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  مقدمة

جمعية معهد تضامن النساء األردني وضمن أهدافها اإلستراتيجية، وتحديداً الهدف الثاني الذي يُعنى في الحد من أوجه  تعمل
بما يتماشى مع القواعد والمعايير والسياسات  ،نهج قائم على حقوق اإلنسان على تبنيعبر مواجهتها عدم المساواة والتمييز 

إنتاج المعرفة المتخصصة ونشرها وإدارتها وتوظيفها في رفع مستوى ، باإلضافة إلى الهدف السابع والمتمثل بالوطنية والدولية
 .داء التنظيمي، وبناء الرأي العام المستنير بالمرجعيات العلميةكفاءة رسم السياسات واتخاذ القرارات وتحسين جودة األ

، ضمن مشروع "عين على النساء" والممول من 2019يمثل هذا التقرير رصد لمشاركة النساء في الحياة العامة خالل عام 

 نساء في الحياة العامة والسياسية.وكالة التعاون اإلسبانية، بإعتباره أحد المكونات الرئيسية للمشروع، وبهدف الوقوف على واقع ال

ارتأت وها عبر بيانات تصدر تباعاً، والبيانات الخاصة بالمرأة، وتحللها وإتتيح ق المؤشراتالجمعية بشكل مستمر وتوث ترصد
التقدم ، ومدى خاصة في الحياة العامة من خاللها أهمية مأسسة هذه الجهود في مجال الرصد والتوثيق والتحليل ألوضاع المرأة

على طريق ردم الفجوة بين الجنسين والقضاء على التمييز والعنف القائم على النوع االجتماعي، من خالل جهد وطني مؤسسي 
يهدف إلى توفير المعرفة المستنيرة والمستندة إلى األدلة العلمية وإلى نتائج اإلحصاءات والدراسات والمسوحات، وكذلك مدى 

هداف االستراتيجية الوطنية العامه ذات الصلة، بما فيه االستراتيجية الوطنية للمرأة، باإلضافة إلى التقدم على طريق تحقيق األ
 أهداف التنمية المستدامه، وتحديداً الهدف الخامس والمتعلق بالمساواة بين الجنسين.

الموثوقة التي يمكن اإلعتماد إلى حصيلة متراكمة من المعرفة  وسيؤدي التأسيس عليهانطالق للمرصد  وهذا التقريرهو نقطة
عليها في جهود كسب التأييد وإطالق الحمالت لإلصالح التشريعي وتوفير الخدمات وتطوير السياسات وتحديد األولويات بما 
فيه أولويات الباحثات والباحثين، باإلضافة إلى معرفة مدى التقدم والتراجع في مختلف المؤشرات التي يتابعها المرصد بما فيه 

صد البيئة والمشاركة السياسية للمرأة في إطار مشروع " عين على النساء في الحياة العامة"، األمر الذي من شأنه أن يسهم ر
 في اختصار الزمن وسرعة اإلنجاز  واإلستجابة لإلحتياجات واألولويات بصورة فعّالة.

المعلومات الالزمة للبحوث والدراسات والتخطيط توفير  الىأن يؤدي إطالق المرصد تأمل الجمعية وهي تطلق هذا التقرير 
 .في الحياة العامة والسياسية وإتخاذ القرارات على المستويين الرسمي واألهلي بشأن النساء والفتيات وحقوقهن ومشاركتهن

شرات محّدثة، تساهم التأسيسية، نتطلع إلى أن يوفر المرصد سنوياً بيانات ومؤ التقرير، وانطالقاً من مؤاشرته هذااستناداً إلى 
 في رسم السياسات وتوجيه برامج المؤسسات والمنظمات غير الحكومية نحو المجاالت ذات األولوية.

ملين في المشروع ولفريق وأخيراً يسّر الجمعية أن تتقدم بالشكر والتقدير لكل من شارك/ت في هذا الجهد ولكل العامالت والعا
 .التقرير إنجاز هذا

 

 تضامن النساء األردنيجمعية معهد 

2019 
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 تمهيد

من اجل تحقيق المساواة القائمة على النوع االجتماعي ال بد من العمل على إحداث تغيير على كافة المستويات، المستوى السياسي 
نفسه وبقوة هو كيف واالجتماعي واالقتصادي والثقافي، بأفكار مبنية على اإلبداع وااللهام واإلبتكار، إال أن السؤال الذي يطرح 

يكون النجاح؟، ويتبع ذلك عدداً آخراً من األسئلة الهامة التي تتبادر الى الذهن منها، كيف يحدث التغيير؟ وكيف نحدد نقطة 
البداية؟ وهل نسير في اإلتجاه الصحيح؟ وكيف نستثمر ما تم تحقيقه؟ وكيف نعرف ما أخفقنا في تحقيقه؟ ال بل كيف نبني على 

 قه بفاعلية؟ما تم تحقي
 

لبعض السياسات الحكومية في مجال المشاركة  معلومات حول المنهجية الحالية التقرير اهذ سيوفرلإلجابة على كافة األسئلة، 
، من ناحية المساواة بين الجنسين والطرق واألساليب المتبعة لقياس أي تغييرات إيجابية أو سلبية، وأساليب التنفيذ السياسية

 المساءلة.وطرق التقييم و
 

النوع االجتماعي الى جانب أهمية وجود  وفي القسم الثاني نتطرق الى مفهوم، المرصدفمن خالل القسم األول، سنتعرف على 
يجيب على األسئلة التالية: ماذا ولماذا وكيف؟ أي ماذا نقيس من مؤشرات النوع االجتماعي، ومؤشرات للنوع االجتماعي، 
التحديد، وكيف سنقيس هذه المؤشرات. وللوصول الى إجابات مقنعة نتعرض لمفهوم المؤشرات ولماذا نقيس هذه المؤشرات ب

 .2030وأنواعها، وعالقتها وترابطها مع مؤشرات التنمية المستدامة 
 

زامات أما القسم الثالث، فيستعرض السياسات الحالية القائمة على مؤشرات النوع االجتماعي والتي تعكس اإلرادة السياسية وااللت
مجاالت مشاركة النساء في على مجموعة من  التقرير وقد ركز الحكومية، إضافة الى آليات التطبيق والتنفيذ والتقييم والمساءلة.

، وهي التي يغطيها القسم الحياة السياسية والعامة كمجلس النواب والبلديات والالمركزية والنقابات وغرف الصناعة والتجارة
 .الرابع

 
، عمل القسم الخامس على سياسات المشاركة السياسية وفي الحياة العامةومن أجل مؤشرات فعالة للنوع االجتماعي في إطار 

بناء مؤشرات معظمها يستند الى المؤشرات المعتمدة من الوثائق الدولية كمنهاج وخطة عمل بيجين، والمنظمات األممية كمنظمة 
مية، والمنظمات العالمية كاإلتحاد البرلماني الدولي، وبشكل خاص المؤشرات اإلحصائية العمل الدولية ومنظمة الصحة العال

 .2030المعتمدة من األمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 

ات بها، والتوصيات التي يمكن من خاللها تطوير المؤشر على بيان االستنتاجات التي خرج من التقريرويعمل القسم األخير 
، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق المساواة بين المشاركة السياسية وفي الحياة العامة سياساتخاصة بالنوع االجتماعي في ال

 الرصد والمتابعة والرقابة والتقييم والتطوير والمساءلة.  فيالجنسين، وبالتالي تفعيل دور المرصد 
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 القسم األول

 حول المرصد

 
 على النساء"مشروع "عين  1-1

 على عين مشروع لتنفيذ االسبانية التعاون وكالة مع شراكة اتفاقية النساء تضامن معهد جمعية وقعت ،2018 عام نهاية في
 . النساء

 التي السياسية البيئة تحسين في المساهمة إلى ،(2021-2019) سنوات ثالث مدى على تنفيذه سيتم الذي المشروع، يهدف
 .والعامة السياسية الحياة في للنساء الفعالة المشاركة تدعم

المشاركة السياسية،  مجالعلى مراجعة السياسات بما فيها التشريعات واالستراتيجيات في  هذا التقرير يعملكمرحلة أولى، 
 لرصد مؤشرات النوع االجتماعي الواردة فيها، ومقارنتها باألرقام واالحصائيات المتوفرة على المستوى الوطني.

سيتم تقديم إقتراحات وتوصيات لتطوير وبناء مؤشرات محددة تلبي اإلحتياجات الوطنية لقياس المساواة  التقريروبناءاً على نتائج 
 .2030بين الجنسين، وتتوافق مع المعايير الدولية خاصة مع أهداف التنمية المستدامة 

، في ظل التوجه العالمي القائم على وضع في الحياة العامة لقياس مشاركة النساء، التمهيد إلنشاء مرصد هذا التقريرإن من 
 السياسات والبرامج التنفيذية المبنية على المعرفة، لتحقيق األهداف المرجوة بكل كفاءة وفاعلية.

 للمشروع المحددة االهداف 2-1

 

 السياسات) مستويات ثالثة على التركيز مع للنساء السياسية المشاركة في الجنسين بين المساواة عدم اوجه تحديد 
 وتقنيات ممارسات أفضل واعتماد ألداء األردن في المحلي المجتمع منظمات إشراك خالل من( والخدمات والبرامج
 .عامة وطنية انتخابية عملية أي وبعد وأثناء قبل المراقبة

 العامة، الحياة في االجتماعي النوع منظور مراعاة تعميم عن وواضحة موثوقة وتقارير ببيانات المحلي المجتمع تزويد 
 .المنتخبات المرشحات نتائج ومتابعة االنتخابية، والعملية واالنتخابات،

 النقاش إلثراء وإثرائها الديمقراطية مجال في الجيدة الممارسات حول للمعلومات مقارن تحليل إجراء في المساهمة 
 تكون قد التي لإلصالح الرئيسية والفرص التحديات تحديد إلى المشروع يهدف. األردن في الديمقراطي اإلصالح حول

 .العربي العالم في اإلصالح عملية بدعم يهتم الذي الدولي للمجتمع أيًضا صالحة

 

 للمشروع الرئيسية المكوناتالمرصد كأحد   3-1

 قبل وذلك الكترونياً، تعميمها يتم أن على ”العامة الحياة في المرأة مشاركة قياس مرصد“ للمراقبة منصة إنشاءوذلك من خالل 
 البرامج، وتنفيذ االنتخابية، والبرامج ات،/والمرشحين والتشريعات، ،النوع االجتماعي منظور من االنتخابات مراقبة وبعد

 وكأداة للمعلومات قناة بمثابة لتكون القرار، صنع ومناصب القيادة ومراكز المنتخبة، المجالس في النساء انتخابات ومتابعة
 .للدعوة
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 القسم الثاني
 النوع االجتماعي والمؤشرات المراعية مفهومال

 
الكثير من التساؤالت والجداالت ،  1" والذي تتم ترجمته حرفياً على أنه "الجنس"Genderيثير المفهوم الخاطئ لمعنى الـ "

يعني  فالنوع اإلجتماعيومع تغير معناها الى "النوع اإلجتماعي" أصبح من السهل بمكان التمييز بينها وبين كلمة "الجنس". 
خلها الفوارق اإلجتماعية المكتسبة بين الذكور واإلناث في أي مجتمع والمتجذرة بعمق في جميع الثقافات وتتنوع بشكل واسع دا

أو فيما بينها ، وقابلة للتغيير ، وتحدد أدوار كل من الذكور واإلناث من مسؤوليات وفرص وإمتيازات وخيارات وقيود في كل 
ثقافة من الثقافات ، فالخصائص المتعلقة بالنوع اإلجتماعي منها على سبيل كون النساء ال يمكنهن قيادة السيارة في السعودية 

النساء في األردن يتقاضين أجراً أقل من الرجال عن األعمال المتساوية ، وكون النساء في معظم على عكس الرجال ، وكون 
   2دول العالم يقمن باألعمال المنزلية بشكل أكبر من الرجال.

لمساواة إن مفهوم "النوع االجتماعي" مفهوم ثقافي بالدرجة األولى، وقابل للتغيير، ويؤكد على أن كال الجنسين يمكنهما تحقيق ا
في الدوار االجتماعية، حيث يحدد النوع االجتماعي طبيعة العالقة القائمة ما بين اإلناث والذكور، النساء والرجال، ويشير الى 
الطرق والوسائل التي تشكل هذه العالقة، والتي تتأثر بمختلف العوامل المحيطة كاالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، 

 3النوع االجتماعي بتغير هذه العوامل، كما هو مختلف ما بين الدول وما بين الثقافات. ويتغير مفهوم

ويمكن تعريف العنف القائم على النوع اإلجتماعي على أنه ": مصطلح شامل لكل فعل مؤٍذ يرتكب ضد إرادة شخص ما ويعتمد 
ً بين الذكور واإلناث )النوع اإلجتماعي( اإلجتماعي  ، وتشكل أعمال العنف القائم على النوع على الفوارق المحددة إجتماعيا

 إنتهاكاً لعدد من حقوق اإلنسان العالمية التي تحميها المواثيق واإلتفاقيات الدولية ، وتعد الكثير من أشكال العنف القائم على النوع
 4الوطنية".أفعاالً غير قانونية وجنائية في القوانين والسياسات  –ولكن ليست كلها  –اإلجتماعي 

كما يعرف العنف ضد المرأة الذي يشمل النساء والفتيات والطفالت بأنه "أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، 
أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو  جنسيأو يرجح أن يترتب عليه، أذى بدني أو 

 5ي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة أو في الحياة الخاصة".الحرمان التعسف

لعنف الجسدي وتتعدد أنواع وأشكال العنف لتشمل جميع أنواع العنف الذي يرتكبة األفراد ضد النساء والفتيات والطفالت كا
دم المساواة عي القائم على والجنسي واللفظي والنفسي ، والذي يرتكبه كل من الدولة والمجتمع كالعنف اإلقتصادي والقانون

 والتمييز. 

والعنف الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع. ويشمل  6ويمارس العنف في إطار األسرة وفي إطار المجتمع العام
العنف في إطار األسرة : )الضرب، التعدي الجنسي، العنف المتصل بالمهر، اإلغتصاب، ختان اإلناث، والعنف غير الزوجي 

العنف المرتبط باإلستغالل(. أما في إطار المجتمع العام فيشمل : )االغتصاب، التعدي الجنسي، المضايقة الجنسية والتخويف و

                                                           
قت تغير معنى " ، ومع مرور الوSex" وكانت تعني خالل السنوات الماضية "الجنس" كما كانت تعني كلمة "Genderكلمة الجندر إنجليزية األصل "  1

 ومفهوم "الجندر" منعاً لإللتباس لتعني "النوع اإلجتماعي". 
 فعلى سبيل المثال تعتبر من الخصائص الجنسية كون النساء تحيض فيما ال يحيض الرجال ، وأن للرجال خصيتان على عكس النساء .  2
 -الحوار المتمدن  – 2013 –رشيد لبيض  –هومه، نظرياته، وتمثالته النوع االجتماعي: مف 3

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=376387&r=0  
 األوضاع في جتماعيإلا النوع على القائم العنف في التدخالت بشأن الوكاالت بين المشتركة الدائمة للجنة التوجيهية المبادئورد هذا التعريف في   4

 األمم وكاالت قِبَل نم إستخدامه على المتفق أصبح التعريف الوكاالت فقد بين المشتركة الدائمة اللجنة أقرته تعريفاً  (. ولكونه2005لعام ) اإلنسانية

 (.UNFPA –الدولية. )دليل إدارة برامج العنف القائم على النوع اإلجتماعي في حاالت الطوارئ  الحكومية غير المنظمات وغالبية المتحدة
 .1993المرأة لعام ورد هذا التعريف في اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد   5
 .1993كما ورد باإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لعام   6

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=376387&r=0
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في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، اإلتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء(. هذا ويشار الى أن نسبة 
 نف القائم على النوع اإلجتماعي.ضئيلة جداً من الذكور يتعرضون للع

التي أكدت على إعالن ومنهاج عمل بكين والوثائق  2013خالل شهر مارس/آذار  7كما صدرت وثيقة لجنة أوضاع المرأة
الختامية واإلعالنات المعتمدة بمناسبات عديدة سابقة ، وأشارت الى اإللتزامات الدولية للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء ، 

تبار اإلتفاقيات الدولية ومنها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل اإلطار القانوني وإع
 الدولي الذي من شأنه يمكن إتخاذ التدابير لمنع جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها ومن بينها العنف الجنسي.

قواعد القانون الدولي اإلنساني ، والى إدراج الجرائم القائمة على أساس النوع اإلجتماعي والجرائم  كما أشارت الوثيقة الى
للمحكمة الجنائية الدولية ، والى اإلعالنات والقرارات الدولية المتعلقة بالنساء ومنها القرارات  8الجنسية في نظام روما األساسي

( وغيرها من القرارات ، وقرارات مجلس حقوق 1960( و )1889)( و 1888( و )1820( و )1325ذوات األرقام )
 اإلنسان.

وأكدت الوثيقة على أن العنف ضد النساء والفتيات يتخذ الطابع العالمي ، وهو متجذر في عدم المساواة التاريخية والهيكلية التي 
لمدى على صحة النساء والفتيات بما فيها تشوب عالقات القوى بين الرجال والنساء ، وعلى اآلثار السلبية قصيرة وطويلة ا

صحتهن الجنسية واإلنجابية  ، وأشارت الى العنف المتزايد ضدهن في األماكن العامة كالتحرش الجنسي وخاصة ما أستخدم 
ذلك منه لترهيبهن وحرمانهن من التمتع بحقوقهن ، والى عمليات القتل الجنسانية العنيفة التي تطالهن في بعض الدول بما في 

. وإعتبرت إنتشار األسلحة الخفيفة واإلتجار 9الدول التي أدرج فيها مفهوم قتل النساء أو قتل اإلناث في تشريعاتها الوطنية
 واإلستخدام غير المشروع لها يفاقمان العنف ضد النساء والفتيات.

 

 أهمية مؤشرات النوع االجتماعي  1-2

 

عمل عليها، وتتمتع األساسي لقضايا النوع االجتماعي وتحديد األولويات التي يجب التكمن أهمية المؤشرات في أنها تشكل الداعم 
ماعي المستندة الى األدلة القائمة على المؤشرات بمصداقية عالية مما يستدعي التعامل الجدي مع القضايا األساسية للنوع االجت

 تلك األرقام واالحصائيات.
 

وير للسياسات لبرامج التنفيذية، حيث تعتمد عليها عمليات التخطيط والتقييم والتطوتساهم المؤشرات في تحسين السياسات وا
 ج النوع االجتماعي.الحكومية، مما يؤدي الى وجود تدخالت وبرامج أكثر فعالية تحقق أهداف المساواة بين الجنسين وبالتالي إدما

 
 
 عي هامة؟لماذا البيانات والمؤشرات واألرقام المراعية للنوع االجتما 2-2
 

                                                           
و ، بعنوان ( دولة عض130( وثيقة ختامية توافقت عليها أكثر من )57" بدورتها الـ )المرأةصدرت عن "لجنة أوضاع  19/3/2013بتاريخ  7

( آذار/مارس 15 – 4الفترة من ) خاللنعها" ، وذلك في ختام أعمال اللجنة التي إمتدت "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وم
2013. 

 ية.أورد نظام روما األساسي جرائم العنف الجنسي والتي يمكن تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم إبادة جماع 8
المنظمات الدولية واإلقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني بما فيها طالبت الوثيقة الحكومات ومنظمة األمم المتحدة ووكالتها و 9

شأنها القضاء  المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والنقابات العمالية ووسائل اإلعالم ، وكافة الجهات الفاعلة الى إتخاذ كافة اإلجراءات التي من

 على العنف ضد النساء والفتيات.
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 القسم الثالث
 الحياة السياسية والعامةالنساء في 

 

 التمثيل النسائي في البرلمان 3-1

عن آدائهن البرلماني  النساء األردنيات وصلن الى البرلمان وإن كن األقل تمثيالً بين النساء على مستوى برلمانات العالم ، وبعيداً 
الذي لم يكن أقل أهمية عن آداء زمالئهن البرلمانيين ، فإنه يعد إنجازاً بحد ذاته في ظل معوقات وتحديات إجتماعية ، قانونية ، 

 إقتصادية ، سياسية وثقافية.

األردني )الحادي مقعداً في مجلس النواب  780مقعداً من أصل  65فقط  2016 – 1974لقد حصدت النساء خالل الفترة 
 %.8.3عشر حتى الثامن عشر( وبنسبة بلغت 

 حق اإلنتخاب والترشح للنساء

، وبسبب تجميد الحياة البرلمانية لم تتح لهن فرصة  1974حصلت النساء األردنيات على حقهن في اإلنتخاب والترشح عام 
المقاعد بسبب الوفاة ، وكانت مشاركتهن أنذاك كناخبات باإلنتخابات التكميلية لشغور عدد من  1984المشاركة الفعلية إال عام 

 لعدم ترشح أي امرأة إلشغال أي من المقاعد في حينه.

 11انتخابات مجلس النواب 

الذي شهد إنتخابات مجلس النواب األردني الحادي عشر ، اإلنطالقة الحقيقية لمشاركة النساء إنتخاباً  1989لقد كان عام 
ً ، فيشير التق (" والصادر عن 2011-2010رير الوطني "تقدم المرأة األردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة )وترشيحا

%( في 1.85( مرشحاً ومرشحة أي ما نسبته )647( إمرأة من أصل )12اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ، الى ترشح )
حات في تلك اإلنتخابات علماً بأن بعضهن حصل على مواقع ( دائرة إنتخابية ، ولم تفز أي من المرش20سبع دوائر من أصل )

 متقدمة من حيث عدد األصوات.

 12انتخابات مجلس النواب 

( مرشحاً 534ليصل الى ثالث مرشحات من أصل ) 1993وعلى الرغم من تراجع عدد المرشحات في اإلنتخابات النيابية لعام 
فازت لتكون المرأة األردنية األولى التي تدخل مجلس النواب وهي السيدة %( ، إال أن إحداهن قد 0.56ومرشحة أي ما نسبته )

 مقعداً. 80%( أي مقعد واحد من أصل 1.25توجان فيصل ، وشكلت نسبة تمثيل النساء )

وخالل إنعقاد المجلس الثالث عشر، أجريت انتخابات داخلية في المجلس من أجل ملئ مقعد نيابي شاغر بسبب الوفاة، وترشحت 
 رجال، وتم إنتخاب السيدة نهى معايطة، وكانت مدة عضويتها لم تتجاوز ثالثة أشهر. 10نساء مقابل  7نها حي

 13انتخابات مجلس النواب 

أجريت العديد من الندوات وإستطالعات الرأي حول تخصيص كوتا للنساء في البرلمان ،  1997حتى عام  1993ومنذ عام 
ضرورة تخصيص مقاعد للنساء ، فعلى الرغم من  1997إلنتخابات البرلمانية لعام وما بين مؤيد ومعارض حسمت نتائج ا

 %( ، إال أنه لم تفز أي من المرشحات.3.2( مرشحاً ومرشحة أي ما نسبته )561( سيدة من أصل )17ترشح )

 تخصيص كوتا للنساء ألول مرة – 14انتخابات مجلس النواب 

، تم تخصيص كوتا للنساء بلغت ستة مقاعد من  2003والذي عدل عام  2001( لعام 34وبموجب قانون اإلنتخاب رقم )
( 54وترشحت ) 2003%(. حيث أجريت إنتخابات مجلس النواب الرابع عشر عام 5.5مقاعد أي ما نسبته ) 110إجمالي 

عد المخصصة حيث %(. ولم تفز النساء بالتنافس وإنما فقط بالمقا6.6( مرشحاً ومرشحة أي ما نسبته )819سيدة من أصل )
فازت كل من حياة حسين علي مسيمي ، فلك سليمان مبارك الجمعاني ، ناريمان زهير احمد الروسان ، انصاف احمد سالمة 

 الخوالدة ، زكية محمد سليمان الشمايلة ، ادب مبارك صالح السعود.
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 15انتخابات مجلس النواب 

قلة نوعية للنساء األردنيات من حيث أعداد المرشحات التي بلغت ن 2007وشكلت إنتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 
( مرشحاً ومرشحة ، إال ان هذه الزيادة لم تؤد الى زيادة في 885( سيدة من أصل )199%( ، فقد ترشحت )22.5ما نسبته )

شحة واحدة بالتنافس وهي %(، حيث فازت مر6.36عدد النساء الفائزات بالتنافس وكان التمثيل النسائي في المجلس ما نسبته )
السيدة فلك الجمعاني فيما فازت بالمقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية كل من انصاف أحمد سالمة الخوالدة وحمدية نواف 
فارس القويدر وريم احمد قاسم عبدالرزاق وثروت سالمه محمد العمرو وناريمان زهير احمد الروسان وآمنة سليمان عبدهللا 

 الغراغير.

 16انتخابات مجلس النواب 

( 110صدر قانون اإلنتخاب لمجلس النواب حيث أبقى على الصوت الواحد مع زيادة عدد مقاعد البرلمان من ) 2010وفي عام 
مقعداً ، وعليه أجريت إنتخابات مجلس النواب  12( مقعداً وزيادة المقاعد المخصصة للكوتا من ستة مقاعد الى 120الى )

%( ، ولم 17.6( مرشحاً ومرشحة بنسبة وصلت الى )763( سيدة من أصل )134حيث ترشحت ) 2010 السادس عشر لعام
( مرشحة بالمقاعد المخصصة 12تتمكن سوى مرشحة واحدة من الفوز بالتنافس وهي السيدة ريم بدران ، في حين فازت )

السردية وناريمان الروسان وسلمى الربضي  للكوتا النسائية وهن وفاء بني مصطفى وهدى أبو رمان وأسماء الرواضية وميسر
%( 10.83وردينة العطي وسامية العليمات وخلود المراحلة وعبلة أبو عبلة وأمل الرفوع وتمام الرياطي ، حيث شكلت النساء )

 من مجمل أعضاء مجلس النواب.

قعداً بموجب قانون اإلنتخاب لمجلس ( م15( الى )12وتجدر اإلشارة الى زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية من )
( مقعداً للقوائم الوطنية 27، كما تم إستحداث ) 2012( لعام 28والقانون المعدل له رقم ) 2012( لعام 25النواب رقم )

 ( مقعداً.150( للدوائر المحلية ليصبح العدد اإلجمالي لمقاعد مجلس النواب )108و)

 17انتخابات مجلس النواب 

د المتقدمين بطلبات ترشح للهيئة المستقلة لالنتخاب إلنتخابات مجلس النواب السابع عشر التي جرت بتاريخ هذ وقد بلغ عد
( لسيدات على مدار االيام الثالثة المحددة لتقديم طلبات 208( مرشحاً ومرشحة، من بينهم )1528حوالي ) 23/1/2013

( للنساء ، ووصل عدد القوائم في الدائرة 121( طلباً، منها )698الترشح ، حيث وصل عدد طلبات الترشح للدوائر المحلية )
 ( مرشحة. 88( مرشحاً من بينهم )829( قائمة تضمنت )61العامة الى )

امرأة من بينهن إمرأة على القوائم وهي روال الحروب وإثنتين بالتنافس وهما مريم محمد اللوزي ووفاء بني  18وقد فازت 
تا وهن فلك الجمعاني وإنصاف الخوالده وحمدية القويدر وآمنه الغراغير وميسر السردية وردينه بالكو 15مصطفى، فيما فازت 

العطي وتمام الرياطي وفاطمة أبو عبطه وفاتن الخلفات وريم أبو دلبوح ونجاح العزة وخلود الخطاطبة وهند الفايز. وكانت نسبة 
 %.12التمثيل النسائي في هذا المجلس )المجلس السابع عشر(  

وعلى الرغم من زيادة عدد المقاعد المخصصة للكوتا النسائية إال أن ذلك ترافق مع زيادة في عدد المقاعد البرلمانية مما أبقى 
( 120مقعداً للكوتا من أصل  12) 2010%( دون تغيير ما بين قانوني اإلنتخاب لعام 10على تمثيلهن بذات النسبة وهي )

 %.30-20( ، دون اإللتفات لمطالبات الهيئات النسائية برفع النسبة الى 150ن أصل مقعداً للكوتا م 15) 2012وعام 

 18انتخابات مجلس النواب 

وبموجبه فقد تم تخفيض عدد مقاعد المجلس الى  2016لعام  6صدر قانون اإلنتخاب لمجلس النواب رقم  2016وخالل عام 
%( من المقاعد اإلجمالية. وقد جرت انتخابات مجلس 11.5واقع )( مقعداً للكوتا النسائية ب15( مقعداً خصص منها )130)

 مرشحة. 257مرشحاً ومرشحة منهم  1252حيث بلغ عدد المرشحين  20/9/2016النواب الثامن عشر بتاريخ 

وتمكنت خمس نساء من الفوز بالتنافس وهن صباح الشعار ورنده الشعار عن دائرة الكرك، وفازت هدى العتوم عن دائرة 
، وصفاء المومني عن دائرة عجلون، فيما فازت فضية أبو قدورة عن دائرة البلقاء. ويشار الى أن جميعهن ليس لديهن جرش
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% وهي أعلى نسبة تمثيل 15.3تجارب برلمانية سابقة. وبهذه النتيجة فقد إرتفعت نسبة التمثيل النسائي في المجلس لتصل الى 
 البرلمانية. نسائي في تاريخ مشاركة النساء في الحياة

إضافة الى أن خمسة عشر سيدة حصلن على مقاعد بمجلس النواب الثامن عشر وهي المقاعد المخصصة للكوتا النسائية ، ومن 
بينهن خمس سيدات لديهن تجارب برلمانية سابقة وهن حياة المسيمي وإنصاف الخوالدة وريم أبو دلبوح ووفاء بني مصطفى 

ى البعول هن إنتصار حجازي وديمه طهبوب ومنائزات فليس لهن أية تجربة برلمانية سابقة ووشاهه أبو شوشه، أما باقي الف
 ومنال الضمور وهيا مفلح وزينب الزبيد ومرام الحيصة وعليا أبو هليل ورسمية الكعابنة وإبتسام النوافلة.

 

 المجلس عدد الفائزات عدد المرشحات السنة
نسبة التمثيل 

 النسائي

 النساء األردنيات على حق اإلنتخاب والترشححصلت  1974

 شاركت النساء باإلنتخابات التكميلية كناخبات وذلك لعدم ترشح أي إمرأة 1984

 الثاني عشر 1 534مرشحات من  3 1993
1.25% 

 مقعد 1/80

 الثالث عشر 0 561مرشحة من  17 1997
0.0% 

 مقعد 0/80

 الرابع عشر كوتا نسائية 6 819مرشحة من  54 2003
5.45% 

 مقعد 6/110

 885مرشحة من  199 2007
 كوتا نسائية 6

 تنافس 1
 الخامس عشر

6.36% 

 مقعد 7/110

 763مرشحة من  134 2010
 كوتا نسائية 12

 تنافس 1
 السادس عشر

10.8% 

 مقعد 13/120

2013 
مرشحة من  208

1528 

 كوتا نسائية 15

 تنافس 3
 السابع عشر

12% 

 مقعد 18/150

2016 
مرشحة من أصل  257

1252 

 كوتا نسائية 15

 تنافس 5
 الثامن عشر

15.3% 

 مقعد 20/130

 

 التمثيل النسائي في البلديات 3-2

 % نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية41
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مقعداً في المجالس المحلية  1030، بأن النساء حصدن 2017آب  15إظهرت نتائج االنتخابات البلدية والتي أجريت في 
 مقعداً في مجالس المحافظات وذلك تنافساً وتعييناً وكوتا نسائية.  52والمجالس البلدية وأمانة عمان الكبرى، إضافة الى 

النتائج النهائية لإلنتخابات البلدية وإنتخابات مجالس  21/8/2017 تاريخ 5478 رقم الرسمية الجريدة في عدد نشرو هذا
المحافظات، كما نشر في نفس العدد قرارات تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى، وتعيين أعضاء في مجالس 

 المحافظات، وتعيين أعضاء إضافيين في المجالس البلدية.

 أعاقت عملية تحليل النتائج من منظور النوع اإلجتماعياألسماء المشتركة بين الجنسين 

 األسماء المشتركة بين الجنسين عائقاً جدياً أمام دقة األرقام التي إنتهت اليها نتيجة التحليل من منظور النوع االجتماعي. شكلت
المرافقة لألسماء تدل على أنها  إضافة الى ذلك، فإن بعض األسماء وإن كانت تدل بشكل مباشر على أنها إلناث، إال أن الكنية

لذكور، وعلى سبيل المثال فإن إسم "كاملة" رافقه كنية "أبو رعد"، وبناءاً عليه فإن األرقام التي نوردها في هذا البيان قد تختلف 
م من المطالبة بنسبة ضئيلة جداً عن أرقام الهيئة المستقلة لإلنتخاب التفصيلية والمصنفة والتي لم تصدر حتى تاريخه على الرغ

 المتكررة لتزويدنا بها، والتي تبرر تأخر صدور تحليلنا لنتائج االنتخابات من منظور النوع االجتماعي.

 نساء فقط 6رئاسة البلديات خالية من التمثيل النسائي بعد ترشح 

ز بأي مقعد رئاسة بلدية، علماً بأن نساء لم يحالفهن الحظ بالفو 6وبينت النتائج بأن النساء المترشحات لرئاسة البلديات وعددهن 
 بلدية. 99عدد البلديات في المملكة 

 مقعداً للرئاسة 46مقعداً بالتنافس شملت  240مقعداً للنساء في المجالس المحلية منها  583

النسائية من مقعداً بالكوتا  343مقعداً بالتنافس و  240مقعداً منها  583تمكنت النساء في المجالس المحلية من الحصول على 
 %.32مقعداً وبنسبة بلغت  1818مجمل مقاعد المجالس المحلية البالغة 

سيدة من الحصول على أعلى األصوات وبالتالي تمكن من الحصول على  46ومن بين النساء الالتي فزن بالتنافس، تمكنت 
 %.13وبنسبة وصلت الى  مجلساً  355مجلساً محلياً من بين المجالس المحلية البالغة  46مقاعد الرئاسة في 

كوتا( تالها  93تنافس و  64مقعداً ) 157وبتوزيع النتائج على المحافظات، فإن محافظة إربد األعلى في التمثيل النسائي بعدد 
كوتا(، ومحافظة  40تنافس و  34مقعداً ) 74كوتا(، ومحافظة الكرك بـ  48تنافس و  37مقعداً ) 85كل من محافظة المفرق بـ 

كوتا(، ومحافظة عجلون بـ  24تنافس و  17مقعداً ) 41كوتا(، ومحافظة العاصمة بـ  37تنافس و  25مقعداً ) 62ء بـ البلقا
 9مقعداً ) 31كوتا(، ومحافظة الزرقاء بـ  18تنافس و  13مقعداً ) 31كوتا(، ومحافظة جرش بـ  18تنافس و  15مقعداً ) 33

كوتا(،  11تنافس و  8مقعداً ) 19كوتا(، ومحافظة مادبا بـ  14تنافس و  5داً )مقع 19كوتا(، ومحافظة معان بـ  22تنافس و 
 كوتا(. 9تنافس و  4مقعداً ) 13كوتا(، وأخيراً محافظة العقبة بـ  9تنافس و  9مقعداً ) 18ومحافظة الطفيلة بـ 

التابعة لها، وعليه فإن هذه األسماء عدداً من النساء الالتي فزن في المجالس المحلية أصبحن أعضاء في مجالس البلديات  إن
 مكررة ما بين المجالس المحلية والمجالس البلدية.

 %37.6مقعداً للنساء في المجالس البلدية وبنسبة  447

مقعداً بالكوتا النسائية من مجمل مقاعد المجالس  326مقعداً بالتنافس في المجالس البلدية و  121كما تمكنت النساء من الفوز بـ 
% بحساب رؤساء البلديات، و 37.6مقعداً وبنسبة  447مقعداً، ليصبح العدد اإلجمالي لمقاعد النساء  1189دية البالغة البل

 % بدون حساب رؤساء البلديات.41بنسبة 

، حيث كانت نسبتهن بدون رؤساء 2013النساء من تعزيز وجودهن في المجالس البلدية مقارنة مع انتخابات عام  وتمكنت
 %.5% وبإرتفاع وصل الى 35.9ت اليلديا
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نقطة هامة في مجال تعزيز وصول النساء الى مواقع صنع القرار وهي نتيجة حتمية لمشاركتهن الفاعلة في  وتعتبر هذه النتائج
 ية.المجالس السابقة والتي أظهرن من خاللها قدرتهن على تقديم الخبرات والمعارف التي يمتلكنها لتحقيق تنمية مجتمعاتهن المحل

 58تنافس و  22مقعداً ) 80وبتوزيع نتائج المجالس البلدية على المحافظات، فإن محافظة إربد األعلى في التمثيل النسائي بعدد 
 35تنافس و  14مقعداً ) 49كوتا(، ومحافظة الكرك بـ  55تنافس و  21مقعداً ) 76كوتا( تالها كل من محافظة المفرق بـ 

كوتا(،  30تنافس و  10مقعداً ) 40كوتا(، ومحافظة العاصمة بـ  27تنافس و  17مقعداً ) 44كوتا(، ومحافظة البلقاء بـ 
كوتا(، ومحافظة الطفيلة  22تنافس و  2مقعداً ) 24كوتا(، ومحافظة معان بـ  24تنافس و  8مقعداً ) 32ومحافظة الزرقاء بـ 

 4مقعداً ) 21كوتا(، ومحافظة عجلون بـ  16تنافس و  6مقعداً ) 22كوتا(، ومحافظة جرش بـ  14تنافس و  9مقعداً ) 23بـ 
 15تنافس و  3مقعداً ) 18كوتا(، وأخيراً محافظة العقبة بـ  13تنافس و  5مقعداً ) 18كوتا(، ومحافظة مادبا بـ  17تنافس و 

 كوتا(.

 التمثيل النسائي في مجالس المحافظات )الالمركزية( 3-3

 %13.8تنافساً وتعييناً وكوتا وبنسبة امرأة في مجالس المحافظات  52

مقعداً،  299شخصاً ليصبح العدد اإلجمالي لمقاعد التنافس  296ثالث نساء من الفوز بالتنافس بينما فاز من المرشحين تمكنت 
الشرقي مقاعد لمنطقة بلدية الموقر ومقعد واحد لمنطقة المجلسين المحليين )رجم الشامي  3مقاعد وهي  4حيث تم إستثناء 

 والغربي من بلدية الموقر( وهي المناطق التي سيتم إعادة االنتخابات فيها.

هذا وقد حصلت السيدات الالتي فزن بالتنافس على أعلى األصوات في دوائرهن االنتخابية، حيث حصلت السيدة فاطمة عمر 
 2610دة ثريا خلف سهو الخزام على صوتاً في الدائرة السابعة بمحافظة الكرك، وحصلت السي 3385خلف الجعافرة على 

أصوات في الدائرة  503أصوات في الدائرة السابعة بمحافظة المفرق، فيما حصلت السيدة حمده إرشيد أحمد القصيرين على 
 صوتاً. 6498الخامسة عشرة بمحافظة المفرق. وبلغ مجموع األصوات التي حصلت عليها النساء بالتنافس 

 العاصمة، في محافظة مقاعد 5سيدة، وحصلن على  32بالكوتا النسائية في مجالس المحافظات  عدد النساء الفائزات وبلغ
 والكرك البلقاء محافظات من لكل ومقعدان الزرقاء، في محافظة مقاعد وثالثة والمفرق، إربد محافظتي من لكل مقاعد وأربعة
  .والعقبة والطفيلة وجرش وعجلون ومادبا ومعان

امرأة في  17شخصاً من بينهم  45الموافقة على تعيين  20/8/2017وهذا وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 
أشخاص في  8، حيث تم تعيين 2015( لعام 49د( من قانون الالمركزية رقم )/6مجالس المحافظات سنداً ألحكام المادة )

أشخاص في محافظة البلقاء  3إناث(، و  2ذكور و  4خاص في محافظة إربد )أش 6إناث(، و  3ذكور و  5محافظة العاصمة )
أشخاص في  2ذكور وإنثى واحدة(، و  2أشخاص في محافظات الكرك وعجلون وجرش ) 3ذكور وإنثى واحدة(، و  2)

ذكور و  3فرق )أشخاص في كل من محافظتي الزرقاء والم 5أنثى(، و  1ذدر و  1محافظات معان والطفيلة ومادبا والعقبة )
 إناث(.  2

%. 13.8مقعداً في مجالس المحافظات وبنسبة وصلت الى  376مقعداً من أصل  52أظهرت النتائج بأن النساء حصلن على و
%، فيما وصلت نسبة النساء من بين 10.7حيث كانت نسبة النساء الالتي حصلن على المقاعد باإلنتخاب )تنافس وكوتا( 

 مقعداً(. 45مقعداً من بين  17% )37.7األعضاء المعينيين الى 

 المحافظات لمجالس% 9 و البلدية، لرئاسة% 1 و البلدية، مجالس لعضوية المترشحين من% 22 النساء مثلن

 ترشح طلب( 153)  منهم ترشح طلب( 6950") االلكتروني موقعها على أعلنت حسبما لالنتخاب المستقلة الهيئة تسلمت وقد
( 1195) منهم طلب،( 1314) المحافظات مجالس ولعضوية اناث،( 13)و ذكور( 140)  الى مقسمين عمان أمانة لمجلس
 مجالس أعضاء( 4866) و ، اناث( 6) و ذكور( 611) منهم مرشحا( 617) البلدية لرئاسة تقدم بينما اناث( 119)و ذكور
 ".اناث( 1094) و ذكور( 3772)  منهم محلية أو بلدية
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 .المحافظات لمجالس% 9 و البلدية، لرئاسة% 1 و البلدية، المجالس لعضوية المترشحين من% 22 المترشحات وبلغت نسبة

 التمثيل النسائي في مجلس الوزراء 3-4

وهو تاريخ تشكيل حكومة  28/9/2016حيث تم تعيين السيدة إنعام المفتي كأول وزيرة أردنية حتى تاريخ  1979منذ عام 
 حقيبة وزارية. 52وزيرة تقلدن  27تعيين الملقي الثانية، تم 

 أسماء الوزيرات األردنيات

وهن السيدات إنعام المفتي، ليلى شرف، د. ريما خلف، سلوى المصري، تمام الغول، د. رويدا المعايطة، د. علياء بوران، د. 
باكير، سوزان عفانه، رابحة أمل الفرحان، أسمى خضر، ناديا السعيد، د. سهير العلي، مها الخطيب، هالة لطوف، نانسي 

الدباس، نسرين زريقات، د. هيفاء أبوغزالة، ناديا العالول، ريم أبو حسان، النا مامكغ، د. لينا شبيب، مها العلي، ومجد شويكه، 
 وياسرة غوشة، وخولة العرموطي ولينا عناب.

 %25أعلى نسبة وزيرات في حكومة واحدة كانت 

% من مجموع أعضاء مجلس الوزراء البالغ 25وزيرات بحكومة عمر الرزاز وبنسبة  أعلى تمثيل نسائي كان بوجود سبع
وزيراً ووزيرة، والذي يعتبر خطوة إيجابية تجسد أهمية زيـادة تمثيـل النسـاء في مختـلــف مواقــع المسؤولية وصنــع  28عددهم 

 القــرار.

 %17تراجع نسبة الوزيرات لتصل الى 

التي ضمت خمس وزيرات  2019م التراجع عنها شيئاً فشيئاً عند تشكيل حكومة عمر الرزاز الثالثة عام إال أن هذه الخطوة قد ت
 %.17.8وزيراً ووزيرة وبنسبة بلغت  28من بين 

 السياسية النساء في األحزاب 3-5

في األردن وفقاً لبيانات ، فقد بلغ عدد األحزاب السياسية المرخصة 2015( لعام 39بعد صدور قانون األحزاب السياسية رقم )
حزباً، إال إن مشاركة النساء األردنيات في الحياة الحزبية كانت وال زالت ضئيلة ،  50وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية 

خاصة على مستوى القيادات بالرغم من الدور الكبير الذي لعبته النساء منذ مطلع خمسينيات القرن الماضي في مسيرة األحزاب 
 .1992( لعام  32وصدور قانون األحزاب السياسية رقم ) 1989اسية التي شهدت إنفتاحاً سياسياً بعد عام السي

 1992% عام 5عضوية النساء في الهيئات التأسيسية 

(" الصادر عن اللجنة 2011-2010ووفقاً ألرقام التقرير الوطني "تقدم المرأة األردنية نحو العدالة والمشاركة والمساواة )
وطنية األردنية لشؤون المرأة ، فإن نسبة عضوية النساء في الهيئات التأسيسية لألحزاب السبعة عشر والتي كانت قائمة ما ال

% ، وأن ثالثة أرباع هذه األحزاب لم تضم أي إمرأة في هيئاتها القيادية في حين كان 5لم تزد عن  1993-1992بين عامي 
 %(.23.5ا الرابع أي ما نسبته )هنالك إمرأة واحدة أو إثنتين في ربعه

ً لم تحتوي البرامج اإلنتخابية لنصفها أية فقرة خاصة  1993وقبل إجراء اإلنتخابات النيابية عام  كان هنالك عشرون حزبا
بالنساء ، وأوردت ثمانية منها فقرة عامة عنهن ، وإقتصر اإلهتمام بالنساء بشكل مفصل وبأسلوب منهجي على حزبين إثنين 

 فقط.

 2007% عام 9عضوية النساء في الهيئات التأسيسية 

، فإن نسبة النساء في الهيئات التأسيسية لألحزاب األردنية التي وصل  2007وبحسب بيانات صدرت عن وزارة الداخلية عام 
( 4116اث )%( ، حيث كان العدد اإلجمالي لمؤسسي األحزاب من الذكور واإلن9( حزباً في حينه إرتفعت الى )35عددها الى )

 ( إمرأة.372شخصاً ، منهم )

 2009% عام 27عضوية النساء في الهيئات التأسيسية 
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، حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة  2005وإرتفعت نسبة تمثيل النساء في الهيئات العامة لألحزاب السياسية منذ عام 
وإرتفعت بشكل ملحوظ  2007%( عام 7.5و) 2005 %( عام6.8اإلحصاءات العامة الى أن نسبة النساء الى الرجال كانت )

. ويُرجع البعض سبب اإلرتفاع الى رفع الحد األدنى لعدد األعضاء 2009%( عام 29.1و) 2008%( عام 27.8الى )
 . 2007( لعام 17( شخص والذي تم إقراره بموجب قانون األحزاب السياسية رقم )500المؤسسين الى )

 2010% عام 29تأسيسية عضوية النساء في الهيئات ال

( رجل من العدد اإلجمالي ألعضاء األحزاب 8010( إمرأة في مقابل )3285فإن عدد العضوات بلغ ) 2010ووفقاً لبيانات عام 
 %(. 29.1السياسية البالغ عددها ثمانية عشر حزباً وهو يشكل ما نسبته )

 سيدتان ترأسان حزبين

 النساء نصف األعضاء أو أكثر في أربعة أحزاب من أصل ثمانية عشر حزباً.وقد ترأست إمرأتين حزبين إثنين ، وشكلت 

 16% نسبة النساء المرشحات عن األحزاب في انتخابات مجلس النواب 10

ووفق دراسة صادرة عن مرصد البرلمان األردني التابع لمركز  2010وخالل إنتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 
%( نسبة الرجال 71.3%( هي نسبة النساء المرشحات من األحزاب في مقابل )10.5، أظهرت أن )القدس للدراسات السياسية 

%( من العدد اإلجمالي للنساء المرشحات 85.8المرشحين من األحزاب ، فيما شكلت النساء المرشحات عن األحزاب )
 لإلنتخابات.

 16% نسبة النساء المرشحات عن األحزاب في انتخابات مجلس النواب 18

حزباً( ما نسبته  50حزباً من  39، فقد شكل المرشحين عن األحزاب )2016وخالل انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 
%( مقارنة 81.7( مرشحا ومرشحة، حيث كانت نسبة الذكور منهم )234%( من اجمالي عدد المرشحين، بما مجموعه )18)

( قائمة انتخابية في مختلف الدوائر 99ذوي االنتماءات الحزبية على )%(، وقد توزع المرشحون من 18.3بنسبة اإلناث )
 االنتخابية.

 النساء في النقابات المهنية 3-6

للدورة رقم  2019حافظت النساء على نسبة تمثيلهن في مجلس نقابة أطباء األسنان  في االنتخابات التي أجريت نهاية حزيران 
مقعداً، وفازت بهما الدكتورة آية األسمر والدكتورة  11مقعدين من أصل (، حيث حصلت النساء على 2019-2022) 33

 %.18.2ميس الحياصات، وبذلك تكون نسبة التمثيل النسائي في مجلس النقابة 

وصول النساء الى مواقع صنع القرار في مجالس النقابات المهنية ضعيفاً، ال بل معدوماً في بعضها، على الرغم من أن  ال يزال
 اإلناث العضوات في بعض النقابات تفوق أعداد األعضاء الذكور.أعداد 

األسباب التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار في النقابات المهنية، من أجل تذليل العقبات  ال بد من دراسة
الكامنة وراء البيئة غير الصديقة للمرأة في مجالس النقابات المهنية، ووضع الحلول المناسبة بما فيها التوصية بتخصيص نسبة 

ه مجالس النقابات ومجالس اإلدارات، والتي تثبت مرة أخرى أهمية التدخل % للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما في30
اإليجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. 

 لهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية.ولذلك فإن "عين على النساء"  يجدد مطالبته بإعتماد هذه النسبة في مختلف ا

 %18% من أعضاء نقابة أطباء األسنان وتمثيلهن في مجلس النقابة 61النساء يشكلن 

، بأن النساء يشكلن 2015هذا وتبين آخر األرقام حول النساء العامالت في القطاع الصحي، والصادرة عن النقابات المهنية لعام 
 % من الممرضين.79.3% من أطباء األسنان، و 61.4ن األطباء، و % م18.8ما نسبته 
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 % وذلك لدورتين متتاليتين.18.2غير أن تمثيلهن في مجلس النقابة لم يتجاوز 

 %18% من أعضاء نقابة الممرضين والممرضات والقابالت القانونيات وتمثيلهن في مجلس النقابة 79النساء يشكلن 

%، إال أن تمثيلهن في مجلس النقابة لألعوام 79.3يشكلن النسبة األكبر من أعضاء النقابة والبالغة وعلى الرغم من أن النساء 
% وفازت بهما كل من السيدة إيمان جميل والسيدة 18.2مقعداً وبنسبة  11( لم تتجاوز مقعدين من أصل 2018-2021)

 ر أعضائها على النساء.سوسن العلبي، علماً بأن المقعدان مخصصان لفئة القبالة والتي يقتص

 %15% من أعضاء نقابة األطباء وتمثيلهن في مجلس النقابة 19النساء يشكلن 

، فوز إمرأتين بعضوية مجلس النقابة للدورة الثالثة 19/4/2019أظهرت نتائج انتخابات نقابة األطباء األردنيين التي جرت يوم 
النقيب، وهما الدكتورة منار الشوابكة والدكتورة فرح الشواورة،  عضو الى جانب مركز 12( من بين 2022-2019والثالثون )

%، في حين لم يكن هنالك أي امرأة في مجلس النقابة السابق، 15.4وبذلك تكون نسبة التمثيل النسائي في مجلس نقابة األطباء 
 علماً بأن من بين عضوي اإلحتياط الفائزين امرأة واحدة وهي الدكتورة مها فاخوري.

طبيب / طبيبة ليصبح  1297% وبعدد 6بنسبة بلغت  2017ع عدد األطباء والطبيبات المسجلين في نقابة األطباء لعام إرتف
% منهم في القطاع العام وبعدد 30.2(. ويعمل 2016طبيباً وطبيبة عام  21338طبيباً وطبيبة ) 22635إجمالي المسجلين 

، وذلك % منهم بشكل مستقل أو ضمن قطاعات أخرى45.5ا يعمل ، فيم5492% في القطاع الخاص وبعدد 24.2، و 6848
 والصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة. 2017حسبما جاء في التقرير اإلحصائي السنوي لعام 

ويالحظ بأن ال وجود للطبيبات في تخصصين من التخصصات الطبية المختلفة وهما جراحة اإلعصاب وجراحة القلب، فيما 
تخصصات أخرى متدني بشكل كبير كالطب الشرعي )طبيبة واحدة(، والعظام )طبيبتان(، والتجميل والمسالك كان وجودهن في 

طبيبات(، والطب  7طبيبات(، والنفسية وأمراض القلب ) 5طبيبات لكل منها(، ومرض األعصاب ) 3البولية والصدرية )
طبيبة(، والتخدير  25طبيبة(، والجراحة العامة ) 13طبيبة(، والمختبرات ) 11طبيبات(، والجهاز الهضمي ) 10الطبيعي )

طبيبة(، وجلدية  80طبيبة(، والعيون ) 53طبيبة(، وأشعة تشخيصية ) 31طبيبة(، وأذن وأنف وحنجرة ) 28واإلنعاش )
 طبيبة(. 97طبيبة(، والباطنية ) 86وتناسلية )

% من 69.5طبيبة( وبنسبة  2966لتالي: الطب العام )أما التخصصات التي زاد فيها عدد الطبيبات عن مائة طبيبة فكانت كا
طبيبة(، وطب األسرة  126طبيبة(، وتخصصات أخرى ) 244طبيبة(، واألطفال ) 362مجموع الطبيبات، والنسائية والتوليد )

 طبيبات(.  105)

معيقات خالل دراستها حيث تواجه النساء تحديات وهنالك أسباباً وراء إحجام النساء عن دراسة بعض التخصصات الطبية، 
الطب وقبل التخصص من قبل األهل والمجتمع، وحتى من قبل زمالء الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس، تصب في مجملها بأن 
هذه التخصصات هي للرجال فقط وأن المرأة ال يمكنها العمل أو حتى المنافسة، واألهم من ذلك هو إقناعهن بأن المرضى لن 

 عمليات جراحية لهم من قبل النساء.يتقبلوا فكرة إجراء 

تذليل العقبات ومواجهة التحديات الكامنة وراء البيئة غير الصديقة للمرأة في القطاع الصحي والتي تهدد إستقراره ل والحاجة ملحة
والطبيبات، وتقدمه، ومعالجتها بكافة الطرق والوسائل خاصة التشريعية منها، لضمان الحماية اإلجتماعية والجزائية لألطباء 

 ومن أجل النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمواطنات. 

إن تغيير الصورة النمطية والثقافة المجتمعية المتعلقة بعمل النساء كطبيبات، يكمن في تشجيعهن للتخصص بمختلف التخصصات 
 اثاً.وزيادة أعدادهن ليتمكن من إثبات قدراتهن وكفائتهن لخدمة المرضى ذكوراً وإن

 %18% من أعضاء نقابة الصيادلة وتمثيلهن في مجلس النقابة 61النساء يشكلن 
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فوز سيدتان لعضوية  12/5/2017أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة الصيادلة في األردن والتي تمت يوم الجمعة الموافق 
النقيب، هذا وقد إنخفض التمثيل النسائي في عضواً بمن فيهم  11( من بين 2020-2017للفترة ) 30المجلس في دورته الـ 

 % بوجود ثالث سيدات.27.2%، فيما كان التمثيل النسائي في المجلس السابق 18.1مجلس نقابة الصيادلة ليصل الى 

هذا وقد تنافس على مركز النقيب أربعة مرشحين من بينهم سيدتان، وهما الدكتورة سميرة القسوس والدكتورة ملك عنبتاوي، 
 3650صيدالنياً وصيدالنية، شارك منهم  7427أنه لم يحالفهما الحظ. وقد بلغ عدد من حق لهم اإلقتراع في اإلنتخابات  إال

 % فقط.40وينسبة وصلت الى 

 11973صيدالنياً منهم  19650تشير الى أن العدد اإلجمالي للمسجلين في النقابة  2017علماً بأن سجالت نقابة الصيادلة لعام 
 %.60.9ة وبنسبة تصل الى صيدالني

 أول إمرأة في تاريخ النقابة تفوز بعضوية مجلس نقابة األطباء البيطريين األردنيين

 1596% وعدد األطباء والطبيبات 11نسبة التمثيل النسائي في مجلس نقابة األطباء البيطريين 

فوز  19/5/2017ت يوم الجمعة الموافق ريأظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة األطباء البيطريين األردنيين والتي أجو
أعضاء لمجلس النقابة الـ  8طبيباً وحصولها على مقعد في مجلس النقابة المؤلف من النقيب و  18المرشحة الوحيدة من بين 

اء . حيث تمكنت الدكتورة أسماء تيسير أحمد الغزاوي من الفوز بمقعد في مجلس النقابة لتمثل النس2020-2017في دورته  21
 .1972للمرة األولى منذ عام 

مرشحاً من بينهم إمرأة واحدة، وحصدت أعلى األصوات حيث حصلت على  18هذا وقد تنافس على عضوية مجلس النقابة 
 %.11.1( صوتاً. وبذلك تصبح نسبة التمثيل النسائي في المجلس 266)

ا ورد على الموقع اإللكتروني للنقابة بأن عدد األطباء طبيباً وطبيبة، فيم 1200يشار الى أن عدد أعضاء الهيئة العامة بلغ 
 .1596والطبيبات بلغ 

إن هذه النتيجة المشرفة تشير الى أن النساء قادرات على الوصول الى مواقع صنع القرار، وتعتبر حافزاً لتترشح النساء مستقبالً 
 بشكل أكبر ليشاركن في القيادة وتحمل المسؤولية.

 %18أعضاء نقابة الصحفيين وتمثيلهن في مجلس النقابة  % من26النساء يشكلن 

فوز صحفيتان  5/5/2017فيما أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة الصحفيين األردنيين والتي تمت يوم الجمعة الموافق 
نسائي في عضواً بمن فيهم النقيب ونائبه، هذا وقد إرتفع التمثيل ال 11( من بين 2020-2017لعضوية المجلس في دورته )

 %.9%، فيما كان التمثيل النسائي في المجلس السابق 18مجلس نقابة الصحفيين وألول مرة في تاريخه ليصل الى 

لقد كان لوجود الصحفية سمر حدادين في مجلس النقابة السابق األثر الكبير والهام في زيادة الوعي بين الصحفيين والصحفيات 
ة، ومهدت الطريق أمام غيرها من الصحفيات على إعتبار أن النساء قادرات على التغيير بضرورة وجود النساء في مجلس النقاب

 اإليجابي واإلرتقاء بالمهنة وحماية األعضاء والعضوات، ومؤهالت لتولي المناصب القيادية واإلشرافية الى جانب زمالئهن.

صحفيات لعضوية المجلس  5النقيب، وترشحت  لم تترشح الصحفيات لمنصب النقيب فيما ترشحت صحفية واحدة لمنصب نائبة
 مقاعد. 9مرشحاً لشغر  30من بين 

صحفية وبنسبة تصل  330صحفياً وصحفية منهم حوالي  1266يشار الى أن عدد أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين بحدود 
 1045عدد الذين سددوا إشتركاتهم  % وفقاً لمعلومات نقابة الصحفيين من خالل إتصال هاتفي تم معهم، في حين وصل26الى 

 صحفياً وصحفية في اإلنتخابات األخيرة. 890صحفياً وصحفية ويحق لهم اإلقتراع، شارك منهم 
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 %22النساء يشكلن نصف أعداد المهندسين الزراعيين في األردن ونسبة تمثيلهن في مجلس النقابة 

دائرة اإلحصاءات العامة الى أن أعداد المهندسين والمهندسات والصادر عن  2017اشار التقرير اإلحصائي السنوي لعام 
ً ومهندسة، شكلت النساء ما نسبته  16080بلغ  2017الزراعيين المنتسبين للنقابة حتى نهاية عام  % وبعدد 50.2مهندسا

أعضاء  9لمؤلف من ( وا2018-2015مهندسة زراعية. علماً بأن التمثيل النسائي في مجلس النقابة )الثالث والعشرين  8124
 %.22.2إقتصر على عضوتين وبنسبة 

وبتوزيع المهندسات الزراعيات على التخصصات المختلفة، فإننا نجد بأن تخصص التغذية والصناعات جاءت بالمركز األول 
مهندسة(  1460مهندسة( وتخصص الموارد المائية والبيئة ) 2013مهندسة( وتالها تخصص اإلنتاج النباتي ) 3313)
مهندسة(، وأخيراً تخصص اإلنتاج الحيواني  411مهندسة( وتخصص الوقاية النباتية ) 622تخصص اإلقتصاد الزراعي )و
 مهندسات(. 305)

يفوق أعداد المهندسات الزراعيات أعداد المهندسين ومع ذلك فإن تمثيلهن في مجلس النقابة لم تتجاوز المقعدين لثالث دورات 
 (.2021-2018في المجلس الحالي لألعوام ) متتالية، حيث فازت إمرأتان

 % من أعداد المهندسين وال تمثيل لهن في مجلس النقابة26النساء يشكلن 

والصادر عن نقابة المهندسين األردنيين الى أن العدد اإلجمالي ألعضاء وعضوات النقابة  2017كما أشار التقرير السنوي لعام 
(، فيما بلغت أعداد المهندسين والمهندسات األردنيين 2016ومهندسة عام  مهندساً  136702عضواً )كان  146460بلغ 

مهندساً ومهندسة. أما أعداد الذين ال زالت عضويتهم سارية من األردنيين  142124بلغ  2017المنتسبين للنقابة حتى نهاية عام 
 عضواً. 85983فيبلغ 

. 2017مهندسة حتى نهاية عام  36896دسين األردنيين وبعدد % من مجموع المهن25.9تشكل المهندسات األردنيات ما نسبته 
 (. 2021-2018علماً بأنه ال يوجد تمثيل نسائي في مجلس النقابة )

 % من األعضاء25مجلس نقابة المحامين دون تمثيل نسائي والنساء يشكلن 

من مجموع المحامين  2017حتى نهاية عام محامية  3177بلغ عدد المحاميات األستاذات والمسجالت بنقابة المحامين األردنيين 
 آالف منذ تأسيس النقابة. 3%، وتخطين بذلك حاجز الـ 25.4محامياً ومحامية، وشكلن ما نسبته  12511البالغ عددهم 

إن وجود محاميات سيساهم في الحد من المعاناة الناجمة عن إختالالت وصول النساء إلى العدالة بسبب القصور التشريعي +
 قاته وإفتقار النساء الى الجرأة في طرح قضاياهن والمطالبة بها عالنية، وضعف معرفتهن القانونية.وتطبي

عدم تمكن النساء  19/5/2017فيما أظهرت نتائج إنتخابات مجلس نقابة المحامين في األردن والتي أجريت يوم الجمعة الموافق 
عضواً بمن فيهم النقيب، ليكون مجلس نقابة  11( من بين 2019-2017للفترة ) 43من الفوز بعضوية المجلس في دورته الـ 

 المحامين دون تمثيل نسائي لدورتين متتاليتين.

 %67مجلس نقابة المعلمين خالياً من التمثيل النسائي لدورتين متتاليتين ونسبة المعلمات بحدود 

، عدم وجود أي تمثيل نسائي في 13/4/2019وافق وأظهرت نتائج انتخابات مجلس نقابة المعلمين التي أجريت يوم السبت الم
% من معلمي 66.7المجلس لدورتين متتاليتين، حيث خال المجلس من التمثيل النسائي في دورته الثالثة، وعلى الرغم من أن 

سية و % من مدراء المدارس للمرحلة األسا74.7% من معلمي المرحلة الثانوية هن من اإلناث، و 64.8المرحلة األساسية و 
 .2017% من مدارء المدارس للمرحلة الثانوية هن أيضاً من اإلناث وفق إحصاءات التربية والتعليم لعام 59

 النساء في السلطة القضائية 3-7
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على الزيادة المستمرة في أعداد القضاة ذكوراً  2016عن وزارة العدل في األردن لعام  10أكدت التقارير القضائية الصادرة
قاضياً وقاضية  970ليصل الى  2009قاضياً وقاضية عام  754حيث إرتفع عددهم من  2016-2009وإناثاً خالل السنوات 

 . 2016عام 

وصلت  ية، وبحسب الدرجات فال يوجد من بينهن منقاض 180% من أعداد القضاة وبعدد بلغ 18.5وشكلت النساء ما نسبته 
يات في قاض 9الى الدرجة العليا في حين كان هنالك قاضيتين في الدرجة الخاصة، وثالث قاضيات في الدرجة األولى، و 

وهو ما خامسة )قاضية في الدرجة ال 96قاضية في الدرجة الرابعة، و  21قاضية في الدرجة الثالثة، و  13الدرجة الثانية، و 
 قاضية في الدرجة السادسة. 36قاضياً وقاضية(، وأخيراً  193% من قضاة هذه الدرجة البالغ عددهم 49.7يشكل 

ياجات الخاصة إن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتن جدراتهن بمختلف المواقع القضائية وبإستطاعتهن تلمس اإلحت
 األسرة والطفل بشكل خاص.للنساء في العديد من القضايا المتعلقة ب

اميات وهي القاضية تغريد حكمت حيث تنافست خمس مح 1996ومن الجدير بالذكر بأن تعيين أول قاضية باألردن كان عام 
الى محكمة  وأصبحت مساعداً للنائب العام في القضايا الحقوقية، ثم نقلت 15/6/1996على المنصب، وفازت بالمنصب بتاريخ 

 .1999خل، فقاضية في محكمة الجنايات الكبرى. هذا ولم يزيد عددهن عن ست قاضيات حتى عام إستئناف ضريبة الد
 

 النساء في اإلدارة العليا في القطاع العام 3-8

، 2015والذي نفذته وزارة تطوير القطاع العام عام  11أشار تقرير "دراسة تحليل واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية"
دوائر من قطاع الخدمة المدنية وفقاً ألربعة متغيرات تتمثل في الفئة الوظيفية والمستوى الوظيفي والمؤهل  103الى أنه شمل 

 العلمي والتوزيع الجغرافي، للوقوف على واقع النساء في القطاع العام.

تي التربية من موظفي القطاع العام، فيما بلغت نسبة النساء من إجمالي الموظفين في وزار %45بلغت نسبة إجمالي النساء 
 .% إذا ما تم إستثناء تلك الوزارتين24%، وتنخفض نسبتهن الى إجمالي الموظفين لتصل الى 56والتعليم والصحة 

لفئة األولى، ا% من موظفي 51عة الثانية، و % من موظفي الفئة العليا/ المجمو7وبحسب الفئات الوظيفية، فإن النساء يشكلن 
 شاريع.% من موظفي العقود الشاملة وعقدو الم29% من موظفي الفئة الثالثة، و 24% من موظفي الفئة الثانية، و 56و 

 عام، رئيس % من مجمل موظفي الفئة العليا )أمين عام، مدير7ومن حيث المستويات الوظيفية، فإن النساء الموظفات يشكلن 
% 42لن هيئة، محافظ، مفوض، عضو مجلس مفوضين، مستشار فئة عليا، مساعد أمين عام، مدير مديرية، مدير إدارة(، ويشك

 % من الموظفين.46% من رؤساء الُشعب، و20% من رؤساء األقسام، و 25من مدراء المديريات، و 
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 ريادة على وتشجيعهن للنساء االقتصادية المشاركة زيادة على تعمل التي الوطنية واآلليات السياسات تفعيل من الرغم على
 الصادرة قتصاديةاال المشاريع لتطوير األردنية المؤسسة دراسة المثال سببيل على منها األدبيات، من العديد أن إال األعمال،

 المجاورة، العربية بالدول مقارنة األقل هو األردن في النساء بين المبكرة المراحل في الريادي النشاط معدل أن تبين ،2016 عام
ً  أعمال بدأن أو أعمال في منخرطات األردنيات النساء من فقط% 3.3 أن حيث  . حديثا

 الوظيفية يزاتوالم البطالة ونسبة فرد، لكل الدخل متوسط منها عدة عوامل ريادية أعمال في اإلنخراط النساء قرار في ويؤثر
 اإللتزامات لىوا مربحة، غير األعمال أن الى النساء معظم لدى األعمال لتوقف الرئيس السبب يعزى فيما. الثقافية والجوانب
 . الحكومية والسياسات اإلجراءات وتعقيدات تمويل، على الحصول صعوبة والى العائلية،

 ً  الزبائن، خدمة تجارة أنشطة في الريادية النشاطات في النساء معظم تتركز االقتصادية، المشاريع تطوير مؤسسة لدراسة ووفقا
 وبالتالي المحلية، األسواق في شديدة منافسة ويواجهن منخفضة، لديهن الصادرات نسبة أن كما جديدة، منتجات بتقديم يقمن وال

                                                           
  http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=274لإلطالع على التقارير  10
  http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF%20Files/MOPSD%20infographic%20edited%20again.pdfلإلطالع على الدراسة  11

http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=274
http://www.mopsd.gov.jo/ar/PDF%20Files/MOPSD%20infographic%20edited%20again.pdf
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 من منعهن في سبب هو" الفشل من الخوف” أن على النساء من% 42.3 وأعربت. ربحيتها عدم بسبب األعمال غالبية تتوقف
 . لهن بالنسبة األعمال في البدء على تؤثر التي األسباب أبرز أحد هو الذات وإدراك فهم وأن األعمال، إنشاء

 األردن بلد إستثماري جاذب لكن هنالك معيقات أمام النساء

 الصراعات طالتها محيطة بيئة في واألمني السياسي واإلستقرار وآسيا، أوروبا قارتي يتوسط الذي الجغرافي األردن موقع
 األسواق الى الوصول وإمكانية اإلستثمار، تشجيع الى الهادفة واإلعفاءات والحوافز الحرة، لألسواق والتوجه والنزاعات،

 بلد األردن يكون أن تدعم جميعها والمدربة، المؤهلة البشرية الموارد وتوفر والصناعية، الحرة المناطق وإنشاء العالمية،
 كافة بتذليل الكفيلة اإلجراءات إتخاذ يم لم ما صعب الهدف هذا تحقيق تجعل ومتشابكة عديدة عوامل أن إال جاذب، إستثماري

 .العقبات

 تواجه التي العقبات أهم من التحتية والبنية والضرائب اإلستثمار وقوانين الحكومية اإلجراءات في البيروقراطية وتعتبر
 ومجموعة 2014 لعام الدخل ضريبة قانون يقدم لم كما ،2014 لعام  اإلستثمار قانون يساعد فلم. والمستثمرات المستثمرين

 .كامل بشكل العقبات هذه لتجاوز حلوال والطاقة والضريبة باإلستثمار تعنى التي  القوانين

 بين من 138 المركز في األردن العالمي، االقتصادي المنتدى عن والصادر ،2018 لعام الجنسين بين الفجوة مؤشر وضع لقد
 إقتصادياً  النشيطات غير النساء نسبة وبلغت. للنساء واالقتصادية السياسية المشاركة ضعف ذلك أسباب بين ومن ؛ دولة 149

 بين الفت بشكل ترتفع البطالة نسبة أن إال منخفضة بينهن األمية ونسب متعلمات األردنيات أن من الرغم فعلى% . 84.8
 التعليم، ومخرجات العمل سوق متطلبات موائمة مدى عن التساؤل الى يدعو مما فأعلى، البكالوريس شهادة يحملن الالتي النساء
 بيئة األردن في العمل بيئة وتعتبر. الذاتي والتشغيل المهني، التدريب نحو التوجه بينها من مختلفة، حلول إلى التوجه وأهمية

 القطاع في العمل تفضيل الى النساء من بالكثير تدفع النمطية والصورة السائدة المجتمعية الثقافة أن كما للنساء، صديقة غير
 العامالت أعداد وزيادة المنظم العمل قطاع من المستحدثة الفرص ضعف أن الى إضافة.  والصحة كالتعليم بعينها مهن وفي العام
 . مستوياته أدنى في الالئق العمل شروط فيه تكون الذي المنظم غير العمل الى النساء توجه الى أديا األردنيات غير

ً  وتنعكس الفاعلة االقتصادية مشاركتهن دون تحول ومتشابكة متعددة ومعيقات تحديات من األردن في النساء وتعاني  على سلبا
 مما مبكراً  العمل سوق من ينسحبن فإنهن شاركن وإن ،2030 المستدامة التنمية أهداف تحقيق إمكانية وعلى الوطني االقتصاد

% 0.6 التجارة غرف وفي% 7.9 الصناعة غرف في النسائي التمثيل يتجاوز فلم القرار، صنع مواقع الى وصولهن من يحد
 .العام القطاع في العليا اإلدارة في العاملين من% 7 فقط يشكلن كما ،%21 العمالية النقابات وفي

 األردن في النسائية التعاونية الجمعيات نسبة تتجاوز فلم األعمال، ريادة في أكبر تكن لم إن ، مماثلة تحديات النساء وتواجه
ً  18 من أقل منهن الكثير أعمار) أردنية مستثمرة ألف 113.4 وجود من الرغم وعلى التعاونيات، مجموع من% 6.5 ( عاما

 مليون 794 وقيمتها األسهم من% 5.8 فقط يملكن أنهن إال البورصة، في األفراد المستثمرين مجموع من% 40.9 وبنسبة
 من% 21 إئتمان بطاقات على الحاصالت النساء نسبة وبلغت%. 22 يتجاوز ال الشركات إدارة مجالس في وتمثيلهن دينار،

 في المودعات النساء نسبة بلغت فيما المقترضين، مجموع من% 19 حوالي البنوك من والمقترضات البطاقات، حاملي مجموع
 مديونية ارتفاع وبسبب. بنكية حسابات يملكن األردن في النساء من فقط% 16 بأن علما المودعين، مجموع من% 27 البنوك
 وإن الميكروية، اإلقراض مؤسسات من النساء إقتراض إزداد ،%69 الى وصلت التي دخلهم الى بالنسبة األردن في األفراد
ً  النساء تمكين الى تهدف المؤسسات هذه كانت  مهددات أصبحن الالتي النساء من للعديد بالنسبة هدفها تحقق لم أنها إال إقتصاديا

 . قروضهن سداد في لتعثرهن  فعالُ  حبسن من ومنهن بالحبس

 لهن، االقتصادي التمكين معوقات أهم من الجنسين بين المساواة وعدم النساء ضد للتمييز والهيكلية الجذرية األسباب وتعتبر هذا
 تقاسم يتم وال ، الميراث من النساء من العديد وتحرم ، الزواج عقد في ذلك تشترط لم ما العمل من زوجته منع للزوج فيحق

 األجر، مدفوعة غير واألعمال المنزلية باألعمال لوحدهن ويقمن ، اإلنفصال أو الطالق حال في الزوجين بين المشتركة األموال
 حيث المنقولة غير لألموال األردنية المرأة ملكية فتتدنى". الوقت فقر تأنيث" وظاهرة" الفقر تأنيث" ظاهرة ترسيخ الى أدى مما

 فيها بما الموارد الى الوصول إلى يتمكن ال كما سكنية، عقارات يمتلكن منهن% 23 و األراضي من فقط% 16 النساء تمتلك
 مجموع من% 28 االجتماعي الضمان في المشتركات عدد يتجاوز لم حيث االجتماعية، بالحماية يتمتعن وال الزراعية، القروض

 .عامة مالية وموارد ودخل أصول من تملكه بما التصرف حرية النساء تملك ال عديدة حاالت وفي أنه الى إضافة. المشتركين

  2018% نسبة التمثيل النسائي في غرف الصناعة عام 11.1
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إدارة الغرف الصناعية وإنتخابات ممثلي القطاعات الصناعية، فوز امرأة واحدة لقد أظهرت نتائج انتخابات أعضاء مجالس 
%، كما فازت امرأة 11.1)السيدة ديما سختيان( بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المكون من تسعة أعضاء وبنسبة 

%، وفازت 11.1من تسعة أعضاء وبنسبة واحدة )السيدة فايزة المالح( بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة إربد المكون أيضاً 
 %.11.1امرأة واحدة أيضاً )السيدة دينا خياط( بمقعد في مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء المكون من تسعة أعضاء وبنسبة 

وترشحت امرأة واحدة )السيدة ريم بغدادي( إلنتخابات ممثلي القطاعات الصناعية عن قطاع صناعة التعبئة والتغليف والورق 
 والكرتون واللوازم المكتبية، إال أنه لم يحالفها الحظ، وبالتالي خلت مقاعد ممثلي القطاعات الصناعية من أي تمثيل نسائي.

 البيئة المعادية للنساء في اإلدارات العليا تفرض عليهن تحديات كبيرة

 مرشحاً لمجالس غرف التجارة من بينهم إمراتين فقط 215

 جارة في األردن تظهر خلوها من التمثيل النسائيغرفة ت 16نتائج إنتخابات 

، والتي أعلنتها الهيئة المستقلة 2019أظهرت النتائج النهائية إلنتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية لعام و
ءت خالية غرفة تجارية جا 16، عدم فوز المرشحتين الوحيدتين، وبالتالي فإن مجالس إدارة 13/1/2019لإلنتخاب يوم أمس 

 من أي تمثيل نسائي.

من بينهم إمراتين فقط، المرشحة مي المعشر عن غرفة تجارة  215عدد المرشحين الذي تم قبول ترشحهم للغرف التجارية  بلغ
 العقبة والمرشحة ناديا الدجاني عن غرفة تجارة عمان، ولم يحالف الحظ أي منهما.  

لعمل على إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء في التشريعات خاصة العمالية ا الحكومية وغير الحكومية المعنية، لجهاتل وال بد
وصولهن و ريادة األعمال منها، وتهيئة البيئة الصديقة للمرأة ليس فقط من أجل الدخول الى سوق العمل، ولكن أيضاً من أجل

ردنيات والشابات تحديداً يملكن المعرفة العلمية والموهبة الى مواقع اإلدارة العليا في مختلف القطاعات، خاصة وأن النساء األ
 والقدرة على تولي مناصب إدارية عليا.

أكد تقرير المرأة في قطاع األعمال واإلدارة وعنوانه "إكتساب الزخم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" والصادر هذا وقد 
سبة الشركات التي تملكها نساء باألغلبية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا بداية العام عن منظمة العمل الدولية، أكد على أن ن

 %. 10.6%، وهي أدنى نسبة عالمياً وتقل كثيراً عن المعدل العالمي والذي يعد بدوره متدنياً والبالغ 3.7بلغت 

وتحول دون وصولهن لمواقع اإلدارة العديد من التحديات والمعيقات تواجه النساء األردنيات، والنساء في المنطقة العربية  إن
العليا في مجالي األعمال واإلدارة، وقد إستخدم التقرير مصطلح "السقف الزجاجي" للتعبير عن المعيقات الخفية التي تواجههن، 

سلم ومصطلح "المتاهة" للتعبير عن القنوات والمسارات المعقدة التي على النساء إجتيازها مقارنة مع الرجال للتقدم في ال
 الوظيفي.

فالتحديات والمعيقات التي تواجه النساء لدخول سوق العمل هي ذاتها التي تحد من تقدمهن ووصولهن لمواقع اإلدارة العليا، 
وعلى رأس هذه التحديات المسؤوليات المزدوجة في العمل ورعاية األسرة، ووجود تشريعات متحيزة ضد النساء، وعدم كفاية 

ب محلي أو خارجي، والصورة النمطية المستندة للثقافة المسيئة للنساء، وعدم وصولهن للموارد والتمويل التطور الذاتي من تدري
 والتشبيك فيما بينهن.

البيئة المعادية للنساء تفرض عليهن مواجهة األفكار الذكورية المحددة مسبقاً عنهن والتي عادة ال تكون مرتبطة بآدائهن  كما أن
ساء يصنفن على أنهن عامالت محفوفات بالمخاطر خاصة المتزوجات والالتي لديهن أطفال، وقد ذكرت الفعلي والحقيقي، فالن

 إحدى المديريات التونسيات في التقرير بأنه "تستطيع أن تفشل إن كنت رجالً، ولكنك ال تستطيع إن كنت امرأة".

 
 النساء في شركات القطاع الخاص 3-10
 

 اآلداء على الشركات إدارات مجالس في النسائي التمثيل أثر“ عنوان تحت 2015 عام نهاية في أجريت دراسة أظهرت
 وأن العامة، المساهمة الشركات في العليا التنفيذية المناصب من% 21 يشغلن النساء بأن ”األردن في للشركات االقتصادي
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 النسائي التمثيل نسبة وتعتبر. المختلفة االقتصادية للقطاعات تبعاً  اإلدارة مجالس في النسائي التمثيل نسبة في إختالفات هنالك
 .والعالمية العربية المعدالت أدنى ضمن األردنية الشركات إدارة مجالس في
 

 أعضاء مجموع وصل عمان، بورصة في مدرجة شركة 237 شملتو للتدريب، األردني الحوكمة بيت عن الدراسة صدرت
 .إدارتها مجالس في نسائي تمثيل منها( الشركات مجوع من% 22.3) شركة 53 في وكان عضواً، 1866 إدارتها مجالس
 ،%10.7 وبنسبة الصحي الخدماتي القطاع ضمن كان المصنفة الشركات إدارة مجالس في نسائي تمثيل أعلى بأن الدراسة وبينت

 مجالس في نسائي تمثيل أي هنالك يكن ولم المالية، الخدمات قطاع شركات في% 4 وهي للنساء تمثيل نسبة أدنى ووصلت
 .والتكنولوجيا واالتصاالت الهندسة قطاعات من كل إدارة

 
 بها يوجد ال التي تلك من أفضل إدارتها مجالس في نسائي تمثيل يوجد التي الشركات أداء

 
 تمثيل بها يوجد ال والتي عمان بورصة في المدرجة العامة المساهمة للشركات( ROA) األصول على العائد معدل بلغ فقد

 واحدة امرأة) نسائي تمثيل إدارتها مجالس في التي الشركات لدى% 3.03 الى وصل بينما ،%0.99 إدارتها مجالس في نسائي
ً  وهي ،(األقل على  .2009و 2010و 2011 السابقة للسنوات الدراسة أظهرتها التي ذاتها النتائج تقريبا

 
 القرار لصنع العليا والمناصب اإلدارة مجالس في المرأة مشاركة درجة هي رئيسية ابعاد على الدراسة ركز التقرير هذا وضمن

 العليا التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجالس عضوية مثل مناصب يشغلن عندما النسائي التمثيل وجود وقيمة وأهمية الشركات، في
 .الشركات في العليا القرار صناع مناصب مثل إلى الوصول في المرأة تواجهها التي التحديات وبعض ،
 

 نسائي تمثيل إدارتها مجالس في يوجد الخاصة المساهمة الشركات من% 23
 

 بحدود إدارة مجلس عضو منصب يشغلن الالتي السيدات عدد بأن خاصة مساهمة شركة 930 لحوالي الدراسة أظهرت كما
 مجموع من% 77) شركة 717 لدى يكن لم فيما ،%5-2.5 بلغت نساء مجالسها تترأس التي الشركات ونسبة ،9.1%

 .إدارتها مجالس في نسائي تمثيل أي( الشركات
 
 

 القرار صنع مواقع الى النساء وصول ضعف من تزيد ضعيفة إقتصادية مشاركة
 

 إمرأة 4702 وبعدد نساء األردن في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا قطاع في العاملين من% 28
 
 وأدوات برمجيات عنه سينتج واإلتصاالت، التكنولوجيا قطاع على واضحة ذكورية هيمنة الى يشير زال ال الحالي الوضع إن
 المستدامة التنمية في الفعلية المساهمة وفي المستقبل صناعة في مشاركتهن وستكون ، بالنساء الخاصة اإلحتياجات فيها تراعى ال

 إلدماجهن الالزمة والخطوات التدابير إتخاذ يتم لم ما الخيال من درب كأنه ، نمواً  القطاعات أكثر خالل من أوضاعهن وتحسين
 .القرار صنع مواقع الى والوصول باإلستخدام وإنتهاءاً  اإلبتكار من إبتداءاً  بها تمر التي المراحل مختلف في
 

% 28 حوالي يشكلن النساء أن الى ”إنتاج“ واإلتصاالت المعلومات تقنية شركات جمعية أجرته مسح آخر أشار األردن وفي
 حين في ، وموظف موظفة 16793 عددهم البالغ المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت قطاع في العاملين من( موظفة 4702)

 مسح حسب 2011 عام( التوالي على% 85 ،% 15) الرجال من بالعاملين مقارنه التكنولوجيا قطاع في العامالت نسبة كانت
 .العامة اإلحصاءات دائرة عن والصادر 2011 لعام المنازل داخل واإلتصاالت المعلومات تكنولوجيا إستخدام

 
 الموظفين مجموع من% 0.3 يشكلون السن وكبار إناث األردن في العاملة البنوك موظفي من% 34

 
 موظفة 7121 و ،%65.4 وبنسبة موظفاً  13461 منهم 20582 بلغ األردن في العاملة البنوك وموظفات موظفي عدد بلغ

 2017 لعام السنوي التقرير حسب ،(االستثماري البنك بإستثناء) 2017 عام نهاية حتى وذلك ،%34.6 نسبته ما ويشكلن
 .األردن في البنوك جمعية عن والصادر
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 تعمل واحدة موظفة هنالك موظفين ثالثة كل بين فمن النسب، أعلى من يعتبر األردن في البنوك قطاع في النسائي التمثيل إن
 .واألجنبية منها األردنية المملكة، في المنتشرة 25 الـ البنوك أحد في
 

ً  ذكوراً  الموظفين من% 71.8 بأن التقرير بين فقد التعليمي، المستوى حيث ومن  أو العالي الدبلوم شهادة يحملون وإناثا
 مستواهم% 7.1 و ،(وموظفة موظفاً  2182) الدبلوم شهادة يحملون% 10.6 و ،(وموظفة موظفاً  14776) البكالوريس

% 3.8 و ،(وموظفة موظفاً  1322) الماجستير شهادة يحملون% 6.4 و ،(وموظفة موظفاً  1458) التوجيهي دون التعليمي
ً  787) التوجيهي شهادة يحملون ً  57) الدكتوارة شهادة يحملون% 0.3 وأخيراً  ،(وموظفة موظفا  (.وموظفة موظفا

 
ً  39-25 بين ما أعمارهم والموظفات الموظفين من% 66.6 فإن العمرية، الفئات وبحسب  ،(وموظفة موظفاً  13700) عاما

ً  59-40 بين ما أعمارهم منهم% 23.7 و ً  25 من أقل أعمارهم منهم% 9.4 و ،(وموظفة موظفاً  4878) عاما  1932) عاما
ً  60 عن تزيد أعمارهم منهم% 0.3 وأخيراً  ،(وموظفات موظفين ً  72) عاما  (.وموظفة موظفا

 
 و ،(وموظفة موظفاً  13003) ومتزوجات متزوجون والموظفات الموظفين من% 63.2 فإن االجتماعية، الحالة وحسب
 (.وموظفة موظفاً  7579) وعازبات عازبون منهم% 36.8

 
 نفسها للبنوك التابعة التدريب مراكز في تدريبية دورات في موظفة 12827 شاركت فقد الوظيفية، القدرات بناء مجال وفي

 من موظفاً  4785) محلية تدريب مراكز في تدريبية دورات في شاركن موظفات 1896 و ،(الذكور من موظفاً  25192)
ً  297) األردن خارج تدريبية دورات في موظفة 80 شاركت فيما ،(الذكور ً (. الذكور من موظفا  موظفة أو موظف أي بأن علما

 .تدريبية دورة من أكثر في شاركت/شارك يكون قد
 

 المجلس يتكون حيث ،%10 هي 2018 لعام األردن في البنوك جمعية إدارة مجلس في النسائي التمثيل نسبة أن الى يشار
 (.جرار نور) واحدة سيدة بينهم من أعضاء 10 من
 

ً  جاء 2018 لعام للجمعية السنوي التقرير بأن يالحظ ً  يعد الذي األمر البشرية، بالموارد المتعلقة التفاصيل كافة من خاليا  تراجعا
 اإلجتماعية الحالة حول الجنس حسب مفصلة معلومات مستقبالً، األردن في البنوك جمعية تقارير تتضمن أن وتأمل مبرر، غير

 بالتشغيل الخاصة اإلناث توجهات ودراسة تحليل في ذلك ألهمية الجغرافي، والتوزيع العمرية والفئات العلمية والمؤهالت
 .أكبر بصورة مشاركتهن دون تحول التي والمعيقات التحديات ولمعرفة

 

 القسم الرابع

 سياسات المشاركة السياسية

 
 سياسات التنمية السياسية 4-1

 )األوراق النقاشية الملكية )توجهات في التنمية السياسية 

 ( 2020-2018الخطة االستراتيجية للتنمية السياسية) 

  التركيز على مكافحة الفقر( 2025رؤية األردن( 

 )الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان )محور المرأة / الطفل / كبار السن / ذوي اإلعاقة 

 .مؤشرات للنوع االجتماعي في سياسات التنمية السياسيةويالحظ عدم وجود 
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   2019مركزاً عالمياً في نسبة التمثيل النسائي الوزاري بداية  54مراكز عربياً و  5األردن يتقدم 

تقدم األردن بشكل ملفت وملحوظ وإيجابي في مجال التمثيل النسائي الوزاري، حيث إحتل المركز الرابع عربياً 

مركزاً على المستوى  54مستوى العربي و مراكز على ال 5، وتقدم بذلك 2018عالمياً مع نهاية عام  95والمركز 

 (.2017عالمياً في نهاية عام  149عربياً و  9العالمي )كان األردن في المركز 

 هيئة أصدرت 12/3/2019 ويعتبر هذا التقدم خطوة هامة في مجال تعزيز المشاركة السياسية للنساء األردنيات. فبتاريخ

 للنساء السياسية المشاركة خارطة الدولي البرلماني واإلتحاد المرأة وتمكين الجنسين ينب بالمساواة المعنية المتحدة األمم منظمة

 على الخارطة وتركز. الدول معظم وتشمل ، 1/1/2019تعكس الوضع القائم عالمياً حتى تاريخ  والتي ،2019لعام  العالم في

 .منها المنتخبة خاصة البرلمانات وعضوية الوزارية المناصب تولي وفي والحكومات، الدول رئاسة في النساء مشاركة

في نسبة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار السياسي، على الرغم من أنه  2017هذا وشهد العالم تقدماً بطيئاً منذ بداية عام 

الوزراء البالغ وزيرة من بين مجموع  812% )20.7وللمرة األولى حصلت النساء على أعلى نسبة تمثيل وزاري لتصل الى 

. كما إرتفعت نسبة التمثيل النسائي في البرلمان 2017% عما كان الوضع عليه عام 2.4(، وبإرتفاع وصل الى 3922عددهم 

%، كما إزدادت 19.7% لتصل الى 0.6%، وإرتفعت نسبة النساء رئيسات البرلمانات بمعدل 24.3% لتصل الى 1بمعدل 

 %.28.2% لتبلغ 1.6انات بمعدل نسبة نائبات رؤساء ورئيسات البرلم

% عام 7.2إال أنه وعلى مستوى مواقع قيادة الدول، فقد أظهرت الخارطة تراجعاً في نسبة النساء رئيسات الدول المنتخبة من 

ً آخراً في نسبة النساء رئيسات الحكومات من 153رئيسات من أصل  10) 2019% عام 6.6لتصبح  2017 (، وتراجعا

(، فيما ال تزال النساء العربيات غائبات 193رئيسات حكومات من أصل  10) 2019% عام 5.2صبح لت 2017% عام 5.7

 عن رئاسة الدول أو الحكومات.

 العربيات للنساء الوزاري التمثيل

ً  كان العربيات للنساء الوزاري التمثيل إن ً  العربية الدول بعض في ضعيفا دولة، وقد  188اآلخر مقارنة بـ  البعض في ومعدوما

 48% )29عالمياً(، وتالها في المركز الثاني اإلمارات وبنسبة  37% )31.8إحتلت موريتانيا المركز األول عربياً وبنسبة 

عالمياً(، والمركز الخامس  95% )20.8 األردنعالمياً(، والمركز الرابع  73% )24.2 مصرعالمياً(، والمركز الثالث 

عالمياً(، والمركز  130) لكل منها %13.3 الجزائر والكويت وسورياوالمركز السادس  عالمياً(، 121% )14.8 الصومال

 12الـ عالمياً(، والمركز  147% )9.5 السودان 11الـ عالمياً(، والمركز  143) لكل منهما %10 جيبوتي وتونس التاسع

 160% )6.7ُعمان  14مركز الـ عالمياً(، وال 157% )7.1 قطر 13الـ عالمياً(، والمركز  151% )8.3 جزر القمر

 17عالمياً(، والمركز الـ  168% )5.6 المغرب 16عالمياً(، والمركز الـ  164% )6.5 اليمن 15عالمياً(، والمركز الـ 

والسعودية  العراقكل من  19عالمياً(، والمركز الـ  176% )3.4 لبنان 18عالمياً(، والمركز الـ  172% )4.3 البحرين

  عالمياً لكل منهما(. 178% لكل منهما )0.0

ً  اليها ينظر التي الوزاراتيظهر إنفكاكاً بطيئاً عن  كوزيرات الحكومات تشكيل في النساء مشاركة إن ( صحيح غير وهو) تقليديا

 109  هنالكف والخارجية، والداخلية كالدفاع سيادية كوزارات تصنف التي تلك عن وتبتعد النساء إختصاص من أنها على

 وزيرة للبيئة 95و ، اإلعاقة وذوي والمسنين والشباب والطفل األسرة مجال في وزيرات 107 إجتماعية شؤون وزيرات

 ،للتعليم وزيرة 79و ،والتجارة للصناعة وزيرة 84و ،والتدريب والعمل للتشغيل وزيرة 87و ،والطاقة الطبيعية والمصادر

وزيرة للبحث  61و ، الخارجية للشؤون وزيرة 63و ، للثقافة، وزيرة 70و ، الجنسين بين والمساواة المرأة لشؤون وزيرة 76و

وتوزعت باقي الوزيرات على وزارات متنوعة بما فيها العدل والدفاع وحقوق االنسان والنقل   ، للصحة وزيرة 53و والتنمية،

   واإلسكان واإعالم والشؤون البرلمانية.

  البرلماني للنساء العربياتالتمثيل 
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إرتفع ليصل الى  المنتخبة المجالس في النسائي للتمثيل العالمي المعدل أن الى الخريطة تشير البرلمانات مستوى على أما

 وهي التشريعية المجالس من% 42.5 نسبته ما النساء تشكل حيث الرقم هذا عن كثيراً  تبعد اإلسكندنافية الدول أن إال. 24.3%

 في النساء نسبة تمثيل أن الى" تضامن" وتنوه %.30 وهي المتحدة األمم حددتها التي الحرجة الكتلة تجاوزت قد تكون بذلك

  %.18.1وصلت الى  العربية بشقيه البرلمانات

 المجالس فقط ذلك ويشمل) النيابي المجلس في النساء مشاركة حيث من العربية الدول بين األول المركز تونس إحتلت هذا وقد

 تونس تلى عالمياً(، 29) %35.9 بلغت فيه النساء مشاركة ونسبة ،(األعيان دون النواب مجالس أو واحدة غرفة من المكونة

% 25.2 العراقعالمياً(،  66) %25.8 الجزائر عالمياً(، 65) %26.2 جيبوتي عالمياً(، 58) %27.7 السودان من كل

موريتانيا  عالمياً(، 98% )20.5 المغربعالمياً(،  85% )22.5 اإلمارات عالمياً(، 74% )24.4عالمياً(، الصومال  68)

في  األردن عالمياً(، 129% )16ليبيا  عالمياً، 106 (الشورى مجلس في% 19.9) السعودية عالمياً(، %100 )20.3

 عالمياً(، 136% )14.9 مصر (،عالمياً  133% )15 البحرين عالمياً(، 132% )15.4 عربياً وبنسبة تمثيل 12المركز الـ 

 عالمياً(، 184% )4.7لبنان  عالمياً(، 179% )6.1القمر  جزر عالمياً(، 167% )9.8 قطر عالمياً(، 145% )13.2 سوريا

 وضع اإلحصائيات تشمل لمو عالمياً(، 190% )0.3عالمياً(، اليمن  189% )1.2ُعمان  عالمياً(، 186% )4.6 الكويت

 .الفلسطيني التشريعي المجلس

 النسائية الكوتا مصطلح ويستخدم حصة، أو نصيب ويعني األصل، التيني مصطلح( quota) الكوتا أن الى يشار
 وتذليل البلدية والمجالس كالبرلمانات للنساء المنتخبة الهيئات مقاعد من محدد عدد أو نسبة تخصيص إلى لإلشارة
 معاني من معنى أي يحمل ال حل وهو القرار، صنع لمواقع النساء وصول لضمان وذلك المشاركة، هذه أمام العقبات
 حل أنه كما إال، ليس األدنى الحد تمثل نسبة بإعتبارها النيابية المجالس مقاعد باقي على المنافسة من النساء حرمان
 الحياة في المشاركة عن وعزوفهن السياسية الحياة في النساء مشاركة ضعف مشكلة معالجة الى يهدف مؤقت مرحلي

 الفعالة المشاركة وعدم والتهميش اإلقصاء من وللحد القرار، صنع مراكز الى الوصول على المنافسة وفي السياسية
 .بها المعترف واإلقتصادية التنموية الجهود في

 بين المساواة ولتحقيق ، وحقيقية مستدامة تنمية أجل من للنساء السياسية المشاركة ضرورة على الدولية المرجعيات وتشدد

 المساواة تحقيق يمكن ال أنه الى 1995 عام للمرأة الرابع الدولي المؤتمر عن المنبثق بكين عمل منهاج أشار فقد ، الجنسين

 .القرار صنع مواقع جميع في للنساء حقيقي وإدماج فعلية مشاركة دون والسالم والتنمية
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 القسم الخامس
 السياسيةالمشاركة مؤشرات 

 

 .2020التي سيتم أعتمادها وتعبئتها عند صدور تقرير  السياسيةمؤشرات المشاركة 

سنة  إسم المؤشر الرقم

 األساس

آخر 

إحصائيات / 

تعديالت / 

 تدابير

 المرجعية الدولية )مالحظات( المصدر التردد

 المشاركة السياسية للنساء

وجود نظام كوتا في  1

التشريعات اإلنتخابية 

 )التشريع / النسبة(

 نعم

 ال

 غير ذلك

: نسبة 1-5-5المؤشر العالمي    

المقاعد التي تشغلها النساء في 

البرلمانات الوطنية والحكومات 

 المحلية 

وجود  إمرأة في رئاسة  2

 مجلس النواب 

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  إمرأة في رئاسة  3

 مجلس األعيان 

 نعم

 ال

 غير ذلك
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النساء في مجلس نسبة  4

 النواب )%(

2019     

نسبة النساء في مجلس  5

 األعيان )%(

2019     

نسبة النساء في لجان مجلس  6

 النواب )%(

2019     

نسبة النساء في لجان مجلس  7

 األعيان )%(

2019     

وجود أمرأة في رئاسة  8

 الحكومة

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

نسبة النساء في مناصب  9

)أسماء الوزارات  وزارية

 التي تشغلها النساء( )%(

نسبة  2-5-5المؤشر العالمي     2019

النساء في المناصب االدارية من 

أجندة التنمية المستدامة، المحور 

السياسي ومواقع القرار في اعالن 

  1995ومنهاج عمل بيجين 

نسبة النساء في مواقع العليا  10

لصنع القرار السلطة 

القضائية )الرئيسات في 

المحاكم، النيابة عامة، 

المجلس القضائي، المعهد 

القضائي، المحكمة 

 الدستورية( )%(

2019     

نسبة النساء في المراكز  11

القيادية )الفئة األولى( في 

 القطاع الحكومي )%(

2019     

القطاع  نسبة النساء في 12

األمني )األمن العام / الدرك / 

المخابرات العامة / الجيش / 

 الدفاع المدني...(  )%(

2019     

نسبة النساء السفيرات /  13

رئيسات البعثات الدبلوماسية 

)%( 

2019     

نسبة النساء عضوات  14

 المجالس البلدية )%(

2019     

نسبة النساء عضوات  15

 المجالس المحلية )%(

2019     

نسبة النساء عضوات  16

 مجالس المحافظات )%(

2019     
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نسبة النساء رئيسات  17

 المجالس البلدية )%(

2019     

نسبة النساء رئيسات  18

 المجالس المحلية )%(

2019     

نسبة النساء رئيسات مجالس  19

 المحافظات )%(

2019     

نسبة النساء في عضوية  20

 السياسية )%(األحزاب 

2019     

نسبة النساء رئيسات  21

 األحزاب السياسية )%(

2019     

 وصول النساء وتمتعهن بحق المشاركة السياسية

نسبة النساء في لجان الحوار  22

 والسياسات الوطنية

2019     

نسبة النساء من مجموع  23

الباحثين في مراكز الدراسات 

 الرسمية )%( 

2019     

نسبة النساء من مجموع  24

الباحثين في مراكز الدراسات 

الخاصة بما فيها المؤسسات 

 غير الحكومية )%( 

2019     

وجود  تدابير و / أو  25

إجراءات تضمن مشاركة 

 حرة للنساء كناخبات

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  تدابير و / أو  26

إجراءات تضمن مشاركة 

 حرة للنساء كمرشحات

 نعم

 ال

 ذلكغير 

    

 النساء المرشحات

نسبة النساء الالتي ترشحن  27

في اإلنتخابات البلدية ضمن 

 قوائم األحزاب )%(

2019     

نسبة النساء الالتي ترشحن  28

في إنتخابات الالمركزية 

 ضمن قوائم األحزاب )%(

2019     

نسبة النساء الالتي ترشحن  29

في إنتخابات مجلس النواب 

 األحزاب )%(ضمن قوائم 

2019     
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نسبة الموازنة المخصصة  30

للنساء المرشحات بقوائم 

األحزاب من اجمالي الموازنة 

االنتخابية للحزب )البلدية 

والالمركزية ومجلس النواب( 

)%( 

2019     

نسبة إنفاق النساء  31

المرشحات على حمالتهن 

االنتخابية مقارنة بنسبة 

إنفاق الرجال )البلدية 

والالمركزية ومجلس النواب(  

 )%( 

2019     

وجود تشريعات تحدد السقف  32

األعلى لإلنفاق على الحمالت 

 االنتخابية

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

عدد برامج بناء قدرات  33

النساء المرشحات الدارة 

الحمالت وكسب التأييد آخر 

 شهراً  12

2019     

 النساء في النقابات المهنية والعمالية ومؤسسات المجتمع المدني

نسبة النساء في عضوية  34

 النقابات العمالية )%(

2019     

نسبة النساء رئيسات  35

 النقابات العمالية )%(

2019     

نسبة النساء في عضوية  36

 النقابات المهنية )%(

2019     

نسبة النساء رئيسات  37

 النقابات المهنية )%(

2019     

نسبة النساء في عضوية  38

مؤسسات المجتمع المدني 

)%( 

2019     

نسبة النساء رئيسات  39

مؤسسات المجتمع المدني 

)%( 

2019     

 المستويات العربية والدولية واألمميةمشاركة النساء على 

نسبة النساء في مواقع صنع  40

القرار بالمنظمات الدولية 

 واألممية 

2019     
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نسبة النساء في مواقع صنع  41

القرار بالمنظمات العربية 

 واإلقليمية

2019     

نسبة النساء في الوفود  42

 الرسمية خارج األردن

قرار مجلس األمن حول المرأة     2019

والسالم واألمن )القرار رقم 

(، والقرار رقم  2000) 1325

( ، والقرار رقم 2008)   1820

 1889( .والقرار 2009) 1888

 1960( والقرار 2009)

 2106( والقرار 2010)

 2122( والقرار 2013)

(2013 ) 

نسبة النساء في مهام حفظ  43

 السالم

 

قرار مجلس األمن حول المرأة     2019

والسالم واألمن )القرار رقم 

(، والقرار رقم  2000) 1325

( ، والقرار رقم 2008)   1820

 1889( .والقرار 2009) 1888

 1960( والقرار 2009)

 2106( والقرار 2010)

 2122( والقرار 2013)

(2013 ) 

 اإلعالم والمشاركة السياسية للنساء 

نسبة ظهور  النساء  44

المرشحات  في البرامج 

اإلعالمية مقارنة مع الرجال 

خالل انتخابات مجلس النواب 

 )الوسيلة االعالمية / النسبة( 

2019     

نسبة ظهور  النساء  45

المرشحات  في البرامج 

اإلعالمية مقارنة مع الرجال 

خالل االنتخابات البلدية 

 )الوسيلة االعالمية / النسبة( 

2019     

نسبة ظهور  النساء  46

المرشحات  في البرامج 

اإلعالمية مقارنة مع الرجال 

خالل انتخابات الالمركزية 

 )الوسيلة االعالمية / النسبة( 

2019     

عدد البرامج اإلعالمية التي  47

تناولت قضايا المشاركة 

 12السياسية للنساء آخر 

 شهراً 

2019     
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 والتحالفات برامج الرصد والمتابعة

وجود تحالفات وطنية لزيادة  48

 المشاركة السياسية للنساء

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  وحدات رصد ومتابعة  49

لمشاركة النساء السياسية في 

 األليات الوطنية

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

وجود  وحدات رصد ومتابعة  50

لمشاركة النساء السياسية في 

مؤسسات المجتمع المدني 

 المعنية بالمرأة

 نعم

 ال

 غير ذلك

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم السادس

 اإلستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات 6-1

 :خلص التقرير الى االستنتاجات التالية

  ضعف أو إنعدام تحليل البيانات وتوفيرها على أساس النوع االجتماعي بما فيها البيانات المصنفة على أساس الجنس

 والعمر.

  السلطة )مواقع صنع القرار( محرك أساسي في أي سياسات عامة للمساواة القائمة على النوع االجتماعيزالقوة أو 

  ما بين الرجال والنساء فالسياسات القائمة على النوع االجتماعي تخص كال الجنسين العمل التشاركي هنالك عقبات أمام

. 

  القائمة على النوع االجتماعي عديدة ومتشابكة.تدابير وإجراءات إزالة العقبات من اجل سياسات المساواة 

  بسبب التمييز والعنف وعدم المساواة بين الجنسين في مختلف المجاالت تؤثر سلباً على عوامل الخطورة العديد من

 . السياسات

 .ضعف في تحليل عوامل الخطورة وكيفية التعامل معها من أجل سياسات للمساواة القائمة على النوع االجتماعي  
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  ضعف الشراكات والتعاون في أي سياسات قائمة وعلى وجه الخصوص ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات

 المجتمع المدني.

  ضعف التقييم والمراجعة والرصد للسياسات الحالية وضعف البناء على السياسات السابقة في محاور مراعية للنوع

 االجتماعي.

 اسات أو المكلفين بتنفيذها خاصة في مجال النوع االجتماعي.هنالك ضعف في قدرات القائمين على السي 

  هنالك ضعف قي قدرات النساء القياديات وكيفية إستغالل مواقعهن للوصول الى سياسات المساواة القائمة على النوع

 االجتماعي.

  النوع االجتماعي.عدد من المؤشرات ال يوجد بيانات عنها مما ينعكس سلباً على سياسات المساواة القائمة على 

 .أغلب السياسات الحالية ال تتضمن مؤشرات أو خطط تنفيذ زمنية وال ترتب أي مسؤوليات أخالقية أو مهنية 

  الكثير من السياسات الحالية المتعددة القطاعات تعاني من ضعف في التنفيذ لعدم وضوح مسؤوليات كل قطاع أو بسبب

 ضعف التنسيق.

 التوصيات 6-2

 :ت، فأن التقرير يوصي بما يليستنتاجاإلاوبناءاً على 

 في مجال التشريعات

على الحكومة ومجلس النواب التعبير عن اإلرادة السياسية القائمة على اإللتزام الواضح والفعال من أجل تجويد التشريعات 

فورية من خالل تعديل وتجويد ، وذلك بإتخاذ تدابير وإجراءات في مجال المشاركة السياسية والعامة المراعية للنوع االجتماعي

 التشريعات لضمان المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.

 إتباع نهج مؤسسي مستدام وملزم في مجال السياسات

أو إستراتيجية وطنية شاملة تشترك في صياغتها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية /على الحكومة تبني سياسة عامة وطنية و

والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة أفقياً وعامودياً، الى جانب اإلعالم، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، 

 .ي مجال السياساتمراعاة النوع االجتماعي بشكل مستدام وملزم خاصة فوتأخذ بعين اإلعتبار 

والبرامج والخطط التنفيذية التي  المراعية للنوع االجتماعي على الحكومة التأكد من سالمة الروابط القائمة ما بين السياساتو

 .بما فيها عملية التقييم والرصد والمتابعة تقوم بها، لضمان التكاملية والشمولية والفعالية

 التدريب

وضع السياسات العامة و/أو تنفيذها وبناء قدراتهم ات المجتمع المدني تدريب القائمين على على المؤسسات الحكومية ومؤسس

 .هذا المجالالتركيز على برامج التوعية والتثقيف في في مجال السياسات المراعية للنوع االجتماعي. و

 التعاون والتشبيك والشراكات

القطاع الخاص العمل على بناء الشراكات، والتشبيك فيما بينها، على جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني و

للوصول الى سياسات مراعية للنوع والتعاون وتبادل المعلومات التي من شأنها إحداث التغييرات الجذرية والشاملة والمستدامة 

 االجتماعي قابلة للتنفيذ والتقييم والرصد والمتابعة.

، وعقد اللقاءات التدريبية والتوعوية للقائمين عليها، بما فيها دراسة قصص النجاح، تبادل الخبرات بين هذه المؤسساتو

 واإلخفاقات الموجودة وطرق ووسائل التطوير والتحديث على كافة السياسات واإلجراءات والتدابير المتخذه.
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 المتابعة والتقييم

على توفير األرقام واإلحصائيات المجمعة من مختلف يقوم  للسياسات العامة المراعية للنوع االجتماعيإنشاء مرصد وطني 

 المؤسسات ذات العالقة، ويقوم بتحليلها، ويقدم بناءاً عليها توصيات تتعلق بتطوير وتحديث السياسات والبرامج والخطط التنفيذية.

 .رصد وتقييم األثر، ومدى التقدم المحرزالتطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات القياس تساعد على و

 اإلعالم

بأهمية السياسات المراعية للنوع التعاون مع اإلعالم بمختلف أشكاله، المرئي والمسموع والمقروء وااللكتروني من أجل التوعية 

السياسات العامة المراعية للنوع تنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول االجتماعي، والرقابة على تنفيذها. و

 ة المسؤولية األخالقية للجهة أو الجهات المسؤولة عن تنفيذها.االجتماعي، وإبراز أهمي

دورها في الرقابة على اإلستثمار في فعالية أدوات التواصل االجتماعي كأحد أهم ادوات التغيير المجتمعي، والعمل على إبراز 

 السياسات العامة المراعية للنوع االجتماعي.


