التوصيات التالية املتعلقة
بالسياسات:

 .1تعديل هيكل هذه الكوتا النسائية في القانون األردني في انتخابات مجلس النواب
• أنشاء نظام القائمة املغلقة الثالثي
ً
بدال من قائمة النظام الحالي املفتوحة ،يعني نظام القائمة املغلقة التي تستند إلى فرز األصوات ،أن املرشحين
سيمنحوا املقاعد حسب ترتيب وضعهم فــي القائمة االنتخابية .بإنشاء النظام الـثــاثــي ،سيكون مطلوب
مــن كــل قائمة مغلقة تبديل املرشحين حسب نــوع الجنس ،مــع تصدر النصف األول مــن القوائم بكل من
الجنسين ،دون استلزام الكوتا النسائية ،هذا النظام سيضمن التمثيل العادل للمرأة في القوائم االنتخابية
والبرملان ويعكس توزيع السكان في األردن بدقة والحد من األثر السلبي على التصور العام لقدرات القيادة
النسائية ،وقد سنت إصدارات نظام الزمام في بوليفيا ،كوستاريكا ،إكوادور ،فرنسا ،كينيا ،جمهورية كوريا،
ليسوتو ،ليبيا ،نيكاراغوا ،السنغال ،تونس ،وزيمبابوي.
• مع بقاء نظام القائمة املفتوحة ،يجب زيادة الكوتا النسائية
ً
إذا لم يتم استبدال نظام القائمة املفتوحة ،عندها ينبغي رفع الكوتا النسائية إلى ماال يقل عن  23مقعدا
( ،)17.7%أي مقعد واحد على األقل في كل دائرة انتخابية ،سيؤدي هذا إلى زيادة عدد النساء املنتخبات،
ويعكس بشكل أدق توزيع السكان داخل املحافظات في األردن ،وفي عام  ،2016تلقت حملة «اللجنة الوطنية
األردنية» لشؤون املرأة بتلقي  8،500توقيع من النساء البارزات دعما لهذا الخيار.

 .2دعم املرشحين والبرملانيين النساء
• توفيرالتمويل العام لألحزاب التي تعرض املساواة بين الجنسين
ً
أن الزيادة الكبيرة في فرص الحصول على التمويل العام سيقوم بتحفيز األطراف طوعا على إدراج املرأة في
القوائم االنتخابية وقيادة الحزب .تعتبر هذه ممارسة دولية شائعة بشكل متزايد ،املطبقة حاليا في حوالي 30
دوال حول العالم .باستثناء إدخال نظام الحصص الجديدة التي تتطلب تحقيق التكافؤ بين الجنسين ،ينبغي
أن تتلقى األطراف تمويل حكومي إضافي للتعامل مع القوائم االنتخابية التي تعرض املساواة بين الجنسين.
ً
وبــاملـثــل ،األط ـراف الـتــي تشكل امل ـرأة فيها أكـثــر مــن ثلث قـيــادات الـحــزب ينبغي أن تتلقى تمويال إضافية من
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الحكومة .وعموما ،ينبغي تخصيص جزء من التمويل الحكومي النشطة األحزاب التي لها صلة باملساواة بين
الجنسين.
• تقديم الدعم للمرشحات ،وخصوصا بين الفئات املهمشة
أن تحسين بناء القدرات والتمويل والدعم القانوني للمرشحات ،وال سيما املسيحيين والشركس والشيشان،
وغيرها من الفئات ،سيحسن املساواة في التمثيل بين الجنسين واألعـراق املختلفة بين املرشحين والنواب.
ينبغي أن يشمل بناء القدرات تدريب بشأن اإلطار القانوني لإلجراءات االنتخابية وإدارة الحملة ،والعالقات
العامة .وساعد تدريب املرشحات في األردن فعالية العديد من النساء مع حمالتهم االنتخابية .على سبيل
املثال ،في عام  12 ،2010من  13امـرأة انتخبن للبرملان قد شاركوا في البرنامج التدريبي التي تم عقدها من
املعهد الديمقراطي الوطني.
• تقديم الدعم للبرملانيات النساء
بناء القدرات للبرملانيات سيساعد املرأة في العمل كصانعي السياسات فعالين .ينبغي أن تشمل بناء القدرات،
اإلطار القانوني للمسؤوليات البرملانية ،وأساليب لتحديد العناصر املكونة لالحتياجات ،والعالقات العامة.
تـعــزيــز أداء الـبـرملــانـيــات سيحسن اإلدراك الـعــام لـلـقــدرة عـلــى الـقـيــادة النسائية وبــالـتــالــي زي ــادة عــدد النساء
املنتخبات.

 .3بناء الدعم الشعبي للبرملانيات
• تقديم التعليم العام عن قدرة املرأة كسياسية
تثقيف الجمهور بـشــأن قــدرة امل ـرأة كسياسية سيساعد فــي بـنــاء الــدعــم الـعــام للنساء املــرشـحــات للبرملان.
ينبغي أن تعمم النجاحات التي تحققها املـرأة في البرملان من خالل وسائط اإلعــام التقليدية واالجتماعية.
ومن ناحية أخرى ،إدراج املساواة بين الجنسين في التعليم عن طريق اضافته للمناهج املدرسية في األردن،
إلــى جانب زيــادة عــدد الــدورات التدريبية والنشاطات في جميع أنحاء املحافظات لــأردن للشباب والكبار،
والنشطاء وزعماء كل من الجنسين ،سيساهم في زيادة الوعي عن الدور القيادي للمرأة في البرملان وبناء حوار
بشأن تغيير األعراف املتعلقة بالجنسين.
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