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تقديم

يــأيت هــذا الكتــاب مبناســبة االحتفــاالت مبئويــة الدولــة األردنيــة، وبدعــم وكالــة التعــاون اإلســبانية ضمــن برنامــج "عــن عــى 

النســاء"، وإهتامــاً مــن جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين مبشــاركة النســاء األردنيــات يف الحيــاة العامــة ، كــا يــأيت كمحاولــة 

لتوثيــق أدوار النســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية قبيــل وبعــد تأســيس إمــارة رشق األردن عــام 1921، هــذه املحاولــة التوثيقيــة 

األوليــة أظهــرت تقصــراً وضعفــاً قــد يصــل حالــة مــن انعــدام  عمليــات التدويــن والتوثيــق الخطــي عــى الرغــم مــن مشــاركة 

النســاء الفاعلــة يف بنــاء الحضــارات املختلفــة عــى أرض األردن كالحضــارة النبطيــة، اىل جانــب مــا أثبتتــه املكتشــفات األثريــة 

خاصــة يف منطقــة عــن غــزال، ســواء أكان ذلــك حكــاً أو إبــداءاً للمشــورة أو مشــاركة يف الصناعــة والتجــارة والتملــك، والفنــون 

واملوســيقى، وغرهــا مــن املجــاالت. 

إن مــا تــم جمعــه يف هــذا الكتــاب عــن بطــوالت النســاء األردنيــات يف مقاومــة االحتــال العثــاين وخــال الثــورات الصغــرى 

ــر  ــة ومل تقت ــية مشــاركة حقيقي ــة والسياس ــاة العام ــاركن يف الحي ــى أن النســاء ش ــؤرش ع ــة، ي ــل تأســيس الدول ــرى قبي والك

أدوارهــن عــى دورهــن يف األرسة ورعايــة األطفــال، وإن كانــت أعــال الرعايــة والعنايــة هامــة وأساســية إال أنهــا ال تعكــس الواقــع 

الــذي عاشــته النســاء، بصــورة متكاملــة ، وال تنصفهــن يف إبــراز حضورهــن بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش عــى الســاحة العامــة، 

فــا ميكــن طمــس بصــات النســاء يف املقاومــة والصمــود واإلعــار وبنــاء الدولــة ملجــرد عــدم توثيــق وتدويــن مــا قمــن بــه يف 

مختلــف املجــاالت وعــى كافــة املســتويات.

ويؤكــد هــذا الكتــاب عــى الحاجــة املاســة للبحــث والتمحيــص املعمــق ألدوار النســاء يف فــرات هامــة قبيــل وبعــد تأســيس 

ــم الرجــوع اليهــا والحصــول عليهــا عــن  ــة، وقــد يكــون مســتغرباً الحديــث يف أغلــب املراجــع والكتــب التــي ت ــة األردني الدول

بــدء مشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية بعــد عــام 1945 ، فمشــاركتهن إمتــدت ملئــات الســنن قبــل هــذا التاريــخ 

ــروري اللجــوء اىل  ــن ال ــون م ــد يك ــل هــذه املشــاركة، وق ــواة للتوســع يف تفاصي ــه ن ــى أن ــاب ع ــار الكت ــا يســتدعي إعتب م

تدويــن التاريــخ الشــفهي للرجــال والنســاء الذيــن عــارصوا هــذه الحقــب الزمنيــة، وإعــادة التحقــق والتحليــل للوثائــق واملصــادر 

ــق ذاكــرة األجــداد  ــدات واألحفــاد للعــب دور يف توثي ــز الحفي ــك تحفي ــة وإعــادة قراءتهــا مــن منظــور نســوي ، وكذل التاريخي

والجــدات او كبــار الســن ممــن تتوفــر لهــم خزائــن للذاكــرة والصــور والحكايــات الشــفوية املتناقلــة واألدب الشــفوي املتــداول 

ــا تســليط الضــوء مبــا يكفــي  ــة ميكنه ــة معرفي ــة إىل توفــر حصيل ــة والتوثيقي ــة واألكادميي ــؤدي الجهــود البحثي ــا أمــل أن ت وكلن

عــى إدوار النســاء يف الحيــاة العامــة السياســية واملدنيــة والثقافيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة للنســاء ومســاهاتهن الحقيقيــة يف 

الحيــاة العامــة والسياســية التــي أهملهــا املؤرخــون والباحثــون يف ظــل نــدرة عــدد النســاء يف هذيــن املجالــن .
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مل يتنــاول هــذا الكتــاب مشــاركة صاحبــات الجالــة والســمو امللــكات واألمــرات مــن العائلــة امللكيــة الهاشــمية  دون إغفــال 

الــدور الكبــر لتوجيهاتهــن وقيادتهــن وحرصهــن عــى دعــم املبــادرات والتوجهــات اإليجابيــة نحــو املــرأة ومشــاركتها وحقوقهــا، 

ــا أن األمــر يتطلــب جهــوداً بحثيــة متخصصــة يتوفــر لهــا الوقــت الــكاف وحرصــا عــى عــدم الوقــوع يف أخطــاء مــن  العتقادن

جهــة ولعــدم القــدرة عــى الوصــول اىل املراجــع املطلوبــة خــال الوقــت املخصــص إلعــداده مــن جهــة ثانيــة، ونحــن نعلــم علــم 

ــر  ــا األث ــة كان له ــاة العامــة، هــي أدوار محوري ــة والسياســية ويف الحي ــة والســمو االجتاعي ــات الجال ــأن أدوار صاحب اليقــن ب

األكــر والهــام وال زال يف تشــجيع النســاء األردنيــات لإلنخــراط يف الشــأن العــام واملشــاركة بــكل قوتهــن يف الحيــاة االقتصاديــة 

ــة  ــع إمكاني ــعة م ــة وموس ــة منفصل ــاج اىل دراس ــاركة تحت ــذه املش ــة ه ــة، وإن تغطي ــة العام ــية واملدني ــة والسياس واالجتاعي

الوصــول اىل كافــة الوثائــق امللكيــة والرســمية واألهليــة. 

لقــد تــم تقســيم الكتــاب عــى مراحــل مشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية اىل ســبع مراحــل، أولهــا مرحلــة إثبــات 

الــذات وقــدرة النســاء عــى املشــاركة يف الحيــاة العامــة )1828-1920(، ومرحلــة بنــاء قــدرات النســاء يف املجــاالت التعليميــة 

ــم  ــي والتنظي ــة الوع ــة )1931-1945(، ومرحل ــة واالجتاعي ــال التطوعي ــاركة يف األع ــة املش ــة )1921-1930(، ومرحل والصحي

الســيايس والوطنــي للنســاء )1946-1973(، ومرحلــة مشــاركة النســاء السياســية ويف إدارة الشــأن العــام )1974-1988(، ومرحلــة 

البنــاء املؤســي ملشــاركة النســاء السياســية ويف الحيــاة العامــة )1989-2003(، ومرحلــة تعزيــز املســاواة بــن الجنســن ومتكــن 

ــاء )2020-2004(. النس

ــز مشــاركة النســاء يف  ــاث ســنوات يف إطــار برنامــج عــن عــى النســاء لتعزي ــوداً اســتمرت ث ــاب جه ــوج إصــدار هــذا الكت يت

الحيــاة العامــة والسياســية وزيــادة متثيلهــا يف مختلــف املجالــس والهيئــات التمثيليــة والرنامــج تســانده جهــود عــرات الهيئــات 

النســائية والشــبابية والتنمويــة مــن مختلــف محافظــات اململكــة وهــم عضــوات وأعضــاء تحالــف عــن عــى النســاء وبرنامــج 

ــات ورغــم أن املــروع شــارف  ــات األردني ــدى الناخب ــة إىل منت ــوع االجتاعــي إضاف ــات مــن منظــور الن ــة عــى االنتخاب الرقاب

عــى االنتهــاء، ال بــد لنــا مــن تجديــد االلتــزام مبواصلــة جهــود برنامــج عــن عــى النســاء لتحقيــق غاياتــه وأهدافــه يف تعزيــز 

مشــاركة املــرأة األردنيــة يف الحيــاة العامــة والسياســية بفعاليــة وبصــورة تعــزز قيــادة النســاء نحــو التنميــة املســتدامة وتعزيــز 

الدميقراطيــة واملشــاركة وترســيخ حقــوق اإلنســان وتحقيــق العدالــة االجتاعيــة واملســاواة وتعزيــز ســيادة القانــون والحكومــة 

ــا  ــة منجزاتن ــات وحاي ــة التحدي ــن مواجه ــث نتمك ــات بحي ــة بثب ــة الثاني ــة املئوي ــور بواب ــا رشوط مســبقة لعب والنزاهــة وكله

والتقــدم نحــو أحامنــا وطموحاتنــا ونحــن نعــرف حجــم التحديــات ومنلــك العزميــة واإلرادة للمــي قدمــاً ... 

جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين ممثلــة برئيســتها وأعضــاء وعضــوات هيئاتهــا اإلداريــة والعامــة والعامــات والعاملــن فيهــا 

يتقدمــون بالشــكر والتقديــر للزميــات والزمــاء الذيــن واللــوايت اســهموا / أســهموا يف إعــداد هــذا الكتــاب ومنهــم بشــكل خــاص 

كلثــم مريــش، منــر إدعيبــس وسوســن املطــر. 

كــا تشــكر الجمعيــة الجهــات املانحــة والداعمــة ملروعهــا وجميــع رشكائهــا يف إطــار برنامــج عــن عــى النســاء وتتطلــع إىل 

مواصلــة هــذا الجهــد البحثــي بأبحــاث متخصصــة معمقــة تحتــاج إليهــا األجيــال وتســتحقها املــرأة األردنيــة واملجتمــع والدولــة. 

أسمى خرض

 الرئيسة التنفيذية ومستشارة جمعية "تضامن"
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مقدمة

مبناســبة احتفــاالت اململكــة األردنيــة الهاشــمية مبئويــة الدولــة )1921-2021(، يــأيت هــذا الكتــاب لتســليط الضــوء عــى مشــاركة 

النســاء األردنيــات يف الحيــاة العامــة والسياســية خــال 100 عــام، وذلــك كجــزء مــن أنشــطة مــروع "عــن عــى النســاء" الــذي 

تنفــذه جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين ضمــن برنامــج االتحــاد األورويب لدعــم املؤسســات الدميقراطيــة األردنيــة والتنميــة 

وبالراكــة مــع الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة )AECID( بهــدف املســاهمة يف تحســن البيئــة السياســية 

التــي تدعــم املشــاركة الفعالــة للنســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية.

ــرة  ــارة رشق األردن، ولف ــيس إم ــل تأس ــية قب ــة والسياس ــاة العام ــاء يف الحي ــاركة النس ــاب مش ــن الكت ــم األول م ــاول القس وتن

إمتــدت اىل أكــر مــن 90 عامــاً عــى الرغــم مــن وجــود دالئــل أثريــة تؤكــد عــى أن مشــاركتهن ضاربــة يف القــدم، كتاثيــل عــن 

غــزال )7500-8000 قبــل امليــاد( ومملكــة األنبــاط )169-106 بعــد امليــاد(، ولعــل العاملــة واألديبــة األردنيــة عائشــة الباعونيــة 

)باعــون مــن قــرى عجلــون( التــي ولــدت وتوفيــت يف دمشــق )1460-1517م( وعاشــت يف القاهــرة ودرَســت يف مســاجد القاهــرة 

أبــرز مثــال عــى ذلــك. 

ــور  ــا الضم ــة كخــرة املدادحــة )1828( وعلي ــية هام ــة وسياس ــن أدوراً عام ــات كان له ــى نســاء أردني ــا وســلط الضــوء ع ك

)1834( ومــوزة العبيــدات )1857( ومشــخص وبنــدر وشــفق املجــايل، ونســاء بنــي عطيــة والحويطــات )1910( ونســاء النعيــات 

)1916(، ونســاء الحجايــا )1917(، ونســاء الطفيلــة )1918(، كــا كان للنســاء دور يف الحيــاة االقتصاديــة، ويعتــر التعليــم املدخــل 

األهــم ملشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية، حيــث دارت نقاشــات مبشــاركة وفــد مــن رشق األردن يف املؤمتــر الســوري 

)1919-1920( ملنــح النســاء املتعلــات حــق االنتخــاب يف مســودة دســتور اململكــة العربيــة الســورية، وهــو املؤمتــر الــذي أختــر 

فيــه األمــر فيصــل ملــكاً دســتورياً.  

وتنــاول القســم الثــاين مرحلــة تأســيس إمــارة رشق األردن التــي شــهدت نهضــة تعليميــة لإلنــاث، وشــكل عــام 1923 أول مجلــس 

للمعــارف، وصــدر قانــون التدريســات االبتدائيــة املؤقــت )1926(، ووصــل عــدد مــدارس اإلنــاث الحكوميــة اىل 10 مــدارس وعــدد 

ــع  ــدرايس 1935-1936م إرتف ــام ال ــدرايس 1932-1933. ويف الع ــام ال ــة يف الع ــات 25 معلم ــدد املعل ــة وع ــات 922 طالب الطالب

عــدد املــدارس الخاصــة اىل 118 مدرســة، وعــدد املعلمــن واملعلــات اىل 214، وعــدد الطــاب والطالبــات اىل 5612، وهــو عــدد 

يقــارب عــدد الطــاب والطالبــات يف املــدارس الحكوميــة لــذات العــام الــدرايس. وعملــت النســاء يف التجــارة والصناعــة والزراعــة، 

كــا متلكــن األرايض اىل جانــب الرجــال.

وخــال عــام 1930 شــاركت النســاء األردنيــات يف املؤمتــر النســايئ الرقــي األول )1930( الــذي عقــد يف دمشــق وناقــش قضايــا 

اجتاعيــة كالعــزوف عــن الــزواج وتعــدد الزوجــات وحريــة املــرأة يف إختيــار الــزوج، وقضيــة الطــاق والتعويــض عــن الطــاق 

ــة  ــرة القضي ــد يف القاهــرة لن ــذي عق ــام 1938 وال ــي ع ــات يف املؤمتــر النســايئ الرق ــا شــاركت النســاء األردني التعســفي، ك

الفلســطينية.
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ــاول تطــور  ــددة، وتن ــة والسياســية يف مجــاالت متع ــاة العام ــاب يف مشــاركة النســاء يف الحي ــن الكت ــث م وبحــث القســم الثال

الحركــة النســائية األردنيــة، والتمثيــل النســايئ يف الرملــان )املجالــس االستشــارية، مجلــس األعيــان، مجلــس النــواب(، والتمثيــل 

النســايئ يف البلديــات واملجالــس املحليــة ومجالــس املحافظــات، ومتثيلهــن يف مجلــس الــوزراء، ويف األحــزاب السياســية، والنقابــات 

املهنيــة، والســلطة القضائيــة، واإلدارة العليــا يف القطــاع العــام، ويف غــرف الصناعــة والتجــارة، ويف القطــاع الخــاص، ويف القطــاع 

العســكري واألمنــي، ويف الســلك الدبلومــايس واملحافــل الدوليــة.

ــة امللــك  وأشــار القســم الرابــع واألخــر اىل أن النســاء رشيــكات يف الدميقراطيــة واملواطنــة، وركــز عــى األوراق النقاشــية لجال

عبداللــه الثــاين، وإســتعرض املراحــل الزمنيــة ملشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية، وســلط الضــوء عــى التقــدم املحــرز 

ــة حقــوق اإلنســان خــال املراجعــة  ــي قــدم اىل لجن ــر وطن ــاة العامــة والسياســية وفقــاً آلخــر تقري ــات يف الحي للنســاء األردني

الدوريــة الشــاملة، كــا تنــاول توصيــات اآلليــات الدوليــة لــأردن خاصــة لجنــة حقــوق اإلنســان واللجنــة املعنيــة بالقضــاء عــى 

كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة.

وشملت مراحل مشاركة النساء يف الحياة العامة والسياسية:

ومــن اإلســتنتاجات الهامــة التــي توصــل اليهــا الكتــاب وجــود هيمنــة ذكوريــة واضحــة يف كتابــة التاريــخ وتوثيقــه، األمــر الــذي 

يفــر بطريقــة أو بأخــرى ســواء عــن قصــد أو بــدون قصــد عــدم توثيــق وتأريــخ مشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية 

ال ســيا يف فــرات زمنيــة معينــة. كــا ويفــر مــن جهــة ثانيــة بــأن النســاء كان لهــن ادوراً هامــة يف الحيــاة العامــة والسياســية، 

ــة  ــاة العام ــاء يف الحي ــاء ألدوار النس ــش و / أو إقص ــك تهمي ــل. وهنال ــكل كام ــة أو بش ــق مبوضوعي ــذه األدوار مل توث ــن ه لك

ــة عــن أدوار الرجــال، لكــن هــذه  ــة يف القــدم، ادوراً ال تقــل أهمي ــة ضارب ــات تاريخي والسياســية، حيــث كان للنســاء ويف حقب

األدوار مل تأخــذ حقهــا يف التأريــخ، ومــن هــذه األدوار مشــاركة النســاء يف مقاومــة اإلحتــال العثــاين، اىل جانــب أدوار الظــل التــي 

كانــت تقــوم بهــا النســاء خاصــة األمهــات والزوجــات والتــي قدمــن مــن خالهــا النصــح واملشــورة للرجــال.

1828-1920 مرحلة إثبات الذات وقدرة النساء عى املشاركة يف الحياة العامة 

1931-1945 مرحلة املشاركة يف األعال التطوعية واالجتاعية 

1989-2003 مرحلة البناء املؤسي ملشاركة النساء السياسية واملشاركة يف الحياة العامة 

1930-1920 مرحلة بناء قدرات النساء يف املجاالت التعليمية والصحية 

1974-1988 مرحلة املشاركة السياسية للنساء وإدارة الشأن العام 

1946-1973 مرحلة الوعي والتنظيم السيايس والوطني للنساء 

2004-2020 مرحلة تعزيز املساواة بن الجنسن ومتكن النساء 
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كــا مل يحــظ التأريــخ الشــفوي ملشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية باإلهتــام الــازم عــى الرغــم مــن وجــود بعــض 

املبــادرات، واظهــر الكتــاب بــأن مطالبــة النســاء بحقوقهــن السياســية هــي مطالبــات عربيــة وليســت غربيــة، حيــث ســبقت 

هــذه املطالبــات حصــول العديــد مــن النســاء يف أوروبــا وأمريــكا عــى حقوقهــن السياســية، األمــر الــذي يؤكــد بــأن مطالبــات 

النســاء ومشــاركتهن الفعليــة ســبقت العــام 1945 بعقــود متعــددة، كــا أن مارســات العنــف والتحــرش بالنســاء ملنعهــن مــن 

املشــاركة يف الحيــاة العامــة والسياســية تعــود لتاريــخ ســابق عــى تأســيس إمــارة رشق األردن.

ــاة العامــة والسياســية، وشــاركن بالفعــل يف الصناعــة  ــم هــو املدخــل األســايس ملشــاركة النســاء يف الحي وكان واضحــاً أن التعلي

والتجــارة والعمــل والزراعــة ومقاومــة اإلحتــال، األمــر الــذي مل تنجــح معــه عمليــة إختــزال مشــاركتهن عــى األعــال التطوعيــة 

والخريــة واالجتاعيــة.

إن مطالبــات النســاء بحقوقهــن السياســية هــي مطالبــات أردنيــة قبــل أن تكــون مطاليــات دوليــة، فقــد حصلــت النســاء عــى 

حقهــن يف االنتخــاب والرشــح عــام 1974، فيــا عقــدت مؤمتــرات األمــم املتحــدة للمــرأة كل خمــس ســنوات إبتــداءاً مــن عــام 

1975، وتــم إقــرار العقــد الــدويل للمــرأة للفــرة )1975-1985(، وصــدرت إتفاقيــة القضــاء عــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 

عــام 1979.

وكان للتريعــات والسياســات الحكوميــة عــى مــدى 100 عــام دور يف الحــد مــن مشــاركة النســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية، 

لكنهــا مل متنعهــا، خاصــة قوانــن االنتخــاب واألحــزاب السياســية والعمــل والجمعيــات والتعليــم.

 ويف هــذا الصــدد نذكــر مــا حصــل مــع الســيدة هيفــاء البشــر حيــث "تزوجــت عــام 1954 مــن الدكتــور محمــد البشــر وانتقلــت 

ــة اســتئناف  ــا مــن عــدم إمكاني ــا لنابلــس وضيقه ــدة وحنينه ــة جدي ــم يف بيئ ــن التأقل ــا ب ــة الســلط، وم للعيــش معــه يف مدين

ــام 1955، وشــاء  ــازن ع ــر م ــا البك ــت ابنه ــل النســاء املتزوجــات- انجب ــذاك يحظــر عم ــون آن ــم -إذ كان القان العمــل يف التعلي

القــدر أن حقــق رغبتهــا بالعــودة للتدريــس، إذ تصــادف شــغور موقــع معلمــة اللغــة اإلنجليزيــة يف املدرســة الثانويــة بالســلط، 

فتطوعــت للعمــل ريثــا يجــدون بديلــة، وعندمــا مل يتمكنــوا صــدر قــرار اســتثنايئ عــام 1956 بتعيينهــا رســميا لتدريــس اللغــة 

اإلنجليزيــة لطالبــات املرحلــة الثانويــة يف الســلط، وكانــت أول امــرأة متزوجــة تنــال هــذا الحــق، وخــال 5 أعــوام أصبحــت أمــا 

لـــ 4 أطفــال ذكــور، وقــد مّكنهــا دعــم زوجهــا مــن مواصلــة التدريــس، وكان وزيــر الربيــة والتعليــم ضــد عمــل املــرأة املتزوجــة، 

فأصــدر عــام 1962 قــرارا تعســفيا بنقلهــا ملدينــة الكــرك، مــا دفعهــا لتقديــم االســتقالة". 

ــا، مــا ادى اىل اإلعــراف  ــة العلي ــع القيادي ــأن النســاء يزاحمــن الرجــال عــى املواق ــك إعتقــاد خاطــئ ب ــك، هنال ــة اىل ذل أضاف

بأدوارهــن االنجابيــة وإنــكار أدورهــن اإلنتاجيــة، ويحــول هــذا اإلعتقــاد اىل جانــب أســباب أخــرى متعــددة دون وصــول النســاء 

اىل مواقــع صنــع القــرار واملشــاركة بفعاليــة يف التنميــة وخاصــة التنميــة املســتدامة.

ومــع ذلــك يــرز هــذا الكتــاب نجاحــات كبــرة للنســاء يف الحيــاة العامــة والسياســية، وال بــد مــن البنــاء عليهــا، والتخــي عــن 

تقديــم النســاء عــى أنهــن ضحايــا، وإمنــا مواطنــات فاعــات ورشيــكات يف كافــة املجــاالت وعــى مختلــف املســتويات.

3
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قرية عني غزال  ودور النساء قبل 10 آالف عام

يشــهد موقــع عــن غــزال األثــري )يف منطقــة رشق عــان(، الــذي يعــود تاريخــه إىل أكــر مــن 10 آالف عــام عــى التقــدم الكبــر 

الــذي طــرأ عــى حيــاة اإلنســان، والتحــول مــن حيــاة التنقــل والرحــال اىل حيــاة اإلســتقرار، والزراعــة، وبنــاء البيــوت الحجريــة 

ذات الغــرف املتعــددة، وأظهــرت املكتشــفات األثريــة لتاثيــل عــن غــزال عــام 1982 والتــي إســتمرت حتــى عــام 1999 )حــوايل 

30 متثــاالً( الــدور البــارز للنســاء يف الزراعــة وتربيــة الحيوانــات بشــكل خــاص، ويف مختلــف مناحــي الحيــاة بشــكل عــام.

وتعــر متاثيــل اإلنــاث )التاثيــل مــن مــادة الجبــس وبعضهــا يصــل طولــه اىل 90 ســنتميراً( يف قريــة عــن غــزال - والتــي جــرى 

ترميمهــا يف لنــدن ومتــت إعادتهــا إىل األردن - عــن أدوار النســاء يف تلــك الفــرة الزمنيــة يف املجتمعــات الزراعيــة، مــا يؤكــد عــى 

أن النســاء والرجــال منــذ قديــم الزمــان لهــم أدوار تكامليــة، وأن دور النســاء ال يقــل أهميــة عــن دور الرجــال خاصة بعــد اإلنتقال 

 مــن حيــاة التنقــل اىل حيــاة اإلســتقرار واإلنتــاج، كــا عرفــت عن غــزال نشــأة وتكويــن التنظيــات االجتاعيــة األوىل يف التاريخ)1(. 

كفايف زيدان، عن غزال قرية أردنية عمرها عرة آالف عام، دراسات يف آثار الوطن العريب  )1(https://bit.ly/3jsocYH

ــرة  ــة يف الف ــدة مناطــق عربي ــاط يف ع ــة األنب قامــت مملك

مــن 169 قبــل امليــاد اىل 106 بعــد امليــاد، شــملت األردن 

وســناء والنقــب وأئجــزاء مــن شــال الجزيــرة العربيــة، 

وكانــت عاصمتهــا مدينــة البــراء الواقعــة يف جنــوب األردن.

وتبــن للنســاء النبطيــات حضــور قــوي عــى مســتويات 

مختلفــة، ومتتعــن بــأدوار بــارزة يف املجتمــع، وكان لهــن 

وكان  بأســائهن،  األمــاك  فكتبــت  القانــوين  االســتقال 

ــم  ــر، وحضــور ســيايس واضــح ت لهــن حضــور موســيقي كب

االســتدالل عليــه مــن خــال العمــات والنقــوش املختلفــة.

النساء يف مملكة األنباط
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الدور السيايس للنساء النبطيات

إن رشعيــة الحكــم يف مــر القدميــة أو البطلميــة كانــت للذكــور فقــط، ومــع ذلــك فقــد وجــدت النســاء فــرص للوصــول إىل ســدة 

الحكــم مــن خــال وصايتهــن عــى أبنائهــن، أو مــن خــال اســرجالهن )حالــة حتشبســوت(، أو مــن خــال خافتهــن ألزواجهــن 

)حالــة نفرتيتــي بعــد وفــاة أخناتــون(، أو مــن خــال زواجهــن مــن إخوتهــن )حالــة كليوباتــرا(، وأكــر مــن ذلــك فقــد وجــدت 

النســاء تقمــص دور الكاهنــات، أو حتــى الربــات أنفســهن )كليوباتــرا تقمصــت دور الربــة إيزيــس أكــر مــن دور امللكــة( للتأثــر 

بشــكل أقــوى عــى العامــة مــن النــاس أو حتــى يف الفضــاء الخــاص)1(.

وعــى ســبيل املثــال كانــت العمــات النبطيــة تعكــس األدوار التــي كانــت تقــوم بهــا النســاء يف مجــال السياســة مبــا 

لهــن مــن نفــوذ وســلطة وقــوة، فكالــدو أو خلــدو( زوجــة امللــك النبطــي الحــارث الرابــع )9 ق.م. -41 م.( وشــقيات 

. الثــاين )40-70 ميــادي()2(  النبطــي مالــك  الثانيــة زوجــة امللــك  لــذات امللــك، إضافــة إىل شــقيات  الثانيــة   الزوجــة 

ومــا يشــر إىل إرشاك امللــكات يف الحكــم والسياســة، وجــدت العديــد مــن النقــوش لنســاء يف مملكــة األنبــاط قمــن برســمها 

وكتــن أســائهن عليهــا تخليــداً لهــن كــا هــو الحــال للرجــال)3(. 

الفايس هتون، مملكة األنباط، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة أدوماتو التي تعنى بآثار الوطن العريب، العدد السادس يوليو )متوز( 2007.  )1(

املرأة النبطية األردنية – قراءة يف ورقة بحثية – إرث األردن   )2(

صقر فايزة، أحوال املرأة – غرب شبه الجزيرة العربية، دراسات يف آثار الوطن العريب  )3(https://bit.ly/31FYt8X 

https://bit.ly/34qtFLm 
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وشــهدت فــرة حكــم امللــك الحــارث الرابــع تغيــرات لتثبيــت حكمــه، ومنهــا ترســيخ وتثبيــت نســب األمهــات، باســتحداث أو 

إعــادة ســنة ســابقة بنســبة أبنــاء وبنــات األرسة إىل أمهاتهــم، وّســن الــزواج مــن األخــت، وإضفــاء قدســية عــى البيــت النبطــي، 

وربــط امللــك نفســه باإللــه دورشا، واســتحداث أو إعــادة ســنة ســابقة بإطــاق لقــب ملكــة عــى كل نســاء األرسة)1(. 

وتعــددت ألقــاب امللــكات، فهنالــك امللكــة؛ "ملكــت" ويُطلــق عــى زوجــة امللــك وعــى جميــع نســاء البيــت امللــك النبطــي ســواء 

كــن زوجــات للملــك أم ال، و "أحــت ملــكا" وتعنــي أخــت امللــك وهــو لقــب لزوجــه امللــك كونهــا أختــه يف الــدم، و"أتتــه" وتعنــي 

زوجتــه واســتخدم هــذا اللقــب للملكــة خلــد 

فقــط، مــا يفيــد بأنهــا الوحيــدة التــي مل تكــن 

أختــاً للملــك زوجهــا الحــارث الرابــع)2(.  

حقوق امللكية للنساء النبطيات

 نقــش نبطــي يــؤرخ للعــام 23/31 م. يف مملكــة الحجــر إحــدى املالــك األردنيــة النبطيــة جنــوب العاصمــة البــراء.

يف شــهر أيــار، الســنة األربعــون مــن حكــم امللــك الحــارث، ملــك األنبــاط املحبــوب مــن شــعبه، رومــا وعبــد عبــادة، البنــاؤون. 

حقــوق النــص والصــورة للباحثــة كورتنــي إيــورت)3( .

وجــدت أدلــة )كــا يف الصــورة أعــاه( عــى أن النســاء النبطيــات كــن يتملكــن كالرجــال، ووثقــت واجهــات القبــور ذلــك حيــث 

متلــك النســاء القبــور واألرايض املقامــة عليهــا، كــا ميكنهــا توريثهــا إىل ورثتهــن مــن األبنــاء)4(. 

الفايس هتون، املرجع السابق.  )1(

الفايس هتون، املرجع السابق.  )2(

املرأة النبطية األردنية، املرجع السابق  )3(

املرأة النبطية األردنية، املرجع السابق  )4(

)www.vcoins.net(   الملك الحارث الرابع وزوجته/ أخته الم�لكة خولدولمصدر

ــدو  ــا حمي ــه، ابنت ــات وســامو أختي ــه ولغزيع ــدو لنفســه ولذريت ــن ُحمي ــاه حســايكو اب ــذي بن ــر ال ــة النقــش: هــذا الق ترجم

ولذريتهــا، وال ميلــك أي أحــد حــق الكتابــة عــى هــذا القــر، أو رشائــه، أو الدفــن، فيــه غــر أصحــاب الحــق مــن الورثــة، ومــن 

يفعــل ذلــك فلــن يكــون لــه حــق رشعــي فيــه.
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النساء النبطيات وصناعة املوسيقى

تشــر منحوتــة أثريــة يف البــراء لفرقــة موســيقية 

النســاء  أن  إىل  إمرأتــّن ورجــل  مــن  مكّونــة 

ــب  ــاً اىل جن ــيقى جنب ــال املوس ــن يف مج انخرط

ــردي  ــكل ف ــزف بش ــن الع ــن أتق ــال، وأنه الرج

وجــود  ويــدل   ،)Tutti( جاعــي  أو   )Solo(

مبكانــة  املوســيقى حظيــت  أن  عــى  متاثيــل 

يف  فالتاثيــل  النبطــي،  املجتمــع  يف  مرموقــة 

العــادة هــي لآللهــة والحــكام وغرهــم مــن 

ــوم)1(.  كبــار الق

الدولة العثامنية والثورات الصغرى وثورة الكرك »الهية«

ــة ذات  ــة قوي ــدأت كإمــارة صغــرة وتوســعت إىل أن أصبحــت دول ــادي، وب ــة اىل عــام 1299 مي ــة العثاني تعــود نشــأة الدول

نفــوذ كبــر شــملت ثــاث قــارات، وخضعــت بــاد الشــام للحكــم العثــاين عــام 1516 ميــادي، حيــث ســميت وواليــة العــرب،  

وقســمت فيــا بعــد إىل ثــاث واليــات هــي واليــة الشــام، واليــة طرابلــس، وواليــة حلــب، فيــا قســمت كل واليــة اىل ألويــة، 

كأســلوب لــإلدارة مل يــدم طويــاً)2(. 

ووزعــت منطقــة األردن بــن ثاثــة ألويــة؛ حيــث كان قضــاء إربــد وعجلــون ضمــن لــواء حــوران، والســلط والكــرك ضمــن لــواء 
البلقــاء ومركــزه نابلــس، والعقبــة ومعــان ضمــن لــواء الحجــاز، وعــام 1873 ســيطرت الدولــة العثانيــة عــى الكــرك إال أنهــا 

اســتمرت يف اللجــوء إىل شــيوخ القبائــل لكبــح جــاح القبائــل ذاتهــا، ويف عــام 1892-1893، تشــكل لــواء معــان مــن قضائــن 

هــا قضــاء الكــرك وقضــاء الطفيلــة، أمــا قضــاء الســلط فقــد كان يتبــع لــواء حــوران إىل جانــب قضــاء عجلــون الــذي كانــت 

تتبعــه ناحيتــا كفرنجــة وجــرش اىل أن فصــل عــن لــواء حــوران بالســنة التاليــة وأصبــح يتبــع لــواء معــان، كــا نقــل عــام 1894 

لــواء معــان اىل الكــرك وســمي لــواء الكــرك)3(. 

املرأة النبطية األردنية، املرجع السابق   )1(

خريسات محمد، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء األول( – األردن يف العهد العثاين يف القرن التاسع عر حتى عام 1914 – دار املكتبة الوطنية، عان  )2(

.2018  

خريسات محمد، املرجع السابق  )3(
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ــة  ــتداد الحرك ــر واش ــى م ــز ع ــيطرة اإلنجلي ــد س ــة بع ــل خاص ــن القبائ ــراب ورصاع ب ــة اضط ــة األردن نقط ــكلت منطق وش

ــة)1(.  الوهابي

ثورة الكرك »الهية«

وامتــدت الحركــة بــذات العــام إىل الكــرك فأطلــق النــاس النــار عــى أركان الدولــة وعــى لجــان النفــوس املوزعــن يف قــرى الكــرك 

فقتــل بعضهــم واســتجار البعــض اآلخــر، وقــام األهــايل بإحــراق جميــع وثائــق الدولــة، ويف الوقــت الــذي أطلقــت فيــه الدولــة 

العثانيــة عــى هــذه الحركــة اســم الجتجــي )جتــه جــي( أي الغــزو أو الغــارة، أطلــق أهــل الكــرك عليهــا اســم الهيــة)2(. 

إىل جانــب األســباب العامــة لثــورة الكــرك، فقــد كان هنالــك أســباب داخليــة أخــرى، منهــا ضعــف اإلدارة وفســادها، وإلغــاء نتائــج 

االنتخابــات التــي فــاز بهــا الشــيخ قــدر املجــايل لعضويــة مجلــس إدارة الوالية)3(. 

ووقــف معظــم أهــايل األردن إىل جانــب أهــايل الكــرك، مطالبــن بإطــاق رساح الســجناء والعــدول عــن تطبيــق أحــكام اإلعــدام 

بحقهــم، ومــا أن انتهــت هــذه الحركــة حتــى بــدأت الحــرب العامليــة األوىل، وانقســم أهــل بــاد الشــام تجــاه الثــورة عــى الدولــة 

العثانيــة إىل قســمن، األول يــرى الوقــوف إىل جانبهــا كونهــا دولــة مســلمة، والثــاين نــادى بالتحــرر كونهــا مل تجلــب لهــم ســوى 

الفقــر والجهــل، ونجــح هــذا الفريــق بعــد إعــان الريــف الحســن بــن عــي الثــورة عــى العثانيــن)4(.

خريسات محمد، املرجع السابق  )1(

خريسات محمد، املرجع السابق  )2(

ثورة الكرك 1910 »الهية« – إرث األردن  )3(

خريسات محمد، املرجع السابق  )4(

ا�شيخ ا�فارس قدر المجالي ) زعيم ثورة ا�لكرك ( يتوسط فرسان و أبناء عشيرته ابان الهيّة 1910

https://bit.ly/2HyMp2z 

وكان إلصــدار الدولــة العثانيــة أوامــر لتعــداد 

مبــارش  تأثــر   1905 عــام  منــذ  الســكان 

املواطنــن  بــن  والشــكوك  القلــق  إثــارة  عــى 

معتقديــن بــأن هــدف التعــداد هــو التجنيــد 

ــد  ــك فق ــة لذل ــب، ونتيج ــع الرائ ــي ورف اإللزام

 اندلعــت عــام 1910، الثــورة يف جبــل حــوران، 

ومــا أن أخمــدت هــذه الحركة حتــى اندلعت حركة 

جديــدة بــدأت مــن قبيلــة الحايــدة التــي رفضــت 

تســجيل النفــوس، حيــث أطلقــت النــار عــى لجنة 

 النفــوس والعســاكر املرافقــن لهــا وقتــل بعضهــم.
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ا�شيخة بندر بنت فارس باشا المجالي

https://bit.ly/34r1s7e 

https://bit.ly/3jxY4f6 

دور النساء األردنيات يف ثورة »الهية«

إىل جانــب أدوارهــن االجتاعيــة فقــد كانــت النســاء األردنيــات 

حــارضات يف املشــهد الســيايس والعســكري، وبــرز هــذا الــدور بشــكل 

كبــر يف العديــد مــن الثــورات الصغــرى، اىل جانــب مشــاركتهن الهامــة 

خــال ثــورة الكــرك الهيــة، فقــد أقدمــن عــى وضــع رمــاد النــار عــى 

عائــق خيــول الفرســان إلشــعال صدورهــا بالحــرارة والهيجــان فتندفــع 

ــات  ــز والطلق ــام الحواج ــردد أم ــارك وال ت ــال املع ــع خ ــكل رسي بش

ــاء االشــتباكات)1(.  ــا أثن ــوف بوجهه ــا أو الوق ــة ويصعــب إيقافه الناري

ــدور  ــم بال ــرك ملعرفته ــاء الك ــاين نس ــال العث ــاكر االحت ــق عس والح

ــة  ــروح املعنوي ــع ال ــاندة ورف ــم ومس ــه يف دع ــن ب ــذي يقم ــر ال الكب

لرجــال الثــورة، فبــدأ فرســان الهيــة إخــاء النســاء واألطفــال مــن كافــة 

املناطــق التــي ميكــن للعســاكر مــن الوصــول اليهــا، ويف هــذه الفــرة 

ظهــرت مجموعــة مــن النســاء األردنيــات يف مواقــف بطوليــة نذكرهــن 

كــا يــي:

-مشخص وبندر وشفق املجايل
توجهــت مشــخص وبنــدر املجــايل ونســاء أخريــات إىل الجنــوب هربــاً مــن عســاكر االحتــال العثــاين برفقــة بعــض الفرســان 

مــن بينهــم الفــارس صخــر املجــايل الــذي استشــهد)2( خــال اشــتباك معهــم إلشــغالهم عــن ماحقــة النســاء الــايت إبتعــدن عــن 

متنــاول أيديهــم)3(. 

-الشيخة بندر بنت فارس باشا املجايل
منطقــة الشــوبك، تــم إلقــاء القبــض عــى مشــخص وبنــدر املجــايل وحبســن يف ســجن معــان ملنعهــن مــن جمــع الصيــغ والذهــب 

ــة  ــورة اىل مناطــق مختلفــة مــن األردن كالعقب ــداد الث ــوار خاصــة مــع امت ــه للث مــن نســاء الكــرك لبيعــه ورشاء األســلحة بثمن

والبلقــاء مــن جهــة، ولكــر عــزة وكرامــة األردنيــن مــن جهــة أخــرى)4(. 

عبيدات محمود، منتديات أهل األردن، 2008  )1(

خلدت نساء الكرك الشهيد صخر يف أهازيج األعراس لفروسيته وتضحيته بغنائهن: صخر يا صخر يا كارس الطوابر.  )2(

نساء الثورة، مشخص وبندر املجايل، إرث األردن  )3(

نساء الثورة، املرجع السابق  )4(

https://bit.ly/34r1s7e
https://bit.ly/34r1s7e
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عــن والدتــه داخــل الســجن،  بنــدر املجــايل حامــاً، ووضعــت مولودهــا يف الســجن وأســمته حابــس تعبــراً  وكانــت 

األردين)1(. العــريب  الجيــش  يف  األركان  هيئــة  رئيــس  بعــد  فيــا  أصبــح  الــذي  املجــايل  رفيفــان  الشــيخ  ابــن   وهــو 

ــون  ــرت بالجن ــد تظاه ــايل فق ــخص املج ــقيقة مش ــا ش أم

ــراب عــى  ــر ال ــك بن ــا العســاكر وذل ــض عليه ــا قب عندم

رأســها، فــا كان منهــم إال أن تركوها، وكان هدفها من ذلك 

 هــو تبليــغ الثــوار مبكان وجــود مشــخص وبندر املجــايل)2(. 

نساء بني عطية والحويطات
                                                                                                                                   

عندمــا وصــل اىل مســامع شــيخ قبيلــة بنــي عطيــة )الشــيخ كريــم بــن زعــل بــن عبيــد العطيــات( ونخوتــه بــن فرســان بنــي 

عطيــة "أخــو بخيتــه" بســجن مشــخص وبنــدر املجــايل، شــاور والدتــه ريــاء بنــت قاســم أبــو تايــه إبنــة عــم الشــيخ عــودة أبــو 

ــا، لومــاي حيــي مهــدود كان  ــورة يف الكــرك ثورتن ــا والث ــا وبناتهــن واحــد وعرضهــن عرضن ــا وليــدي بناتن ــه )ي ــه، فقالــت ل تاي

جاورتهــن يف ســجن البــوق يف معــان ومــا بوخــر(.

وإثــر ذلــك قــام الشــيخ كريــم بالــذه إىل ســجن معــان وقــدم للمســؤولن يف الســجن املــال ليســجنوا زوجتــه وأخواتــه معهــن، 

وهــذا مــا تــم بالفعــل، حيــث قامــت نســاء بنــي عطيــة والحويطــات بــاإلرشاف عــى والدة الشــيخة بنــدر والتخفيــف عليهــا مــن 

آالم الــوالدة وأنجبــت مولودهــا حابــس)3(. 

نساء الثورة، املرجع السابق  )1(

نساء الثورة، املرجع السابق - »مل يسجل التاريخ الرسمي ومل نجد يف املرويّات الشعبية للتاريخ شيئاً عن سجن املرأة يف ذلك الزمن وأغلب الروايات التي وصلت   )2(

إلينا تتحدث عن ايداع املرأة املذنبة لدى شيخ الحارة أو املختار أو شيخ القبيلة ولكن املحتل العثاين اعتاد عى أدىن درجات الخسة والوضاعة يف أسلوب  

استخدام الرهائن الذي امتهنه لكر إرادة األردنين«.  

نساء الثورة، نشميات بني عطية والحويطات، إرث األردن   )3(

يطات أثناء ولادتها   ا�شيخة بندر المجالي وحولها نساء بني عطية و الحو

 صورة للفنانة ا�تشكي�ية هند الجرمي

https://bit.ly/3dWbYqc 

)3(

https://bit.ly/3dWbYqc 
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خضرة المدادحة تستنجد با�شيخ اسماعيل ا�شوفي لرفع ا�ظلم عن نساء ا�لكرك من المحتل 

ا�تركي – �وحة للفنانة ا�تشكي�ية هند الجرمي – إرث الأردن

https://bit.ly/3orLtOb 

خدمــة  املدادحــة  خــرة  تــرض  مل 

ــن  ــريك هــي أو أي م ــم الســلطان ال حري

ــام 1828  ــي ع ــات، فف ــات األخري األردني

وبينــا كانــت النســاء يجمعــن املــاء مــن 

ــرة  ــت خ ــرك، اعرض ــارة يف الك ــن س ع

ــارس إســاعيل الشــويف ومــن  ــق الف طري

معــه قائلــة:" مــا تشــوف أملــي تســيل من 

عــى ظهورنــا يــا إســاعيل"، وهــي تقصــد 

بأنهــا وباقــي النســاء يقمــن بجمــع املــاء 

 ونقلــة إىل حاشــية األتراك يف قلعــة الكرك. 

فأجابهــا إســاعيل بصــوت عــال :"أبــري 

وانــا أخــويك يــا خــرضة)1(".)2( 

نساء الثورة – خرة املدادحة، إرث األردن   )1(

خرة املدادحة، املرجع السابق   )2(

)2(

 خرضة املدادحة ورصخة ضد خدمة االحتالل عام 1828

فقــام وحشــد مــن عشــائر الكــرك مبهاجمــة حاميــة الخليــل التابعــة للمحتــل الــريك وتــم القضــاء عليهــا، وعــى إثــر ذلــك عقــد 

الصلــح مــع الحاكــم املحــي وكان مــن أهــم بنــوده عــدم إجبــار نســاء الكــرك عــى نقــل امليــاه إىل الحاشــية الركيــة أو خدمتهــا. 

وأيضــاً ولــذات الســبب يف عــام 1905، قــام رجــال الشــوبك مبهاجمــة حاميــة الشــوبك ومهاجمــة الجنــود وطردهم منهــا ملحاولتهم 

تســخر نســاء الشــوبك لنقــل املــاء إليهــم مــن الينابيع. 

https://bit.ly/3orLtOb 
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عليا الضمور "النار وال العار" عام 1834

هــي زوجــة الشــيخ إبراهيــم الضمــور الــذي كان شــيخ الكــرك وأحــد كبــار 

مشــايخ األردن، ويف عــام 1834 لجــأ إليــه الشــيخ قاســم أحمــد دخيــاُ مــن 

ــه الجيــش وطلــب  ــم باشــا، ولحــق ب ــاً مــن جيــش إبراهي فلســطن هرب

ــة  ــوا بحــرق ولدي ــم وإال قام ــور تســليمه له ــم الضم ــن الشــيخ إبراهي م

)عــي وســيد( الذيــن تــم أرسهــا خــارج أســوار الكــرك.

وصاحــت عليــا الضمــور أمــام هــذا التهديــد: )النــار وال العــار يــا إبراهيــم، 

األوالد يعوِّضنــا اللــه عنهــم، ولكــن العــار ال يزول(، فأرســل الشــيخ إبراهيم 

مــع الحارضيــن معــه رزمــة مــن الحطــب إىل إبراهيــم باشــا طالبــاً منهــم 

ــد مــن شــيم الرجــال  ــاء بالعه ــذي ال يعــرف أن الوف ــأن )ال أن يخــروه ب

واقذفــوا بهــا بــن يديــه وقولــوا لــه: ليــس إبراهيــم الضمــور مــن يُسلـِّـــم 

ــه. ــام والدي ــن أم ــرق الولدي ــداً بح ــا حاق ــم باش ــام إبراهي ــل(، فق  الدخي

نساء النعيامت يشرتين مدفعاً خالل الثورة العربية الكربى

ــداء الريــف الحســن  ــوا ن ــد النعيمــي مــن أوائــل املجاهديــن الذيــن لب ــة الكــرى كان عبدالحمي ــد انطــاق الثــورة العربي عن

بــن عــي )طيــب اللــه ثــراه(، ونظــراً لقلــة العتــاد واألســلحة، قامــت نســاء النعيــات ببيــع ذهبهــن لــراء األســلحة، فاشــرى 

عبدالحميــد النعيمــي مدفعــاً مــن األمــوال التــي تــم جمعهــا مــن نســاء النعيــات)1(. 

نساء الثورة – نشميات النعيات، إرث األردن   )1(

 ع�يا ا�ضمور ونساء ا�لكرك في وداع ا�شهيدين علي وسيد 

 �وحة للفنانة ا�تشكي�ية هند الجرمي – إرث الأردن

وضــع املدفــع بعــد ذلــك أمــام بــاب قــر رغــدان العامــر، 

حيــث قــال امللــك املؤســس عبداللــة لعبدالحميــد :

"هــذا املدفــع يــا عبدالحميــد يســاوي عنــدي ذهــب الدنيــا، 

ونســاء عشــرتك ســيفخر التاريــخ بهــن، لقــد خــرن 

ــة". ــرى الطيب ــن الذك ــن وربح مصاغه

https://bit.ly/3kt1MI3 

)2(

مقابلة بحثية لفريق األبحاث يف ارث األردن مع أبناء وأحفاد عبدالحميد النعيمي يف منزله يف املفرق ، أيلول 2016  )2(

نساء ا�نعيمات يجمعن الذهب والحلي اللاتي يمت�لكنها �شراء ا�سلاح وا�عتاد والمدفع 

�فرسان ا�ثورة ا�عربية ا�لكبرى – صورة للفنانة ا�تشكي�ية هند الجرمي – إرث الأردن
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أحد فرسان عشيرة الحجايا حاملا لجثة خطيبته بعد استشهادها على أيدي ا�غدر ا�عثماني 

�وحة للفنانة ا�تشكي�ية هند الجرمي – إرث الأردن

https://bit.ly/2Tlo3vq 

نساء الحجايا يشاركن يف املعارك ضد االحتالل العثامين عام 1917

نهايــة عــام 1917 شــاركت نســاء الحجايــا رجالهــا يف 

محطــة  يف  العثــاين  االحتــال  ضــد  ناجحــة  عمليــة 

عنهــم  االمــدادت  لقطــع  الحســا  مبنطقــة  الفريفــرة 

والخزنــة يف معســكر بعــد منطقــة القطرانــة، وانتقامــاً 

مــن نجــاح العمليــة قــدم العســاكر األتــراك مــن منطقــة 

ــم  ــا يف وجهه ــع رجاله ــا م ــاء الحجاي ــت نس ــان فوقف مع

بعضهــن)1(.  منهــن وأرست  عــدد  واستشــهدت 

وقــد عــرف منهــن الشــهيدات مغيصــة أم مفلــح املراغيــة 

وكفايــة  الحجايــا،  الصواويــة  عــي  وزوجــة  وابنتهــا، 

الصواويــة، ومــن األســرات مغيصــة الرديســات التــي تــم 

ــن حبســها)2(.  ــام م ــد أي ــل العشــائر بع ــن قب ــا م تحريره
)3( 

نساء الثورة – نشميات الحجايا، إرث األردن   )1(

نساء الثورة – نشميات الحجايا، املرجع السابق  )2(

املوىس سليان، مذكرات األمر زيد بن الحسن، الثورة العربية الكرى : الحرب يف األردن 1917-1918، دائرة الثقافة والفنون.  )3(

نســاء الطفيلــة يف معركــة "حــد الدقيق" عام 1918

لعبــت نســاء الطفيلــة دوراً بــارزاً خــال الثــورة العربيــة الكــرى، وســاهمن يف تحريــر الطفيلــة مــن االحتــال العثــاين املدعــوم 

مــن األملــان والنمســاوين، ومل يكــن دورهــن مقتــراً عــى تقديــم الدعــم املعنــوي لفرســان الطفيلــة، وإمنــا شــاركن يف معركــة 

"حــد الدقيــق" عــام 1918 وســقط مــن بينهــن عــدد مــن الشــهيدات وعــدد آخــر مــن الجريحــات.

قــوات الثــورة العربيــة الكــرى عــى إحــدى مرتفعــات الطفيلــة أثنــاء عمليــات تطهرهــا مــن االحتــال الــريك وتظهــر الدخــان 

املتصاعــد مــن البيــوت جــراء قصــف املدفعيــة األملــاين و النمســاوي – إرث األردن.

ــن إىل  ــن، متوجه ــن الحســن وفرســان آخري ــد ب ــر زي ــة األم ــا كان بصحب ــا شــاهده عندم ــري م ــارس صبحــي العم ــول الف ويق

مخيمهــم يف خربــة نوخــه: "وأثنــاء الطريــق مــرت بنــا امــرأة تســوق حــاراً يحمــل جثتــن ملفوفتــن بعباءتــن، تســوق الحــار 

)3(وهــي تــن بصــوت مختنــق، وملــا ســألت النســاء األخريــات قلــن إنهــا جثتــا زوجهــا وأخيهــا قتلتهــا قنبلــة مدفــع تــريك". 
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ومــن أهــم األدوار التــي قامــت بهــا نســاء الطفيلــة تزويــد الفرســان باملــال والحــي لــراء الســاح، وتزويدهــم باملــؤن خــال 

ــات  ــعافات والعاج ــم اإلس ــق"، وتقدي ــد الدقي ــة "ح ــة يف معرك ــات القتالي ــاركتهن يف العملي ــم، ومش ــع معنوياته ــارك ورف املع

للجرحــى، وكــن حلقــة الوصــل مــا بــن الفرســان وشــيوخ 

الطفيلــة، وقمــن بعمليــات متويــه لاحتــال العثــاين 

ــه)1(.  وحلفائ

وســقط يف معركــة "حــد الدقيــق" عــدد مــن الجريحــات 

وقــد استشــهدت بعضهــن الحقــاً، يذكــر منهــن:

ــي الشــباطات،  ــح، حســنة عبدالغن ــا خميــس الدالبي  ثري

شــيخة القليــالت الزيدانيــني، صبحيــة حجــاج البحــارات، 

صبحيــة العاميــرة، فاطمــة ضيــف اللــه العاميــرة وفضيــة 

عبدالرحمــن الجرابعــة.

نساء الثورة – نشميات الطفيلة، إرث األردن  )1(https://bit.ly/31F2nPj 

قوات ا�ثورة ا�عربية ا�لكبرى على إحدى مرتفعات ا�طفيلة أثناء عم�يات تطهيرها من الاحتلال 

ا�تركي وتظهر الدخان المتصاعد من ا�بيوت جراء قصف المدفعية الألماني والنمساوي – إرث 

الأردن

نصب تذكاري في ساحة دوار ا�عيص با�قرب من ا�بوابة الرئيسية لجامعة ا�طفيلة ا�تقنية 

نقش ع�يه اسماء ا�شهيدات من جداتنا من حرائر ا�طفيلة اللاتي دفعن مهر حريتنا من 

دمائهن – إرث الأردن

https://bit.ly/31F2nPj 
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التعليم كمدخل ملشاركة النساء يف الحياة العامة والسياسية

مل يكــن التعليــم واإلنفــاق عليــه مــن مســؤولية ومهــام الدولــة اإلســامية وإمنــا كان ذلــك مــن اهتــام األشــخاص العاديــن ويف 

حــاالت معينــة كان مــن ضمــن إهتــام بعــض املســؤولن وإنفاقهــم عــى إنشــاء املــدارس مــن أموالهــم الخاصــة، وخــال فــرة 

الحكــم العثــاين مل تنشــأ املــدارس يف املناطــق العربيــة الواقعــة تحــت االحتــال)1(. 

ويف القرنــن الســابع والثامــن عــر املياديــن ظهــرت حالــة التبــدي يف الدولــة العثانيــة، وبــدأ التغيــر عــى منــط حيــاة النــاس 

وتحولهــم مــن مجتمعــات قرويــة إىل مجتمعــات بدويــة، وعــام 1839م أصــدرت الدولــة العثانيــة الئحــة نصــت عــى أهميــة 

إجــراء اإلصاحــات يف التعليــم، بعــد أن كانــت قــد أنشــأت مثــاين مــدارس يف إســطنبول بعــد فتــح القســطنطينية، عــى اعتبــار 

أن الدولــة العثانيــة ال ميكنهــا الخــروج مــن حالــة التخلــف إال بتطويــر التعليــم وتوســيعه، وخــال عــام 1848م، تــم تأســيس 

مدرســة إلعــداد املعلمــن )دار املعلمــن( يف إســطنبول وأســتوردت مطبعــة لطباعــة الكتــب يف العــام التــايل)2(. 

وأسســت أول نظــارة للمعــارف عــام 1875م، حيــث شــكلت لجنتــن واحــدة للمــدارس التقليديــة واألخــرى للمــدارس الرشــدية 

والعاليــة، وصــدر عــام 1913م، القانــون املؤقــت للدراســة االبتدائيــة حيــث أصبــح التعليــم إلزاميــاً ومجانياً، وقســمت املــدارس إىل 

نوعــن، املــدارس الرســمية التــي تديرهــا الدولــة، واملــدارس غــر الرســمية التــي تؤسســها وتديرهــا الطوائــف واألفــراد واألجانــب 

ــف ومــدارس خاصــة  ــة تديرهــا الطوائ ــت األخــرة مــدارس ملّي )مــدارس خاصــة إســامية ومــدارس خاصــة غــر إســامية وكان

يقيمهــا األفــراد()3(. 

معارضة الناس تعليم أبنائهم وخاصة اإلناث منهم 

نظــراً لكــون النــاس اعتمــدوا يف معيشــتهم عــى الزراعــة وعــى مســاعدة األبنــاء بالفاحــة، فقــد عــارض معظمهــم إرســال األبنــاء 

اىل املــدارس، ولتفــادي هــذه املشــكلة قــررت الدولــة العثانيــة الســاح لأبنــاء تقديــم االمتحانــات رغــم غيابهــم عــن املــدارس 

بســبب أعــال الزراعــة.

وقــد كانــت املعارضــة مــن قبــل األهــل أكــر عندمــا تعلــق األمــر بإرســال اإلنــاث اىل املــدارس، وهــو موقــف للعديــد مــن األفــراد 

والشــيوخ، يف حــن وضعــت دائــرة معــرف بغــداد رشوطــاً محــددة يجــب توافرهــا عندمــا قــررت فتــح مدرســة للبنــات، ومــن 

ضمــن هــذه الــروط أن ال تكــون إحــدى الــدور املجــاورة للمدرســة مطلــة عليهــا، وأن ال تكــون شــبابيك املدرســة مطلــة عــى 

الشــارع، وأن ال تكــون يف الــدور املجــاورة أشــجار عاليــة حتــى ال يتســلقها البعــض ويتفــرج عــى الطالبــات.

 واعتــاد النــاس عــى إرســال بناتهــم إىل املــدارس إىل حــد بلوغهن ســن الرشــد فقــط، وادى ذلك إىل أن تحــول بعض مــدارس البنات 

اىل مــدارس للذكــور لعــدم وجــود فتيــات يتعلمــن ووصــل معظمهــن اىل ســن الرشــد، فقــد حولــت أول مدرســة للبنــات أنشــأت 

 يف لبنــان )حاصبيــا( عــام 1890م إىل مدرســة للذكــور بعــد مــرور عامــن عــى إنشــائها لوصــول معظــم البنــات اىل ســن الرشــد.

ــل األردن،  ــاد الشــام مث ــة لب ــة أو معدومــة خاصــة يف املناطــق الداخلي ــت ضئيل ــة كان ــإن اإلصاحــات التعليمي ــك ف  ورغــم ذل

ــة. ــة العثاني ــة يف الدول ــة والخارجي بســبب الظــروف الداخلي

خريسات محمد، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء األول(، املرجع السابق  )1(

خريسات محمد، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء األول(، املرجع السابق  )2(

خريسات محمد، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء األول(، املرجع السابق  )3(
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مدارس اإلناث يف األردن )1)

يف الفــرة التــي ســبقت الحــرب العامليــة األوىل، قــررت الدولــة العثانيــة فتــح مدرســة يف كل قريــة أو محلــة وقــد تجتمــع أكــر 

مــن قريــة أو محلــة يف مدرســة واحــدة، كــا تقــرر فتــح مدرســة لإلنــاث إذا كان عــدد البنــات يف القريــة أو املحلــة يزيــد عــن 

50 بنتــاً، وإذا تعــذر ذلــك تكــون املدرســة يف القريــة أو املحلــة مختلطــة.

وشملت املناهج التعليمية لإلناث التي أقرت عام 1883م ما ييل:

الصف التمهيدي: األلفباء، القراءة، الكتابة عى اللوح.  •

الصف األول: األلفباء، القراءة، الكتابة عى اللوح، األجزاء األربعة من القرآن، مبادئ افماء باستخدام اللوح،   •

الخياطة العامة.  

الصف الثاين: العلوم الدينية، القرآن، إماء، مشق الخط، الخياطة وأشغال االبرة.  •

الصف الثالث: العلوم الدينية، الحساب، وظائف اإلناث، اإلماء، التصميم، أشغال االبرة.  •

الصف الرابع: قصص األنبياء، املعلومات املخترة، اإلماء، مشق الخط، التطريز، ماكينة الخياطة.  •

املدارس االبتدائية اإلسالمية لإلناث )2)

مل يكــن يف واليــة ســوريا ومنهــا األردن )إمــارة رشق األردن ومــن ثــم اململكــة األردنيــة الهاشــمية( عــام 1881م مــدارس لإلنــاث 

إال يف لــواء دمشــق وبــروت وطرابلــس وكان عــدد الطالبــات 933 طالبــة.

تأسســت يف عــام 1890م مدرســة ابتدائيــة مختلطــة يف ناحيــة جــرش ومعلمهــا عبــد العزيــز أفنــدي، ويف 1895م تأسســت مدرســة 

ابتدائيــة مختلطــة يف الحصــن بقضــاء عجلــون وكان اســم معلمهــا إبراهيــم أفنــدي.

وبعــد عــام 1901 أسســت مدرســة ابتدائيــة لإلنــاث يف مركــز لــواء الكــرك، ومدرســة ابتدائيــة لإلنــاث يف الشــوبك )1902م(، ويف 

الســلط تأسســت عــام 1903م مدرســة ابتدائيــة لإلنــاث.

ويف العــام الــدرايس 1913-1914م كان هنالــك مدرســتان ابتدائيتــان لإلنــاث واحــدة يف قضــاء الكــرك واألخــرى يف قضــاء الســلط 
وكان هنالــك معلمــة واحــدة لــكل مدرســة، فيــا مل يتــم ذكــر عــدد الطالبــات يف كلتــا املدرســتن.

ومل يتــم اســتحداث مــدارس إعداديــة وســلطانية للذكــور واإلنــاث يف مناطــق األردن، وإكتفــت الدولــة العثانيــة ببعــض املــدارس 

ــة )داخــل الجوامــع أو بجوارهــا( كانــت  ــأن املــدارس اإلســامية التقليدي الرشــدية يف مناطــق الكــرك وعجلــون ومعــان. علــاً ب

موجــودة قبــل املــدارس الرســمية.

ومــن املعلــات الــايت تــم ذكــر أســائهن مريــم بنــت الحــاج عبداللــه بــن محمــد اللبابيــدي مــن أهــايل الشــام، 

بيــك. حســني  بنــت  خانــم  شــادية  1919م  عــام  الســلط  بنــات  مدرســة  مديــرة  وكانــت  غاليــة،  نقــوال   وعفيفــة 

خريسات محمد، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء األول(، املرجع السابق  )1(
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املدارس االبتدائية غر اإلسالمية يف األردن)1)

بلــغ عــدد املــدارس للطوائــف غــر اإلســامية يف واليــة ســوريا للعــام الــدرايس 1902-1903م )76( مدرســة مــن بينهــا مدرســة 

لإلنــاث لطائفــة الالتــني يف عجلــون تأسســت عــام 1891م وعــدد طالباتهــا 37 طالبــة، ومدرســة أخــرى لإلنــاث لنفــس الطائفــة 

تأسســت عــام 1868م يف الســلط وعــدد طالباتهــا 67 طالبــة، ويف عــام 1873م تــم إضافــة مدرســتان لإلنــاث يف الســلط ومســؤول 

عنهــا الخــوري يوســف وكان عــدد طالباتهــا 65 و 70 طالبــة عــى التــوايل، كــا افتتحــت مدرســة لإلنــاث يف قريــة الحصــن بعــد 

عــام 1911.

ــوس  ــاث يف الكــرك باســم مديرهــا صفرني ــة لإلن ــروم االرثودكــس مدرســة ابتدائي ــة ال ــن عامــي 1883-1884م أسســت طائف وب

ــات يف الســلط ورخصــت بإســم مديرهــا  ــة، وتأسســت عــام 1878م مدرســة أخــرى للبن ــا 70 طالب ــغ عــدد طالباته ــدي وبل أفن

ــون. ــات يف كفرنجــة بقضــاء عجل ــل عــام 1911 أفتتحــت مدرســة للبن ــة، وقب ــا 30 طالب ــوس وعــدد طالباته جرمان

وكان اإلنجليــز أول مــن أســس مدرســة للبنــات يف منطقــة األردن، فقــد أسســوا مدرســة ابتدائيــة لإلنــاث يف الســلط عــام 1864م 

وكان مســؤوالُ عنهــا القــس ســيكس وبلــغ عــدد طالباتهــا 50 طالبــة، ويف عــام 1887م افتتــح يف الســلط فــرع ملدرســة إنــاث تابعــة 

للراهبــات الورديــة يف القــدس، وبعدهــا بفــرة قصــرة أعــاد الروتســتانت افتتــاح مدرســة اإلنــاث الخاصــة بهــم بــإرشاف معلمــة 

واحدة.

ويذكــر بــأن التعليــم يف هــذه الفــرة كان تعليــاً تقليديــاً غــر فعــال، وتقاضــت املعلــات رواتــب متدنيــة حيــث كــن يعتمــدن 

عــى مصــادر دخــل أخــرى، وقــد عــرف مــن معلــات مــدارس الســلط عــام 1924م كل مــن املديــرة بديعــة صليبــا )راتبهــا 1400 

ــة  ــة املعلم ــاً(، ووكيل ــا 900 قرش ــراد )راتبه ــة م ــة فاطم ــة الثاني ــاً(، واملعلم ــا 900 قرش ــاء زيك )راتبه ــة األوىل هن ــاً(، واملعلم قرش

الثانيــة فاطمــة عبــد الهــادي )راتبهــا 900 قرشــاً(، وعينــت فاطمــة طوقــان براتــب شــهري مقــداره مثانيــة جنيهــات ونصــف.

الحياة االجتامعية واالقتصادية يف مناطق األردن بداية القرن العرين

تكــون املجتمــع األردين يف بدايــة القــرن العريــن مــن ثــاث فئــات رئيســية، األوىل فئة البــدو الذين متيــزوا بكرة التنقــل والرحال، 

وفئــة الفاحــن الذيــن كانــوا يســتقرون ويقيمــون يف القــرى خــال فصل الشــتاء ويتنقلون مــا بن فصــي الربيع والخريــف، والفئة 

 الثالثــة وبشــكل أقــل كانــت تعتمــد عــى التجــارة والصناعــة مــع توكيلهــم آخريــن لرعايــة أعالهــم الزراعيــة وتربيــة املاشــية.

خريسات محمد، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء األول(، املرجع السابق  )1(
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الحياة االقتصادية

شــاركت النســاء يف العديــد مــن الصناعــات التــي كانــت رائجــة خــال 

ــرب  ــة؛ وأدوات ال ــة كاألحذي ــات الجلدي ــا الصناع ــرة، ومنه ــك الف تل

مثــل القربــة والســعن، وأدوات الحليــب واللــن مثــل الشــكوة، والــراع 

لحفــظ الخبــز، والظبيــة لحفــظ القهــوة، والصناعــات الغذائيــة كزيــت 

ــد  ــون والدبــس والزبيــب والتــن املجفــف ورب البنــدورة والجمي الزيت

)املعقود(،وصناعــة  املجففــة  والفواكــة  واللبنــة  والزيــدة  والســمن 

النســيج كالبســط واملفــارش وبيــوت الشــعر، وصناعــة القــش مــن حــر 

ــون  ــاء والزيت ــرار امل ــار كج ــة الفخ ــة(، وصناع ــاق )الجون ــال وأطب وس

ــخ.  وأواين الطب

 

الزواج وتقاليده يف بداية القرن العرين 

إستناداً اىل سجالت املحاكم الرعية فقد وثقت العديد من حاالت الزواج  وفقاً ملا ييل:

-زواج األقــارب: وهــو منتــر بشــكل كبــر يف القــرى والبلــدات البعيــدة ورغبــة مــن األهــل يف عــدم تغريــب النســاء وتزويجهــن 

مــن أشــخاص معروفــن لديهــم.

-زواج البدل: وهو الزواج الذي يتم يف الغالب دون مهر حيث يتفق اثنان عى زواج كل منها من أخت أو ابنة اآلخر.

زواج األطفــال: وثقــت الســجات الرعيــة حــاالت زواج عديــدة لقــارصات وقارصيــن، وبعــض هــذه الحــاالت ســميت »عطيــة 

الطبــق« أي والطفلــة رضيعــة.

-تعــدد الزوجــات: وهــو أن يتــزوج الرجــل بأكــر مــن امــرأة، ليســاعدن بعضهــن البعــض عــى تيســير أمــور املنــزل والزراعــة 

وتربيــة املاشــية.

-املهــور العينيــة: انتــرت يف تلــك الفــرة املهــور العينيــة مــن أرايض وأســلحة وحيوانــات، فيــا كانــت املهــور النقديــة موحــدة 

نوعــاً مــا فاملهــر املقــدم 100 قرشــاً واملؤخــر 50 قرشــاً.

عمان 1910 – نساء في ا�سوق يقمن ببيع منتجاتهن الى جانب الرجال
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-الُخلــع: كانــت النســاء تخلــع أزواجهــن مقابــل مبالــغ ماليــة كبــرة تصــل اىل 4000 قرشــاَ، وإنتــرت هــذه الظاهــرة يف معــان 

والشــوبك دون الســلط.

-جــرأة النســاء يف املطالبــة بحقوقهــن: متيــزت النســاء يف جرأتهــن 

للمطالبــة بحقوقهــن اإلرثيــة ورفــع الدعــاوى بشــأنها، وُخلــع أزواجهــن، 

وتربيــة أطفالهــن بــدون نفقــة، وإقامــة الدعــاوى عــى أشــقائهن 

وأباءهــن للمطالبــة مبهورهــن التــي إســتلمها وكائهــن الرعيــن، 

ــية. ــراض جنس ــن أم ــون م ــال كان األزواج يعان ــاق يف ح ــب الط وطل

-رفــض "غــرة ديــة": رفضــت النســاء أن يكــن جــزءأً مــن ديــة املقتــول، 

حيــث كان منتــراً تزويــج املــرأة مــن أحــد أفــراد عائلــة املقتــول، وقــد 

أدى ذلــك اىل مشــاكل متعــددة وكثــرة فــا املــرأة ترغــب يف هــذا 

الــزواج الــذي يشــعرها بالــذل كونهــا جــزء مــن الديــة، وال أهــل املقتــول 

يرغبــون يف زوجــة مــن أهــل القاتــل.  

نقاشات دستورية حول منح النساء حق االنتخاب قبيل تأسيس إمارة رشق األردن

بتاريــخ 1918/10/5 أعلــن األمــر فيصــل ابــن الحســن ألهــايل ســوريا عــن تشــكيل "حكومــة دســتورية عربيــة مســتقلة اســتقاالً 

مطلقــاً ال شــائبة فيــه باســم موالنــا الســلطان حســن شــاملة جميــة البــاد الســورية"، وذلــك إثــر انهيــار الدولــة العثانيــة خــال 

الحــرب العامليــة األوىل )1914-1918م(" وكان هــذا اإلعــان تاريخيــاً كونــه تضمــن عربيــة الدولــة، وُشــكل املجمــع العلمــي للغــة 

العربيــة وأصبحــت اللغــة العربيــة هــي املعتمــدة يف ســجات املحكمــة الرعيــة ومحكمــة التجــارة يف دمشــق.

وبتاريــخ 1920/3/6 عقــد املؤمتــر الســوري يف دورتــه الثالثــة بدعــوة مــن األمــر فيصــل الــذي دعــا يف كلمتــه أمــام املؤمتــر )ألقاهــا 

نيابــة عــن األمــر الكاتــب الخــاص عــوين عبدالهــادي( اىل تقريــر شــكل الدولــة عــى أســاس الوطنيــة ووضــع دســتور لهــا، واختــار 

ــاً وتأسيســياً يف آن  املؤمتــر باإلجــاع األمــر فيصــل "ملــكاً دســتورياً عــى البــاد الســورية"، واعتــر املؤمتــر نفســه مجلســاً نيابي

واحــد يضطلــع بوضــع الدســتور وتكــون الحكومــة مســؤولة أمامــه اىل أن يتشــكل مجلــس نيــايب.

ا�س�ط 1920 - صورة �عائلة س�طية تظهر طبيعة الحياة ا�يومية ونظام ا�بناء الداخلي 

�بيوت ا�س�ط ا�قديمة
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وضعــت لجنــة الدســتور مــروع الدســتور )القانــون األســايس( املؤلــف مــن 148 مــادة لـــ "اململكــة العربيــة الســورية"، وتضمــن 

ــع  ــراد والجاعات،والراب ــث يف حقــوق األف ــك، والثال ــاين يف حقــوق املل ــة، والث ــا يف املــواد العمومي ــي عــر فصــاً، األول منه اثن

يف الحكومــة العامــة واختصاصاتهــا، والخامــس فيــا يتعلــق 

باملجلــس العمومــي، أي مجلــي النــواب والشــيوخ، والســادس 

يف املحكمــة العليــا، والســابع يف ماليــة اململكــة، والثامــن يف 

ديــوان املحاســبات، والتاســع يف املوظفــن، والعــارش يف املحاكــم، 

والحــادي عــر يف املقاطعــات، والثــاين عــر يف مــواد مختلفــة.

حــق  املــرأة  منــح  مــداوالت  تفاصيــل  يف  الدخــول  وقبــل 

االنتخــاب وفقــاً للــادة 79، مــا بــن مؤيــد ومعــارض ومتحفــظ، 

ال بــد مــن التطــرق اىل وضــع النســاء يف الحيــاة العامــة يف بــاد 

ــي. ــتوى العامل ــى املس ــت ع ــاء يف التصوي ــق النس ــام، وح  الش

النساء يف الحياة العامة يف بالد الشام)1)

كان للنســاء دوراً بــارزاً يف الحيــاة العامــة خــال هــذه الفــرة التــي تزامنــت مــع مناقشــة مــروع الدســتور، وكانــت "جمعيــة 

االقتصــاد النســايئ الخــري" مــن أول الجمعيــات النســوية التــي انخرطــت يف املجــال العــام، وكان مــن أهدافهــا »محاربــة األزيــاء، 

ونبــذ العــادات الذميمــة، ومســاعدة التجــارة الوطنيــة، وإعانــة مستشــفيات الجنــود وغرهــا، وإســعاف دور األيتــام، وفتــح ملجــأ 

للفتيــات البائســات الفقــرات، وفتــح شــعبة لتعليــم التطريــز املنزيل...إلــخ". 

وأسســت مدرســة "بنــات الشــهداء" و "جمعيــة الهــال األحمــر النســائية"، وكانــت قيــادة الحركــة النســوية الوطنيــة تتألــف مــن 

زوجــات وشــقيقات قــادة الحكــم، ومتتعــت النســاء يف ظــل هــذه الحركــة بحريــة نســبية يف زيهــا فاســتخدم الحجــاب الخفيــف 

بــدالً مــن الحجــاب الســميك وشــاع ســفور الوجــه خاصــة بــن النســاء املتعلــات)2(. 

ــة بســبب لباســهن، مــا دفــع الحكومــة اىل الوقــوف يف وجــه  وتعرضــت النســاء نتيجــة لذلــك اىل اعتــداءات وإيــذاءات لفظي

هــذه االعتــداءات وقالــت "إن الــزي مســألة شــخصية ليــس مــن شــأن أحــد التعــرض لــه، ولكــن ســنتصل بــويل أي امــرأة لردعهــا 

يف حــال تجاوزهــا الحــد يف التــرج والخــروج عــن مألــوف العــادة، مــع تســير دوريــات يف الشــوارع وإنــذار كل مــن يجــرؤ عــى 

إيــذاء أيــة امــرأة بالقــول أو الفعــل مــن كبــر وصغــر بأشــد الجــزاء)3(". 

باروت محمد جال، املؤمتر السوري العام )1919-1920(: الدستور السوري األول، تبن للدراسات الفكرية والثقافية، العدد الثالث – املجلد األول – 2013.  )1(

باروت محمد جال/ املرجع السابق  )2(

باروت محمد جال/ املرجع السابق  )3(https://bit.ly/324eh5K 
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حق النساء يف التصويت عاملياً )1)

األمريكيــة دســتورها  املتحــدة  الواليــات  عــام 1920 عدلــت  خــال 

ــة  لتتمكــن النســاء مــن مارســة حقهــن يف التصويــت، وكانــت أول دول

أوروبيــة منحــت حــق التصويــت للمــرأة هــي دوقيــة فنلنــدا الكــرى يف 

ــام 1906. ع

وقبيــل الحــرب العامليــة األوىل حصلــت النســاء يف الرنويــج )1913( عــى 

حــق التصويــت، ومنحــت الدامنــرك حــق التصويــت للنســاء عــام 1915. 

ــا  ــدا )1918(، وروســيا )1917(، وأملاني ــة الحــرب، اعرفــت كن وقبــل نهاي

)1918( بحــق النســاء يف التصويــت، وصوتــت النســاء يف بريطانيــا والــايت 

ــدا  ــت النســاء يف هولن ــام 1918، وصوت ــر ع ــن العم ــن م ــاوزن الثاث تج

عــام 1919، ومنحــت النســاء يف فرنســا حــق التصويــت عــام 1944.

ــع  ــي تتمت ــت الت ــوق التصوي ــس حق ــات بنف ــاء األيرلندي ــت النس ومتتع

ــام 1928،  ــام 1922. ويف ع ــة ع ــة األيرلندي ــتور الدول ــال يف دس ــا الرج به

ــروط  ــس ال ــت بنف ــق التصوي ــى ح ــات ع ــاء الريطاني ــت النس حصل

التــي يحصــل عليهــا الرجــال، أي بالنســبة لأشــخاص الذيــن يبلغــون مــن 

العمــر 21 عامــا أو أكــر، ومنحــت النســاء يف تركيــا حــق التصويــت عــام 

ــة. ــات الوطني ــام 1934 لانتخاب ــة، ويف ع ــات املحلي 1930 لانتخاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    )2(

ويف عــام 1948، اعتمــدت األمــم املتحــدة اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان)3( الــذي نــص عــى حــق كل مــن الذكــور واإلنــاث يف 

التصويــت والرشــح، ونصــت املــادة 21 منــه عــى مــا يــي: 

")1) لكل شخص الحق يف املشاركة يف حكومة بلده مبارشة أو عن طريق ممثلني يختارهم بحرية.

 )2) تكــون إرادة الشــعب هــي أســاس ســلطة الحكومــة خــالل انتخابــات دوريــة ونزيهــة تكــون باالقــرتاع العــام واملتســاوي، 
وتُجــرى باالقــرتاع الــري أو بإجــراءات تصويــت حــرة مكافئــة ".

  )1(

ويكيبيديا   )2(

النص الكامل لإلعان العاملي لحقوق اإلنسان  )3(

ماري ستريت )1855-1928(، إمرأة ألمانية تطا�ب بحق ا�نساء في ا�تصويت، 

ومؤسسة مشاركة للتحا�ف الدولي للمرأة 

https://bit.ly/3jMtCO7 

https://bit.ly/2TKkQpl 

)2(
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املداوالت حول منح النساء حق االنتخاب يف مروع الدستور

شــهدت املــادة 79 مــن مــروع الدســتور)1( مــداوالت ونقاشــات مطولــة بعدمــا تقــدم نائــب جبــل لبنــان )إبراهيــم الخطيــب( 

باقــراح يعطــي النســاء حســب هــذه املــادة حــق انتخــاب النائــب األول يف حــال أمتمــن نصــاب الســن املنصــوص عليــه مــن جهــة 

والتعليــم الثانــوي مــن جهــة أخــرى. 

وتنــص املــادة 79 مــن مــروع دســتور اململكــة العربيــة الســورية عــى مــا يي"لــكل ســوري أتــّم العريــن مــن ســّنه، ومل يكــن 

ســاقطًا مــن حقوقــه املدنيــة حــق يف أن يكــون ناخبــاَ أول، ويكــون لحائــزي شــهادة املــدارس العاليــة رأيــان، وكل ســوري أتــم 

ــاً  ــة وال محكومــاً بســجن شــهر أو أكــر، يجــوز أن يكــون ناخب ــه املدني ــن مــن ســّنه، ومل يكــن فاقــداً حقوق الخامســة والعري

ثانيــاً، ويشــرط أن يكــون الناخــب الثــاين مّمــن يحســنون الكتابــة والقــراءة، وأن ال يكــون موظفــاً وال ضابطــاً وال خادمــاً خاصــاً.»

املواقف املؤيدة: 

ومثلهــا الشــيخ ســعيد مــراد )الغــزي()2( حيــث قال:"نحــن نقــول للغربيــن مــن هــذا املنــر كامــاً يصــل إىل مجالســهم النيابيــة 

ــا مســتعدون يف كل فرصــة إلزالــة هــذا الجهــل مــن  أنــه ال يوجــد يف تقاليــد الــرق مــا يســجل عــى األمــة جهــل نصفهــا، وإنّ

النســاء والرجــال معــاً. فمســألة املــرأة لهــا مســاس بالعلــم أكــر مــن الحجــاب، ألن الــرع قــرر قبــول شــهادة املــرأة وقبــول أخــذ 

ــا الحجــاب، فإنــه مســألة ثانيــة ال أتكلــم  األحاديــث عنهــا، وقبولهــا معلمــة وحاكمــة يف املســائل الحقوقيــة، دون الجزائيــة، أّم

عنهــا اآلن ولــو كان فيهــا آيــات قرآنيــة مــن جهتـَـي الســلب واإليجــاب، ألن الوقــت مل يحــن، وكأن أخــواين املخالفــن يريــدون أن 

أمــزج مســألة االنتخــاب مبســألة الحجــاب، وأنــا ال أريــد أن أتكلــم بذلــك أصــاً، وإمنــا املســألة مســألة حــق للمــرأة.

ــا حــق التريــع يف هــذا املجلــس أعطاهــا حــق االنتخــاب أيضــاً، نعــم ال أنكــر أن كل القوانــن يجــب أن تســر  ــذي أعطان فال

بتــدرج مــع روح األمــة، وال ميكــن أن يطبــق قانــون دون أن يكــون منتزَعــاً مــن روح األمــة، فالــذي يجعــل املوضــوع مشــكاً عنــد 

ــم  بعــض اإلخــوان، عــى اعتقــادي بصدقهــم وإخاصهــم ووطنيتهــم، أن أمرهــم يذهــب بهــم إىل مــزج مســألة الحجــاب بالعل

الــذي هــو وســيلة االنتخــاب، فــإذا أردتــم أن تبحثــوا يف الحجــاب فابحثــوا فيــه دون أن أكــون عضــواً يف جلســتكم

 أّمــا مســألة تعليــم املــرأة، فقــد وِضعــت عــى بســاط البحــث منــذ نصــف قــرن بــن ســلب وإيجــاب، ثــم فــاز الطــرف اإليجــايب، 

وهــا أنتــم تــرون العواصــم والبلــدان غاصــة مبــدارس اإلنــاث. 

ومبــا إننــا متفقــون عــى رضورة تعليــم املــرأة، فأنــا اآلن بعــد نصــف قــرن أردت أن أضــع مســألة االنتخــاب بعــد مســألة التعليــم، 

عســاها تأخــذ حــظ تلــك مــن الفــوز واملوفقيــة، وهكــذا نتــدرج إىل أن نصــل إىل الغايــة املنشــودة. وقــد اتفــق معنــا األســتاذ 

الكيــاين عــى األســاس األول. 

النص الكامل ملروع الدستور  )1(

يعد سعيد مراد من أبرز رجال الدين والحقوقين الرعين، وهو أستاذ مادة »مجلة الحكام الرعية« يف معهد الحقوق يف بروت ومن ثم دمشق، ووصفته  )2(

جريدة الدفاع بـ »بطل حقوق املرأة«.  

https://bit.ly/3mL9ePr 
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 ومبــا أننــا قبلنــا وجــوب تعليــم املــرأة، يجــب أيضــاً أن نعــرف لهــا بحــق انتخــاب الناخــب األول، ومثــل ذلــك مثــل أداء املــرأة 

الشــهادة؛ فالحاكــم يأخــذ شــهادة النســاء حســب درجاتهــن وعوائدهــن، وكذلــك نحــن ميكننــا أن نأخــذ أصــوات املــرأة بالطــرق 

التــي ال تخــرق بهــا الحجــاب. وكل مــا أريــده أن تفهــم أوروبــا أنهــا وإن كانــت أرقــى منــا يف الصنائــع واملاديــات، فنحــن أرقــى 

منهــا يف القوانــن املدنيــة،

وإذا أرادت أوروبــا أن نتــدرج يف التكامــل بالقانــون املــدين يجــب عليهــا أن تلتفــت إىل الــرق وتأخــذ عنــه، فنحــن ال 

ــليم  ــل س ــوان أين رج ــم اإلخ ــد أن يفه ــا أين أري ــا، ومب ــا مزايان ــر علين ــا أن تنك ــح له ــا ال يص ــا ك ــا مزاياه ــر عليه ــد أن ننك نري

ــوع  ــذا املوض ــم يف ه ــه، أتكل ــرب بوطنيت ــر يف الغ ــم وزي ــر أعظ ــا يفاخ ــوريته ك ــر بس ــي أن يفاخ ــكل وطن ــد ل ــب، أري القل

ــم. ــألة العل ــد مبس ــها الوحي ــرأة مساس ــألة امل ــر؟ فمس ــئ أج ــد املخط ــس للمجته ــأ، ألي ــادي خط ــوا أن اجته ــادي فافرض  باجته

ويجــب أن نعــرف أن اللــه أعطاهــا مــن الحقــوق مــا أعطاكــم، فارحمــوا مــن يف األرض يرحمكــم مــن يف الســاء، وهــذه مــن 

املســائل االجتاعيــة الرفــة التــي أفادنــا النــص القــرآين فيهــا فوائــد جــى ال تُنَكــر)1(" .

وأيده يف هذا املوقف رفيق التميمي حيث قال :

ــة  ــى األدوار القدمي ــرب حت ــرأة يف الغ ــات، امل ــن الوجداني ــر م ــات أك ــق باملعام ــة تتعل ــل مدني ــة ب ــت بديني ــة ليس "إن القضي

كانــت غــر حائــزة لشــخصية مــا بــل كانــت شــخصيتها مبجــرد زواجهــا متتــزج بشــخصية زوجهــا، فــا يحــق لهــا أن 

ــا.  ــرف به ــرأة لتت ــة للم ــخصيات الحقوقي ــن الش ــاً م ــة قس ــه الراقي ــت أمم ــرب فأعط ــدّرج الغ ــن ت ــري، ولك ــع أو تش  تبي

فأوروبــا التــي تأخــرت بإعطــاء هــذا الحــق ال يجــب أن تكــون أفضــل منــا، ســيا وأن اإلســام منــح هــذا الحــق للمــرأة منــذ 1300 

ســنة، فهــذا الحــق الطفيــف هــو واجــب طبيعــي نقدمــه اآلن للمــرأة، بإمكاننــا أيهــا الســادة أن نؤلــف بــن املذهبــن القديــم 

والجديــد، إن حــق االنتخــاب واجــب يعــم جميــع املواطنــن، إال إنــه أصــم، فعــى كل وطنــي أن ينتخــب ولكــن ال يجــازى إذا مل 

يصــّوت، نحــن إذا أعطينــا هــذا الحــق للمــرأة فلهــا الحريــة باســتعاله أو رفضــه، فــإذا رضينــا مبــا هــو معــروف عنــد املســلمن 

ــأن الرجــال قّوامــون عــى النســاء فنقــول للرجــال الذيــن ال يقبلــون بإعطــاء املــرأة حــق االنتخــاب ميكنكــم أن تؤثــروا عــى  ب

نســائكم، أمــا إذا وجــدت يف البــاد ولــو طبقــة صغــرة تقــول بإعطــاء هــذا الحــق، فيجــب أن منهــد لهــا الطريــق فــإذا أعطينــا 

النســاء هــذا الحــق ال يُفهــم منــه لــزوم ذهابهــن إىل دائــرة البلديــة بــل ميكنهــن أن يجتمعــن يف محــل معــا ويصوتــن، ولذلــك 

أوافــق عــى اقــراح الشــيخ إبراهيــم الخطيــب مبدئيــاً، ومــن ثــم أقــول إن األمــة التــي دخلــت يف حيــاة نيابيــة جديــدة تــرى 

أمامهــا عقبــات يف ســن القانــون. 

فالقانــون الــذي ال يكــون مطابقــاً لــروح الشــعب ياقــي صعوبــة يف التنفيــذ، وأكــر مثــال أقّدمــه هــو قانــون العائلــة الــذي ســّنه 

األتــراك. إن أســاس هــذا القانــون هــو الــرع الريــف، ومــع ذلــك فعندمــا عمــد األتــراك إىل تطبيقــه رأوا معظــم الشــعب واقفــاً 

ضــده، وهكــذا مــن اســتعجل بالــيء قبــل أوانــه بــل بحرمانــه)2(". 

محر مناقشات حق االنتخاب للمرأة، شهرستان ماري أملاظ ، املؤمتر السوري العام، 1919 - 1920 - بروت : دار امواج، 2000.   )1(

)2(  محر مناقشات حق االنتخاب للمرأة، شهرستان ماري أملاظ ، املرجع السابق.
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وأضاف صبحي الطويل )الالذقية): 

"املســألة اجتاعيــة رصفــة أيهــا اإلخــوان، وال متــس الحجــاب قطعيــاً، وليســت املــرأة إذا انتخبــت مكلفــة برفــع الحجــاب، املــرأة 

املتعلمــة خــر مــن ألــف رجــل جاهــل. يوجــد يف بعــض الجهــات ألــوف مــن الرجــال ال يدركــون شــيئاً، فامــرأة واحــدة متعلمــة 

خــر منهــم. فلــاذا نعطيهــم حــق االنتخــاب ونحــرم النســاء املتعلــات منــه؟ البنــات املتعلــات قليــات جــداً، واالنتخــاب لهــن 

يــن مطلقــاً)1(".  ليــس إجباريــاً ولديهــن طــرق للقيــام باالنتخــاب ال متــس الدِّ

املواقف املتحفظة: 

ال أريــد أبحــث عــن هــذه املســألة مــن الوجهــة الدينيــة، فــأرى البحــث مــن هــذه الوجهــة تحصيــل حاصــل، فللمســائل الدينيــة 

كتــب ومنابــع مخصوصــة. إن الراهــن التــي أىت بهــا األســتاذ ســعيد مــراد ليســت لــه بــل عليــه، وكنــت حينــا يريــد أحــد مــن 

اإلخــوان معارضتــه أرجعــه عــن ذلــك ألن إخــواين الشــبان ينفــرون عنــد ســاع بحــث دينــي ويعتقــدون أنــه مــر باملصلحــة، 

يــن يقيّــد كثــراً مــن األشــياء التــي ال توافــق الطبائــع البريــة، فنــرك البحــث  يــن قيــد، نعــم إن الدِّ لذلــك ظــن بعضهــم أن الدِّ

فيهــا منتقلــن إىل الوجهــة األخاقيــة واإلداريــة. 

أيهــا الشــبان إن األوربيــن قــد ســاروا يف حلبــة التمــدن 300 ســنة، فعاداتهــم وتقاليدهــم ال متنــع املــرأة مــن االشــراك معهــم يف 

كل يشء، ومــع ذلــك أروين دولــة مــن دول أوروبــا أعطــت اإلنــاث هــذا الحــق. كا أيهــا الســادة، نســاؤنا غــر املتعلــات بنســبة 

99 يف املئــة فــإذا أردتــم رقــي النســاء كــا تدعــون فافتحــوا لهــن املــدارس، وعلّموهــن ليكــنَّ مدرســة ألبنائهــن ثــم انظــروا يف 

الفــروع، فــكل بنــاء ال يبنــى عــى أســاس متــن يخــرب، وإذا أعطينــا حــق االنتخــاب للمــرأة يحــق لهــا أن تكــون مبعوثــة فهــل 

تريــدون أن تكــون بينكــم؟ 

"وأنــا أرى أن وجــود املــرأة ناخبــة أو منتخبــة أو مبعوثــة مــع هــذا الجهــل وفســاد األخــاق مــر ال نافــع، ومتــى منــت األخــاق 

الفاضلــة ينظــر يف املســألة)2(".  

وأيده عادل زعيرت )نابلس) حيث قال :  

"ال شــك أن كل واحــد منــا يريــد أن تصــل املــرأة إىل الدرجــة الراقيــة لــي تطلــب حقهــا. ولكــن رغــم مــا قالــه بعــض الخطبــاء ومــا 
اّدعــاه مــن الفائــدة يف تخويــل النســاء حــق االنتخــاب، أرى أن ذلــك مــر ألنــه ال ميتــزج مــع روح األمــة. تعلمــون أيهــا الســادة 

أن بعــض األمــم األوربيــة مــا أقدمــت عــى هــذا األمــر إ بعــد أن دخلــت يف تطــورات  امتــدت 600 ســنة. 

)1(  محر مناقشات حق االنتخاب للمرأة، شهرستان ماري أملاظ ، املرجع السابق.

)2(  محر مناقشات حق االنتخاب للمرأة، شهرستان ماري أملاظ ، املرجع السابق.

ــة  ومثلهــا عضــو لجنــة الدســتور القانــوين عبــد القــادر الكيــاين )حــاة( حيــث أشــار اىل أن املســألة يجــب بحثهــا مــن الناحي

ــة، وقــال: ــة الديني ــة وليــس مــن الناحي ــة واالجتاعي األخاقي
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أمــا نحــن، ففــي بــدء حياتنــا االجتاعيــة نريــد أن نعطــي هــذه الحقــوق لهــن لــي نصبــح أضحوكــة عنــد علــاء االجتــاع، أن 

لــكل أمــة تقاليــد وعــادات مســتحكمة، فــإذا مل تكــن القوانــن مســتندة إليهــا تســبب الثــورات واملشــاغبات يف البــاد، نعــم قــد 

تكــون يف الــرع إباحــة تخــّول النســاء حــق التداخــل يف مثــل هــذه األمــور، ولكــن الــرع ال يقــول أن األمــة مجبــورة عــى وضــع 

قوانــن ونظامــات تخــّول املــرأة االشــراك بهــا؛ فتقاليدنــا الحاكمــة تجرنــا عــى عــدم الدخــول يف هــذا املــأزق الحــرج، فــإذا أعطينــا 

رأيــاً أو ســنّنا قانونــاً ال تقبلــه فهــل نكــون قــد وفينــا األمانــة حقهــا)1(؟". 

املواقف الرافضة:

ومثلهــا الشــيخ أحمــد القضــامين )نائــب دمشــق)، حيــث قــال بــأن اللــه جعــل املــرأة بنصــف عقــل ونصــف مــراث. وأضــاف 

حســب مــا جــاء يف محــر الجلســة :"مــن أيــن أتيــت بهــذا الحــق ومــن أيــة رشيعــة؟ نحــن يف الشــام ال نريــد ذلــك، فاجعلــه 

ــة)2(".  يف الاذقي

نتيجة املداوالت

ــم التوافــق عــى عــدم البــت يف موضــوع إعطــاء املــرأة حــق  ــة مل يتمكــن املؤمتــر مــن البــت يف هــذا املوضــوع، وت ويف النهاي

ــة. ــه مبوافقــة األكري ــاء املــادة عــى مــا هــي علي ــط املؤمتــر، وإبق االنتخــاب، وتســجيل االقــراح يف ضب

والنــص الــذي قــرر املؤمتــر املوافقــة عليــه هــو نــص مطلــق ميكنــه شــمول كل مــن الذكــور واإلنــاث عنــد التطبيــق، بداللــة النــص 

الــوارد يف مــروع الدســتور والــذي يقــول »جميــع الســورين متســاوون يف الحقــوق والواجبــات« حيــث تعنــي عــى اختــاف 

نحلهــم واديانهــم وأصولهــم القوميــة والذكــور واإلنــاث معــاً)3(. 

محر مناقشات حق االنتخاب للمرأة، شهرستان ماري أملاظ ، املرجع السابق.  )1(

محر مناقشات حق االنتخاب للمرأة، شهرستان ماري أملاظ ، املرجع السابق.  )2(

مذكرات محمد عزة دروزة، املجلد األول. ويقول دروزة :«ولذا اكتفى املؤمتر بتسجيل املداوالت يف املحارض، مع النص عى وجوب متتّع املرأة بجميع الحقوق   )3(

التي قررتها لها الريعة اإلسامية من سياسية واجتاعية وثقافية ومالية ومدنية«.  https://bit.ly/2TMSbAe
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غــادر األمــر فيصــل ســوريا بعدمــا كان قــد أعلــن عــن قيــام اململكــة الســورية عــام 1918م، ونــودي بــه ملــكاً عــى اململكــة 

العربيــة الســورية يف 1920/3/8م، وذلــك بســبب تقســيم منطقــة بــاد الشــام مــا بــن بريطانيــا وفرنســا )أقــوى دولتــن يف تلــك 

الفــرة الزمنيــة( وانســحاب القــوات الركيــة منهــا، وفــرض فرنســا ســيطرتها عــى ســوريا ولبنــان)1(.  

وقــدم األمــر عبداللــه )النجــل الثــاين للريــف حســن بــن عــي( اىل معــان ومــن ثــم اىل عــان بتاريــخ 1921/3/2م، وبعــد مؤمتــر 

القــدس الــذي عقــد يف نهايــة آذار 1921م ، منــح امللــك فيصــل عــرش العــراق، وكان هنالــك اتفاقــاً مؤقتــاً ملــدة 6 أشــهر تــاه 

ــه  مذكــرة بريطانيــة لأمــر تتضمــن اعــراف امللــك الريطــاين بوجــود حكومــة مســتقلة يف رشقــي األردن برئاســة األمــر عبدالل

رشيطــة موافقــة عصبــة األمــم عليهــا، وأن تكــون حكومــة دســتورية نيابيــة)2(.  

ويف 1921/4/11م تألفــت أول حكومــة يف رشقــي األردن التــي مل تــدم أكــر مــن ثاثــة أشــهر، وكان رئيســها رشــيد طليــع )الكاتــب 

ــد  ــاً، وبع ــون يوم ــدة مل تتجــاوز أربع ــك تشــكيلها مل ــد ذل ــد بع ــة(، وأعي ــس املشــاورين ومشــاور الداخلي ــس مجل اإلداري ورئي

إســتقالة رشــيد طليــع يف شــهر آب، تألفــت حكومــة برئاســة مظهــر رســان وســميت مبجلــس املستشــارين بــدالً مــن مجلــس 

ــة حســن  ــم حكوم ــن ث ــن أيضــاً، وم ــي تشــكلت يف 1922/3/10 لدروت ــركايب الت ــي ال ــة ع ــا حكوم ــن، وتاه املشــاورين لدورت

أبوالهــدى بتاريــخ 1923/9/5 والتــي إســتمرت حتــى 1931/2/21 يف ثــاث دورات، وهــو أول مــن حمــل لقــب رئيــس الــوزراء)3(.  

 سكان اإلمارة

يعــد اإلحصــاء الــذي قدمتــه نيابــة العشــائر يف رشقــي األردن إىل األمــر شــاكر بــن زيــد عــام 1923م، أول إحصــاء رســمي لــرق 

األردن عــى الرغــم مــن كونــه إحصــاءاً تقديريــاً، حيــث بلــغ عــدد الســكان 122.420 ألــف نســمة وعــدد القــرى والبلــدات 124 

ــايل يصبــح عــدد ســكان  قريــة وبلــدة، وعــدد الــدور 20.560 دار، أمــا العشــائر فقــد كان عــدد نفوســها 102.950 نســمة، بالت

رشقــي األردن 275.380 نســمة)4(. 

فيــا قــدر تقريــر الحكومــة الريطانية لعام 1924م عدد ســكان رشقي األردن بـ 200 ألف نســمة من بينهم 10 آالف من الراكســة 

 والشيشــان، و 15 مــن املســيحين، ويف عــام 1927م قــدرت دائــرة الصحــة يف رشقــي األردن عــدد الســكان بـــ 305.584 نســمة)5(،

ومل يذكر يف أي من هذه اإلحصائيات عدد الذكور وعدد اإلناث عىل وجه التحديد.

)1(  طريف جورج، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء الثالث( 1920-1928م، دائرة املكتبة الوطنية  2018.

)2(  فريحات إميان، التطور التاريخي لقوانن االنتخاب يف األردن )1928-2011م(، املجلة األردنية للتاريخ واآلثار، املجلد 5، العدد 4، 2011.

)3(  طريف جورج، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء الثالث( 1920-1928م، املرجع السابق.

)4(  طريف جورج، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء الثالث( 1920-1928م، املرجع السابق.

)5(  طريف جورج، تاريخ اململكة األردنية الهاشمية )الجزء الثالث( 1920-1928م، املرجع السابق.

مرحلة تأسيس إمارة شرق األردن



28

مرحلة تأسيس إمارة شرق األردن                                                                                         القسم الثاني 

 نهضة تعليمية لإلناث مع تأسيس اإلمارة

املدارس الحكومية

حتــى عــام 1918م مل يكــن هنالــك اهتامــاً بالتعليــم، وإقتــرت الدولــة العثانيــة فتــح املــدارس عــى املــدن الكبــرة وأهملــت 

القــرى واألريــاف، ويف املناطــق األردنيــة مل يتجــاوز عــدد املــدارس االبتدائيــة 21 مدرســة فيــا مل يكــن هنالــك مــدارس إعداديــة 

أو ثانويــة، وتــوىل التعليــم معلمــون أتــراك ال يتقنــون اللغــة العربيــة فــكان أغلــب التعليــم باللغــة الركيــة، وحتــى عــام 1914 

كان هنالــك مدرســتان لإلنــاث يف رشق األردن تضــان 59 طالبــة ويدرســهن معلمتــان)1(. 

ــر خــال الحكــم  ــذي عــاىن مــن اهــال كب ــم ال ــاً خاصــا بالتعلي ــة )1918-1920م( اهتام ــة الفيصلي ــة العربي ــدت الحكوم وأب

العثــاين، فعملــت مديريــة املعــارف عــى وضــع ميزانيــة للتعليــم والتكفــل بدفــع نفقــات الطلبــة الفقــراء، وإعــداد املناهــج 

وإنشــاء املــدارس وتعيــن املعلمــن واملعلــات، واالهتــام باللغــة العربيــة يف املــدارس وإحالهــا محــل اللغــة الركيــة، وشــهد 

ــد تأســيس إمــارة رشق األردن منــواً متســارعاً كــاً ونوعــاً)2(.  ــم عن التعلي

أمــر األمــر عبداللــه بــن الحســن بعــد مبايعتــه أمــراً إلمــارة رشق األردن عــام 1921م، رجــال الحكومــة أن يســهروا عــى رفــع 

األميــة، وأن يســارعوا إىل نــر العلــوم واملعــارف يف املــدن والقــرى، فأنشــأ منصــب مشــاور املعــارف يف تشــكيلة الحكومــة األوىل   

برئاســة رشــيد طليــع، وكان مــن ضمــن برامــج الحكومــات املتتاليــة الســعي إىل نــر التعليــم، ورفــع مســتوى الثقافــة يف اإلمــارة،   

وموامئــة، املناهــج الدراســية مــع احتياجاتهــا)3(. 

ــام 1935م،  ــى ع ــارف حت ــاً للمع ــراً عام ــه مدي ــب وهب ــن أدي ــام 1924م ع ــارف، وع ــس للمع ــكل أول مجل ــام 1923 ش ويف ع

ــا صــدر أول  ــدارس، ك ــز امل ــية وتجهي ــع املناهــج الدراس ــن ووض ــن املعلم ــم وتعي ــة والتعلي ــى الربي ــت اإلرشاف ع ــي تول الت

نظــام للمــدارس عــام 1925م حــدد فيــه وظائــف املديريــن واملعلمــن واملفتشــن ذكــوراً وإناثــاً، وواجبــات الطــاب والطالبــات 

ــام العطــل املدرســية. ــم، وأي ــي تفــرض عليه ــات الت والعقوب

ــن،  ــن مرحلت ــام 1937م م ــى ع ــي حت ــلم التعليم ــون الس ــت، وتك ــة املؤق ــات االبتدائي ــون التدريس ــدر قان ــام 1926م ص ويف ع

ــة الثانويــة )مدتهــا أربــع ســنوات(، وبســبب االنتــداب الريطــاين فقــد كان  املرحلــة االبتدائيــة )مدتهــا ســبع ســنوات( واملرحل

تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة مــن رشوط إنشــاء أي مدرســة ابتدائيــة، وعانــت اإلمــارة مــن نقــص املــوارد املاليــة املخصصــة للتعليــم 

فلــم تتجــاوز موازنــة التعليــم مــا بــن 4% - 7% مــن املوازنــة العامــة لإلمــارة خــال األعــوام 1924- 1933م.

الطراونة محمد سامل غثيان، أحوال التعليم الحكومي يف إمارة رشق األردن يف ضوء تقرير إدارة املعارف لسنة 1934م، دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتاعية،   )1(

املجلد 35، العدد 3، 2008.  

الطراونة محمد سامل غثيان، أحوال التعليم الحكومي يف إمارة رشق األردن يف ضوء تقرير إدارة املعارف لسنة 1934م، املرجع السابق.  )2(

جريدة الرق العريب، عان، العدد 16، أيلول 1923. الطراونة محمد سامل غثيان، أحوال التعليم الحكومي يف إمارة رشق األردن يف ضوء تقرير إدارة املعارف  )3(

لسنة 1934م، املرجع السابق.  
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املصــدر: الطراونــة محمــد ســامل غثيــان، أحــوال التعليــم الحكومــي يف إمــارة رشق األردن يف ضــوء 

تقريــر إدارة املعــارف لســنة 1934م، املرجــع الســابق.

زينــب عــي أبوغنيمــة – أول معلمــة ثانويــة أردنيــة يف مدرســة حكومية 

 1922 عام 

وياحــظ مــن الجــدول هــذا  بــأن مــدارس 

مــدارس  اىل 10  الحكوميــة وصلــت  اإلنــاث 

وشــكلت 16.6% مــن مجمــوع املــدارس، وكان 

بنســية %17.6  الطالبــات 922 طالبــة  عــدد 

ــات 25  ــدد املعل ــاب، وع ــوع الط ــن مجم م

 معلمــة بنســبة 18.7% مــن مجمــوع املعلمــن.

ــدد  ــل ع ــدرايس 1946-1947 وص ــام ال ويف الع

 %19.2 وبنســبة  طالبــة   2056 اىل  الطالبــات 

ــاً  ــكي للطــاب )10729 طالب مــن املجمــوع ال

وطالبــة(، وبلــغ عــدد املــدارس 77 مدرســة 

معلــاً   216 واملعلــات  املعلمــن  وعــدد 
ومعلمــة.)1()2(

الخزاعلة، محمد ربيع، األوائل يف تاريخ األردن: )1920-2000م(، أمانة عان الكرى، 2003 ولدت يف مدينة اربد عام 1907.   )1(

درسها أخوانها بالبداية باملنزل ومن ثم رافقوها من اربد اىل دمشق لتكمل تعليمها يف مدرسة البيارستان يف دمشق عام 1919 ونخرجت منها عام 1920 بتفوق  

لتلتحق بدار املعلات لثاث سنوات وتنهي دراستها كمعلمة يف عام 1922 وهي بذلك من أصغر من تخرج من دار املعلات سناً. عادت زينب من دمشق  

وسكنت عند أخوها الذي انتقل للعمل بعان من إربد عام 1922 وذلك لي تعمل يف مدرسة إناث عان عام 1922 كأول معلمة أردنية مبدرسة حكومية.  

الطراونة محمد ، إدارة معارف رشقي األردن ، التقرير السنوي لعام 1934  )2(

ويف العــام الــدرايس 1933-1934م تــم إنشــاء أول مدرســة روضــة أطفــال 

يف عــان لتصبــح املراحــل التعليميــة يف املــدارس الحكوميــة عــى ثــاث 

ــن امللفــت للنظــر أن  ــوي. وم ــدايئ والثان ــال واالبت ــاض األطف مراحــل، ري

َمتهيــدي ثــاين، متهيــدي ثالــث وابتــدايئ أول(، حيــث بلــغ عــدد الطالبــات 

224 طالبــة )90.7%( مقابــل 23 طالــب )9.3%( كــا كان جميــع املعلمــن 

مــن اإلنــاث )6 معلــات ( .

انظر الجدول يف الصفحة التالية

)1(

)2(

https://bit.ly/2U7xY8o

https://bit.ly/32lXco4 
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املصــدر: الطراونــة محمــد ســامل غثيــان، أحــوال التعليــم الحكومــي يف إمــارة رشق األردن يف ضــوء تقريــر إدارة املعــارف لســنة 

1934م، املرجــع الســابق.

املصــدر: تقريــر إدارة املعــارف لعــام 1934م، الطراونــة محمــد ســامل غثيــان، أحــوال التعليــم الحكومــي يف إمــارة رشق 

األردن يف ضــوء تقريــر إدارة املعــارف لســنة 1934م، املرجــع الســابق .

وبلغ عدد املدارس االبتدائية عام 1934م بحدود 69 مدرسة توزعت كام ييل: 

4 مــدارس ملحقــة باملــدارس الثانويــة، ومدرســة للصناعــة، ومدرســة روضــة األطفــال يف عــان، ومدرســة الفتــح األوليــة يف محطــة 

عــان امللحقــة بالجيــش العــريب األردين. 

أمــا املــدارس املتبقيــة وعددهــا 62 مدرســة كان مــن بينهــا عــر مــدارس لإلنــاث منهــا 4 مــدارس ابتدائيــة و6 مــدارس أوليــة 

)أنظــر الجــدول أدنــاه(. وبلــغ مجمــوع الطلبــة 5844 طالبــاً دون ذكــر لعــدد اإلنــاث)1(. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن معــدالت الرســوب يف مــدارس اإلنــاث االبتدائيــة كانــت أقــل مــن معــدالت الرســوب يف مــدارس الذكــور 

االبتدائيــة، حيــث كان معــدل رســوب اإلنــاث 30.9% للعــام الــدرايس 1933-1934م )283 طالبــة راســبة مــن أصــل 917 طالبــة(، 
يف حــن كان معــدل الرســوب للذكــور 36.8% )797 طالــب رايس مــن أصــل 2163 طالبــاً()2(.    )3(

الطراونة محمد ، إدارة معارف رشقي األردن ، التقرير السنوي لعام 1934، املرجع السابق  )1(

الطراونة محمد ، إدارة معارف رشقي األردن ، التقرير السنوي لعام 1934، املرجع السابق  )2(

الطراونة محمد سامل غثيان، أحوال التعليم الحكومي يف إمارة رشق األردن يف ضوء تقرير إدارة املعارف لسنة 1934م، املرجع السابق  )3(

)3(

أمــا املــدارس الثانويــة لــذات العــام 

الــدرايس 1933-1934م، فقــد كان 

وكانــت  مــدارس  أربعــة  عددهــا 

بــأن  ويذكــر  للذكــور،  جميعهــا 

املهنــي  التعليــم  أولــت  اإلمــارة 

ــام 1924م،  ــذ ع ــاً من ــاً خاص اهتام

والزراعــي. الصناعــي  كالتعليــم 
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 املدارس الخاصة

نصت املادة 14 من القانون األسايس لرق األردن)1( لعام 1928 عى أنه:

"يحق للجاعات املتنوعة تأسيس مدارسها والقوامة عليها لتعليم أفرادها بلسانهم عى رشيطة أن يراعوا املقتضيات العامة 

املنصوص عليها يف القانون."

وحدد قانون املعارف لعام 1939 رشوط تأسيس املدارس الخاصة ورشوط تعين املعلمن واملعلات فيها، ونص عى إجبارية 

تعليم اللغة العربية وتاريخ العرب وجغرافيا الباد العربية يف مختلف املراحل الدراسية، وصدر أول نظام للمدارس الخاصة يف 

رشق األردن عام 1945)2(. 

ــة أعــوام فقــط،  ــدرايس 1925-1926م كان هنالــك 33 مدرســة خاصــة، وارتفــع عددهــا إىل 100 مدرســة بعــد ثاث ويف العــام ال

موزعــة عــىل النحــو التــايل: 

57 مدرســة للطوائــف )44 مدرســة للذكــور تضــم 1659 طالبــاً و 13 مدرســة لإلنــاث تضــم 700 طالبــة(، و 43 مدرســة للمســلمن 

تضــم 1172 طالبــاً وطالبــة)3(. 

وإرتفــع عــدد الطالبــات يف العــام الــدرايس 1931-1932م ووصــل إىل 744 طالبــة عــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد املــدارس )93 

مدرســة للذكــور واإلنــاث(، ويف العــام الــدرايس 1935-1936م ارتفــع عــدد املــدارس إىل 118 مدرســة، وعــدد املعلمــن واملعلــات 

إىل 214، وعــدد الطــاب والطالبــات إىل 5612، وهــو عــدد يقــارب عــدد الطــاب والطالبــات يف املــدارس الحكوميــة لــذات العــام 

الدرايس)4(. 

عمل النساء األردنيات حتى منتصف القرن العرين

قبــل تأســيس إمــارة رشق األردن كانــت القبائــل كثــرة الرحــال، خاصــة الرحــال املرســمي )يف الصيــف والشــتاء( إىل أن ســاد يف 

أغلــب أنحــاء األردن لغايــة منتصــف القــرن العريــن منــط املجتمــع الفاحــي- الرعــوي، وكان هنالــك نوعــاً مــن تقســيم العمــل 

ــع، ورعــي  ــاة مــن الينابي مــا بــن النســاء والرجــال)5(، ومــن بــن األعــال التــي كانــت تقــوم بهــا النســاء جلــب الحطــب واملي

املاشــية إىل جانــب بعــض الصناعــات كصناعــة القــش وغــزل الصــوف وصناعــة الزبــدة واملخيــض.

 )انظر/ ي الصور يف الصفحة التالية(.

النص الكامل للقانون األسايس لرق األردن 1928  )1(

محافظة عي، تاريخ األردن املعارص، عهد اإلمارة 1921-1946، عان، 1973.  )2(

محافظة عي، تاريخ األردن املعارص، املرجع السابق.  )3(

محافظة عي، تاريخ األردن املعارص، املرجع السابق.  )4(

موقع زمانكم  )5(

https://bit.ly/3n80tir 

https://bit.ly/3opB6cI 
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صــورة تعــود اىل 1890 لســيدات واطفــال مــن قبيلــة العــدوان األردنيــة أثنــاء ترحالهــم املوســمي بعيــداً عــن ســطوة الرائب 

العثانيــة الجائــرة التــي تبتــدأ بـــ 25% عى الدخــل – إرث األردن    

الصــورة مــن قريــة أم قيــس شــال األردن، التقطــت عــام 1920 لســيدة تقــوم بعمــل يســمى “البَــْدي”، وهــو جــدل أعــواد القــش املأخــوذة مــن 

ســيقان القمــح بهــدف صنــع آنيــة متعــددة االســتخدامات، مــن بينهــا يف الصــورة “طبــق قــش” ذي ســطح مســتو يســتخدم لفــرد أرغفــة الخبــز أو 

أيــة اســتخدامات مشــابهة، وهنــاك آنيــة مــن القــش ذاتــه ذات أعــاق متفاوتــة الســتخدامات أخــرى. 

)1(

 )2(    )1(

موقع إرث األردن   )1(

موقع زمانكم   )2(

)2(

http://bit.ly/2NwJPMY 

https://bit.ly/3opB6cI
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الصــورة تعــود للعــام 1935: ســيدة مــن الشــونة الجنوبيــة، وهــي تقــوم بعمليــة خــض الحليــب بهــدف تصنيــع الزبــدة واملخيــض باســتخدام آداة 

خــض كبــرة تســمى “الّســعن” وهــي مصنوعــة مــن جلــد بقــرة كامــل، وهنــاك آداة خــض أصغــر تصنــع مــن جلــد خــروف واحــد تســمى “ِشــْكَوة”. 

وبينا يجري رفع “السعن” عى “ركابة” خشبية بثاثة أرجل، فإن الشكوة تستند إىل األرض. 

الصــورة مــن الشــونة أيضــاً وهــي لســيدة تقــوم بغــزل خيــوط الصــوف بهــدف تجهيزهــا لعمــل بيــوت الشــعر، وتســتخدم اداة صغــرة تســمى 

“مغــزل”. 

)1(

)2(
 )1(

 )2(

موقع زمانكم  )1(

موقع زمانكم   )2(

 https://bit.ly/3opB6cI

 https://bit.ly/3opB6cI
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ملكية النساء لألرايض )1)

كــا أظهــرت ســجات دائــرة األرايض واملســاحة بــأن النســاء األردنيــات متلكــن األرايض يف وقــت مبكــر، عــى الرغــم مــن كــون 

توزيــع امللكيــات يف بداياتــه إقتــر عــى العشــائر والقبائــل األردنيــة بهــدف النهــوض بالزراعــة والحــد مــن كــرة الرحــال.

وعــى إمتــداد الطريــق الصحــراوي مــن العقبــة جنوبــاً وحتــى الحــدود الســورية، اتخــذت العشــائر مواطــن لهــا وتــم اســتيعابها 

ــات  ــكل عشــرة مناطــق لإلقامــة والرعــي ضمــن اتفاقي ــا يســمى باملقاســم العشــائرية، فخصــص ل ــارة ضمــن م يف حــدود اإلم

برعايــة قــوات الباديــة، وكانــت هــذه نقطــة تحــول العشــائر مــن حيــاة البــداوة املتنقلــة اىل حيــاة اإلنتــاج والعطــاء)2(.  

املسعود هدا، ملكية األرايض يف إمارة رشق األردن )1921-1946م(، املجلة األردنية للتاريخ والراث، املجلد )5(، العدد )4(، 2011م   )1(

املسعود هدا، ملكية األرايض يف إمارة رشق األردن )1921-1946م(، املرجع السابق   )2(

https://bit.ly/3mRkU3H 



35

مرحلة تأسيس إمارة شرق األردن                                                                                         القسم الثاني 

مشاركة النساء يف الحياة السياسية والعامة

شــاركت النســاء األردنيــات يف الفــرة 1930- 1938 مبؤمتريــن هامــن، األول كان يف دمشــق والثــاين يف القاهــرة، لكــن توثيــق هــذه 

املشــاركة مل يكــن توثيقــاً كامــاً يــرز أدوار النســاء األردنيــات الــايت شــاركن فيهــا.

املؤمتــر النســايئ الرقــي األول 1930: عقــد املؤمتــر يف مدينــة دمشــق مببنــى الجامعــة الســورية عــام 1930 مبشــاركة ثامثائــة 

ــم،  ــتان، والعج ــطن، ورشق األردن، وأفغانس ــاز، وفلس ــراق، والحج ــي الع ــة، وه ــة مختلف ــن دول عربي ــاء م ــورية ونس ــرأة س ام

وبعــض الجمعيــات املريــة غــر االتحــاد النســايئ املــري والجمعيــات النســائية الســورية واللبنانيــة عــدا االتحــاد اللبنــاين)1(، 

ــات للمشــاركة يف أعــال  ــة لتســمية نســاء أردني ــدة األردن نــص الدعــوة الرســمية املوجهــة اىل الحكومــة األردني ونــرت جري

املؤمتــر)2(. 

وكان هــدف املؤمتــر إجتامعــي محــض يختــص أوالً باملــرأة ويرمــي اىل »تعــارف النســاء الرقيــات بعضهــن مــع بعــض ليتســنى 

لهــن حــل مشــاكلهن العامــة، وبحــث املؤمتــر يف القضايــا التاليــة:

الــزواج ورضورة إطــاق يــد الفتــاة باختيــار الــزوج املائــم، ورفــع الســلطة األبويــة املطلقــة املتعلقــة بهــذه القضيــة، مــع إباحــة 

الرؤيــا لطالبــي الــزواج قبــل العقــد، ألن األمــر رضوري نظــراً ملــا ينتــج عــن الجهالــة مــن ســوء تفاهــم ومشــاكل، عــى رشط أن 

تكــون الرؤيــا يف مجلــس "محــرم" ولقــد أصبحــت املــرأة الرقيــة والســورية خاصــة يف درجــة مــن العلــم والتهذيــب متكنهــا مــن 

حســن االنتقــاء، ولذلــك يجــب أن ال تبقــى هــدف الحكــم األبــوي القديــم الــذي قــد يجرهــا إىل مــا ال متيــل إليــه وترغــب فيــه.

وبســبب اشــتداد أزمة قلة الزواج واســتحكام حلقاتها ســعى املؤمتر لبحث هذه القضية خصوصاً ما تعلق "بالدوطة" املهر والجهاز 

 للتخفيــف منهــا إذا مل يكــن باإلمــكان القضــاء عليهــا قضــاًء تامــاً، كذلك قضيــة تعدد الزوجــات التي تعد جــوراً وعدواناً عــى املرأة. 

وســعى املؤمتــر اىل محاربــة هــذه العلــة التــي تهــدم كيــان العائلــة كمؤسســة اجتاعيــة، مــع عــدم معارضــة تعــدد الزوجــات 

عنــد الــرورة، كالعقــم أو اإلقعــاد ملــرض عضــال، وقضيــة الطــاق والتــي تعتــر ســيف مســلط بيــد الرجــل يســتعمله أحيانــاً 

ألســباب تافهــة ال مســاس لهــا يف جوهــر القضايــا ولذلــك ســيقرح املؤمتــر رضورة التعويــض يف مثــل هــذه الظــروف عــى الطالقــة 

مبنحهــا نصــف ممتلــكات زوجهــا، والعكــس بالعكــس".

مــن األمــور التــي أقرهــا املؤمتــر)3( رضورة منــح حــق الطــاق للجنســن عــى أن يقيــد هــذا بقيــود ثقيلــة فــا مينــح إال يف ظــروف 

اســتثنائية، وإذا كلــف الــزوج الزوجــة أو الزوجــة الــزوج بــدون ســبب معقــول ترفــع القضيــة للمحاكــم التــي يجــب أن تحكــم 

بتعويــض مــادي ال يقــل عــن نصــف أمــاك املعتــدي.

جريدة الشعب الدمشقية العدد 866 السنة الثالثة الصادر يف 2 متوز سنة 1930  )1(

جريدة األردن، العدد 348 الصادر يف 9 متوز 1930.  )2(

جريدة الشعب الدمشقية يوم 6 متوز 1930 العدد 869  )3(
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املؤمتر النسايئ األول يف دمشق - 19 متوز 1930

جريدة الدفاع، 16 ترين األّول 1938

املشاركات يف املؤمتر النسايئ الرقي يف مر - 1938

 املؤمترالنسايئ الرقي 1938 

http://bit.ly/2ZmruoA 

عقــد يف  أكتوبــر  1938  أول مؤمتــر نســايئ عــريب لنــرة القضيــة 

ــة اإلتحــاد النســايئ املــري  الفلســطينية يف مــر مبقــر جميعي

الــذي كانــت ترأســه هــدى شــعراوي)1(، وإشــركت فيــه ممثات 

 عــن مــر، وســوريا، ولبنــان، والعــراق، وفلســطن، ورشق األردن . 

ــة فلســطن  "ورغــم أن هــذا املؤمتــر كان محــوره األســايس قضي

إال أنــه فتــح املجــال لتبــادل الــرأي يف املصالــح العربيــة املشــركة 

ودفعــت إىل التفكــر يف توحيــد العمــل العــريب، وكان أبــرز 

مكتســبات املؤمتــر إتخــاذ قــرارات قويــة ملنــارصة عــرب فلســطن 

أحدثــت صــدى واســع يف جميــع أنحــاء العــامل واىل إنشــاء اإلتحاد 

النســايئ العــريب.

1938-إنعقاد املؤمتر النسايئ الرقي يف مر للدفاع عن فلسطن    )1(

"ورغــم أن هــذا املؤمتــر كان محــوره األســايس قضيــة فلســطن إال أنــه فتــح املجــال لتبــادل الــرأي يف املصالــح العربيــة املشــركة 
ــارصة عــرب فلســطن  ــة ملن ــرارات قوي ــرز مكتســبات املؤمتــر إتخــاذ ق ــد العمــل العــريب، وكان أب ودفعــت ايل التفكــر يف توحي

أحدثــت صــدى واســع يف جميــع أنحــاء العــامل واىل إنشــاء اإلتحــاد النســايئ العــريب.

ــاالت  ــن خطــب، ومق ــر م ــذا املؤمت ــق به ــا يتعل ــع كل م ــرأة ” هــدى شــعراوى” لتجمي ــن امل ــاع ع ــدة الدف ــع برائ ــذا دف كل ه
ــي". ــايئ الرق ــر النس ــطني. املؤمت ــة فلس ــة وقضي ــرأة العربي ــوان "امل ــاب بعن ــه ىف كت ــرارات، وصياغت وق
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رجال ونساء يف الحقل )الصورة من شال فلسطن( عام 1938

االختالط بني الذكور واإلناث

https://bit.ly/37EtfRR 

أدى خــروج النســاء مــن منازلهــن للعمــل إىل جانــب الرجــال يف 

الزراعــة، والرعــي وحتــى يف الصناعــة والتجــارة وإختاطهــن معهــم، إىل 

إثــارة موضــوع ســفور النســاء، ودفــع ذلــك بطالــب يف مدرســة الســلط 

لرســل إلحــدى الصحــف)1( رســالة عــن ســفور املــرأة عــام 1930.

وعلقــت الصحيفــة مــن دون أن تنــر نــص رســالته، بــأن أغلــب نســاء 

ــول،  ــن يف الحق ــع أرسه ــن م ــات يعمل ــن فاح ــارة رشق األردن ه إم

وهــن بالــرورة بــا حجــاب حســبا تقتضيــه طبيعــة العمــل، 

ــاك  ــإن هن ــات، ف ــدد الفاح ــة بع ــة مقارن ــن قل ــدن وه ــاء امل ــا نس أم

ــن،  ــدارس له ــح امل ــل فت ــفور، مث ــر الس ــاش غ ــرى للنق ــات أخ أولوي

ــه)2(. ــذي مل يحــن  أوان ــك أوىل بالنقــاش مــن موضــوع الســفور ال  فذل

  )أنظر / ي الصور(

جريدة األردن، يف أحد اعدادها عام 1930، وهي جريدة صدرت يف عرينات القرن املايض يف حيفا )ثم انتقلت إىل عان( لصاحبها خليل نر، بالتنسيق  )1(

مع الحكومة األردنية، وكانت تنر أخبار رشق األردن.  

موقع زمانكم عى شبكة االنرنت  )2(





39

النساء في الحياة السياسية والعامة                                                                                        القسم الثالث 

ــد  ــب التأكي ــاة العامــة والسياســية، اىل جان ــن اىل الحي ــاً له ــة مدخــالً هام ــة والخري شــكل عمــل النســاء يف األعــامل التطوعي

عــىل أن االهتــامم بتعليمهــن منــذ تأســيس إمــارة رشق األردن قــد ســاهم بشــكل كبــر يف تهيئــة ظــروف إنخراطهــن يف الشــأن 

العــام)1) .

أوالً: الحركة النسوية األردنية

بــدأت الحركــة النســوية األردنيــة بتأســيس الجمعيــات الخريــة منــذ عــام 1944، مــع اإلشــارة إىل أن الجمعيــة الخريــة الركســية 

أقــدم جمعيــة خريــة تأسســت يف 16 أكتوبــر 1932م  تحــت اســم "جمعيــة اإلخــاء الركســية" يف عــان، وقــد شــاركت فيهــا 

ــة يف اململكــة  ــا، ويف عــام 1951 وبعــد اســتحداث وزارة الشــؤون االجتاعي ــل تأســيس الفــرع النســايئ منه ــة قب النســاء بفعالي

األردنيــة الهاشــمية، تــم حــل جميــع الجمعيــات وأعيــد تأسيســها مــن جديــد وذلــك وفقــا لقانــون وزارة الشــؤون االجتاعيــة 

والــذي مبوجبــه أصبحــت جميــع الجمعيــات مرتبطــة بهــا، وقــد أعيــد تســجيلها بإســم "الجمعيــة الخريــة الركســية"، وتأســس 

الفــرع النســايئ للجمعيــة الخريــة الركســية )ســاور( عــام 1972)2(. 

)1(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، 2014، دار أزمنة للنر والتوزيع

الجمعية الخرية الركسية – الفرع النسايئ )ساور(  )2(

النساء في الحياة السياسية والعامة

http://bit.ly/2Mgv6pq 

تــم تأســيس الجمعيــة الخريــة الركســية والتــي تعتــر أقــدم جمعيــة خريــة يف األردن عــام 1932م، وافتتــح مقرهــا 

القديــم الظاهــر يف الصــورة، يف منطقــة راس العــن )مــكان أمانــة عــان الكــرى حاليــا( جالــة املغفــور لــه امللــك 

الشــهيد بإذنــه تعــاىل عبــد اللــه بــن الحســن األول يف عــام 1940م

أوالً: الحركة النسوية األردنية
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ويف عــام 1944 شــكلت أول جمعيــة نســائية أردنيــة بدعــوة مــن ســمو األمــرة مصبــاح )جالــة امللكــة مصبــاح الحقــاً( وحملــت 

إســم "جمعيــة التضامــن النســايئ االجتامعيــة)1)" ، وهدفــت إىل العنايــة بالنســاء الفقــرات غــر القــادرات عــى إمتــام تعليمهــن 

ــة األطفــال والخياطــة، ورفــع  ــزيل، وتربي ــر املن ومســاعدتهن باملــال والعمــل لتحســن ظروفهــن، والتدريــب عــى أعــال التدب

الوعــي بــن النســاء مــن خــال املحــارضات، وبعــد ذلــك توقفــت عــن العمــل دون ســبب معــروف)2(.  

ويف عــام 1945 تأسســت جمعيــة "اإلتحــاد النســايئ األردين" برئاســة ســمو األمــرة زيــن الرف )جالــة امللكة زين الــرف الحقاً(، 

وحرصــت يف بيــان تأسيســها التأكيــد عى متســكهن بالشــعائر الدينية ودفاعهن عــن الحجــاب، واحرامهن للعــادات والتقاليد، وكان 

مــن بــن أهدافهــا االهتــام بوضــع النســاء االجتاعــي، ورفــع مســتواههن الثقايف الصحــي، وتقديــم املعونــات لأمهــات الفقرات. 

 وشــاركت الجمعيــة بتأســيس اإلتحــاد النســايئ العــريب عــام 1947 وضــم يف عضويتــه عــدد كبــر مــن املنظــات النســائية العربيــة. 

وعــام 1948 تــم تغيــر إســم الجمعيــة إىل"الجمعيــة النســائية األردنيــة الهاشــمية"، ومــن ثــم حلــت الجمعيــة بعــد فــرة وجيــزة 

وضمــت إىل جمعيــة الهــال األحمــر األردين كفــرع نســايئ له)3(.

تكونــــــت الهيئــــــة العامـــــــة التأسيســــــية مــــن:عقيلــــــة ســــــمو األميــــر شــــاكر، عقيلــــــة رئــــيس الــــــوزراء، عقيلــــة مســــــلم العطار عقيلة  )1(

حمدي منكـــو، عقيلـــة غالـــب القســـوس، عقيلـــة سـليان النابلســـي، عقيلـة واصـــف البشـــــارات، عقيلـــة الـــــدكتور قاســـم ملحــــــس، عقيلـــة حيـــدر  

شـــــكري عقيلـــــة كــــــنج شــــكري، عقيلــــة صــــري الطبــــاع، عقيلــة هاشــــم الطبــاع، ، عقيلــة ســــعيد املفتــــي، عقيلــــة هاشم خر، عقيلة محمد علـي  

العجلـــوين، عقيلـــة خليـــل نصـر، عقيلـــة موسـى السـكر، عقيلــــة أبــــو الوفــــا بــــــك، ، عقيلــــة فريــــد خرفــــان، عقيلــــــة عبــــد القــــادر البشــــر،   

عقيلــــــة الدكتــور كاتبــة، عقيلــة ســاحة قــايض القضــاة، عقيلــة حســيب النابلــي، الســـيدة ميســـر الــــــداوود، عقيلــــــة صــــــياح الروســــــان، عقيلــــــة  

جــــورج جميعــــان، أميــــرة الشــــريقي، صــــفية دمشـــقية، ســــلوى بنـــدقجي، أميلــــي بشــــارات شـــهرة الشــــريقي، وجيهـــة عصــــفور، تريــــز  

ــة )1944-2008(، املرجــع الســابق ــة النســائية األردني ــخ الحرك ــل ســهر، تاري ــزي، الت ــادي، ومســز كن ــد اله ــا، رهــب عب ــدة غن ــات، فري ــه ويرفــن خوت جون  

التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق  )2(

)3(  من بن املؤسسات اىل جانب سمو األمرة زين، رائدة الحركة النسائية األردنية أميي بشارات التي شغلت منصب أمينة رس الجمعية، وعضوات

شابات ومتعلات كن قد ساهمن بتأسيس الجمعية األوىل، لكنهن اشركن بتأسيس هذه الجمعية مثل رهب عبد الهادي وفريدة غنا وأمرة  

الريقي. التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق  

صاحبة الجالة امللكة زين الرف رحمها الله
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األستاذه أميي بشارات

ــذا  ــل ه ــة قب ــات القامئ ــال الجمعي ــم وإدارة أع ــح تنظي ــام 1951، أصب ــل ع ــة والعم ــؤون االجتاعي ــيس وزارة الش ــع تأس وم

التاريــخ مــن مهــام الــوزارة الجديــدة، وبصــدور قانــون الجمعيــات الخريــة رقــم 36 لعــام 1953 أصبحــت جميــع الجمعيــات 

مســجلة يف الــوزارة، ومــن بينهــا جمعيــة الفتــاة الاجئــة )1951(، والجمعيــة النســائية الخريــة يف إربــد )1951(، وجمعيــة النســاء 

املتطوعــات )1952(، وجمعيــة التعــاون النســايئ يف عــان، وجمعيــة امليتــم األردين، وجمعيــة ســيدات الزرقــاء، وجمعيــة النهضــة 

النســائية، الجمعيــة النســائية لأشــغال اليدويــة، وجمعيــة الشــابات املســيحيات يف عــان، وجمعيــة الهــال األحمــر األردين فــرع 

ــرة  ــة م ــان، وجمعي ــات يف ع ــاء املترع ــة النس ــا، وجمعي مادب

األمــرة بســمة يف عــان)1(.  

ــة  ــل، جمعي ــدس مث ــات يف الق ــن الجمعي ــدد م ــجل ع ــا س ك

حامــات الصليــب، وجمعيــة دار الطفــل العــريب، وجمعيــة 

ــول للســيدات،  ــس دي ب ــة القدي الشــابات املســيحيات، وجمعي

ــة  ــيدات الطيب ــة س ــريب، وجمعي ــايئ الع ــاد النس ــة االتح وجمعي

ــائية يف رام  ــة النس ــة النهض ــايئ، وجمعي ــاد النس ــة االتح وجمعي

ــرة، وجمعيــة  ــريب يف الب ــايئ الع ــه، وجمعيــة االتحــاد النس الل

الســيدات البيتجاليــات لرعايــة الطفــل يف بيــت جــاال، وجمعيــة 

وجمعيــة  لحــم،  بيــت  يف  األرثودكســية  الصليــب  حامــات 

ــل  ــة األم والطف ــة رعاي ــا، وجمعي ــيحيات يف أريح ــابات املس الش

وجمعيــة االتحــاد النســايئ العــريب يف نابلــس، وجمعيــة االتحــاد 

النســايئ العــريب وجمعيــة الهــال األحمــر – الفــرع النســايئ - يف 

ــرم)2(.  طولك

ويف عــام 1954 ســجلت جمعيــة الهــال األحمــر األردين –  الفــرع 

النســايئ - والجمعيــة األرمنيــة للســيدات يف عــان. وعــام 1956 

ســجلت جمعيــة مــرة أم الحســن يف عــان، وجمعيــة الشــابات 

ــة،  ــل الخري ــيدات الخلي ــة س ــن، وجمعي ــيحيات يف الحص املس

وتــواىل بعــد ذلــك تســجيل العديــد مــن الجمعيــات النســائية التــي تعنــى بالعمــل الخــري والتطوعــي واالجتاعــي)3(.  

ويف عــام 1954 تأســس "اتحــاد املــرأة العربيــة" مــن قبــل مجموعــة مــن الســيدات)4( برئاســة األســتاذه أميــيل بشــارات، وشــكل 

نقلــة نوعيــة مــن األعــال التطوعيــة والخريــة اىل املطالبــة بالحقــوق االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية. ومــن بــن أهــداف 

االتحــاد مــا جــاء يف دســتوره، مكافحــة األميــة ورفــع مســتوى املــرأة أدبيــاً واجتاعيــاً واقتصاديــاً، وإعدادهــا لتــارس حقوقهــا 

كمواطنــة، وتوثيــق أوارص التعــاون بــن النســاء العربيــات ونســاء العــامل وتوثيــق عــرى الســام.

التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق  )1(

)2(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

)3(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

)4(  من بينهن فريدة شبيات، ووداد بولص، وملعة الرزاز، وفروز جورج سعد، وفريدة غنا، وسميحة املجايل، وزها منكو - التل سهر، تاريخ الحركة النسائية 

األردنية )1944-2008(، املرجع السابق 
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وقــاد االتحــاد عــدداً مــن الحمــات لحصــول النســاء 

عــى حقوقهــن االجتاعيــة والسياســية، وحمــات 

تضامــن مــع القضايــا العربيــة خاصة يف ظــل األحداث 

التــي مــرت بهــا املنطقــة كالعــدوان الثــايث عــى مر 

والثــورة الجزائريــة ودعــم نضــال املــرأة الفلســطينية. 

وعــى الصعيــد املحــي فقــد طالــب االتحــاد بتعديــل 

ــات  ــدد الزوج ــد تع ــخصية لتقيي ــوال الش ــون الح قان

والحــد مــن الطاق، كا طالــب بإعطاء املــرأة األردنية 

ــوص،  ــذا الخص ــة به ــد حمل ــية ونف ــا السياس حقوقه

ــاب  ــون االنتخ ــل قان ــة لتعدي ــرة للحكوم ــدم مذك وق

ومنــح النســاء حــق االنتخــاب والرشــح، وحقهــن 

يف فــرص متســاوية مــع الذكــور بالتعليــم العــايل 

ــع  ــة، والتوس ــا يف الدول ــف العلي ــول اىل الوظائ والوص

ــة)1(. ــق النائي ــف واملناط ــيا يف الري ــم ال س  يف التعلي

الشــهيد هــزاع  املجــايل زوجــة  الســيدة ســميحة 

يف  تعمــل  أيضــاً  اللــه(  )رحمهــا  كانــت  املجــايل، 

ــة  ــدان العمــل االجتاعــي، كانــت رئيســة »جمعي مي

ــام 1954  ــت ع ــي تأسس ــة« الت ــرأة األردني ــة امل نهض

واهتمــت بالفتيــات اليتيــات. وعــدد عضواتهــا 9 

وهــن باإلضافــة إليهــا: وداد خليفــة ومفيــدة التلهــوين 

ــور  ــافة عصف ــو وس ــعد وأديبــة منك ــة الس وخديج

ــا)2(. ــدة غن ــي وفري ــت املفت ــوال وجاني ــاري الط وم

)1(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

موقع زمانكم  )2(

 الســيدة ســميحة املجــايل زوجــة الشــهيد هــزاع املجــايل، كانــت )رحمهــا اللــه( أيضــاً تعمــل يف ميــدان العمــل االجتاعــي، كانــت 

ــا 9 وهــن  ــات اليتيــات، وعــدد عضواته ــي تأسســت عــام 1954 واهتمــت بالفتي ــة" الت ــة نهضــة املــرأة األردني رئيســة "جمعي

باإلضافــة إليهــا: وداد خليفــة، ومفيــدة التلهــوين، وخديجــة الســعد، وأديبــة منكــو، وســالفة عصفــور، ومــاري الطــوال، وجانيــت 

)2(املفتــي، وفريــدة غنــام.

أم أمجد تداعب ولدها "حسن" وبجانبها كرميتها تغريد وزين
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الخر كا نر يف ترين 1/ 1955  من إحدى املسرات يف عان يف الخمسينات )الصورة من االنرنت(

ــداً  ــي وتحدي ــعيد املفت ــة س ــت حكوم ــن 1954/10/17 اىل 1956/6/26 وافق ــرة م ــع يف الف ــواب الراب ــس الن ــاد مجل ــر إنعق وأث

بتاريــخ 1955/10/2 عــى بعــض مطالــب الحركــة النســائية ، حيــث صــدر قــرار مجلــس الــوزراء باملوافقــة عــى مــروع اإلنتخــاب 

ــاً  الــذي أعطــى املــرأة "املتعلمــة" دون "األميــة" حــق اإلنتخــاب ال حــق الرشــح فيــا يحــق للرجــل ســواء أكان متعلــاً أم أمي

اإلنتخــاب والرشــح. 

ــق،  ــذا الح ــة ه ــاواة يف مارس ــب باملس ــرة تطال ــة االردين مذك ــس األم ــاد إىل مجل ــع اإلتح ــد رف ــرار، فق ــذا الق ــى ه ــاءاً ع وبن

وممهــورة مبئــات البصــات لنســاء مل يحصلــن عــى شــهادة التعليــم االبتــدايئ وأميــات، حرمهــن التعديــل مــن مارســة حقهــن 
ــون للرجــل األمــي مارســة هــذا الحــق.)1()2( ــز القان ــا يجي باالنتخــاب، في

الظــروف الداخليــة غــر املســتقرة، أعلنــت حكومــة الرئيــس إبراهيــم هاشــم الخامســة يف عــام 1957 حالــة الطــوارئ واألحــكام 

العرفيــة، وحــل جميــع منظــات املجتمــع املــدين مبــا فيهــا األحــزاب، والنقابــات، واملنظــات النســائية، ومــن بينهــا اتحــاد املــرأة 

العربيــة)3(. 

ومنــذ عــام 1956 وقبيــل إعــان حالــة الطــوارئ، صــدر قانــون الجمعيــات الخريــة رقــم )12( لعــام 1956، ليكــرس إعــادة مفهــوم 

ــاً مــن مارســة  ــا عملي ــرة العمــل التطوعــي والخــري ومنعه ــات النســائية إىل دائ ــد الجمعي العمــل الخــري مــرة أخــرى، ليعي

ــكل  ــاء بش ــض النس ــت بع ــروف عمل ــذه الظ ــل ه ــاالت، ويف ظ ــة املج ــاء يف كاف ــوق النس ــن حق ــاع ع ــي والدف ــل الحقوق العم

رسي حتــى بدايــة الســبعينيات ليعــود عملهــن علنيــاً بســبب ظــروف داخليــة وإقليميــة فرضهــا حــرب 1967 وإحتــال الضفــة 

الغربيــة)4(، وخــال هــذه الفــرة بلــغ عــدد الجمعيــات املســجلة يف وزارة الشــؤون االجتاعيــة 105 جمعيــات منهــا 6 جمعيــات 

تأسســت عــام 1958 وهــي جمعيــة ســيدات ناعــور الناهضــات، والجمعيــة اإلســامية لرعايــة الفتيــات يف بلــدة الكرامــة، وجمعيــة 

الســيدات العربيــات يف القــدس، والجمعيــة الخريــة لفتيــات مــؤاب يف الكــرك، واالتحــاد النســايئ العــريب يف بيــت لحــم، وجمعيــة 

ســيدات جفنــا، ونهايــة عــام 1959 بلــغ عــدد الجمعيــات املســجلة 116 جمعيــة خريــة نســائية ومختلطــة أغلبهــا يف محافظــة 

عــان )33 جمعيــة()5(.  

)1(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

موقع زمانكم  )2(

)3(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

)4(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

)5(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق
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وقــد يكــون اســم رجــاء أبــو عامشــة االســم األشــهر يف تاريــخ الحركــة الطالبيــة األردنيــة عــى األقــل خــال فــرات 

العمــل الــري، استشــهدت رجــاء ابــو عاشــة أثنــاء املظاهــرات التــي اندلعــت يف كل أنحــاء البلــد، رفضــاً النضــام 

ــي  ــت وه ــد قتل ــهيدته، فق ــا ش ــذي يعتره ــيوعي ال ــزب الش ــة الح ــق رواي ــون 1/ 1955 ووف ــداد يف كان ــف بغ األردن إىل حل

القــدس)1(. يف  الركيــة  القنصليــة  مبنــى  عــى  األردين  العلــم   ترفــع 

ويف عــام 1961 أنشــأ االتحــاد العــام للجمعيــات الخريــة وضــم يف عضويتــه 

جميــع االتحــادات اللوائيــة بهــدف التخطيــط ووضــع السياســات للعمــل 

ــات  ــغ عــدد الجمعي ــات، وبل االجتاعــي والتنســيق بــن مختلــف الجمعي

ــا اىل )269(  ــل عدده ــة، ووص ــا )144( جمعي ــة حينه ــائية واملختلط النس

ــة عــام 1966)2(.  جمعي

وبعــد عــام 1968 ظهــرت جمعيــات مهتمــة بالعمــل االجتاعــي والتنمــوي 

والســيايس املســجلة رســمياً كجمعيــة املــرأة العربيــة يف املفــرق، وجمعيــة 

ــر  ــات غ ــن الجمعي ــدد م ــر ع ــا ظه ــة، ك ــات يف الرصيف الســيدات العام

ــة، واالتحــاد النســايئ األردين )يعتقــد أنهــا  املســجلة كرابطــة املــرأة العربي

إمتــداد ملنظمــة اليقظــة النســائية( ولجنــة الدفــاع عــن حقــوق املــرأة يف 

األردن، واللجنــة النســائية للتوجيــه واالعــام، واتحــاد املــراة الوطنــي، كــا 

ــث  ــة حي ــات املهني ــع النقاب ــال مجم ــن خ ــائية م ــادات نس ــطت قي نش

شــاركت أميــي بشــارات وأميــي نفــاع يف تأســيس التجمــع الوطنــي 

األردين)3(. 

موقع زمانكم  )1(

)2(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

)3(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

نساء يحتجن يف وسط عان ، 1968
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ويف عــام 1971 عــدل قانــون الجمعيــات الخريــة والهيئــات االجتاعيــة لحــذف كلمــة "الخريــة" مــن تعريــف الجمعيــة والــواردة 

يف القانــون رقــم )33( لعــام 1966، وعليــه ســجلت أول جمعيــة بعــد التعديــل وهــي "جمعيــة النســاء العربيــات)1)" ، وهدفــت 

اىل مكافحــة األميــة بــن النســاء وفتــح مراكــز تأهيــل النســاء ومســاعدتهن إليجــاد عمــل مناســب، وتقديــم املســاعدات لســكان 

ــم  ــة، وتنظي ــة والدولي ــات العربي ــق التعــاون مــع املنظــات والهيئ ــاً، وتوثي ــاً ومعنوي ــة وســكان املخيــات مادي املناطــق املحتل

وتوحيــد طاقــات املــرأة، ودعــم روابــط األرسة)2(. 

كــا ســجلت "جمعيــة األرسة البيضــاء" وكانــت قــد بــدأت عملهــا تحــت إســم "هيئــة صديقــات مستشــفى البشــر" وأدارتهــا 

الســيدة هيفــاء البشــر بهــدف توعيــة النســاء مبهنــة التمريــض وزيــادة اإلقبــال عليهــا، كــا اهتمــت الجمعيــة برعايــة املســنن 

وأنشــأت دار ضيافــة املســنن تحــت إســم"نادي العمــر الذهبــي)3(". 

ويف عام 1974 اســتقبلت جالة امللكة زين الرف وفد نســايئ برئاســة الســيدة ســميحة املجايل ملناقشــة تعديل قانون االنتخابات 

ومنح النســاء حق االنتخاب والرشــح لزيادة مشــاركتهن يف الحياة العامة والسياســية، كا رعت حكومة الشهيد وصفي التل تأسيس 

 حــزب محــي يجمــع الشــخصيات الوطنية ســمي "حــزب االتحاد الوطنــي" وكان له قطاع نســايئ متهيداً لتأســيس منظمة نســائية)4(.

ويف عــام 1974 ســجل إتحــاد املــرأة األردنية)5()االتحــاد النســايئ يف األردن(، لــدى وزارة الداخليــة كجمعيــة عامــة مبوجــب قانــون 

الجمعيــات والهيئــات رقــم )33( لعــام 1966 وتعدياتــه بإســم "جمعيــة اإلتحــاد النســايئ يف األردن"، وهــدف اإلتحــاد اىل رفــع 

مســتوى املــرأة سياســياً وثقافيــاً واجتاعيــاً واقتصاديــاً، وتحقيــق مارســة املــرأة لحقوقهــا الكاملــة كمواطنــة وعاملــة وربــة أرسة، 

ومتتــن أوارص الصداقــة والتفاهــم مــع االتحــادات العربيــة والدوليــة، ودعــم التضامــن العــريب واملســاهمة الفعالــة يف بنــاء الوطــن 

العــريب يف شــتى املياديــن الحيويــة.

وإســتمر اإلتحــاد يف عملــه كجمعيــة نســائية غــر حكوميــة خــال الفــرة 1975-1981، وكان مركــزة يف عــان ولــه مراكــز فرعيــة 

يف املخيــات واملناطــق الشــعبية، ويف عــام 1981 حــل اإلتحــاد بقــرار مــن وزارة الداخليــة، فيــا ألغــت محكمــة العــدل العليــا 

ــام 1990  ــدة 7 ســنوات، ويف ع ــه مل ــادات اإلتحــاد جمــدت أعال ــرار بعــض قي ــاءاً عــى ق ــه وبن ــام 1983، إال أن ــرار الحــل ع ق

اتخــذت )97( عضــوة مــن أعضــاء اإلتحــاد اللــوايت ثبــن عضويتهــن وســددن اشــراكاتهن قــراراً بإعــادة اإلتحــاد إىل العمــل، وهــو 

مــا تــم فعليــاً)6(. 

مؤسسات الجمعية: وجدان عى صيام، وسهيلة جودت بهلوان، وناديا صبحي الخوري، وأميي نفاع، وحنان الحسن، وليى صبحي القاسم، ويرى محمد القاسم،   )1(

                ومتاري خوري، ومرغريت مبارك، ونازك الريقي - عن وثيقة النظام األسايس لجمعية النساء العربيات، املادتن األوىل والرابعة.

)2(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

)3(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

)4(  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق

تدارست عدد من ناشطات الحركة النسائية إعادة تشكيل االتحاد النسايئ يف األردن وعى رأسهن أميي بشارات وكان من بينهن: ملعة الرزاز، ونعمت الرزاز،   )5( 

وسلوى زيادين، وهيفاء البشر، وانتصار جردانه، صبحيه املعاين، وسعاد العكشة، وأسمى مدانات، وخالدة الكرمي، وأمينة الروف، وسهيلة الرمياوي، وآمال  

سعيدان وزاهية عناب وسلمى زعير،وسلمى التميمي، ولوريس حاس، ومليحة أبو رشار، وفايزة جبجي، ، وأساء مطر، وأسمى خر ، ورباب النابلي، وآفلن   

األطرش، ويرى الكردي، وعبلة أبو علبة، وحكمت هلسه، وأوجيني حداد، وهيفاء جال، ومير السعدي،  وغرهن. التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية  

)1944-2008(، املرجع السابق  

تناوب عى رئاسة االتحاد منذ إعادة تأسيسه كل من الرائدة إميي بشارات، دعد معاذ، أسمى خر، وآمنه الزعبي -  التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية  )6( 

)1944-2008(، املرجع السابق  
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وبدايــة عــام 1975 ظهــر أول تجمــع نســايئ مبرجعيــة إســامية حمــل إســم "هيئــة الســيدات املســلات"، إال أن أخبــار 

اإلســامية، السياســية  املنظــات  مــن  املســلمن وغرهــا  اإلخــوان  النســاء يف جمعيــة  ونشــطت  غابــت  الهيئــة   هــذه 

 وظهــر "التجمــع النســايئ الدميقراطــي األردين" عــام 1982، الــذي ضــم نســاء مــن احــزاب يســارية وقوميــة ونســاء مســتقات، 

ــة  ــة دميقراطي ــة وطني ــائية جاهري ــة نس ــا منظم ــد" بإعتباره ــات – رن ــاء الدميقراطي ــة النس ــن "رابط ــن ع ــام 1983 أعل ويف ع

ــة، كــا  ــة دميقراطي ــة – رامــا" كمنظمــة نســائية جاهري ــات شــكلت "رابطــة املــرأة األردني ــة، ويف منتصــف الثانين واجتاعي

ــة املــراة يف رابطــة  ــة املحامــن، ولجن ــة املــرأة يف نقاب ــا لجن ــة، وأوله ــة والعالي ــات املهني شــكلت لجــان للمــرأة يف إطــار النقاب

الكتــاب األردنيــن، كــا تأسســت لجنــة املــرأة يف إتحــاد نقابــات العــال عــام 2003، وتــواىل بعدهــا تشــكيل لجــان للمــرأة يف 

مختلــف النقابــات املهنيــة والعاليــة واألحــزاب السياســية وغــرف الصناعــة والتجــارة وغرهــا، كــا أسســت النــوادي والهيئــات 

النســائية والثقافيــة والرياضيــة؛ كنــادي الجامعيــات العربيــات )1978(، ونــادي املــرأة الريــايض )1988(، ومركــز درســات املــرأة)1( 

)1989( الــذي حــل فيــا بعــد)2(.  

ــة،  ــات االجتاعي ــات والهيئ ــن الجمعي ــدد م ــه ع ــم يف عضويت ــذي ض ــام ال ــايئ األردين الع ــاد النس ــس اإلتح ــام 1981 تأس ويف ع

ورأســت لجنتــه التحضريــة الســيدة هيفــاء البشــر، كان مــن أهدافــه العمــل عــى دمــج املــرأة وتأهيلهــا لتوفــر فــرص العمــل 

املختلفــة لهــا، وإعــداد الرامــج التدريبيــة للمروعــات التأهيليــة، وتعزيــز أوارص الصداقــة والتعــاون مــع اإلتحــادات والجمعيــات 

ــام بالدراســات واألبحــاث الخاصــة  ــة، والقي ــة يف املؤمتــرات الدولي ــل املــرأة األردني ــة، ومتثي ــة والدولي ــات النســائية العربي والهيئ

باملــرأة)3(. 

ــر  ــائية غ ــة نس ــي األردين" كمنظم ــرأة الوطن ــان امل ــع لج ــس "تجم ــالل تأس ــت ط ــمة بن ــرة بس ــمو األم ــن س ــادرة م ومبب

ــة  ــرأة األردني ــوض بامل ــدف إىل النه ــال، وه ــت ط ــمة بن ــرة بس ــمو األم ــته س ــة، وترأس ــخصية اإلعتباري ــع بالش ــة تتمت حكومي

ــة  ــذ االســراتيجية الوطني ــن خــال تنفي ــة، م ــة واالقتصادي ــة واالجتاعي ــة والصحي ــة والربوي يف املجــاالت السياســية والتريعي

للمــرأة األردنيــة واالســراتيجيات األخــرى ذات العاقــة)4(، ومــن الجمعيــات النســائية األخــرى التــي ســجلت يف األردن، الجمعيــة 

األردنيــة ملكافحــة األميــة )1972(، وملتقــى صاحبــات األعــال واملهــن)5( )1976(، وجمعيــة امللتقــى اإلنســاين لحقــوق املــرأة)6( 

)1995(، وجمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين "تضامــن" )7( )1998(، وجمعيــة األرس التنمويــة)8( )1999(، ومركــز اإلعاميــات 

ــة يف املحافظــات املختلفــة. العربيــات)9()1999(، إىل جانــب عــدد كبــر مــن منظــات املجتمعــات املحلي

من مؤسساته زليخة أبو ريشة، رجاء أبو غزالة، وأروى العامري التي ترأسته ألكر من دورة، وهيا الطاهر، ومنال حمزة، وخديجة حباشنة، وملى أبو عودة،   )1( 

وسلوى مريس، وغرهن - التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق  

التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق  )2(

وقد تناوب عى رئاسة االتحاد سواء بالتعين أو االنتخاب كل من السيدات:  هيفاء البشر، و بثينه جردانه، ومهدية ألزميي، وسهام القاسم، ود.هيفاء أبو غزالة،   )3( 

وانس الساكت، ونهى املعايطة، ود. ميسون تليان - التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق  

التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق  )4(

املؤسسات هن  السيدات: لوريس حاس، وليى برقان، وهيفاء البشر، واميمة الدهان، ومنرة طنوس، وإنعام املفتي ، وتوجان فيصل، وعدويه العلمي، وريم   )5( 

رمضان، ورميا كال - التل سهر، تاريخ الحركة النسائية األردنية )1944-2008(، املرجع السابق  

أسسته مليس النارص، املولودة يف القدس، وحصلت عى منحة حكومية لدراسة تخصص الربية، وتخرجت سنة 1965، ودرست يف املدارس الحكومية قبل أن  )6( 

تدخل السلك الدبلومايس سنة 1969.  

تأسست الجمعية عام 1998 مببادرة أطلقتها عدد من النساء األردنيات اللوايت آمَن بأن قضية املرأة هي قضية املجتمع وبأن النساء رشيكات يف مواجهة   )7( 

التحديات العامة ويف صياغة توجهات املستقبل، من بينهن سمر خر وأسمى خر وإنعام العشا وسوسن إسحق ولبنى دواين.  

)8(  من مؤسساته السيدة مير السعدي

)9(  أسسته وتديره اإلعامية محاسن اإلمام
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كان إعــان وخطــة عمــل املكســيك)1( الصــادرة يف ختــام أعــال املؤمتــر العاملــي األول لأمــم املتحــدة حــول املــرأة يف املكســيك 

عــام 1975، األول الــذي أشــار إىل مفهــوم اآلليــات الوطنيــة للنهــوض باملــرأة ودعــا إىل إنشــائها كتعبــر عــن االهتــام بالنهــوض 

ــه السياســات العامــة وإجــراء الدراســات واألبحــاث املتعلقــة  ــدول املختلفــة، وتوجي ــا يف ال ــاه له بأوضــاع النســاء ولفــت اإلنتب

باملــرأة، وبنــاء التحالفــات والشــبكات.

وإثــر ذلــك، فقــد أنشــأت يف فــرة الســبعينيات والثانينيــات وخاصة خال فرة العقــد العاملــي للمــرأة )1976-1985()2(  ما ال يقل 

عــن 127 دولــة أعضــاء يف األمــم املتحــدة شــكاً مــن أشــكال اآلليــات الوطنيــة للنهــوض باملــرأة، وكان مــن بينهــا اإلتحــاد النســايئ 

العــام يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الذي تأســس عــام 1975 بإعتباره اآلليــة الوطنية يف الدولــة، ومنذ بداية التســعينيات إىل 

 اآلن تواصــل إنشــاء وتأســيس اآلليــات الوطنيــة عــى املســتوى العاملــي، كــا تم إنشــاء آليــات وطنيــة يف معظــم الــدول العربية)3(.

ودعــت املؤمتــرات العامليــة لأمــم املتحدة حــول املــرأة والتي عقــدت يف كوبنهاجــن)4()1980( ونــرويب)5( )1985( وبكــن)6()1995( 

الــدول التــي لديهــا آليــات إىل زيــادة ودعــم وتعزيــز اآلليــات الوطنيــة للمســاواة بــن الجنســن، وإىل إنشــاء هكــذا آليــات يف 

ــال  ــدت أع ــات، فقي ــرات وعقب ــات وثغ ــن تحدي ــات م ــذه اآللي ــن ه ــد م ــت العدي ــد عان ــائها، فق ــم بإنش ــي مل تق ــدول الت ال

بعضهــا بســبب ضعــف اإلرادة السياســية وضعــف االلتزامــات يف املســتويات الحكوميــة العليــا، وعانــت آليــات أخــرى مــن فهــم 

غــر واضــح للمســاواة بــن الجنســن أو فهــم مغلــوط عــن النــوع االجتاعــي، كــا ســاهمت الصاحيــات غــر الواضحــة أو غــر 

املحــددة بدقــة، وضعــف التواصــل مــع املؤسســات الحكوميــة املختلفــة وفيــا بينهــا، ونقــص الخــرات واملــوارد املاليــة والبريــة، 

وضعــف الخــرات، وتهميــش قضايــا النســاء وعــدم إعطائهــا األهميــة املطلوبــة أو األولويــة يف العمــل يف تعميــق هــذه التحديــات 

وزيــادة يف الثغــرات والعقبــات)7(. 

واآلليــة الوطنيــة للنهــوض باملــرأة هــي تلــك اآلليــة التــي تنشــأها الدولــة لتعزيــز ودعــم املســاواة بــن الجنســن بهــدف تنفيــذ 

االلتزامــات املتوافــق عليهــا عــى املســتوى العاملــي، كاإللتزامــات الــواردة يف الوثائــق الختاميــة الصــادرة عــن املؤمتــرات العامليــة 

لأمــم املتحــدة حــول املــرأة وقــد تختلــف اآلليــات التــي أسســتها الــدول فيــا بينهــا مــن حيــث املرجعيــة القانونيــة والصاحيــات 

واملهــام واملســؤوليات والنطــاق، فهنالــك وزارات للمــرأة، أو دوائــر أو أقســام حكوميــة للمــرأة أو لجــان أو إتحــادات.

مؤمتر األمم املتحدة األول املعني باملرأة – املكسيك ، 1975  )1(

العقد الدويل للمرأة، 1985-1975  )2(

تقرير لجنة وضع املرأة، الدورة 49، 2005،  )3(

مؤمتر األمم املتحدة الثاين حول املرأة، كوبنهاجن، 1980  )4(

)5(  مؤمتر األمم املتحدة الثالث حول املرأة، نرويب، 1985

مؤمتر األمم املتحدة الرابع حول املرأة، بكن، 1995  )6(

تقرير لجنة وضع املرأة )الدورة 49 – 2005( حول االجتاع رفيع املستوى املعني »باالبتكارات يف الرتيبات املؤسسية لتعزيز املساواة بن الجنسن عى الصعيد  )7( 

الوطني«  

 السياق الدويل إلنشاء األليات الوطنية للنهوض باملرأة

https://bit.ly/2UGfnAp 

https://bit.ly/2UEEWSi 

https://bit.ly/3lJSesU 

https://bit.ly/3nwQBPA 

https://bit.ly/36O1h5Q 

https://bit.ly/3pL3abQ 

https://bit.ly/3lJSesU 
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واآلليــة الوطنيــة للنهــوض باملــرأة هــي تلــك اآلليــة التــي تنشــأها الدولــة لتعزيــز ودعــم املســاواة بــن الجنســن بهــدف تنفيــذ 

االلتزامــات املتوافــق عليهــا عــى املســتوى العاملــي كاإللتزامــات الــواردة يف الوثائــق الختاميــة الصــادرة عــن املؤمتــرات العامليــة 

لأمــم املتحــدة حــول املــرأة، وقــد تختلــف اآلليــات التــي أسســتها الــدول فيــا بينهــا مــن حيــث املرجعيــة القانونيــة والصاحيات 

واملهــام واملســؤوليات والنطــاق، فهنالــك وزارات للمــرأة أو دوائــر أو أقســام حكوميــة للمــرأة أو لجــان أو إتحــادات.

واعتــرت لجنــة وضــع املــرأة)1( يف دوراتهــا )32 عــام 1988 و 35 عــام 1991 و 49 عــام 2005( أدوار وهيــاكل اآلليــات الوطنيــة 

موضــوع ذات أولويــة، حيــث عــرّف تقريــر األمــن العــام لأمــم املتحــدة املقــدم يف الــدورة 32 للجنــة وضــع املــرأة اآلليــة الوطنية 

عــى أنهــا : "هيئــة معــرتف بهــا مــن الحكومــة باعتبارهــا املؤسســة التــي تتعامــل مــع تعزيــز وضــع املــرأة، وأن وظائــف هــذه 

اآلليــة تتمثــل يف دعــم املشــاركة الفعالــة للمــرأة يف التنميــة، وتعزيــز تعليــم املــرأة، ومشــاركتها يف صنــع القــرار الســيايس ويف 

ــة للنســاء يف وســائل  ــة املواقــف الســلبية والصــور النمطي االقتصــاد، وضــامن أعــىل مســتوى مــن الدعــم الحكومــي، ومحارب

اإلعــالم، وتيســر البحــوث عــن وضــع املــرأة وجمــع البيانــات املصنفــة عــىل أســاس الجنــس."

ويف تقريــر األمــن العــام لأمــم املتحــدة للجنــة يف دورتهــا 35 أكــد عــى أهميــة نظــم املعلومــات والحصــول عــى املعلومــات 

املتعلقــة بالنهــوض بأوضــاع املــرأة وتحليلهــا ونرهــا وتحســن فــرص وصــول العاملــن اىل التكنولوجيــات الحديثــة، والتواصــل 

ــات  ــاح اآللي ــية لنج ــل أساس ــا عوام ــا بإعتباره ــدة ووكاالته ــم املتح ــات األم ــة ومنظ ــر الحكومي ــات غ ــع املنظ ــبيك م والتش

الوطنيــة، كــا أشــار تقريــر لجنــة وضــع املــرأة يف دورتهــا 49 اىل عقــد اجتــاع رفيــع املســتوى ملناقشــة تعزيــز وتوســيع االليــات 

الوطنيــة املعنيــة بالنهــوض باملــرأة وتعزيــز املســاواة بــن الجنســن، واســتعراض العقبــات والتحديــات التــي تواجههــا، والــدروس 

املســتفادة وتبــادل الخــرات بــن الــدول)2(. 

وقــد أوىل املؤمتــر العاملــي الرابــع لأمــم املتحــدة حــول للمــرأة يف بكــن عــام 1995 اهتامــاً خاصــاً باآلليــات الوطنيــة للنهــوض 

ــي  ــرأة ه ــوض بامل ــة للنه ــزة الوطني ــن)3( أن "األجه ــل بيج ــاج عم ــان ومنه ــة ”إع ــن وثيق ــرة )201( م ــاء يف الفق ــرأة، فج بامل

الوحــدة املركزيــة لتنســيق السياســات داخــل الحكومــة، وتتمثــل مهمتهــا األساســية يف دعــم عمليــة إدمــاج منظــور املســاواة 

بــني الجنســني يف التيــار الرئيــي لكافــة مجــاالت السياســة عــىل نطــاق الحكومــة"، وأن رشوط آداء هــذه األجهــزة ملهامهــا هــي 

وجودهــا يف أعــى مســتوى ممكــن داخــل الحكومــة تحــت مســؤولية وزيــر، وإيجــاد آليــات أو عمليــات مؤسســية تيســرية، ال 

مركزيــة التخطيــط والتنفيــذ والرصــد، وكفالــة وجــود مــوارد ماليــة كافيــة وقــدرة مهنيــة، وإتاحــة الفرصــة للتأثــر يف وضــع جميــع 

السياســات العامــة الحكوميــة )إدمــاج النــوع االجتاعــي(.

ــرى،  ــة أخ ــات حكومي ــة وهيئ ــزة وطني ــز أجه ــتحداث أو تعزي ــل يف اس ــراتيجية تتمث ــداف االس ــى أن األه ــة ع ــدت الوثيق وأك

وإدمــاج املنظــورات التــي تراعــي الفــروق بــن الجنســن يف التريعــات والسياســات العامــة والرامــج واملشــاريع، وتوفــر ونــر 

بيانــات ومعلومــات مفصلــة حســب الجنــس آلغــراض التخطيــط والتقييــم.

لجنة وضع املرأة  )1(

تقرير األمن العام لأمم املتحدة املقدم اىل لجنة وضع املرأة يف دورتها 49، 2005  )2(

إعان ومنهاج عمل بيجن، 1995  )3(

https://bit.ly/3pDOHid 

http://bit.ly/338fnuX 

https://bit.ly/2Hgb23P
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كــا أجريــت مناقشــات حــول دور اآلليــات الوطنيــة عــى املســتوى االقليمــي، ففــي عــام 1996نظمــت شــعبة النهــوض باملــرأة 

)DAW(، باالشــراك مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ )UNDP( ولجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا )ECE(، مؤمتــرا 

ــات  ــز اآللي ــات بشــأن تعزي ــا، ووضعــت توصي ــذ منهــاج عمــل بيجــن العمــل يف وســط ورشق أوروب شــبه إقليمــي بشــأن تنفي

الوطنيــة يف املنطقــة، ويف العــام نفســه عقــدت لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتاعيــة آلســيا واملحيــط الهــادئ اجتاعــا 

ــة لغــريب آســيا )اإلســكوا(  ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــة للنهــوض باملرأة)1(وأصــدرت اللجن ــات الوطني ــز اآللي ــا بشــأن تعزي إقليمي

مبــادئ توجيهيــة مــن أجــل تعميــم قضايــا النــوع االجتاعــي وتعزيــز فعاليــة آليــات النهــوض باملــرأة)2(، كــا صــدر عــن لجنــة 

األمــم املتحــدة االقتصاديــة يف أفريقيــا دراســة حــول االتجاهــات الحاليــة لآلليــات الوطنيــة للمــرأة يف 53 دولــة)3(.

وســلطت االســتنتاجات املتفــق عليهــا للمجلــس االقتصــادي واالجتاعــي 2/1997 بشــأن تعميــم مراعــاة النــوع االجتاعــي الضــوء 

عــى الــدور الهــام لآلليــات الوطنيــة، وقــد عرّفــوا تعميــم مراعــاة النــوع االجتامعــي بأنــه "عمليــة تقييــم اآلثــار املرتتبــة عــىل 

النســاء والرجــال مــن أي إجــراء مخطــط لــه ، مبــا يف ذلــك التريعــات أو السياســات أو الربامــج ، يف جميــع املجــاالت وعــىل 

جميــع املســتويات، إنهــا اســرتاتيجية لجعــل اهتاممــات وخــربات املــرأة والرجــل بعــًدا ال يتجــزأ مــن تصميــم وتنفيــذ ورصــد 

وتقييــم السياســات والربامــج يف جميــع املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واملجتمعيــة حتــى يســتفيد الرجــال والنســاء عــىل 

قــدم املســاواة وال يســتمر عــدم املســاواة الهــدف النهــايئ هــو تحقيــق املســاواة بــني الجنســني)4)". 

وأكــدت االســتنتاجات املتفــق عليهــا أيضــا أن مســؤولية تعميــم مراعــاة النــوع االجتاعــي ال تقــع عــى عاتــق املتخصصــن األفــراد 

ــن  ــز التفاعــل ب ــات، وشــددوا عــى الحاجــة إىل تعزي ــع الهيئ ــق اإلدارة واملوظفــن يف جمي ــع عــى عات ــات، ولكــن تق أو الكيان

كيانــات األمــم املتحــدة واآلليــات الوطنيــة للنهــوض باملــرأة. 

يف يوليــو 2004 ، اعتمــد املجلــس االقتصــادي واالجتاعــي القــرار E/2004/ الــذي عــزز دور اآلليــات الوطنيــة كجهــات فاعلــة 

رئيســية يف تعزيــز تعميــم مراعــاة النــوع االجتاعــي)5(. 

ــرأة  ــوض بامل ــات املؤسســية للنه ــام 1999 بشــأن اآللي ــرأة يف ع ــة وضــع امل ــا لجن ــي اعتمدته ــتنتاجات 2/1999 الت وورد يف االس

ــية  ــياقات السياس ــي والس ــياق الوطن ــا يف الس ــى اندماجه ــر ع ــد كب ــدان إىل ح ــة تعتم ــات الوطني ــتدامة اآللي ــة واس أن "فعالي

واالجتاعيــة، النظــام االقتصــادي واحتياجــات املــرأة واملســاءلة أمامهــا "، وأوصــت املفوضيــة بوضــع اآلليــات الوطنيــة عــى أعــى 

مســتوى ممكــن مــن الحكومــة واســتثارها بالســلطة واملــوارد الازمــة للوفــاء بوالياتهــا، كــا أوىص بهيكلــة وظائــف األجهــزة 

الوطنيــة لضــان عملهــا الفعــال يف مجــال تعميــم مراعــاة النــوع االجتاعــي)6(. 

 ,Strengthening National Mechanisms for Gender Equality and the Empowerment of Women: Regional Study – Asia and the Pacific  )1( 

2010  

مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا النوع االجتاعي وتعزيز فعالية آليات النهوض باملرأة، زهرة كال، 2007، األسكوا  )2(

Recent Trends in National Mechanisms for Gender Equality in Africa, United Nations Economic Commission for Africa  )3(

املجلس االقتصادي واالجتاعي، 1997-2  )4(

املجلس االقتصادي واالجتاعي 2004/4  )5(

لجنة وضع املرأة، اآلليات املؤسسية، 1999/2  )6(

 https://bit.ly/3ffVBFt

https://bit.ly/2IVnKW3 

https://bit.ly/3lQ15Ju 

https://bit.ly/3ffYqq3

https://bit.ly/36MMLv7
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 :2000 عــام  "املــرأة  املعنونــة  العامــة  للجمعيــة  والعريــن  الثالثــة  االســتثنائية  الــدورة  نتائــج  أشــارت  كــا 

تــم  البلــدان،  مــن  العديــد  يف  أنــه  إىل  والعريــن")1(  الحــادي  القــرن  يف  والســام  والتنميــة  الجنســن  بــن  املســاواة 

لتعزيــز  "محفــزات"  كـــ  تعمــل  مؤسســية  قاعــدة  باعتبارهــا  بهــا  واالعــراف  الوطنيــة  اآلليــات  تعزيــز  أو  إنشــاء 

،)24 ")الفقــرة   ... العمــل  منهــاج  تنفيــذ  ورصــد  الجنســاين  املنظــور  مراعــاة  وتعميــم  الجنســن  بــن   املســاواة 

 ويف حــن أشــر إىل أنــه "تــم إحــراز تقــدم من حيــث وضوح ، وحالة ، والتوعية، وتنســيق أنشــطة هــذه األجهزة" )الفقــرة 24( ، تم 

الكشــف أيًضــا عــن العقبــات التي تعرض فعالية اآلليات الوطنية يف العديد من البلدان، وشــملت هذه املــوارد املالية والبرية غر 

الكافية، واالفتقار إىل اإلرادة السياســية وااللتزام عى أعى مســتوى، وعدم كفاية فهم املســاواة بن الجنســن والتعميم بن الهياكل 

 الحكوميــة، والواليــات غــر الواضحــة، واملشــاكل الهيكليــة ووســائل التواصل داخل املؤسســات الحكوميــة وفيا بينهــا )الفقرة 25(.

ــام  ــة القي ــات الوطني ــت اآللي ــد حاول ــدول)2(، وق ــن ال ــد م ــة يف العدي ــات الوطني ــة، تطــور دور اآللي ــود املاضي عــى مــدى العق

بــأدوار محفــزة يف تيســر تعميــم مراعــاة النــوع االجتاعــي عــى النحــو املبــن يف منهــاج عمــل، وحققــت بعــض اآلليــات الوطنيــة 

نجاحــات كبــرة بينــا تعــرت آليــات أخــرى بســبب االفتقــار إىل الواليــات الواضحــة والدعــم الســيايس واملــوارد املاليــة والبريــة. 

العديــد مــن اآلليــات الوطنيــة مقيــدة الواليــة واالســتقالية، وينقصهــا املــوارد املاليــة خاصــة يف ظــل األزمــات والحــروب والطوارئ 

الصحيــة، مــع انخفــاض الدعــم الخارجــي، وتحتــاج اىل الخــرات الفنيــة والكــوادر البريــة، وتتفاقــم التحديــات املتعلقــة بالكوادر 

البريــة والخــرات الفنيــة عندمــا تكــون وحــدات املــرأة / املســاواة بــن الجنســن جــزءاً مــن وزارات كوحــدة أو قســم، وتكــون 

بالتــايل عرضــة لتهميــش القضايــا التــي تعمــل عليهــا.   

اعتمــدت العديــد مــن اآلليــات الوطنيــة عــى الصكــوك واالتفاقــات والهيئــات الدوليــة واإلقليميــة لتعزيــز جهودهــا الوطنيــة، 

وتعتــر اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )CEDAW()3( أداة قويــة ســهلت إصــاح التريعــات والسياســات 

يف العديــد مــن الــدول. 

كــا أن أهــداف)4( التنميــة املســتدامة 2030 آداة هامــة مبكــن لآلليــات الوطنيــة االعتــاد عليهــا يف تريــع التقــدم نحــو تحقيــق 

املســاواة بــن الجنســن، وتعــد التقاريــر الدوريــة التــي تقدمهــا الــدول إىل مختلــف هيئــات األمــم املتحــدة مبثابــة أدوات رصــد 

ــة املســتدامة خاصــة الهــدف الخامــس املتعلــق باملســاواة بــن الجنســن  لتقييــم التقــدم املحــرز نحــو تحقيــق أهــداف التنمي

ومتكــن جميــع النســاء والفتيــات.  

كــا ســاهمت الهيئــات اإلقليميــة والــوكاالت التابعــة لأمــم املتحــدة يف وضــع املعايــر واملبــادئ التوجيهيــة لتعزيــز املســاواة بــن 

الجنســن ومتكــن النســاء، وأبلغــت عــدة دول عــن اإلجــراءات املتخــذة للوفــاء بهــذه املعايــر واملبــادئ التوجيهيــة اإلقليميــة. 

املرأة عام 2000 : املساواة بن الجنسن والتنمية والسام يف القرن الحادي والعرين  )1(

اآلليات املؤسسية الوطنية للنهوض باملرأة العربية: مبادئ توجيهية، عايدة النجار، 1998، االجتاع العريب الثاين ملتابعة مؤمتر بيجن، اإلسكوا، بروت  )2(

)3(  النص الكامل التفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة

أهداف التنمية املستدامة  )4(

https://bit.ly/3kI30hP 

https://bit.ly/3l4lWI1 

https://bit.ly/339cop0 
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ورافق هذه التطورات جهود دولية وإقليمية لدعم اآلليات الوطنية للنهوض باملرأة، ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص:

 (1((UNWOMEN( هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني النساء

لتوحيــد الجهــود الدوليــة يف مجــال حقــوق النســاء، وافقــت الجمعيــة العامــة لأمــم املتحــدة بتاريــخ 2 متوز/يوليــه 2010 عــى 

إنشــاء هيئــة واحــدة لأمــم املتحــدة لتكليفهــا بتريــع التقــدم املحــرز يف تحقيــق املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء.

وضمــت عمليــة اإلنشــاء أربــع وكاالت ومكاتــب معنيــة بالنســاء وهــي: صنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنــايئ للمــرأة )اليونيفيــم(، 

شــعبة النهــوض باملــرأة، ومكتــب املستشــارة الخاصــة لقضايــا النــوع االجتاعــي، واملعهــد الــدويل للبحــث والتدريــب مــن أجــل 

ــة للنســاء يف مختلــف دول  ــات الوطني ــر مــع كافــة اآللي ــة بصــورة وثيقــة وتعــاون ودعــم كب النهــوض باملــرأة)2( وتعمــل الهيئ

العــامل. 

منظمة املرأة العربية )3)

يف 10 أيلــول / ســبتمر 2001 وافــق مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــى إنشــاء منظمــة املــرأة العربيــة دعــاً مــن املوقــف 

الرســمي العــريب ملؤمتــر األمــم املتحــدة الرابــع حــول املــرأة الداعــي إىل إنشــاء آليــات وطنيــة للنهــوض باملــرأة، وتعمــل املنظمــة 

ــن النســاء  ــق تضام ــن خــال تحقي ــة م ــات الوطني ــود اآللي ــة عــى دعــم جه ــة اإلقليمي ــن خــال هــذه اآللي ــي م بشــكل رئي

ــا املــرأة، وتنميــة  العربيــات باعتبــاره ركنــاً أساســياً للتضامــن العــريب، وتنســيق املواقــف العربيــة املشــركة، التــي تتنــاول قضاي

الوعــي بقضاياهــا يف مختلــف املجــاالت، ودعــم التعــاون املشــرك وتبــادل الخــرات، والنهــوض بالخدمــات الصحيــة والتعليميــة، 

وإدمــاج قضايــا املــرأة ضمــن أولويــات خطــط وسياســات التنميــة الشــاملة، وتنميــة إمكانــات النســاء وبنــاء قدراتهــن)4(.   

هيئة األمم املتحدة للمساواة بن الجنسن ومتكن النساء  )1(

األمم املتحدة – املساواة بن الجنسن  )2(

منظمة املرأة العربية  )3(

املنتدى العريب الدويل للمرأة، املرأة محرك للتنمية االقتصادية يف العامل العريب، 2005،  )4(

https://bit.ly/2J3hQSO 

https://bit.ly/3fkpnZF 
https://bit.ly/3pQdWh7 

https://bit.ly/3kJ1ImL 
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اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة)1)

يف ظــل الســياق الــدويل املشــار إليــه أعــاه، أسســت اللجنــة الوطنيــة األردنية لشــؤون املــرأة)2( كآلية وطنيــة للنهوض بوضــع املرأة 

يف األردن مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 3382/11/21 يف عــام 1992 وبرئاســة ســمو األمــرة بســمة بنــت طــال، وعضويــة  

ــزام األردن بالنهــوض بأوضــاع  ــق الت ــك مــن منطل ــوزراء املعنيــن وممثــي مؤسســات املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص، وذل ال

املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف تحقيــق التنميــة املســتدامة وتأكيــداً عــى تنفيــذه لتعهداتــه الوطنيــة والعربيــة والدوليــة، وقــد قــرر 

مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1996/9/21 اعتبــار اللجنــة املرجــع لــدى جميــع الجهــات الرســمية وممثــا للمملكــة يف كل مــا يتعلــق 

 باألنشــطة النســائية وشــؤون املــرأة، حيــث تتلخــص املهــام واملســؤوليات املكلفــة بهــا اللجنة  يف محــاور العمــل الرئيســية التالية: 

ــا  ــة، ورصــد قضاي ــات الوطني ــا يف االســراتيجيات، والسياســات، والتريعــات، والخطــط، واملوازن ــرأة وأولوياته ــا امل ــاج قضاي إدم

التمييــز ضــد املــرأة وتقييــم واقعهــا ومتابعــة مــا تــم إنجــازه يف إطــار تحقيــق املســاواة وتكافــؤ الفــرص، وكســب التأييــد والحشــد 

لقضايــا املــرأة ونــر الوعــي بأهميــة دورهــا ومشــاركتها يف تحقيــق التنميــة الوطنيــة املســتدامة.

ورؤيــة اللجنــة هــي "مواطنــة متســاوية وفاعلــة يف مجتمــع تســوده العدالــة وتكافــؤ الفــرص لتحقيــق تنميــة وطنيــة مســتدامة"، 

أمــا رســالتها فتتضمــن "اإلرتقــاء بواقــع املــرأة يف األردن والحفــاظ عــى مكتســباتها وتجذيــر ثقافــة مجتمعيــة إيجابيــة وبيئــة 

وطنيــة داعمــة لدورهــا مــن خــال اتبــاع منهجيــة تشــاركية مــع كافــة الجهــات املعنيــة".

وتقــوم قيــم وأهــداف اللجنــة عــى اتبــاع النهــج التشــاريك والتنســيق مــع كافــة الجهــات املعنيــة، واملهنيــة يف العمــل وتبنــي 

منهجيــات مدروســة يف وضــع الحلــول للتحديــات التــي تواجــه املــرأة، والركيــز عــى األولويــات لتلبيــة االحتياجــات األكــر تأثــراً 

عــى تقــدم املــرأة، واعتــاد مبــادئ الحاكميــة الرشــيدة وآليــة عمــل مرنــة متكننــا مــن اداء مهامنــا بفعاليــة.

ــاة  ــة يف الحي ــز مشــاركتها الفاعل ــة الداعمــة لتمكــن املــرأة سياســياً وتعزي ــة فهــي توفــر البيئ أمــا األهــداف االســراتيجية للجن

العامــة، وتعزيــز البيئــة الداعمــة ملشــاركة املــرأة يف الحيــاة االقتصاديــة وضــان تكافــؤ الفــرص االقتصاديــة، ومناهضــة التمييــز 

والعنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتاعــي، وتحقيــق العدالــة االجتاعيــة ومتكــن املــرأة اجتاعياً، وإدمــاج النــوع االجتاعي 

يف التريعــات والسياســات والخطــط والرامــج واملوازنــات الوطنيــة، ومأسســة آليــات املتابعــة والتقييــم والرصــد وتنفيــذ األردن 

اللتزاماتــه الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وضــان اســتدامة اللجنــة وتطويــر قدراتهــا املؤسســية واإلداريــة.

األمينات العامات للجنة منذ تأسيسها: الدكتورة هيام كلات )1992-1997(، الدكتورة أمل الصباغ )1997-2005(، السيدة ريم نجداوي فريز )2006-2005(،   )1( 

معايل األستاذه أسمى خر )2006-2014(، األمينة العامة الحالية الدكتورة سلمى النمس )2014 – حتى اآلن(.  

موقع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة عى االنرنت  )2(http://bit.ly/37FPqb3 
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ثانياً: التمثيل النسايئ يف الربملان

بعــد أن تــم طــرح موضــوح منــح النســاء حــق االنتخــاب عــا 1955، وجــه جالــة املغفــور لــه  امللــك حســن إىل رئيــس الــوزراء 

املرحــوم وصفــي التــل، يف نيســان 1966، يوعــز فيهــا بتضمــن قانــون االنتخــاب حــق املــرأة باالنتخــاب ولكــن مــن دون الرشــيح 

ويف 1 نيســان 1973 وجــه امللــك حســن إىل الحكومــة رســالة يطلــب فيهــا تعديــل قانــون االنتخــاب بحيــث تعطــى املــرأة حــق 

االنتخــاب والرشــح)1(.    )أنظــر/ ي الصــور أدنــاه(

موقع زمانكم  )1(https://bit.ly/3lOy3Ji 

ثانياً: التمثيل النسايئ يف الربملان
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األول مــن نيســان 1973: جالــة املغفــور لــه امللــك حســن بــن طــال يوجــه إىل الحكومــة رســالة يطلــب فيهــا تعديــل قانــون االنتخــاب بحيــث 

)1(تعطــى املــرأة حــق االنتخــاب والرشــح. 

http://bit.ly/37FPqb3 

الحيــاة  تجميــد  وبســبب   ،1974 عــام  والرشــح  اإلنتخــاب  يف  حقهــن  عــى  األردنيــات  النســاء  حصلــت  وبالفعــل 

املقاعــد  مــن  عــدد  لشــغور  التكميليــة  باإلنتخابــات  عــام 1984  إال  الفعليــة  املشــاركة  لهــن فرصــة  تتــح  مل  الرملانيــة 

حينــه. يف  املقاعــد  مــن  أي  إلشــغال  امــرأة  أي  ترشــح  لعــدم  كناخبــات  آنــذاك  مشــاركتهن  وكانــت  الوفــاة،   بســبب 
)1(

موقع زمانكم  )1(
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املجالس الوطنية االستشارية

يف 3 نيســان 1978 قــرر امللــك الحســن إنشــاء مجلــس وطنــي استشــاري؛ ليحــل بصــورة مؤقتــة محــل مجلــس النــواب املجمــد، 

لغايــات إســداء الــرأي واملشــورة للســلطة التنفيذيــة، والنظــر يف التريعــات والقوانــن التــي تســنها الحكومــة، ومناقشــة السياســة 

العامــة للدولــة.

ــاري  ــي االستش ــس الوطن ــون املجل ــه قان ــام ذات ــن الع ــان م ــدران يف 15 نيس ــر ب ــيد م ــة الس ــدرت حكوم ــك أص ــذاً لذل وتنفي

كقانــون مؤقــت، ويف 20 نيســان 1978 صــدرت اإلرادة امللكيــة بتأليــف املجلــس بنــاء عــى تنســيب مجلــس الــوزراء، عــى أن 

تســتمر مدتــه ملــدة ســنتن، وتألــف املجلــس األول والثــاين مــن 60 عضــوا / عضــوة لــكل منهــا، وتألــف املجلــس الثالــث مــن 75 

عضــواً / عضــوة معينيــن وليــس منتخبــن. 

تألــف املجلــس الوطنــي االستشــاري األول بتاريــخ 1978/4/20 واســتمر لغايــة 1980/4/20 وتــرأس هــذا املجلــس دولــة الســيد 

أحمــد اللــوزي، وعينــت فيــه ثــاث نســاء هــن الســيدة انعــام املفتــي، والســيدة وداد بولــص، والســيدة نائلــه الرشــدان.

وتألــف املجلــس الوطنــي االستشــاري الثالــث بتاريــخ 1982/4/20 واســتمر لغايــة 1984/1/7 وتــرأس هــذا املجلــس دولــة الســيد 

ســليان عــرار، وعينــت فيــه أربــع نســاء وهــن الســيدة هيفــاء ملحيــس البشــر، والســيدة ليــى رشف، والســيدة ســامية نديــم 

الــزرو، والســيدة عيــدة مصطفــى مطلــق قنــاة)1(.

إن وصــول النســاء األردنيــات اىل الرملــان وإن كــن األقــل متثيــاً بــن النســاء عــى مســتوى برملانــات العــامل، وبعيــداً عــن آدائهــن 

ــات  ــه يف ظــل معوقــات وتحدي ــه يعــد إنجــازاً بحــد ذات ــة عــن آداء زمائهــن الرملانيــن، فإن ــذي مل يكــن أقــل أهمي الرملــاين ال

إجتاعيــة، قانونيــة، إقتصاديــة، سياســية، وثقافيــة.

 https://bit.ly/3up3xLF)1(  موقع مجلس األمة األردين عى االنرنت

وتألــف املجلــس الوطنــي االستشــاري الثــاين بتاريــخ 1980/4/20 واســتمر لغايــة 1982/4/20 وتــرأس هــذا املجلــس دولــة الســيد 

أحمــد محمــود الطراونــة، وعينــت فيــه أربــع نســاء وهــن الســيدة وداد بولــص، والســيدة نائلــة الرشــدان، والســيدة جانيــت 

املفتــي دخقــان، والدكتــورة عدويــة العلمــي. 

وتألــف املجلــس الوطنــي االستشــاري الثــاين بتاريــخ 1980/4/20 واســتمر لغايــة 1982/4/20 وتــرأس هــذا املجلــس دولــة الســيد 

أحمــد محمــود الطراونــة، وعينــت فيــه أربــع نســاء وهــن الســيدة وداد بولــص، والســيدة نائلــة الرشــدان، والســيدة جانيــت 

املفتــي دخقــان، والدكتــورة عدويــة العلمــي.
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النساء يف مجلس األعيان)1)

بلغــت نســبة عضويــة النســاء يف مجلــس األعيــان األردين الثامــن والعريــن)2( لعــام 2020 بحــدود 10.8%، فيــا بلغــت النســبة 

15.4% يف املجلــس الســابع والعريــن، هــذا وشــهد املجلــس الســادس والعريــن برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق عبدالــرؤوف 

الروابــدة الــذي تشــّكل عــام 2013، تشــكيل أول لجنــة مختصــة باملــرأة.

ليىل رشف أول امرأة تعني يف مجلس األعيان عام 1989 يف املجلس السادس عر

تشــّكل املجلــس الســادس عــر الــذي عــام 1989 وشــهد أول متثيــل للنســاء، حيــث عينــت أول وزيــرة إعــام يف األردن الســيدة 

ليــىل عبدالحميــد رشف، عضــوة فيــه. 

إمرأتان يف مجلس األعيان السابع عر 1993

ــن يف  ــن امرأت ــام 1993، وشــهد تعي ــوزي ع ــد الل ــوزراء األســبق أحم ــس ال ــان الســابع عــر برئاســة رئي ــس األعي تشــكل مجل

ــت %5. ــبة بلغ ــوا وبنس ــل 40 عض ــن أص ــدان، م ــة الرش ــىل رشف ونائل ــا: لي ــه  ه عضويت

3 نساء يف مجلس األعيان الثامن عر 1997

تشــّكل مجلــس األعيــان الثامــن عــر برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق زيــد الرفاعــي عــام 1997، وشــهد تعيــن 3 نســاء، هــّن: 

صبحيــة املعــاين، والدكتــورة رميــا خلــف، وليــيل رشف، مــن أصــل 40 بنســبة بلغــت %7.5.

3 نساء يف مجلس األعيان التاسع عر 2001

تشــّكل مجلــس األعيــان التاســع عــر برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق زيــد الرفاعــي عــام 2001، وشــهد تعيــن 3 نســاء، هــّن: 

صبحيــة املعــاين، وســلوى املــرصي، وعليــا أبــو تايــه، مــن أصــل 40 عضــوا بنســبة بلغــت %7.5.

7 نساء يف مجلس األعيان العرين 2003

ــّن: ــاء، ه ــن 7 نس ــهد تعي ــام 2003، وش ــي ع ــد الرفاع ــبق زي ــوزراء األس ــس ال ــة رئي ــرون برئاس ــان الع ــس األعي ــّكل مجل  تش

ــو الســمن، ووجــدان التلهــوين  ــة املعــاين، ومــي اب  انعــام املفتــي، وليــيل رشف، وســلوى املــرصي، ورويــدة املعايطــة، وصبحي

الســاكت، مــن أصــل 55 عضــوا وبنســبة بلغــت 12.7% ، حيــث زاد عــدد أعضــاء املجلــس مــن 40 عضــوا إىل 55 نتيجــة لصــدور 

نظــام تقســيم الدوائــر االنتخابيــة لســنة 2001 الــذي أصبــح مبوجبــه عــدد املقاعــد النيابيــة 104 مقاعــد)3(.

)1(  10.8% نسبة متثيل النساء يف مجلس األعيان الثامن والعرين

)2(  صدرت اإلرادة امللكية السامية بتشكيله يف 27 أيلول لعام 2020 برئاسة رئيس الوزراء االسبق فيصل عاكف الفايز.

)3(  10.8% نسبة متثيل النساء يف مجلس األعيان الثامن والعرين

http://bit.ly/3pJ9zU0 

http://bit.ly/3pJ9zU0z



57

النساء في الحياة السياسية والعامة                                                                                        القسم الثالث 

6 نساء يف مجلس األعيان الواحد والعرين 2005

تشــّكل مجلــس األعيــان الواحــد والعــرون برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق زيــد الرفاعــي عــام 2005، وشــهد تعيــن 6 نســاء، 

هــّن: انعــام املفتــي، وليــيل رشف، وســلوى املــرصي، ومــي أبــو الســمن، ووجــدان التلهــوين الســاكت، ونــوال الفاعــوري، مــن 
أصــل 55 عضــوا وبنســبة بلغــت %10.9.

7 نساء يف مجلس األعيان الثاين والعرين 2007

تشــّكل مجلــس األعيــان الثــاين والعــرون برئاســة زيــد الرفاعــي عــام 2007، وشــهد تعيــن 7 نســاء، هــّن: ليــيل رشف، وســلوى 

املــرصي، ورويــدة املعايطــة، ووجــدان التلهــوين الســاكت، ونــوال الفاعــوري، وهيفــاء أبــو غزالــة، وجانيــت ســعيد املفتــي، مــن 
أصــل 55 عضــوا وبنســبة %12.7.

7 نساء يف مجلس األعيان الثالث والعرين 2009

تشــّكل مجلــس األعيــان الثالــث والعــرون برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق طاهــر املــري عــام 2009، وشــهد تعيــن 7 نســاء، 

هــّن: ليــيل رشف، ومتــام الغــول، والدكتــورة أمــل الفرحــان، ووجــدان التلهــوين الســاكت، وهيفــاء أبــو غزالــة، وناديــا بشــناق، 
مــن أصــل 55 عضــوا وبنســبة بلغــت %12.7.

9 نساء يف مجلس األعيان الرابع والعرين 2010

تشــّكل مجلــس األعيــان الرابــع والعــرون برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق طاهــر املــري عــام 2010، وشــهد تعيــن 9 نســاء، 

ــه، ووجــدان التلهــوين الســاكت،  ــو تاي ــا أب هــّن: ليــيل رشف، والدكتــورة أمــل الفرحــان، وســهر العــيل، ومهــا الخطيــب، وعلي

ونــوال الفاعــوري، ونرمــني حــريب، ورميــا بطشــون، مــن أصــل 60 عضــوا وبنســبة بلغــت 15%، حيــث ارتفــع عــدد أعضــاء املجلــس 

اىل 60 عضــوا وهــو نصــف عــدد أعضــاء مجلــس النــواب.

7 نساء يف مجلس األعيان الخامس والعرين 2011

تشــّكل مجلــس األعيــان الخامــس والعــرون برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق طاهــر املــري عــام 2011، وشــهد تعيــن 7 نســاء، 

هــّن: وجــدان التلهــوين الســاكت، ونــوال الفاعــوري، وســمر الحــاج حســن، وهيفــاء النجــار، وليــيل أبــو حســان، وانتصــار حمــزة 

دكيــدك جردانــة، وأمنــة الزعبــي، مــن أصــل 60 عضــوا وبنســبة بلغــت %11.7.

9 نساء يف مجلس األعيان السادس والعرين 2013

تشــّكل مجلــس األعيــان الســادس والعــرون برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق عبدالــرؤوف الروابــدة عــام 2013، وشــهد تعيــن 9 

نســاء، هــّن: ســلوى املــرصي، وأســمى خــرض، ومــي أبــو الســمن، ونــوال الفاعــوري، وجانيــت ســعيد املفتــي، وهيفــاء النجــار، 

ورائــدة القطــب، وتغريــد حكمــت، وإمــيل عيــى نفــاع، مــن أصــل 75 عضــوا وبنســبة بلغــت 12% ، حيــث ارتفــع عــدد أعضــاء 

مجلــس االعيــان اىل 75 عضــوا، وهــو نصــف عــدد أعضــاء مجلــس النــواب.
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10 نساء يف مجلس األعيان السابع والعرين 2016

تشــّكل مجلــس األعيــان الســابع والعــرون برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق فيصــل عاكــف الفايــز عــام 2016، وشــهد تعيــن 10 

نســاء، هــّن: متــام الغــول، وعليــاء حاتــوغ، والدكتــورة أمــل الفرحــان، وهالــة لطــوف، ورابحــة الدبــاس، ويــارسة غوشــة، وهيفــاء 

النجــار، وتغريــد حكمــت، وسوســن املجــايل، وفــداء الحمــود، مــن أصــل 65 عضــوا وبنســبة بلغــت 15.4%، وهــي أعــى نســبة 

بتاريــخ مجالــس األعيــان، علــا أن هنــاك 3 نســاء قدمــّن اســتقاالتهّن بســبب تعيينهــّن مبناصــب حكوميــة، وهــّن: هالــة لطــوف 

قّدمــت اســتقالتها 2017، وفــداء الحمــود 2019، ويــارسة غوشــة 2019، وتــم تعيــن امرأتــن بــدال مــن اللــوايت غــادرّن، وهــن: 

 ضحــى عبدالخالــق، وهنــد زيك األيــويب، ليصــل بذلــك عــدد النســاء الحقــا يف املجلــس إىل 9 نســاء وبنســبة بلغــت %13.8)1) .

7 نساء يف مجلس األعيان الثامن والعرين 2020

تشــّكل مجلــس األعيــان الثامــن والعــرون برئاســة رئيــس الــوزراء األســبق فيصــل عاكــف الفايــز عــام 2020، وشــهد تعيــن 7 

نســاء، هــّن: عليــاء حاتــوغ بــوران، ورابحــة الدبــاس، ونايفــة منــور الزبــن، وإحســان بــركات، وهيفــاء النجــار، ورائــدة القطــب، 

وغــادة ميشــيل بشــويت، مــن أصــل 65 عضــوا وبنســبة بلغــت %10.8.

10.8% نسبة متثيل النساء يف مجلس األعيان الثامن والعرين  )1(http://bit.ly/3pJ9zU0
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ي
ي مجلس األعيان األرد�ن

النساء �ن

السنة املجلس / املجالس املنصب االسم الرقم

1989 22 ، 21 ، 20 ،19 ، 18 ، 17  ،16 
24 ، 23 ،

عضو املجلس ليىل عبد الحميد رشف 1

1993 17 عضوة املجلس نائلة الرشدان 2

1997 18 عضوة املجلس رميا خلف 3

1997 20 ، 19 ، 18 عضوة املجلس صبحية املعاين 4

2001 26 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19 عضوة املجلس سلوى الضامن املرصي 5

2001 24، 19 عضوة املجلس عليا ابو تايه 6

2003 21، 20 عضوة املجلس انعام املفتي 7

2003 22 ، 20 عضوة املجلس رويدة معايطة 8

2003 26 ، 21 ، 20 عضوة املجلس مي ابو السمن 9

2003 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 ، 20 عضوة املجلس وجدان الساكت التلهوين 10

2005 26 ، 25 ، 24 ، 23 ، 22 ، 21 عضوة املجلس نوال الفاعوري 11

2007 26، 22 عضوة املجلس جانيت املفتي 12

2009 27 ، 23 عضوة املجلس متام عيل الغول 13

2009 27 ، 24 ، 23 عضوة املجلس أمل حمد الفرحان 14

2009 23 عضوة املجلس ناديا بشناق 15

2010 عضوة املجلس 24 نرمني حريب 16

2011 24 عضوة املجلس رميا ناصيف بطشون 17

2011 24 عضوة املجلس سهر العيل 18

2011 24 عضوة املجلس مها الخطيب 19
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السنة املجلس / املجالس املنصب االسم الرقم

2011 25 عضو املجلس آمنة الزعبي 20

2011 25 عضوة املجلس انتصار جردانة 21

2020 / 2011 28 ، 25 عضوة املجلس هيفاء النجار 22

2011 25 عضوة املجلس سمر الحاج حسن 23

2011 25 عضوة املجلس ليىل ابو حسان 24

2020 / 2011 28 ،27 ، 26  ، 25 عضوة املجلس علياء حاتوغ بوران 25

2013 26 عضوة املجلس أسمى خرض 26

2013 26 عضوة املجلس أميل نفاع 27

2020 / 2013 28 ، 26 عضوة املجلس رائدة القطب 28

2013 26 عضوة املجلس هيام كلامت 29

2013 27 ، 26 عضوة املجلس تغريد حكمت 30

2016 27 عضوة املجلس فداء يحيى الحمود 31

2016 27 عضوة املجلس سوسن عبد السالم املجايل 32

2016 27 عضوة املجلس يارسة غوشه 33

2020 / 2016 28 ، 27 عضوة املجلس رابحة عبدالفتاح الدباس 34

2016 عضوة املجلس 27 هالة لطوف 35

2020 28 عضوة املجلس احسان بركات 36

2020 28 عضوة املجلس غادة ميشيل بشويت 37

2020 28 عضوة املجلس نايفه منور الزبن 38

2016 27 عضوة املجلس ضحى عبد الخالق 39

2016 27 عضوة املجلس هند زيك األيويب 40
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النساء يف مجلس النواب)1) 

لقــد حصــدت النســاء خــال الفــرة 1974 – 2020 فقــط 80 مقعــداً مــن أصــل 910 مقاعــد يف مجلــس النــواب األردين )الحــادي 

عــر حتــى التاســع عــر( وبنســبة بلغــت 8.8%، ومــن بــن هــذه املقاعــد 11 مقعــداً )13.7% مــن مقاعــد النســاء( بالتنافــس و 

69 مقعــداً )86.3% مــن مقاعــد النســاء( عــى نظــام الكوتــا النســائية.

ال نساء يف مجلس النواب الحادي عر

لقــد كان عــام 1989 الــذي شــهد إنتخابــات مجلــس النــواب األردين الحــادي عــر، اإلنطاقــة الحقيقيــة ملشــاركة النســاء إنتخابــاً 

وترشــيحاً)2(، حيــث ترشــحت )12( إمــرأة مــن أصــل )647( مرشــحاً ومرشــحة أي مــا نســبته )1.85%( يف ســبع دوائــر مــن أصــل 

ــأن بعضهــن حصــل عــى مواقــع متقدمــة مــن  ــاً ب ــات عل ــة، ومل تفــز أي مــن املرشــحات يف تلــك اإلنتخاب ــرة إنتخابي )20( دائ

حيــث عــدد األصــوات.

امرأة واحدة يف مجلس النواب الثاين عر

ــن أصــل )534(  ــاث مرشــحات م ــام 1993 ليصــل اىل ث ــة لع ــات النيابي ــن تراجــع عــدد املرشــحات يف اإلنتخاب وعــى الرغــم م

مرشــحاً ومرشــحة أي مــا نســبته )0.56%(، إال أن إحداهــن قــد فــازت لتكــون املــرأة األردنيــة األوىل التــي تدخــل مجلــس النــواب 

وهــي الســيدة توجــان فيصــل، وشــكلت نســبة متثيــل النســاء )1.25%( أي مقعــد واحــد مــن أصــل 80 مقعــداً.

وخــال إنعقــاد املجلــس الثالــث عــر، أجريــت انتخابــات داخليــة يف املجلــس مــن أجــل ملــئ مقعــد نيــايب شــاغر بســبب الوفاة، 

وترشــحت حينهــا 7 نســاء مقابــل 10 رجــال، وتــم إنتخــاب الســيدة نهــى معايطــة، ومل تتجــاوز مــدة عضويتهــا ثاثــة أشــهر.

ال نساء يف مجلس النواب الثالث عر

ومنــذ عــام 1993 حتــى عــام 1997 أجريــت العديــد مــن النــدوات وإســتطاعات الــرأي حــول تخصيــص كوتــا للنســاء يف الرملــان، 

ومــا بــن مؤيــد ومعــارض حســمت نتائــج اإلنتخابــات الرملانيــة لعــام 1997 رضورة تخصيــص مقاعــد للنســاء، فعــى الرغــم مــن 

ترشــح )17( ســيدة مــن أصــل )561( مرشــحاً ومرشــحة أي مــا نســبته )3.2%(، إال أنــه مل تفــز أي مــن املرشــحات.

6 نساء يف مجلس النواب الرابع عر – تخصيص كوتا للنساء ألول مرة

ومبوجــب قانــون اإلنتخــاب رقــم )34( لعــام 2001 والــذي عــدل عــام 2003، تــم تخصيــص كوتــا للنســاء بلغــت ســتة مقاعــد مــن 

إجــايل 110 مقاعــد أي مــا نســبته )5.5%(، حيــث أجريــت إنتخابــات مجلــس النــواب الرابــع عــر عــام 2003 وترشــحت )54( 

ســيدة مــن أصــل )819( مرشــحاً ومرشــحة أي مــا نســبته )6.6%(، ومل تفــز النســاء بالتنافــس وإمنــا فقــط باملقاعــد املخصصــة 

ــارك الجمعــاين، نارميــان زهــر احمــد الروســان، انصــاف  ــاة حســن عــي مســيمي، فلــك ســليان مب حيــث فــازت كل مــن حي

احمــد ســامة الخوالــدة، زكيــة محمــد ســليان الشــايلة، ادب مبــارك صالــح الســعود.

)1(  موقع مجلس النواب األردين عى االنرنت

 )2(  التقرير الوطني »تقدم املرأة األردنية نحو العدالة واملشاركة واملساواة )2010-2011(« والصادر عن اللجنة الوطنية األردنية

لشؤون املرأة  

http://bit.ly/3bApYF2 

http://bit.ly/3pLyXIz 
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7 نساء يف مجلس النواب الخامس عر

وشــكلت إنتخابــات مجلــس النــواب الخامــس عــر عــام 2007 نقلــة نوعيــة للنســاء األردنيــات مــن حيــث أعــداد املرشــحات 

التــي بلغــت مــا نســبته )22.5%(، فقــد ترشــحت )199( ســيدة مــن أصــل )885( مرشــحاً ومرشــحة، إال ان هــذه الزيــادة مل تــؤدي 

إىل زيــادة يف عــدد النســاء الفائــزات بالتنافــس وكان التمثيــل النســايئ يف املجلــس مــا نســبته )6.36%(، حيــث فــازت مرشــحة 

واحــدة بالتنافــس وهــي الســيدة فلــك الجمعــاين فيــا فــازت باملقاعــد الســتة املخصصــة للكوتــا النســائية كل مــن انصــاف أحمد 

ســامة الخوالــدة، وحمديــة نــواف فــارس القويــدر، وريــم احمــد قاســم عبدالــرزاق، وثــروت ســامه محمــد العمــرو، ونارميــان 

زهــر احمــد الروســان، وآمنــة ســليان عبداللــه الغراغــر.

13 امرأة يف مجلس النواب السادس عر

ويف عــام 2010 صــدر قانــون اإلنتخــاب ملجلــس النــواب حيــث أبقــى عــى الصــوت الواحــد مــع زيــادة عــدد مقاعــد الرملــان مــن 

)110( اىل )120( مقعــداً وزيــادة املقاعــد املخصصــة للكوتــا مــن ســتة مقاعــد اىل 12 مقعــداً، وعليــه أجريــت إنتخابــات مجلــس 

النــواب الســادس عــر لعــام 2010 حيــث ترشــحت )134( ســيدة مــن أصل )763( مرشــحاً ومرشــحة بنســبة وصلــت اىل )%17.6(، 

ومل تتمكــن ســوى مرشــحة واحــدة مــن الفــوز بالتنافــس وهــي الســيدة ريــم بــدران، يف حــن فــازت )12) مرشــحة باملقاعــد 

املخصصــة للكوتــا النســائية وهــن وفــاء بنــي مصطفــى وهــدى أبــو رمــان وأســامء الرواضيــة وميــر الرديــة ونارميان الروســان 

وســلمى الربــي وردينــة العطــي وســامية العليــامت وخلــود املراحلــة وعبلــة أبــو عبلــة وأمــل الرفــوع ومتــام الرياطــي، حيــث 

شــكلت النســاء )10.83%( مــن مجمــل أعضــاء مجلــس النــواب.

ــون اإلنتخــاب  ــا النســائية مــن )12) اىل )15) مقعــداً مبوجــب قان ــادة عــدد املقاعــد املخصصــة للكوت وتجــدر اإلشــارة إىل زي

ملجلــس النــواب رقــم )25) لعــام 2012 والقانــون املعــدل لــه رقــم )28) لعــام 2012، كــام تــم إســتحداث )27) مقعــداً للقوائــم 

الوطنيــة و)108) للدوائــر املحليــة ليصبــح العــدد اإلجــاميل ملقاعــد مجلــس النــواب )150) مقعــداً

18 امرأة يف مجلس النواب السابع عر

هــذ وقــد بلــغ عــدد املتقدمــن بطلبــات ترشــح للهيئــة املســتقلة لانتخــاب)1( إنتخابــات مجلــس النــواب الســابع عــر التــي 

جــرت بتاريــخ 2013/1/23 حــوايل )1528( مرشــحاً ومرشــحة، مــن بينهــم )208( لســيدات عــى مــدار االيــام الثاثــة املحــددة 

لتقديــم طلبــات الرشــح، حيــث وصــل عــدد طلبــات الرشــح للدوائــر املحليــة )698( طلبــاً، منهــا )121( للنســاء، ووصــل عــدد 

القوائــم يف الدائــرة العامــة إىل )61( قامئــة تضمنــت )829( مرشــحاً مــن بينهــم )88( مرشــحة. 

موقع الهيئة املستقلة لانتخاب عى االنرنت  )1(https://bit.ly/3qOTLjZ 
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وقــد فــازت 18 امــرأة مــن بينهــن إمــرأة عــىل القوائــم وهــي روال الحــروب وإثنتــني بالتنافس وهــام مريــم محمد اللــوزي ووفاء 

بنــي مصطفــى، فيــا فــازت 15 بالكوتــا وهــن فلــك الجمعــاين، وإنصــاف الخوالــده، وحمديــة القويــدر، وآمنــه الغراغر،وميــر 

الرديــة، وردينــه العطــي، ومتــام الرياطــي، وفاطمــة أبــو عبطــه، وفاتــن الخلفــات، وريــم أبــو دلبــوح، ونجــاح العــزة، وخلــود 

الخطاطبــة، وهنــد الفايــز، وكانــت نســبة التمثيــل النســايئ يف هــذا املجلــس )املجلــس الســابع عــر(  %12.

وعــى الرغــم مــن زيــادة عــدد املقاعــد املخصصــة للكوتــا النســائية إال أن ذلــك ترافــق مــع زيــادة يف عــدد املقاعــد الرملانيــة مــا 

أبقــى عــى متثيلهــن بــذات النســبة وهــي )10%( دون تغيــر مــا بــن قانــوين اإلنتخــاب لعــام 2010 )12 مقعــداً للكوتــا مــن أصــل 

120( وعــام 2012 )15 مقعــداً للكوتــا مــن أصــل 150(، دون اإللتفــات ملطالبــات الهيئــات النســائية برفــع النســبة اىل %30-20.

20 امرأة يف مجلس النواب الثامن عر

وخــال عــام 2016 صــدر قانــون اإلنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم 6 لعــام 2016 ومبوجبــه فقــد تــم تخفيــض عــدد مقاعــد املجلــس 

إىل )130( مقعــداً خصــص منهــا )15( مقعــداً للكوتــا النســائية بواقــع )11.5%( مــن املقاعــد اإلجاليــة، وقــد جــرت انتخابــات 

مجلــس النــواب الثامــن عــر بتاريــخ 2016/9/20 حيــث بلــغ عــدد املرشــحن 1252 مرشــحاً ومرشــحة منهــم 257 مرشــحة.

ومتكنــت خمــس نســاء مــن الفــوز بالتنافــس وهــن صبــاح الشــعار ورنــده الشــعار عــن دائــرة الكــرك، وفــازت هــدى العتــوم 

ــاء. ويشــار إىل أن  ــرة البلق ــدورة عــن دائ ــو ق ــة أب ــازت فضي ــا ف ــون، في ــرة عجل ــي عــن دائ ــاء املومن ــرة جــرش، وصف عــن دائ

جميعهــن ليــس لديهــن تجــارب برملانيــة ســابقة، وبهــذه النتيجــة فقــد إرتفعــت نســبة التمثيــل النســايئ يف املجلــس لتصــل إىل 

15.3% وهــي أعــى نســبة متثيــل نســايئ يف تاريــخ مشــاركة النســاء يف الحيــاة الرملانيــة.

ــا  ــة للكوت ــد املخصص ــي املقاع ــر وه ــن ع ــواب الثام ــس الن ــد مبجل ــى مقاع ــن ع ــيدة حصل ــر س ــة ع ــة إىل أن خمس إضاف

النســائية، ومــن بينهــن خمــس ســيدات لديهــن تجــارب برملانيــة ســابقة وهــن حيــاة املســيمي، وإنصــاف الخوالــدة، وريــم أبــو 

دلبــوح، ووفــاء بنــي مصطفــى، وشــاهه أبــو شوشــه، أمــا باقــي الفائــزات فليــس لهــن أيــة تجربــة برملانيــة ســابقة وهــن إنتصــار 

حجــازي، ودميــه طهبــوب، ومنــى البعــول، ومنــال الضمــور، وهيــا مفلــح، وزينــب الزبيــد، ومــرام الحيصــة، وعليــا أبــو هليــل، 

ــة، وإبتســام النوافلــة. ورســمية الكعابن

15 إمرأة يف مجلس النواب التاسع عر 2020

ــزات يف  ــدد الفائ ــغ ع ــس، وبل ــد بالتناف ــى مقاع ــاء ع ــل النس ــام 2007( مل تحص ــر )ع ــس ع ــس الخام ــذ املجل ــرة من وألول م

انتخابــات املجلــس التاســع عــر 15 ســيدة حصلــن عــى مقاعــد حســب نظــام الكوتــا، فيــا مل تنجــح أي مرشــحة يف الوصــول إىل 

الرملــان عــن طريــق التنافــس عــى عكــس انتخابــات عــام 2016 حيــث حصلــت النســاء عــى خمــس مقاعــد تنافســياً إىل جانــب 

مقاعــد الكوتــا.

وتراجعــت نســبة التمثيــل النســايئ يف مجلــس النــواب التاســع عــر إىل 11.5%، فيــا كانــت نســبة متثيليهــن يف مجلــس النــواب 

الثامــن عــر 15.4% )وهــي أعــى نســبة متثيــل نســايئ عــى اإلطــاق(، حيــث ترشــحت 368 ســيدة مــن أصــل 1717 مرشــحاً 

ومرشــحة.
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واحتلــت املركــز األول بأعــى األصــوات بــن النســاء الفائــزات يف مختلــف الدوائــر االنتخابيــة أمــال البشــر – إربــد )9771( تلتهــا 

ــو العيســه – املفــرق )5729(، وصفــاء  ــادة إبراهيــم – العاصمــة )6356( ورميــا أب زينــب املــوىس – بــدو الجنــوب )6814( ومي

املومنــي – عجلــون )4817(، وهاديــة الرحــان – بــدو الشــال )4708(، ودينــا البشــر – البلقــاء )4348(، وفايــزة عضيبــات – 

جــرش )3995(، ورهــف الزواهــرة – الزرقــاء )3840(، وأســاء الرواحنــه – مادبــا )3566(، وعائشــة الحســنات – معــان )3366(، 

ومــروة الصعــوب – الكــرك )3235(، وعبــر الجبــور – بــدو الوســط )2998(، وروعــة الغرابــي – العقبــة )2655(، واســام 

ــة )1926(. الطباشــات – الطفيل

ويف الوقــت الــذي بــدأت فيــه النســاء منــذ مجلــس النــواب الخامــس عــر يف حصــد مقاعــد بالتنافــس خــارج الكوتــا النســائية 

وبشــكل تصاعــدي، إال أن نتائــج انتخابــات مجلــس النــواب التاســع عــر أعــادت األمــور إىل عــام 2003 حيــث فــارت النســاء 

حينهــا مبقاعــد الكوتــا وعددهــا 6 مقاعــد.

ــاً لاتجــاه التصاعــدي يف حصــد املقاعــد التنافســية، حيــث حصلــت النســاء عــام 2007  ــراً ووقف ويعــد هــذا األمــر تراجعــاً كب

)املجلــس الخامــس عــر( عــى مقعــد تنافــي واحــد، ويف عــام 2010 )املجلــس الســادس عــر( حصلــت النســاء عــى مقعــداُ 

واحــداً أيضــاً بالتنافــس، ويف عــام 2013 )املجلــس الســابع عــر( حصلــن عــى 3 مقاعــد بالتنافــس، ويف عــام 2016 )املجلــس 

الثامــن عــر( حصلــن عــى 5 مقاعــد بالتنافــس.

ووفقــاً للهيئــة املســتقلة لانتخــاب بلــغ عــدد الناخبــن لانتخابــات النيابيــة العامــة للمجلــس التاســع عــر )4,647,835( ناخبــا، 

منهــم )2,200,456( ذكــور و )2,447,379( انــاث الــايت شــكلن 52.6% مــن مجمــوع الناخبــن.

ووصــل عــدد املقرعــن واملقرعــات اىل )1,387,698( مقرعــاً ومقرعــة، شــكلت اإلنــاث مــا نســبته 46% مــن مجمــوع املقرعــن 

وبعــدد 638.070 ألــف مقرعــة، فيــا شــكل الذكــور مــا نســبته 54% وبعــدد 749.618 ألــف مقــرع، وبشــكل عــام وصلــت نســبة 

االقــراع اىل 29.9% وهــي أقــل مــن نســبة االقــراع بانتخابــات عــام 2016 والتــي بلغــت %36.

ووفقــاً لهــذه األرقــام، فــإن انتخابــات مجلــس النــواب التاســع عــر شــهدت مــرة ثانيــة انخفــاض نســبة اقــراع النســاء عــن نســبة 

اقــراع الذكــور عــى الرغــم مــن أن أعــداد الناخبــات تفــوق أعــداد الناخبــن الذيــن يحــق لهــم االقــراع، ولعــل الظــروف التــي 

ميــر بهــا األردن وعــى وجــه الخصــوص الصحيــة منهــا والتــي تســببت بهــا جائحــة كورونــا قــد حالــت دون مشــاركة أعــداد أكــر، 

وعــدم ثقــة العديــد مــن املواطنــن واملواطنــات وإســتيائهم مــن آداء مجلــس النــواب الســابق، إىل جانــب التريعــات االنتخابيــة 

وقانــون األحــزاب السياســية التــي يــرى الكثــرون بأنهــا بحاجــة إىل تعديــل، واملعيقــات والتحديــات التــي تحــول دون وصــول 

النســاء إىل مراكــز االقــراع.

ففــي انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عــر عــام 2016، فــاق عــدد الناخبــات املســجات عــدد الناخبــن املســجلن بنســبة 

)52%( و )48%( عــى التــوايل إال أن عــدد املقرعــات الفعــي كان أقــل مــن عــدد املقرعــن بنســبة )48%(  و )52%( عــى التــوايل، 

ــن بلغــت 32.7% ونســبة عــدد  ــة للناخب ــدد املســجات يف الجــداول النهائي ــن ع ــات الفعــي م ــدد املقرع ــأن نســبة ع ــاً ب عل

املقرعــن مــن عــدد املســجلن حــوايل %40.
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وقــد حصلــت النســاء الفائــزات بعضويــة مجلــس النــواب التاســع عــر عــى 68126 صوتــاً ملقرعــن ومقرعــات،  وبانخفــاض 

ــاً( عــن األصــوات التــي حصلــن عليهــا بانتخابــات عــام 2016 والتــي وصلــت اىل 112307 أصــوات  نســبته 39.3% )44183 صوت

ملقرعــن ومقرعــات.

نسبة التمثيل النسايئ املجلس عدد الفائزات عدد املرشحات السنة

1984

%1.25  

80/1 مقعد 
الثاين عر 1 3 مرشحات من 534 1993

%0.0

80/0 مقعد
الثالث عر 0 17 مرشحة من 561 1997

%5.45

110/6  مقعد
الرابع عر

6 كوتا نسائية
54 مرشحة من 819

2003

%6.36

110/7  مقعد الخامس عر
 6 كوتا نسائية

1 تنافس 
199 مرشحة من 885

2007

%10.8

120/13  مقعد
السادس عر  12 كوتا نسائية

1 تنافس 

134 مرشحة من 763 2010

%12

150/18  مقعد
السابع عر

 15 كوتا نسائية

3 تنافس 
208 مرشحة من 1528 2013

%15.3

130/20  مقعد
الثامن عر

 15 كوتا نسائية

5 تنافس 
257  مرشحة من 1252 2016

%11.5

130/15 مقعد
التاسع عر 15 كوتا نسائية 368 مرشحة من 1717 2020

حصلت النساء األردنيات عىل حق االنتخاب والرتشح1974

شاركت النساء باالنتخابات التكميلية كناخبات وذلك لعدم ترشح أي امرأة
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خارطة مشاركة النساء يف مجلس النواب األردين 2013-1974

 نسبة التمثيل
النسايئ

عدد الفائزات عدد املقاعد رقم املجلس أسامء الفائزات تفصيل الفائزات عدد املرشحات السنة

1974

1984

1989

1993

شاركت النساء باالنتخابات التكميلية كناخبات وذلك لعدم ترشح أي امرأة

حصلت النساء 1974األردنيات على حق االنتخاب والترشيح 974

12 إمرأة 

من أصل 

647 مرشح 

ومرشحة

ثالث مرشحات 

من أصل 

534 مرشح 
ومرشحة

مجلس النواب 

الحادي عشر

مجلس النواب 

الثاني عشر

مل تفز أي إمرأة

توجان فيصلإمرأة واحدة

80

80

0

1

%0.0

%1.25
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 نسبة التمثيل
النسايئ

عدد الفائزات عدد املقاعد رقم املجلس أسامء الفائزات تفصيل الفائزات عدد املرشحات السنة

1997

2003 
 تم تخصيص 

كوتا للنساء 6 

مقاعد من أصل 

110 مقعد

17 مرشحة 

من أصل 

561 مرشح 

ومرشحة

54 مرشحة 

من أصل 

819 مرشح 

ومرشحة

مجلس النواب 

الثالث عشر

مجلس النواب 

الرابع عشر

مل تفز أي إمرأة

 6 نساء
 عىل الكوتا ومل 

تفز أي إمرأة 

بالتنافس

80

110

0

6

%0.0

%5.45

ــيمي	  ــي مس ــين عل ــاة حس حي
فلــك ســليمان مبــارك الجمعاني	 
ناريمــان زهيــر أحمــد الروســان	 
إنصــاف أحمــد ســالمة الخوالــدة	 
ــمايلة	  ــليمان الش ــة محمد س زكي
أدب مبــارك صالــح الســعود	 

                 الكوتا
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 نسبة التمثيل
النسايئ

عدد الفائزات عدد املقاعد رقم املجلس أسامء الفائزات تفصيل الفائزات عدد املرشحات السنة

2007

199 إمرأة 

من أصل 

885 مرشح 

ومرشحة

مجلس النواب 

الخامس عشر

 6 نساء 
عىل الكوتا 

وإمرأة واحدة 

بالتنافس

1107%6.36

                       التنافس
فلك الجمعاني	 

                           الكوتا
إنصاف أحمد سالمة الخوالدة	 
حمدية نواف فارس القويدر	 
ريم أحمد قاسم عبدالرزاق	 
ثروت سالمه محمد العمرو	 
ناريمان زهير أحمد الروسان	 
آمنة سليمان عبداهلل الغراغير	 
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 نسبة التمثيل
النسايئ

عدد الفائزات عدد املقاعد رقم املجلس أسامء الفائزات تفصيل الفائزات عدد املرشحات السنة

 2010

134 إمرأة 

من أصل 

763 مرشح 

ومرشحة

مجلس النواب 

السادس عشر

12 إمرأة 

على الكوتا 

وإمرأة واحدة 

بالتنافس

12013%10.8

تم زيادة مقاعد 

المجلس من 110 

الى 120 ومقاعد 

الكوتا من 6 الى 12

               التنافس
ريم بدران	 

                   الكوتا
وفاء بني مصطفى	 
هدى أبو رمان	 
أسماء الرواضية	 
ميسر السردية	 
ناريمان الروسان	 
سلمى الربضي	 
ردينه العطي	 
سامية العليمات	 
خلود المراحلة	 
عبله أبو علبه	 
أمل الرفوع	 
تمام الرياطي	 
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 نسبة التمثيل
النسايئ

عدد الفائزات عدد املقاعد رقم املجلس أسامء الفائزات تفصيل الفائزات عدد املرشحات السنة

 2013

208 إمرأة 

منهن 121 

على الدوائر 

المحلية و88 

على القوائم 

من أصل 

1528 مرشح 

ومرشحة 

للدوائر 

والقوائم

مجلس النواب 

السابع عشر

3 

 نساء بالتنافس 

و15 بالكوتا

15018%12

مريم محمد اللوزي	 
وفاء بني مصطفى	 
روال الحروب	 

فلك الجمعاني	 
إنصاف الخوالده	 
حمدية القويدر	 
آمنه الغراغير	 
ميسر السردية	 
ردينه العطي	 

تمام الرياطي	 
نعايم العيادات	 
فاطمه أبو عبطه	 
فاتن الخليفات	 
ريم أبو دلبوح	 
نجاح العزة	 
خلود الخطاطبة	 
هند الفايز	 
شاهه أبو شوشه	 

تم زيادة مقاعد 

المجلس الى 150 

ومقاعد الكوتا من 12 

الى 15 مقعد

التنافس

الكوتا
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 نسبة التمثيل
النسايئ

عدد الفائزات عدد املقاعد رقم املجلس أسامء الفائزات تفصيل الفائزات عدد املرشحات السنة

2016
257 مرشحة 

من أصل 1252
مجلس النواب 

الثامن عشر

5 نساء 

بالتنافس و 15 

بالكوتا

13020%15.3

صباح الشعار 	 
رنده الشعار 	 
هدى العتوم 	 
صفاء المومني 	 
فضية أبو قدورة 	 

حياة المسيمي 	 
إنصاف الخوالدة	 
ريم أبو دلبوح 	 
وفاء بني مصطفى	 
 شاهه أبو شوشه	 
إنتصار حجازي 	 
ديمه طهبوب 	 
منى البعول 	 

منال الضمور 	 
هيا مفلح 	 
زينب الزبيد 	 
مرام الحيصة 	 
عليا أبو هليل 	 
رسمية الكعابنة 	 
إبتسام النوافلة	 

 التنافس

  الكوتا
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 نسبة التمثيل
النسايئ

عدد الفائزات عدد املقاعد رقم املجلس أسامء الفائزات تفصيل الفائزات عدد املرشحات السنة

2020
368 مرشحة 

من أصل 1717
مجلس النواب 

التاسع عشر

15 كوتا

13015%11.5

أمال البشير	 
زينب الموسى  	 
ميادة إبراهيم	 
ريما أبو العيسه 	 
صفاء المومني 	 
هادية السرحان 	 
دينا البشير 	 
فايزة عضيبات 	 
رهف الزواهرة 	 
أسماء الرواحنه 	 
عائشة الحسنات 	 
مروة الصعوب 	 
عبير الجبور 	 
روعة الغرابلي 	 
اسالم الطباشات 	 

  الكوتا
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يف عــام 1980 عينــت امــرأة واحــدة كعضــوة يف مجلــس أمانــة العاصمــة، ويف عــام 1982 حصلــت املــرأة األردنيــة عــىل حــق 

االنتخــاب والرتشــيح لعضويــة املجالــس البلديــة واملحليــة، ويف العــام 1986 ترشــحت امــرأة واحــدة لعضويــة مجلــس بلديــة 

السلط ومل يحالفها الحظ.

مبادرة سمو األمرة بسمة لتعيني 99 إمرأة يف عضوية املجالس البلدية واملحلية

ويف عــام 1995، وبنــاءاً عــى مبــادرة مــن ســمو األمــرة بســمة بنــت طــال رئيســة اللجنــة الوطنيــة لشــؤون املــرأة وافــق مجلــس 

الــوزراء عــى تعيــن 99 امــرأة يف عضويــة املجالــس البلديــة واملحليــة يف أنحــاء اململكــة كافــة، مــا شــجع النســاء عــى الرشــح 

لانتخابــات البلديــة التــي جــرت يف العــام ذاتــه، إذ ترشــحت 15 امــرأة فــاز منهــن عــرة نســاء مــن بينهــن أول رئيســة لبلديــة 

وهــي الســيدة إميــان فطيــات رئيســة لبلديــة الوهادنــة.)1( 

فريحات بثينة، مشاركة املرأة األردنية يف االنتخابات البلدية  )1(

ثالثاً: التمثيل النسايئ يف البلديات

 السيدة اميان فطيات

 أول رئيسة بلدية يف األردن، فازت يف االنتخابات التي أجريت 

عام 1995.

ــم  ــن 8 وت ــاز منه ــرأة ف ــة 43 ام ــات البلدي ــام 1999 ترشــحت لانتخاب ويف الع

تعيــن 25، ويف العــام 2003 دمجــت البلديــات ليصبــح مجموعهــا 99 وأجريــت 

انتخاباتهــا وترشــحت 46 امــرأة فــاز منهــن 5 وعــن 98 لضــان وجــود امــرأة 

واحــدة عــى األقــل يف كل بلديــة.

ــح املــرأة حــوايل %20  ــة لتمن ــات البلدي ــون االنتخاب ويف العــام 2007 عــدل قان

ــحت 355  ــائية، وترش ــا نس ــة ككوت ــس البلدي ــد يف املجال ــوع املقاع ــن مجم م

امــرأة فــاز منهــن 226 مــن بينهــن 23 ســيدة بالتنافــس، كــا ترشــحت 6 نســاء 

)1(لرئاســة البلديــة فــاز منهــن رئيســة بلديــة واحــدة. 

http://bit.ly/3dKunYK 
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1030 مقعداً للنساء يف املجالس البلدية واملحلية وأمانة عامن عام 2017

ــس  ــات مجال ــة وإنتخاب ــات البلدي ــة لإلنتخاب ــج النهائي ــخ 2017/8/21 النتائ ــم 5478 تاري ــمية رق ــدة الرس ــدد الجري ــر يف ع ن

املحافظــات، كــا نــر يف نفــس العــدد قــرارات تعيــن رئيــس وأعضــاء مجلــس أمانــة عــان الكــرى، وتعيــن أعضــاء يف مجالــس 

املحافظــات، وتعيــن أعضــاء إضافيــن يف املجالــس البلديــة)1(.

وإظهــرت نتائــج االنتخابــات البلديــة والتــي أجريــت يف 15 آب 2017، بــأن النســاء حصــدن 1030 مقعــداً يف املجالــس املحليــة 

واملجالــس البلديــة وأمانــة عــان الكــرى، إضافــة إىل 52 مقعــداً يف مجالــس املحافظــات وذلــك تنافســاً وتعيينــاً وكوتــا نســائية. 

ــأي مقعــد رئاســة  ــات وعددهــن 6 نســاء مل يحالفهــن الحــظ بالفــوز ب ــأن النســاء املرشــحات لرئاســة البلدي ــج ب وبينــت النتائ

ــة. ــات يف اململكــة 99 بلدي ــأن عــدد البلدي ــاً ب ــة، عل بلدي

583 مقعداً للنساء يف املجالس املحلية منها 240 مقعداً بالتنافس شملت 46 مقعداً للرئاسة

ــا  ــداً بالكوت ــس و 343 مقع ــداً بالتناف ــا 240 مقع ــداً منه ــى 583 مقع ــول ع ــن الحص ــة م ــس املحلي ــاء يف املجال ــت النس ومتكن

ــت %32. ــبة بلغ ــداً وبنس ــة 1818 مقع ــة البالغ ــس املحلي ــد املجال ــل مقاع ــن مجم ــائية م النس

ومــن بــن النســاء الــايت فــزن بالتنافــس، متكنــت 46 ســيدة مــن الحصــول عــى أعــى األصــوات وبالتــايل متكــن مــن الحصــول عــى 

مقاعــد الرئاســة يف 46 مجلســاً محليــاً مــن بــن املجالــس املحليــة البالغــة 355 مجلســاً وبنســبة وصلــت اىل %13.

وبتوزيــع النتائــج عــى املحافظــات، فــإن محافظــة إربــد األعــى يف التمثيــل النســايئ بعــدد 157 مقعــداً )64 تنافــس و 93 كوتــا( 

تاهــا كل مــن محافظــة املفــرق بـــ 85 مقعــداً )37 تنافــس و 48 كوتــا(، ومحافظــة الكــرك بـــ 74 مقعــداً )34 تنافــس و 40 كوتــا(، 

ومحافظــة البلقــاء بـــ 62 مقعــداً )25 تنافــس و 37 كوتــا(، ومحافظــة العاصمــة بـــ 41 مقعــداً )17 تنافــس و 24 كوتــا(، ومحافظــة 

عجلــون بـــ 33 مقعــداً )15 تنافــس و 18 كوتــا(، ومحافظــة جــرش بـــ 31 مقعــداً )13 تنافــس و 18 كوتــا(، ومحافظة الزرقــاء بـ 31 

مقعــداً )9 تنافــس و 22 كوتــا(، ومحافظــة معــان بـــ 19 مقعــداً )5 تنافــس و 14 كوتــا(، ومحافظــة مادبــا بـــ 19 مقعــداً )8 تنافــس 

و 11 كوتــا(، ومحافظــة الطفيلــة بـــ 18 مقعــداً )9 تنافــس و 9 كوتــا(، وأخــراً محافظــة العقبــة بـ 13 مقعــداً )4 تنافــس و 9 كوتا(.

إن عــدداً مــن النســاء الــايت فــزن يف املجالــس املحليــة أصبحــن أعضــاء يف مجالــس البلديــات التابعــة لهــا، وعليــه فــإن هــذه 

األســاء مكــررة مــا بــن املجالــس املحليــة واملجالــس البلديــة.

شكلت األساء املشركة بن الجنسن عائقاً جدياً أمام دقة األرقام التي إنتهت اليها نتيجة التحليل من منظور النوع االجتاعي. إضافة اىل ذلك، فإن بعض  )1(

األساء وإن كانت تدل بشكل مبارش عى أنها إلناث، إال أن الكنية املرافقة لأساء تدل عى أنها لذكور، وعى سبيل املثال فإن إسم »كاملة« رافقه كنية »أبو  

رعد«، وبناءاً عليه فإن األرقام التي نوردها قد تختلف بنسبة ضئيلة جداً عن أرقام الهيئة املستقلة لإلنتخاب.  
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447 مقعداً للنساء يف املجالس البلدية وبنسبة %37.6

ــا النســائية مــن مجمــل  كــا متكنــت النســاء مــن الفــوز بـــ 121 مقعــداً بالتنافــس يف املجالــس البلديــة و 326 مقعــداً بالكوت

مقاعــد املجالــس البلديــة البالغــة 1189 مقعــداً، ليصبــح العــدد اإلجــايل ملقاعــد النســاء 447 مقعــداً وبنســبة 37.6% بحســاب 

رؤســاء البلديــات، وبنســبة 41% بــدون حســاب رؤســاء البلديــات.

ومتكنــت النســاء مــن تعزيــز وجودهــن يف املجالــس البلديــة مقارنــة مــع انتخابــات عــام 2013، حيــث كانــت نســبتهن بــدون 

رؤســاء البلديــات 35.9% وبإرتفــاع وصــل اىل %5.

وتعتــر هــذه النتائــج نقطــة هامــة يف مجــال تعزيــز وصــول النســاء إىل مواقــع صنــع القــرار وهــي نتيجــة حتميــة ملشــاركتهن 

الفاعلــة يف املجالــس الســابقة والتــي أظهــرن مــن خالهــا قدرتهــن عــى تقديــم الخــرات واملعــارف التــي ميتلكنهــا لتحقيــق تنميــة 

مجتمعاتهــن املحليــة.

 وبتوزيــع نتائــج املجالــس البلديــة عــى املحافظــات، فــإن محافظــة إربــد األعــى يف التمثيــل النســايئ بعــدد 80 مقعــداً 

)22 تنافــس و 58 كوتــا( تاهــا كل مــن محافظــة املفــرق بـــ 76 مقعــداً )21 تنافــس و 55 كوتــا(، ومحافظــة الكــرك بـــ 49 مقعــداً 

)14 تنافــس و 35 كوتــا(، ومحافظــة البلقــاء بـــ 44 مقعــداً )17 تنافــس و 27 كوتــا(، ومحافظــة العاصمــة بـ 40 مقعــداً )10 تنافس 

و 30 كوتــا(، ومحافظــة الزرقــاء بـــ 32 مقعــداً )8 تنافــس و 24 كوتــا(، ومحافظــة معــان بـــ 24 مقعــداً )2 تنافــس و 22 كوتــا(، 

ومحافظــة الطفيلــة بـــ 23 مقعــداً )9 تنافــس و 14 كوتــا(، ومحافظــة جــرش بـــ 22 مقعــداً )6 تنافــس و 16 كوتــا(، ومحافظــة 

عجلــون بـــ 21 مقعــداً )4 تنافــس و 17 كوتــا(، ومحافظــة مادبــا بـــ 18 مقعــداً )5 تنافــس و 13 كوتــا(، وأخــراً محافظــة العقبــة 

بـــ 18 مقعــداً )3 تنافــس و 15 كوتــا(.

وقــد تســلمت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب حســبا أعلنــت عــى موقعهــا االلكــروين ")6950( طلــب ترشــح منهــم ) 153( طلــب 

ــب، منهــم  ــس املحافظــات )1314( طل ــة مجال ــاث، ولعضوي ــور و)13( إن ــة عــان مقســمن إىل ) 140( ذك ــس أمان ترشــح ملجل

)1195( ذكــور و)119( انــاث بينــا تقــدم لرئاســة البلديــة )617( مرشــحا منهــم )611( ذكــور و) 6( انــاث ، و) 4866( أعضــاء 

مجالــس بلديــة أو محليــة منهــم ) 3772( ذكــور و) 1094( انــاث".
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رابعاً: التمثيل النسايئ يف مجالس املحافظات )الالمركزية)

يف التجربــة األوىل مــن نوعهــا، أجريــت انتخابــات مجالــس املحافظــات عــام 2017 مبوجــب قانــون الامركزية)1(رقــم )49( لعــام 

ــد  ــايل ملقاع ــدد اإلج ــح الع ــخصاً ليصب ــحن 296 ش ــن املرش ــاز م ــا ف ــس بين ــوز بالتناف ــن الف ــاء م ــاث نس ــت ث 2015، ومتكن

التنافــس 299 مقعــداً، حيــث تــم اســتثناء 4 مقاعــد وهــي 3 مقاعــد ملنطقــة بلديــة املوقــر ومقعــد واحــد ملنطقــة املجلســن 

املحليــن )رجــم الشــامي الرقــي والغــريب مــن بلديــة املوقــر( وهــي املناطــق التــي ســيتم إعــادة االنتخابــات فيهــا. 

هــذا وقــد حصلــت الســيدات الــايت فــزن بالتنافــس عــى أعــى األصــوات يف دوائرهــن االنتخابيــة، حيــث حصلــت الســيدة فاطمة 

عمــر خلــف الجعافــرة عــى 3385 صوتــاً يف الدائــرة الســابعة مبحافظــة الكــرك، وحصلــت الســيدة ثريــا خلــف ســهو الخــزام عــى 

2610 أصــوات يف الدائــرة الســابعة مبحافظــة املفــرق، فيــا حصلــت الســيدة حمــده إرشــيد أحمــد القصريــن عــى 503 أصــوات 

يف الدائــرة الخامســة عــرة مبحافظــة املفــرق. وبلــغ مجمــوع األصــوات التــي حصلــت عليهــا النســاء بالتنافــس 6498 صوتــاً.

وبلــغ عــدد النســاء الفائــزات بالكوتــا النســائية يف مجالــس املحافظــات 32 ســيدة، وحصلــن عــى 5 مقاعــد يف محافظــة العاصمــة، 

وأربعــة مقاعــد لــكل مــن محافظتــي إربــد واملفــرق، وثاثــة مقاعــد يف محافظــة الزرقــاء، ومقعــدان لــكل مــن محافظــات البلقــاء 

والكــرك ومعــان ومادبــا وعجلــون وجــرش والطفيلــة والعقبة. 

وهــذا وقــد قــرر مجلــس الــوزراء يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2017/8/20 املوافقــة عــى تعيــن 45 شــخصاً مــن بينهــم 17 امــرأة 

يف مجالــس املحافظــات ســنداً ألحــكام املــادة )6/د( مــن قانــون الامركزيــة رقــم )49( لعــام 2015، حيــث تــم تعيــن 8 أشــخاص 

ــاث(، و 3 أشــخاص يف محافظــة  ــور و 2 إن ــد )4 ذك ــاث(، و 6 أشــخاص يف محافظــة إرب ــور و 3 إن يف محافظــة العاصمــة )5 ذك

البلقــاء )2 ذكــور وإنثــى واحــدة(، و 3 أشــخاص يف محافظــات الكــرك وعجلــون وجــرش )2 ذكــور وإنثــى واحــدة(، و 2 أشــخاص 

ــة )1 ذكــر و 1 أنثــى(، و 5 أشــخاص يف كل مــن محافظتــي الزرقــاء واملفــرق )3  ــا والعقب ــة ومادب يف محافظــات معــان والطفيل

ذكــور و 2 إنــاث(. 

ــت اىل  ــس املحافظــات وبنســبة وصل ــداً يف مجال ــن أصــل 376 مقع ــداً م ــن عــى 52 مقع ــأن النســاء حصل ــج ب ــرت النتائ وأظه

13.8%. حيــث كانــت نســبة النســاء الــايت حصلــن عــى املقاعــد باإلنتخــاب )تنافــس وكوتــا( 10.7%، فيــا وصلــت نســبة النســاء 

مــن بــن األعضــاء املعينيــن اىل 37.7% )17 مقعــداً مــن بــن 45 مقعــداً(.

وبلغت نسبة املرتشحات 22% من املرتشحني لعضوية املجالس البلدية، و 1% لرئاسة البلدية، و 9% ملجالس املحافظات.

النص الكامل لقانون الامركزية رقم )49( لعام 2015  )1(https://bit.ly/3bwY0Kt 
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خامساً: التمثيل النسايئ يف مجلس الوزراء

عــام 1979 تــم تعيــن الســيدة إنعــام املفتــي كأول وزيــرة أردنيــة، ومنــذ ذلــك التاريــح وحتــى عــام 2020، وصــل عــدد الوزيــرات 

األردنيــات 34 وزيــرة تقلــدن العديــد مــن الحقائــب الوزاريــة. )أنظــر / أنظــري الجــدول أدنــاه( 

أسامء الوزيرات األردنيات

أول وزيرة يف األردن – السيدة إنعام املفتي

وهــن الســيدات إنعــام املفتــي، وليــىل رشف، ود. رميــا خلــف، وســلوى املــرصي، ومتــام 

الغــول، ود. رويــدا املعايطــة، ود. عليــاء بــوران، ود. أمــل الفرحــان، وأســمى خــرض، 

ــة لطــوف، ونانــي باكــر،  ــا الســعيد، ود. ســهر العــيل، ومهــا الخطيــب، وهال ونادي

وســوزان عفانــه، ورابحــة الدبــاس، ونريــن زريقــات، ود. هيفــاء أبوغزالــة، وناديــا 

ــا العــيل، ومجــد  ــا شــبيب، ومه ــا مامكــغ، ود. لين ــو حســان، والن ــم أب ــول، وري العال

شــويكه، ويــارسة غوشــة، وخولــة العرموطــي، ولينــا عنــاب، وجامنــة غنيــامت، وهالــة 

عــادل زوايت، ومــاري قعــوار، وبســمة النســور، وبســمة مــوىس اســحاقات، ومهــا عبــد 

الرحيــم صابــر عــيل، ورابعــة مفلــح عــودة العجارمــة.

الوزيرات األردنيات 1979 – 2020

الرقم

وزيرة التنمية االجتماعية1 إنعام المفتي

وزيرة اإلعالم

   وزيرة الصناعة والتجارة

 وزيرة التخطيط

 نائبة رئيس الوزراء وزيرة

 التخطيط

عبد الحميد شرف

أحمد عبيدات

 عبد الرؤوف الروابدة

1995  - 1993

1998 – 1995 

2000 – 1999 

1984

1979

ليلى شرف

ريما خلف

2

3

المنصب السنةرئيس الوزراءاالسم
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الرقم

وزيرة التنمية االجتماعية4

وزيرة التنمية االجتماعية

وزيرة التنمية االجتماعية

 وزيرة دولة لمراقبة األداء
الحكومي

 وزيرة التعليم العالي
والبحث العلمي

زيد بن شاكر

معروف البخيت

علي ابو الراغب

عدنان بدران

1996 – 1995 
2011

2002-2000

2003-2002
2005

2012-2011

5

6

المنصب السنةرئيس الوزراءاالسم

 سلوى الضامن
المصري

تمام الغول

7

 وزارة االتصاالت وتكنلوجيا
 المعلومات

وزيرة البلديات

فيصل الفايز

عدنان بدران

فيصل الفايز

 فيصل الفايز

عدنان بدران

فيصل الفايز

عدنان بدران

2005-2003

2004-2003

2004

2005- 2003 

2007 - 2005

2011

2003

2004

2005

9

8

10

11

وزيرة سياحة وآثار

 وزيرة للبيئة ووزيرة

للسياحة واآلثار

 وزيرة التخطيط

والتعاون الدولي

 وزيرة دولة لشؤون

 رئاسة الوزراء

 وزيرة دولة 

 وزيرة ثقافة

 وزيرة ثقافة

  / ناطقة رسمية بإسم الحكومة 

 / ناطقة رسمية بإسم الحكومة 

 / ناطقة رسمية بإسم الحكومة 

ناديا حلمي السعيد

امل حمد الفرحان

سهير العلي

علياء حاتوغ بوران

أسمى خضر

رويدا معايطة
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الرقم

وزيرة السياحة واآلثار12 مها الخطيب

 وزيرة ثقافة

 وزيرة تطوير القطاع العام

وزيرة التنمية اإلجتماعية

وزيرة دولة لتطوير القطاع

 العام 

وزيرة السياحة واآلثار

وزيرة البلديات

وزيرة السياحة واآلثار

 وزيرة دولة لشؤون المرأة

وزيرة التنمية االجتماعية

وزيرة ثقافة

 وزيرة النقل

علي ابو الراغب

نادر الذهبي

سمير الرفاعي

عون الخصاونة

سمير الرفاعي

سمير الرفاعي

معروف البخيت

فايز الطراونة

عبدالّل النسور

عبدالّل النسور

عبدالّل النسور

2007

2009

2009-2007
2009

2010

2012-2011

2011-2010

2010

2011

2012

2016-2013

2016-2012

2015-2013

نانسي باكير

سوزان عفانة

نسرين بركات

 رابحة الدباس

هيفاء ابو غزالة

ناديا هاشم العالول

ريم ابو حسان

النا مامكغ

لينا شبيب

14

15

17

16

18

19

20

21

22

المنصب السنةرئيس الوزراءاالسم

هالة بسيسو لطوف13

علي ابو الراغب

سمير الرفاعي

هاني الملقي

عمر الرزاز

2009 – 2007 

2010 – 2009
2011 -2010 

2018 

2018

وزيرة التنمية االجتماعية

وزيرة التنمية االجتماعية

 وشؤون المرأة

 وزيرة التنمية االجتماعية

 وزيرة التنمية االجتماعية
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الرقم

وزيرة الصناعة والتجارة23 مها عبد الرحيم

وزيرة تطوير القطاع العام
 وزيرة دولة لتطوير األداء

المؤسسي

وزيرة الطاقة

 وزيرة للطاقة والثروة
المعدنية

وزيرة التنمية االجتماعية

 وزيرة دولة لشؤون اإلعالم

وزيرة الثقافة

وزيرة التنمية االجتماعية

 وزيرة التخطيط والتعاون
الدولي

وزيرة السياحة واآلثار

عبدالّل النسور

هاني الملقي

عمر الرزاز

عمر الرزاز

عمر الرزاز

عمر الرزاز

هاني الملقي

عمر الرزاز

عمر الرزاز

بشر الخصاونة

هاني الملقي

عمر الرزاز

2015

2016

2018

2018

2018

2019-2018

2015

2019

2018

2020

2016

2018

خولة العرموطي

جمانة غنيمات

بسمة النسور

 بسمة موسى
اسحاقات

ماري قعوار

ياسرة غوشة

هالة عادل زواتي

لينا عناب

25

28

30

31

32

26

29

27

المنصب السنةرئيس الوزراءاالسم

مجد شويكة24

عبدالّل النسور

هاني الملقي

عمر الرزاز

2015

2016

2019

 وزيرة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات

 وزيرة االتصاالت ووزيرة
تطوير القطاع العام

وزيرة السياحة واآلثار
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الرقم

 وزيرة للصناعة والتجارة33
والتموين

مها عبد الرحيم
صابر علي 

 وزيرة دولة لتطوير األداء
المؤسسي

بشر الخصاونة

2020بشر الخصاونة

2020

 رابعة مفلح عودة

العجارمة
34

المنصب السنةرئيس الوزراءاالسم

أعىل نسبة وزيرات يف حكومة واحدة كانت %25

أعــى متثيــل نســايئ كان بوجــود ســبع وزيرات بحكومة عمر الرزاز وبنســبة 25% من مجمــوع أعضاء مجلس الــوزراء البالغ عددهم 

 28 وزيراً ووزيرة، والذي يعتر خطوة إيجابية تجسد أهمية زيـادة متثيـل النسـاء يف مختـلــف مواقــع املسؤولية وصنــع القــرار.

تراجع التمثيل النسايئ الوزاري والربملاين عام 2019 عىل الخارطة الدولية

تراجــع األردن)1( بشــكل كبــر يف مجــال التمثيــل النســايئ الــوزاري، حيــث إحتــل املركــز العــارش عربيــاً و 127 عامليــاً مــع نهايــة 

عــام 2019، فيــا كان يف املركــز الرابــع عربيــاً واملركــز 95 عامليــاً مــع نهايــة عــام 2018، وتراجــع بذلــك 6 مراكــز عــى املســتوى 

العــريب و 32 مركــزاً عــى املســتوى العاملــي، وتقــدم األردن مركزيــن عــى املســتوى العــريب وتراجــع مركزيــن عامليــاً يف التمثيــل 

الرملــاين، حيــث يحتــل األردن أيضــاً املركــز العــارش عربيــاً و 134 عامليــاً مقارنــة مــع املركــز 12 عربيــاً و 132 عامليــاً يف عــام 2018.

واظهــرت الخارطــة بــأن نســبة النســاء رئيســات الــدول )املنتخبــات( 6.6% )10 رئيســات دول مــن بــن 152 دولــة(، فيــا كانــت 

نســبة النســاء رئيســات الحكومــات 6.2% )12 رئيســة حكومــة مــن بــن 193 دولــة(، ووصلــت نســبة النســاء رئيســات الرملانــات 

إىل 20.5% )57 رئيســة برملــان مــن بــن 278 برملــان بشــقيه( ونســبة نائبــات رؤســاء الرملانــات %25.3.

)1(  أصدرت هيئة منظمة األمم املتحدة املعنية باملساواة بن الجنسن ومتكن املرأة واإلتحاد الرملاين الدويل خارطة املشاركة السياسية للنساء يف العامل لعام 2020، 

وهي تعكس الوضع القائم عاملياً حتى تاريخ 2020/1/1، وتشمل معظم الدول، وتركز الخارطة عى مشاركة النساء يف رئاسة الدول والحكومات، ويف تويل  

املناصب الوزارية وعضوية الرملانات خاصة املنتخبة منها  https://bit.ly/2Nz6QPS 
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التمثيل الوزاري للنساء العربيات

ويشــر برنامــج "عــن عــى النســاء" إىل أن التمثيــل الــوزاري للنســاء العربيــات كان ضعيفــاً يف بعــض الــدول العربيــة ومعدومــاً 

يف البعــض اآلخــر مقارنــة بـــ 190 دولــة، وقــد إحتلــت لبنــان املركــز األول عربيــاً وبنســبة 31.6% )44 عامليــاً(، وتاهــا يف املركــز 

الثــاين مــر وبنســبة 24.2% )69 عامليــاً(، واملركــز الثالــث الكويــت 21.4% )86 عامليــاً(، واملركــز الرابــع موريتانيــا 20% )92 عامليــاً(، 

واملركــز الرابــع أيضــاً الســودان 20% )92 عامليــاً(، واملركــز الســادس الصومــال 18.5% )98 عامليــاً(، واملركــز الســابع اإلمــارات %16.7 

)109 عامليــاً(، واملركــز الثامــن املغــرب 15.8% )113 عامليــاً(، واملركــز التاســع الجزائــر 15.2% )120 عامليــاً(، واملركــز العــارش األردن 

13.8% )127 عامليــاً(، واملركــز الـــ 11 ســوريا 13.3% )128 عامليــاً(، واملركــز الـــ 12 جيبــويت 13% )130 عامليــاً(، واملركــز الـــ 13 ُعــان 

11.1% )139 عامليــاً(، واملركــز الـــ 14 قطــر 7.1% )162 عامليــاً(، واملركــز الـــ 15 تونــس 6.9% )165 عاملياً(، واملركز الـــ 16 اليمن %6.3 

)170 عامليــاً(، واملركــز الـــ 17 العــراق 4.5% )176 عامليــاً(، واملركــز الـــ 18 البحريــن 4.3% )177 عامليــاً(، واملركــز الـــ 19 الســعودية 

0% )182، فيــا ال يتوفــر معلومــات عــن ليبيــا، كــا أنــه مل يتــم إدراج دولــة فلســطن ضمــن القامئــة مــع اإلشــارة إىل أن نســبة 

الوزيــرات %13. 

ــن  ــاً ع ــكاكاً بطيئ ــر إنف ــرات يظه ــات كوزي ــكيل الحكوم ــاء يف تش ــاركة النس ــى أن مش ــاء" ع ــى النس ــن ع ــج "ع ــد برنام ويؤك

ــك التــي تصنــف  ــح( عــى أنهــا مــن إختصــاص النســاء وتبتعــد عــن تل ــاً )وهــو غــر صحي ــوزارات التــي ينظــر إليهــا تقليدي ال

ــال األرسة  ــرة يف مج ــة و 112 وزي ــؤون إجتاعي ــرة ش ــك  112 وزي ــة، فهنال ــة والخارجي ــاع والداخلي ــيادية كالدف ــوزارات س ك

والطفــل والشــباب واملســنن وذوي اإلعاقــة، و 103 وزيــرات للبيئــة واملصــادر الطبيعيــة والطاقــة، و 88 وزيــرة للتشــغيل والعمــل 

والتدريــب، و 80 وزيــرة لشــؤون املــرأة واملســاواة بــن الجنســن، و 79 وزيــرة للصناعــة والتجــارة، و 79 وزيــرة للثقافــة ، و 79 

وزيــرة للتجــارة والصناعــة، و 76 وزيــرة للتعليــم، و 60 وزيــرة للشــؤون الخارجيــة، و 47 وزيــرة للصحــة، و 40 وزيــرة عــدل، و 

22 وزيــرة دفــاع، و 22 وزيــرة حقــوق إنســان،  وتوزعــت باقــي الوزيــرات عــى وزارات متنوعــة مبــا فيهــا اإلدارة املحليــة واإلدارة 

العامــة واملاليــة والنقــل واإلســكان واإلعــام والشــؤون الرملانيــة
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التمثيل الربملاين للنساء العربيات 

أمــا عــى مســتوى الرملانــات تشــر الخريطــة إىل أن املعــدل العاملــي للتمثيــل النســايئ يف املجالــس املنتخبــة إرتفــع ليصــل إىل 

24.9%. إال أن الــدول اإلســكندنافية تبعــد كثــراً عــن هــذا الرقــم حيــث تشــكل النســاء مــا نســبته 43.9% مــن املجالــس التريعيــة 

وهــي بذلــك تكــون قــد تجــاوزت الكتلــة الحرجــة التــي حددتهــا األمــم املتحــدة وهــي 30%، وتنــوه »تضامــن« اىل أن نســبة متثيــل 

النســاء يف الرملانــات العربيــة بشــقيه تراجعــت اىل 16.6% مقارنــة مــع 18.1% خــال عــام 2018. 

هــذا وقــد احتلــت اإلمــارات املركــز األول بــن الــدول العربيــة مــن حيــث مشــاركة النســاء يف املجلــس النيــايب )ويشــمل ذلــك 

ــه بلغــت %50 )4  ــان(، ونســبة مشــاركة النســاء في ــواب دون األعي ــس الن ــة واحــدة أو مجال ــة مــن غرف ــس املكون فقــط املجال

عامليــاً(، تــى اإلمــارات كل مــن العــراق 26.4% )70 عامليــاً(، جيبــويت 26.2% )71 عامليــاً(، الجزائــر 25.8% )72 عامليــاً(، تونــس %24.9 

)75 عامليــاً(، الصومــال 24.4% )78 عامليــاً(، املغــرب 20.5% )103 عامليــاً(، الســعودية 19.9% )111 عامليــاً(، ليبيــا 16% )131 عامليــاً(، 

األردن 15.4% )134 عامليــاً(، مــر 15.1% )136 عامليــاً(، البحريــن يف املركــز الـــ 12 عربيــاً وبنســبة متثيــل 15% )137 عاملياً(، ســوريا 

12.4% )153 عامليــاً(، قطــر 9.8% )166 عامليــاً(، الكويــت 6.3% )175 عامليــاً(، جــزر القمــر 6.1% )178 عامليــاً(، لبنــان %4.7 )183 

عامليــاً(، ُعــان 2.3% )187 عامليــاً(، اليمــن 0.3% )188 عامليــاً(، فيــا مل تتضمــن البيانــات دولــة الســودان، ومل تشــمل اإلحصائيــات 

وضــع املجلــس التريعــي الفلســطيني.

يشــار إىل أن الكوتــا )quota( مصطلــح التينــي األصــل، ويعنــي نصيــب أو حصــة، ويســتخدم مصطلــح الكوتــا النســائية لإلشــارة إىل 

تخصيــص نســبة أو عــدد محــدد مــن مقاعــد الهيئــات املنتخبــة للنســاء؛ كالرملانــات واملجالــس البلديــة وتذليــل العقبــات أمــام 

هــذه املشــاركة، وذلــك لضــان وصــول النســاء ملواقــع صنــع القــرار، وهــو حــل ال يحمــل أي معنــى مــن معــاين حرمــان النســاء 

مــن املنافســة عــى باقــي مقاعــد املجالــس النيابيــة بإعتبارهــا نســبة متثــل الحــد األدىن ليــس إال، كــا أنــه حــل مرحــي مؤقــت 

ــاة السياســية ويف  ــاة السياســية وعزوفهــن عــن املشــاركة يف الحي يهــدف إىل معالجــة مشــكلة ضعــف مشــاركة النســاء يف الحي

املنافســة عــى الوصــول إىل مراكــز صنــع القــرار، وللحــد مــن اإلقصــاء والتهميــش وعــدم املشــاركة الفعالــة يف الجهــود التنمويــة 

واإلقتصاديــة املعــرف بهــا.

وتشــدد املرجعيــات الدوليــة عــى رضورة املشــاركة السياســية للنســاء مــن أجــل تنميــة مســتدامة وحقيقيــة، ولتحقيــق املســاواة 

بــن الجنســن، فقــد أشــار منهــاج عمــل بكــن املنبثــق عــن املؤمتــر الــدويل الرابــع للمــرأة عــام 1995 اىل أنــه ال ميكــن تحقيــق 

املســاواة والتنميــة والســام دون مشــاركة فعليــة وإدمــاج حقيقــي للنســاء يف جميــع مواقــع صنــع القــرار.
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سادساً: النساء يف األحزاب السياسية

بعــد صــدور قانــون األحــزاب السياســية رقــم )39( لعــام 2015، بلــغ عــدد األحــزاب السياســية املرخصــة يف األردن وفقــاً لبيانــات 

وزارة الشــؤون السياســية والرملانيــة 50 حزبــاً)1(، إال إن مشــاركة النســاء األردنيــات يف الحيــاة الحزبيــة كانــت وال زالــت ضئيلــة، 

خاصــة عــى مســتوى القيــادات بالرغــم مــن الــدور الكبــر الــذي لعبتــه النســاء منــذ مطلــع خمســينيات القــرن املــايض يف مســرة 
األحــزاب السياســية التــي شــهدت إنفتاحــاً سياســياً بعــد عــام 1989 وصــدور قانــون األحــزاب السياســية رقــم )32( لعــام 1992.)2(

)1(   لاطاع عى قامئة األحزاب املرخصة يف األردن 

)2(   ويكيبيديا – املوسوعة الحرة

https://bit.ly/3bCUPRx 

http://bit.ly/2NZbFld 

سلوى زيادين

)1923-( سياســية أردنيــة وأول امــرأة تنتســب لحــزب ســيايس وهــو 

الحــزب الشــيوعي األردين، وتعتــر مــن األعضــاء املؤسســن للحــزب. 

ــام  ــروت" ع ــات ب ــة "معل ــن كلي ــوم م ــهادة دبل ــى ش ــت ع حصل

ــم اصبحــت  ــرك ث ــن- الك ــدارس الات ــة يف م ــت كمعلم 1940، وعمل

ــام 1952. ــيوعي األردين ع ــزب الش ــو الح عض

التقــت ســلوى زياديــن بالطالــب األردين يعقــوب زياديــن، الــذي كان 

يــدرس يف كليــة الطــب يف الجامعــة اليســوعية يف بــروت، وهــو مــن 

الذيــن ســاهموا يف تأســيس الحزب الشــيوعي األردين، ليصبــح نائباً عن 

الحــزب يف مجلــس النــواب األردين وينتخــب الحقــا أمينــاً عامــاً لــه.

تبنــت ســلوى وزميلهــا يعقــوب الفكــر الشــيوعي منهجــاً فكريــاً وسياســياً، ثــم تزوجــا فيــا بعــد ليكمــا مســرتها السياســية عى 

مــدى مــا يزيــد عــن ســبعن عامــاً، تنقلــت ســلوى خــال هــذه الفــرة يف املواقــع القياديــة يف الحــزب الشــيوعي األردين واتحــاد 

املــرأة األردنيــة وكانــت ضمــن أول وفــد نســايئ أردين يقابــل رئيــس الــوزراء األردين ســمر الرفاعــي األب حيــث طالبــت يف ذلــك 

)2(اللقــاء بحــق األردنيــات بالرشــح واالنتخــاب يف االنتخابــات الرملانيــة األردنيــة ألول مــرة.
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http://bit.ly/3pXypzH 

15 حزباً سياسياً أردنياً تقل فيها نسبة النساء عن 10% وتزيد عن 25% يف 17 حزباً آخراً 

أشــارت دراســة حديثــة)1( اىل وجــود 50 حزبــاً مرخصــاً يف األردن حتــى عــام 2016، وأن مــن بــن هــذه األحــزاب هنالــك 17 حزبــاً 

فقــط لديهــا برامــج سياســية.

وتعتــر الدراســة توثيقــاً هامــاً للحيــاة الحزبيــة يف األردن بشــكل عــام، ورصــداً لواقــع مشــاركة النســاء يف األحــزاب كعضــوات، 

وموقــف األحــزاب مــن القضايــا املتعلقــة بالنســاء يف برامجهــا املختلفــة مــن جهــة أخــرى.

ــن %5،  ــاء ع ــبة النس ــا نس ــل فيه ــة تق ــية أردني ــزاب سياس ــى أن 4 أح ــة( ع ــمولة يف الدراس ــاً مش ــة )43 حزب ــدت الدراس وأك

وتراوحــت نســبتهن مــا بــن 5%-10% يف 10 أحــزاب، و 11%-25% يف 10 أحــزاب أخــرى، بينــا زادت النســبة عــن 25% يف 17 حزبــاً، 

ومل يتمكــن حزبــان مــن معرفــة نســبة النســاء مــن بــن أعضائهــا. 

 

تطور الحياة الحزبية يف األردن – دراسة تاريخية تحليلية 1921-2016« عن مركز القدس للدراسات السياسية، 2017  )1(

ــب/ ــم بالنســاء )جناح/فرع/منظمة/مكت ــث وجــود قســم خــاص يهت ــن حي وم

قطــاع(، فقــد أفــاد 23 حزبــاً بعــدم وجــود رضورة إلنشــاء هكــذا قســم، يف حــن 

أفــاد 12 حزبــاً وجــود قســم للنســاء مبســمياته املختلفــة، وأعــرت 6 أحــزاب عــن 

نيتهــا إنشــاء أقســام خاصــة بالنســاء، يف حــن إمتنــع حزبــان عــن اإلجابــة.

ويف مجــال إعتــاد نظــام كوتــا نســائية لتمكــن النســاء الحزبيــات مــن الوصــول 

ــذا  ــاد ه ــاً بإعت ــاد 22 حزب ــد أف ــزاب، فق ــل الح ــرار داخ ــع الق ــع صن اىل مواق

النظــام علــاً بــأن العديــد مــن أنظمتهــا الداخليــة ال تنــص عــى ذلــك رصاحــة 

)قــد يكــون عرفــاً كــا تقــول الدراســة لكنهــا تســتبعده(، وال يعتمــد 21 حزبــاً 

آخــراً عــى نظــام الكوتــا.

وخلصــت الدراســة اىل أن 10 أحــزاب تخصــص برامــج تســتهدف توعيــة النســاء 

ومتكينهــن، وأن 11 حزبــاً تعمــل عــى إعــداد هكــذا برامــج، فيــا يــرى 18 حزبــاً 

ــا األشــمل،  ــج عمله ــج مدمجــة يف برام ــون هــذه الرام ــك ك ــأن ال حاجــة لذل ب

وإمتنعــت 4 أحــزاب عــن اإلجابــة.
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وأضافــت الدراســة بــأن تحليــل مضامــن الرامــج السياســية لأحــزاب بينــت بــأن قضيــة حقــوق املــرأة ورفــع مكانتهــا االجتاعيــة 

ــب أخــرى،  ــب دون جوان ــد عــى جوان ــات يف التأكي ــع إختاف ــع األحــزاب، م ــام جمي ــت إهت ــد نال ــة ق والسياســية واإلقتصادي

ــرار  ــع الق ــع صن ــف املجــاالت ومشــاركتها يف مواق ــا يف مختل ــرأة ومتكينه ــوق امل ــز عــى رضورة إحــرام حق ــي يرك ــار الدين فالتي

ومحاربــة جميــع أشــكال العنــف املــارس ضدهــا.

 أمــا التيــار القومــي فقــد أضــاف إىل مــا ســبق موضــوع تعديــل قوانــن األحــوال الشــخصية. وركــزت األحــزاب اليســارية عــى 

ــا املتعلقــة  رضورة نيــل املــرأة حقوقهــا مــن منطلــق املســاواة بــن الجنســن، فيــا اهتمــت أحــزاب الوســط يف جميــع القضاي

باملــرأة املذكــورة أعــاه.

وعــن مــدى صدقيــة هــذه املواقــف املعلنــة مــن األحــزاب تجــاه قضايــا املــرأة ومــدى إنســجامها وتوافقهــا الفعــي والحقيقــي 

عــى األرض، فقــد أكــدت الدراســة عــى أن تحليــل املضمــون ال يكشــف عــن مــدى اإلنســجام والتوافــق مــا بــن مــا يقولــه قــادة 

هــذه األحــزاب )املواقــف واإلتجاهــات( يف برامجهــم وبــن مــا يفعلونــه وميارســونه عــى أرض الواقــع مــن ســلوكيات إتجــاه املرأة. 

ــي تبنــت مواقــف  ــا املــرأة باســتثناء األحــزاب اإلســامية الت ــا تجــاه قضاي ــة لأحــزاب جميعه وبينــت الدراســة مواقــف إيجابي

ســلبية يف موضوعــن بالتحديــد وهــا تعديــل قوانــن األحــوال الشــخصية املجحفــة بحــق املــرأة والطفــل، ومحاربــة شــتى أشــكال 

العنــف املوجــه اىل املــرأة أيــاً كان مصــدره.

وشملت القضايا األخرى املتعلقة باملرأة املواضيع التالية، باإلضافة إىل املوضوعني أعاله وهي: 

إحــرام حقــوق املــرأة، ورعايــة الطفولــة واألمومــة، وتعزيــز مكانــة املــرأة يف املجتمــع، وتشــجيع املــرأة يف املســاهمة واملشــاركة 

يف الحيــاة السياســية والرملانيــة، وإرشاك املــرأة يف صنــع القــرارات، واالهتــام بكبــار الســن، ومتكــن املــرأة يف املجــاالت املختلفــة.

يذكــر بــأن تيــار أحــزاب الوســط يشــمل 28 حزبــاً، فيــام تشــمل تيــارات األحــزاب القوميــة واإلســالمية واليســار ثالثــة أحــزاب 

لــكل منهــا.  

عضوية النساء يف الهيئات التأسيسية 5% عام 1992

إن نســبة عضويــة النســاء يف الهيئــات التأسيســية لأحــزاب الســبعة عــر والتــي كانــت قامئــة مــا بــن عامــي 1992-1993 مل تــزد 

عــن 5%، وأن ثاثــة أربــاع هــذه األحــزاب مل تضــم أي إمــرأة يف هيئاتهــا القياديــة يف حــن كان هنالــك إمــرأة واحــدة أو إثنتــن يف 

ربعهــا الرابــع أي مــا نســبته )%23.5()1(. 

وقبــل إجــراء اإلنتخابــات النيابيــة عــام 1993 كان هنالــك عــرون حزبــاً مل تحتــوي الرامــج اإلنتخابيــة لنصفهــا أيــة فقــرة خاصــة 

بالنســاء، وأوردت مثانيــة منهــا فقــرة عامــة عنهــن، وإقتــر اإلهتــام بالنســاء بشــكل مفصــل وبأســلوب منهجــي عــى حزبــن 

إثنــن فقــط.

)1(  التقرير الوطني »تقدم املرأة األردنية نحو العدالة واملشاركة واملساواة )2010-2011( – املرجع السابق
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عضوية النساء يف الهيئات التأسيسية 9% عام 2007

وبحســب بيانــات صــدرت عــن وزارة الداخليــة عــام 2007، فــإن نســبة النســاء يف الهيئــات التأسيســية لأحــزاب األردنيــة التــي 

وصــل عددهــا اىل )35( حزبــاً يف حينــه ارتفعــت إىل )9%(، حيــث كان العــدد اإلجــايل ملؤســي األحــزاب مــن الذكــور واإلنــاث 

)4116( شــخصاً، منهــم )372( إمــرأة.

عضوية النساء يف الهيئات التأسيسية 27% عام 2009

وإرتفعــت نســبة متثيــل النســاء يف الهيئــات العامــة لأحــزاب السياســية منــذ عــام 2005 ، حيــث تشــر البيانــات الصــادرة عــن 

ــت )6.8%( عــام 2005 و)7.5%( عــام 2007 وإرتفعــت بشــكل  ــة إىل أن نســبة النســاء إىل الرجــال كان ــرة اإلحصــاءات العام دائ

ــع الحــد األدىن لعــدد األعضــاء  ــاع إىل رف ــام 2009، ويُرجــع البعــض ســبب اإلرتف ــام 2008 و)29.1%( ع ملحــوظ اىل )27.8%( ع

املؤسســن اىل )500( شــخص والــذي تــم إقــراره مبوجــب قانــون األحــزاب السياســية رقــم )17( لعــام 2007 .

عضوية النساء يف الهيئات التأسيسية 29% عام 2010

ــل )8010( رجــل مــن العــدد اإلجــايل ألعضــاء  ــرأة يف مقاب ــغ )3285( إم ــإن عــدد العضــوات بل ــام 2010 ف ــات ع ــاً لبيان ووفق

ــا نســبته )%29.1(.  ــاً وهــو يشــكل م ــة عــر حزب ــغ عددهــا مثاني األحــزاب السياســية البال

امرأة واحدة من بني كل ثالثة أعضاء يف األحزاب

وبحسب أخر اإلحصائيات لعام 2018 فإن النساء يشكلن ثلث األعضاء يف األحزاب السياسية وبنسبة %35.3)1(. 

 http://bit.ly/2QCchwu)1(  املؤرشات الجندرية لعام 2018 – دائرة اإلحصاءات العامة

3 أمينات عامات لألحزاب

وبحســب اإلحصــاءات فــإن ثــاث نســاء يشــغلن منصــب أمينــات 

ــة  ــب األمين ــروب منص ــورة رىل الح ــغل الدكت ــث تش ــات، حي عام

ــه تشــغل  ــو علب ــة أب ــوى"، والســيدة عبل ــة لحــزب "أردن أق العام

العامــة لحــزب الشــعب الدميقراطــي األردين  منصــب األمينــة 

"حشــد"، والســيدة منــى أبــو بكــر تشــغل منصــب األمينــة العامــة 

ــي األردين. ــزب الوطن للح
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نقاية أطباء األسنان

ــاء  ــا نســبته 61.4% مــن أطب ــأن النســاء يشــكلن م ــام حــول النســاء العامــات يف القطــاع الصحــي)1(، ب ــن آخــر األرق هــذا وتب

األســنان، غــر أن متثيلهــن يف مجلــس النقابــة مل يتجــاوز 18.2%، وضــم مجلــس النقابــة الثــاين والثاثــون )2016-2019( عضوتــان 

وهــا الدكتــورة بثينــة الطراونــة، والدكتــورة آيــة األســمر.

نقابة املمرضني واملمرضات والقابالت القانونيات)2)

ــة  ــة والبالغــة 79.3%، إال أن متثيلهــن يف مجلــس النقاب وعــى الرغــم مــن أن النســاء يشــكلن النســبة األكــر مــن أعضــاء النقاب

لأعــوام )2018-2021( مل تتجــاوز مقعديــن مــن أصــل 11 مقعــداً وبنســبة 18.2% وفــازت بهــا كل مــن الســيدة إميــان جميــل 

والســيدة سوســن العلبــي، علــاً بــأن املقعــدان مخصصــان لفئــة القبالــة والتــي يقتــر أعضائهــا عــى النســاء.

املؤرشات الجندرية – دائرة اإلحصاءات العامة  )1(

موقع نقابة املمرضن واملمرضات والقابات القانونيات عى االنرنت  )2(

سابعاً: النساء يف النقابات املهنية

http://bit.ly/2OubqeE 

https://bit.ly/3dLHNUy 

أنيسة شقر

ــر  ــت مبك ــي يف وق ــال الصح ــي يف املج ــل املهن ــقت دروب العم ــي ش ــرأة الت ــي امل ه

ــاعية  ــة، س ــة والحداث ــن األصال ــات مازجــة ب ــت بثب ــة، وتقدم جــداً ويف ظــروف صعب

إىل تقليــص الفجــوة بــن اإلعتقــادات الشــعبية واألصــول الصحيــة العلميــة يف مجــاالت 

ــة والخدمــة. ــة مــن خــال التوعي ــة األمومــة والطفول ــوالدة ورعاي الحمــل وال

ــس  ــم اىل نابل ــون، وث ــال عجل ــة يف ش ــة الوهادن ــد اىل خرب ــن نج ــا م ــاءت عائلته ج

وبعدهــا اىل عــان، تعلمــت حينــا كان تعليــم اإلنــاث نــادراً، وتزوجــت حــن كانــت 

يف الحاديــة عــرة ومل تنجــب حتــى بلغــت العرينــات مــن عمرهــا، عوضــت عــدم 

حملهــا بالتوجــه نحــو القبالــة، درســتها وحــازت عــى شــهادة فيهــا عــام 1927، وتعلمت 

ــة، وعملــت يف وظيفــة  اللغــات وأنجبــت بعــد ذلــك أربعــة أطفــال عــاش منهــم ثاث

حكوميــة براتــب بــدأ بـــ 5 دنانــر شــهرياً، وأصبحــت عــام 1948 رئيســة املمرضــات يف 

ــت يف عــدد مــن  ــت يف الســعودية وتنقل مستشــفى ملحــس الخــاص يف عــان، وعمل

البلــدان العربيــة، وكانــت محــل إحــرام وتقديــر األطبــاء واملــرىض عــى الســواء.

رعــت "أنيســة" بعنايــة كبــرة الحوامــل واألمهــات وعــى يدهــا ولــد العديــد مــن أهــل 

عــان، ومنهــم أفــراد مــن العائلــة املالكــة حتــى أطلقــوا عليهــا لقــب أم عــان. وتوفيــت عــن 95 عامــاً ســنة 2000 يف بيتهــا

 يف املدينة التي ولدت هي أيضاً عى يديها.
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http://bit.ly/3qWQ1wH 

الدكتورة مها فاخوري – أول امرأة عضوة يف مجلس نقابة األطباء عام 2013

نقابة األطباء

أظهــرت نتائــج انتخابــات نقابــة األطبــاء األردنيــن التــي جــرت 

ــدورة  ــة لل ــس النقاب ــة مجل ــن بعضوي ــوز إمرأت ــوم 2019/4/19، ف ي

الثالثــة والثاثــون )2019-2022( مــن بــن 12 عضــو اىل جانــب مركــز 

النقيــب، وهــا الدكتــورة منــار الشــوابكة والدكتــورة فــرح الشــواورة، 

ــاء  ــة األطب ــس نقاب ــايئ يف مجل ــل النس ــبة التمثي ــون نس ــك تك وبذل

15.4%، يف حــن مل يكــن هنالــك أي امــرأة يف مجلــس النقابــة الســابق، 

علــاً بــأن مــن بــن عضــوي اإلحتيــاط الفائزيــن امــرأة واحــدة وهــي 

الدكتــورة مهــا فاخــوري.

منرة شعبان

ــت  ــرة" واجه ــا من ــال "مام ــا األطف ــا يعرفه ــعبان" أو ك ــرة ش "من

التقاليــد لتتمكــن مــن دراســة "التمريــض" يف القــدس، وبعدهــا 

ــل كممرضــة وهــي أول  ــا يف العم ــن حياته ــة م ــرة طويل أمضــت ف

ــن وزارة  ــة م ــة قانوني ــت شــهادة رســمية كقابل ــة حمل ــرأة أردني إم

الصحــة عــام 1967، عملــت يف مختلــف مناطــق اململكــة لنــر 

املعرفــة والثقافــة والوعــي بقضايــا األمومــة والطفولــة والصحــة 

اإلنجابيــة والجنســية ومــا زالــت تعطــي الكثــر مــن وقتهــا للنســاء 

الاجئــات يف املخيــات وتحديــًدا مخيــم الزعــري، واصلــت العطــاء 

رغــم كل التحديــات فهــي منــوذج للمــرأة األردنيــة التــي نعتــز بهــا.

 )1(

موقع نقابة األطباء عى االنرنت  )1(
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أمــا التخصصــات التــي زاد فيهــا عــدد الطبيبــات عــن مائــة طبيبــة فكانــت كالتــايل: 

ــال )321  ــة(، واألطف ــد )464 طبيب ــائية والتولي ــات، والنس ــوع الطبيب ــن مجم ــبة 67.1% م ــة( وبنس ــام )3554 طبيب ــب الع الط

ــة(. ــة(، وتخصصــات أخــرى )169 طبيب ــات(، وطــب األرسة )133 طبيب ــون )105 طبيب ــة(، والعي ــة )135 طبيب ــة(، والباطني طبيب

هنالــك أســباباً وراء إحجــام النســاء عــن دراســة بعــض التخصصــات الطبيــة، حيــث تواجــه النســاء تحديــات ومعيقــات خــال 

دراســتها الطــب وقبــل التخصــص مــن قبــل األهــل واملجتمــع، وحتــى مــن قبــل زمــاء الجامعــة أو أعضــاء هيئــة التدريــس، تصــب 

يف مجملهــا بــأن هــذه التخصصــات هــي للرجــال فقــط وأن املــرأة ال ميكنهــا العمــل أو حتــى املنافســة، واألهــم مــن ذلــك هــو 

إقناعهــن بــأن املــرىض لــن يتقبلــوا فكــرة إجــراء عمليــات جراحيــة لهــم مــن قبــل النســاء.

والحاجــة ملحــة لتذليــل العقبــات ومواجهــة التحديــات الكامنــة وراء البيئــة غــر الصديقــة للمــرأة يف القطــاع الصحــي والتــي 

تهــدد إســتقراره وتقدمــه، ومعالجتهــا بكافــة الطــرق والوســائل خاصــة التريعيــة منهــا، لضــان الحايــة اإلجتاعيــة والجزائيــة 

لأطبــاء والطبيبــات، ومــن أجــل النهــوض بالخدمــات الطبيــة املقدمــة للمواطنــن واملواطنــات. 

إن تغيــر الصــورة النمطيــة والثقافــة املجتمعيــة املتعلقــة بعمــل النســاء كطبيبــات، يكمــن يف تشــجيعهن للتخصــص مبختلــف 

التخصصــات وزيــادة أعدادهــن ليتمكــن مــن إثبــات قدراتهــن وكفائتهــن لخدمــة املــرىض ذكــوراً وإناثــاً.

الدكتــورة إرساء الطوالبــة – أول طبيبــة رشعيــة يف األردن - حصلــت عــى االعتــاد 

ــن  ــك عــام 2007 بعــد أن أنهــت التدريب الرســمي كمتخصصــة طــب رشعــي، وذل

النظــري والعمــي.

ووصــل عــدد األطبــاء املســجلن يف النقابــة لنهايــة عــام 2019 بحــدود 

ــة. ــدد 5297 طبيب ــبته 20.2% وبع ــا نس ــاء م ــكلت النس ــاً ش 26194 طبيب

وال وجــود للطبيبــات يف تخصصــن مــن التخصصــات الطبيــة املختلفــة 

يف  وجودهــن  كان  فيــا  القلــب،  وجراحــة  اإلعصــاب  جراحــة  وهــا 

ــالك  ــان(، واملس ــام )طبيبت ــر كالعظ ــكل كب ــدين بش ــرى مت ــات أخ تخصص

البوليــة والصدريــة )3 طبيبــات لــكل منهــا(، والطــب الرعــي )4 طبيبــات(، 

والتجميــل )5 طبيبــات(، ومــرض األعصــاب والنفســية وأمــراض القلــب )9 

طبيبــات لــكل منهــم(، والطــب الطبيعــي )11 طبيبــة(، والجهــاز الهضمــي 

ــة(،  ــة )36 طبيب ــة العام ــة(، والجراح ــرات )18 طبيب ــة(، واملخت )12 طبيب

وأذن وأنــف وحنجــرة )36 طبيبــة(، والتخديــر واإلنعــاش )53 طبيبــة(، 

ــة(. ــخيصية )88 طبيب ــعة تش وأش
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نقابة الصيادلة)1) 

أظهــرت نتائــج إنتخابــات مجلــس نقابــة الصيادلــة يف األردن والتــي متــت بتاريــخ 2017/5/12 فــوز ســيدتان لعضويــة املجلــس 

يف دورتــه الـــ 30 للفــرة )2017-2020( مــن بــن 11 عضــواً مبــن فيهــم النقيــب، هــذا وقــد انخفــض التمثيــل النســايئ يف مجلــس 

نقابــة الصيادلــة ليصــل إىل 18.1%، فيــا كان التمثيــل النســايئ يف املجلــس الســابق 27.2% بوجــود ثــاث ســيدات.

هــذا وقــد تنافــس عــى مركــز النقيــب أربعــة مرشــحن مــن بينهــم ســيدتان، وهــا الدكتــورة ســمرة القســوس والدكتــورة ملــك 

عنبتــاوي، إال أنــه مل يحالفهــا الحــظ، وقــد بلــغ عــدد مــن حــق لهــم اإلقــراع يف اإلنتخابــات 7427 صيدالنيــاً وصيدالنيــة، شــارك 

منهــم 3650 وينســبة وصلــت اىل 40% فقــط.

ــاً منهــم  ــة 19650 صيدالني ــة لعــام 2017 تشــر إىل أن العــدد اإلجــايل للمســجلن يف النقاب ــة الصيادل ــأن ســجات نقاب ــاً ب عل

ــل اىل %60.9. ــبة تص ــة وبنس 11973 صيدالني

نقابة األطباء البيطريني)2)

وأظهــرت نتائــج إنتخابــات مجلــس نقابــة األطبــاء البيطريــن األردنيــن والتــي أجريــت يــوم الجمعــة املوافــق 2017/5/19 فــوز 

املرشــحة الوحيــدة مــن بــن 18 طبيبــاً وحصولهــا عــى مقعــد يف مجلــس النقابــة املؤلــف مــن النقيــب و 8 أعضــاء ملجلــس النقابــة 

ــة  ــه 2017-2020، حيــث متكنــت الدكتــورة أســاء تيســر أحمــد الغــزاوي مــن الفــوز مبقعــد يف مجلــس النقاب الـــ 21 يف دورت

لتمثــل النســاء للمــرة األوىل منــذ عــام 1972.

هــذا وقــد تنافــس عــى عضويــة مجلــس النقابــة 18 مرشــحاً مــن بينهــم إمــرأة واحــدة، وحصــدت أعــى األصــوات حيــث حصلــت 

عــى )266( صوتــاً، وبذلــك تصبــح نســبة التمثيــل النســايئ يف املجلــس %11.1.

يشــار إىل أن عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة بلــغ 1200 طبيبــاً وطبيبــة، فيــا ورد عــى املوقــع اإللكــروين للنقابــة بــأن عــدد األطبــاء 

والطبيبــات بلــغ 1596.

إن هــذه النتيجــة املرفــة تشــر إىل أن النســاء قــادرات عــى الوصــول إىل مواقــع صنــع القــرار، وتعتــر حافــزاً لترشــح النســاء 

مســتقباً بشــكل أكــر ليشــاركن يف القيــادة وتحمــل املســؤولية.

موقع نقابة الصيادلة عى االنرنت  )1(

موقع نقابة األطباء البيطرين عى االنرنت  )2(

http://bit.ly/3swvtM5 

http://bit.ly/2ZO9OT3 
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نقابة الصحفيني )1)

ــة  ــان لعضوي ــة الصحفيــن األردنيــن والتــي متــت بتاريــخ 2017/5/5 فــوز صحفيت فيــا أظهــرت نتائــج إنتخابــات مجلــس نقاب

املجلــس يف دورتــه )2017-2020( مــن بــن 11 عضــواً مبــن فيهــم النقيــب ونائبــه، هــذا وقــد إرتفــع التمثيــل النســايئ يف مجلــس 

نقابــة الصحفيــن وألول مــرة يف تاريخــه ليصــل اىل 18%، فيــا كان التمثيــل النســايئ يف املجلــس الســابق %9.

ــادة الوعــي بــن الصحفيــن  ــر الكبــر والهــام يف زي لقــد كان لوجــود الصحفيــة ســمر حداديــن يف مجلــس النقابــة الســابق األث

والصحفيــات بــرورة وجــود النســاء يف مجلــس النقابــة، ومهــدت الطريــق أمــام غرهــا مــن الصحفيــات عــى اعتبّــار أن النســاء 

قــادرات عــى التغيــر اإليجــايب واإلرتقــاء باملهنــة وحايــة األعضــاء والعضــوات، ومؤهــات لتــويل املناصــب القياديــة واإلرشافيــة 

إىل جانــب زمائهــن.

مل ترشــح الصحفيــات ملنصــب النقيــب فيــا ترشــحت صحفيــة واحــدة ملنصــب نائبــة النقيــب، وترشــحت 5 صحفيــات لعضويــة 

املجلــس مــن بــن 30 مرشــحاً لشــغر 9 مقاعــد.

يشــار إىل أن عــدد أعضــاء الهيئــة العامــة لنقابــة الصحفيــن بحــدود 1266 صحفيــاً وصحفيــة منهــم حــوايل 330 صحفيــة وبنســبة 

تصــل اىل 26% وفقــاً ملعلومــات نقابــة الصحفيــن، يف حــن وصــل عــدد الذيــن ســددوا إشــركاتهم 1045 صحفيــاً وصحفيــة ويحــق 

لهــم اإلقــراع، شــارك منهــم 890 صحفيــاً وصحفيــة يف اإلنتخابــات األخــرة.

نقابة املهندسني الزراعيني )2)

أشــار التقريــر اإلحصــايئ الســنوي لعــام 2018 الصــادر عــن النقابــة إىل أن أعــداد املهندســن واملهندســات الزراعيــن املنتســبن 

ــا نســبته 51.3% وبعــدد 8619 مهندســة  ــغ 16795 مهندســاً ومهندســة، شــكلت النســاء م ــام 2018 بل ــة ع ــى نهاي ــة حت للنقاب

زراعيــة، علــاً بــأن التمثيــل النســايئ يف مجلــس النقابــة )الرابــع والعــرون 2018-2021( واملؤلــف مــن 9 أعضــاء اقتــر عــى 

عضوتــن وبنســبة 22.2% وهــا املهندســة عبــر التميمــي والدكتــورة املهندســة متــارض معايعــة.

وبتوزيــع املهندســات الزراعيــات عــى التخصصــات املختلفــة، فإننــا نجــد بــأن تخصــص التغذيــة والصناعــات جــاءت باملركــز األول 

)3588 مهندســة( وتاهــا تخصــص اإلنتــاج النبــايت )2106 مهندســة( وتخصــص املــوارد املائيــة والبيئــة )1558 مهندســة( وتخصــص 

االقتصــاد واالرشــاد الزراعــي )636 مهندســة( وتخصــص الوقايــة النباتيــة )418 مهندســة(، وأخــراً تخصــص اإلنتــاج الحيــواين )313 

مهندسة(.

موقع نقابة الصحفين عى االنرنت  )1(

موقع نقابة املهندسن الزراعين عى االنرنت  )2(

https://bit.ly/3aRp5Zw 

https://bit.ly/3snAqXm 
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يف مطلع عام 1967 تم تعين املهندسة ملياء مصطفى الخطيب لتكون 

أول مهندسة يف الحكومة األردنية يف وزارة األشغال العامة قسم األبنية. 
)3(

https://bit.ly/3qUmzHN 

http://bit.ly/3uwHq5V 

http://bit.ly/3uwHq5V 

نقابة املهندسني)1)

هــذا ويبلــغ العــدد اإلجــايل ألعضــاء وعضــوات نقابــة املهندســن 

166269، فيــا بلغــت أعــداد املهندســن واملهندســات األردنين املنتســبن 

ــة. ــاً ومهندس ــغ 161814 مهندس ــام 2019 بل ــة ع ــى نهاي ــة حت للنقاب

ــة 4118  ــبن للنقاب ــرب واملنتس ــات الع ــن واملهندس ــدد املهندس ــا ع أم

مهندســاً ومهندســة، وبلــغ عــدد املهندســن األجانــب واملنتســبن للنقابــة 

ــة.  ــاً ومهندس 337 مهندس

وتشــكل املهندســات األردنيــات مــا نســبته 26.7% من مجموع املهندســن 

ــع  ــام 2019، وبتوزي ــة ع ــى نهاي ــة حت ــدد 43579 مهندس ــن وبع األردني

ــد  ــا نج ــة، فإنن ــية املختلف ــعب الهندس ــى الش ــات ع ــات األردني املهندس

ــا  ــة( وتاه ــز األول )15431 مهندس ــاءت باملرك ــاء ج ــعبة الكهرب ــأن ش ب

شــعبة املــدين )11245 مهندســة( وشــعبة العــارة )7700 مهندســة( 

وشــعبة الكيــاوي )4620 مهندســة( وشــعبة امليكانيــك )4439 مهندســة( 

ــن )144 مهندســة(. وأخــراً شــعبة التعدي

تشكل النساء 26.7% من املهندسن)2( علًا بأنه ال يوجد متثيل نسايئ يف مجلس النقابة )2021-2018(.)3(

موقع نقابة املهندسن عى االنرنت   )1(

الكتاب اإلحصايئ السنوي لعام 2019 - دائرة اإلحصاءات العامة  )2(

موقع زمانكم  )3(
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إمیي بشارات )1913 - 2004( أول امرأة يف اململكة األردنية تعمل 
باملحاماة أول امرأة تنتسب لعضوية نقابة املحامن األردنين.

نقابة املحامني)1)
ــة عــام 2019 بحــدود 13480  ــة لنهاي وصــل عــدد املحامــن املســجلن يف النقاب

ــة)2(. ــا نســبته 27.3% وبعــدد 3678 محامي ــاً شــكلت النســاء م محامي

ــت  ــات وصل ــن املحامي ــر م ــة عــى النســبة األك واســتحوذت محافظــة العاصم

اىل 71.7% منهــن وبعــدد 2639 محاميــة، تاهــا محافظــة إربــد )457 محاميــة(، 

ومحافظــة الزرقــاء )169 محاميــة(، ومحافظــة الكــرك )118 محاميــة(، ومحافظــة 

البلقــاء )64 محاميــة(، ومحافظــة املفــرق )60 محاميــة(، ومحافظــة جــرش )43 

ــة(،  ــون )32 محامي ــة(، ومحافظــة عجل ــا )42 محامي ــة(، ومحافظــة مادب محامي

ومحافظــة العقبــة )28 محاميــة(، ومحافظــة معــان )14 محاميــة(، وأخــراً 

ــة(.  ــة )12 محامي محافظــة الطفيل

فيــا أظهــرت نتائــج إنتخابــات مجلــس نقابــة املحامــن يف األردن والتــي أجريــت 

بتاريــخ 2017/5/19 عــدم متكــن النســاء مــن الفــوز بعضويــة املجلــس يف دورتــه 

ــون  ــب، ليك ــم النقي ــا فيه ــواً مب ــن 11 عض ــن ب ــرة )2017-2019( م الـــ 43 للف

مجلــس نقابــة املحامــن دون متثيــل نســايئ لدورتــن متتاليتــن.

ــور  ــبب القص ــة بس ــاء إىل العدال ــول النس ــاالت وص ــن إخت ــة ع ــاة الناجم ــن املعان ــد م ــاهم يف الح ــات سيس ــود محامي إن وج

ــة. ــة، وضعــف معرفتهــن القانوني ــة بهــا عاني ــه، وإفتقــار النســاء اىل الجــرأة يف طــرح قضاياهــن، واملطالب التريعــي وتطبيقات

فيــا أظهــرت نتائــج إنتخابــات مجلــس نقابــة املحامــن يف األردن والتــي أجريــت يــوم الجمعــة املوافــق 2017/5/19 عــدم متكــن 

النســاء مــن الفــوز بعضويــة املجلــس يف دورتــه الـــ 43 للفــرة )2017-2019( مــن بــن 11 عضــواً مبــن فيهــم النقيــب، ليكــون 

مجلــس نقابــة املحامــن دون متثيــل نســايئ لدورتــن متتاليتــن.

موقع نقابة املحامن عى االنرنت  )1(

لكتاب اإلحصايئ السنوي لعام 2019 - دائرة اإلحصاءات العامة  )2(

هنالــك لفــرق شاســع يف أعــداد األطبــاء واملحامــن واملهندســن إىل الســكان، حيــث يوجــد مهنــدس / مهندســة لــكل 64 شــخص 

يف األردن، وطبيــب / طبيبــة لــكل 400 شــخص، ومحامــي / محاميــة لــكل 769 شــخص.

وال بــد مــن معالجــة هــذا الخلــل مــن خــال الرويــج للتخصصــات املطلوبــة ودون إغــاق ألي مــن التخصصــات األخــرى، مــع 

ــات يف مجــاالت  ــات وإبداع ــة طاق ــكل أردني ــف التخصصــات، فل ــر ســوق العمــل إلســتيعاب مختل ــة تطوي ــد عــى أهمي التأكي

ــة الكاملــة يف تحديــد إختيارتهــا العلميــة. معينــة، كــا أن لهــا الحري

http://bit.ly/2NANXfi 

http://bit.ly/3uwHq5V
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نقابة املعلمني)1)

أظهــرت نتائــج انتخابــات مجلــس نقابــة املعلمــن)2( التــي أجريــت بتاريــخ 2019/4/13، عــدم وجــود أي متثيــل نســايئ يف املجلــس 

لدورتــن متتاليتــن، حيــث خــا املجلــس مــن التمثيــل النســايئ يف دورتــه الثالثــة، وعــى الرغــم مــن أن ثلثــي معلمــي املرحلــة 

األساســية ومعلمــي املرحلــة الثانويــة ومــدراء املــدارس للمرحلــة األساســية ومــدارء املــدارس للمرحلــة الثانويــة هــن مــن اإلنــاث.

ســيدتان كانتــا يف مجلــس نقابــة املعلمــن يف دورتيــه األوىل والثانيــة، وهــا الســيدة هــدى العتــوم / نائبــة أمــن الــر ورئيســة 

لجنــة التدريــب والتأهيــل، والســيدة عبــر األخــرس / رئيســة لجنــة التعليــم الخــاص، فيــا مل يكــن هنالــك أي متثيــل نســايئ يف 

الــدورة الثالثــة وأيضــاً يف الــدورة الرابعــة التــي أعلنــت نتائــج انتخابــات مجلــس النقابــة قبــل يومــن واملكــون مــن 15 عضــواً.

وحصلــت النســاء عــى 18 مقعــداً مــن أصــل 164 مقعــداً مخصصــاً للهيئــة املركزيــة لنقابــة املعلمــن وبنســبة بلغــت %10.9، 

وذلــك يف انتخابــات الــدورة الرابعــة 2019، مــا يضعــف مــن فــرص وصولهــن اىل مجلــس نقابــة املعلمــن يف حــال ترشــحت مــن 

فــازت منهــن بعضويــة الهيئــة املركزيــة إلنتخابــات مجلــس النقابــة.

وأظهــرت نتائــج انتخابــات فــروع نقابــة املعلمــن والبالــغ عددهــا 12 فرعــاً يف محافظــات اململكــة أظهــرت بــأن النســاء حصلــن 

عــى 3 مقاعــد فقــط مــن أصــل 48 مقعــداً وبنســبة 6.2%، حيــث يتكــون كل فــرع مــن أربــع مقاعــد فــازت النســاء مبقعــد واحــد 

يف ثاثــة فــروع وهــي فــرع مادبــا والبلقــاء وعجلــون.

ووفقــاً للــادة 52 مــن النظــام الداخــي الجديــد لنقابــة املعلمــن والــذي بــدأ رسيانــه بدايــة عــام 2019، فــإن انتخــاب مجلــس 

النقابــة يكــون مــن األعضــاء الفائزيــن مــن الهيئــة املركزيــة. 

وعــى الرغــم مــن أن النســاء يشــكلن أغلبيــة يف القاعــدة االنتخابيــة ملجلــس نقابــة املعلمــن، إال أن ذلــك مل ينعكــس إيجابــاً عــى 

وصولهــن اىل مواقــع صنــع القــرار وتحديــداً مجلــس نقابــة املعلمــن، مــا يثــر العديــد مــن التســاؤالت حــول األســباب الحقيقيــة 

والتحديــات التــي تحــول دون وصــول النســاء صاحبــات املصلحــة اىل هــذه املواقــع.

موقع نقابة املعلمن عى االنرنت  )1(

يف نهاية عام 2020 صدر قرار من محكمة صلح عان بحل نقابة املعلمن  )2(
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الطالب والطالبات

بلــغ عــدد الطلبــة امللتحقــن باملراحــل األساســية 

والثانويــة)1( للعــام الــدرايس 2018-2019 بحــدود 

2114719 طالبــاً وطالبــة شــكلت اإلنــاث مــا 

ــة.  ــدد 1044384 طالب ــم وبع ــبته 49.4% منه نس

ــوايل  ــاً ح ــوراً وإناث ــة ذك ــدد الطلب ــكل ع ــا ش في

ــة. ــكان اململك ــن س 20% م

ــب  ــعبة 25 طال ــكل ش ــة ل ــدد الطلب ومتوســط ع

ــكل  ــة ل ــدد الطلب ــط ع ــعبة، ومتوس ــة / ش وطالب

ــأن  ــاً ب ــم، عل ــة / معل ــة وطالب ــم 15.5 طالب معل

ــن مــدارس وزارة  ــا ب ــك فروقــات واضحــة م هنال

الربيــة والتعليــم واملــدارس الخاصــة، حيــث تبــن

)2(

الكتاب اإلحصايئ السنوي لعام 2019 - دائرة اإلحصاءات العامة  )1(

الكتاب اإلحصايئ السنوي لعام 2019 - دائرة اإلحصاءات العامة  )2(

يف الصورة إىل أعى أوائل اإلناث وإىل أسفل أوائل الذكور للعام 1964. ويظهر يف الصورة مديرو ومديرات 

املدارس التي تخرج منها األوائل

بــأن متوســط عــدد الطلبــة لــكل شــعبة يف مــدارس وزارة الربيــة والتعليــم 27.2 طالــب وطالبــة / شــعبه مقابــل 19.4 طالــب 

وطالبــة / شــعبة يف املــدارس الخاصــة.

وهنالــك فروقــات أخــرى مــا بــن مــدارس وزارة الربيــة والتعليــم واملــدارس الخاصــة فيــا يتعلــق بعــدد الطلبــة لــكل معلــم 

ــم 16.2  ــة والتعلي ــم / معلمــة يف مــدارس وزارة الربي ــكل معل ــة ل ــأن متوســط عــدد الطلب ــج ب ــث أظهــرت النتائ ومعلمــة، حي

ــة. ــب وطالب ــة، يف حــن أن املتوســط يف املــدارس الخاصــة 13.1 طال ــب وطالب طال

املعلمون واملعلامت

وصــل عــدد املعلمــن واملعلــات يف جميــع مــدارس اململكــة للعــام الــدرايس 2018-2019 بلــغ 136062 معلــاً ومعلمــة منهــم 

95472 معلمــة وبنســبة وصلــت اىل 70.2%، وشــكل الذكــور مــا نســبته 29.8% وبعــدد 40590 معلــاً، وهنالــك فروقــات كبــرة 

بنســب املعلمــن الذكــور ونســب املعلــات اإلنــاث مــا بــن مــدارس وزارة الربيــة والتعليــم واملــدارس الخاصــة، حيــث شــكلت 

املعلــات مــا نســبته 62.8% مــن معلمــي مــدارس وزارة الربيــة والتعليــم )55078 معلمــة مقابــل 32656 معلــاً(، وشــكلن مــا 

نســبته 90% مــن معلمــي املــدارس الخاصــة )37832 معلمــة مقابــل 4212 معلــاً(.

)3(
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وقــد تلقــت زينــب وشــقيقتها أمــرة دراســتها االبتدائيــة يف البيــت بــإرشاف والديهــا، ويف عــام 1921 تــم تعيــن زينــب للتدريس 

يف مدرســة البنــات االبتدائيــة، وهــي مــن أوائــل املعلــات األردنيــات، وأول ســيدة أردنيــة يتــم إرســالها للدراســة يف الخــارج، ويف 

عــام 1923 ذهبــت زينــب وشــقيقتها آمنــة للدراســة يف دمشــق، وتخرجتــا عــام 1924 وكانتــا أول فتيــات أردنيــات يتخرجــن مــن 

معهــد مختــص بالتعليــم، وحصلــن عــى شــهادة مُتثــل أفضــل التعليــم املُتــاح يف حينــه، وقــد حــازت زينــب عــى عامــة كاملــة يف 

)10( مــواد مــن أصــل )15( مــادة درســتها.

ولقــد كانــت قــوة شــخصيتها بســبب إميانهــا العميــق بأهميــة تعليــم املجتمــع والشــجاعة واألخــاق التــي تتحــى بهــا، وقــد 

اســتطاعت زينــب أن تُثبــت نفســها يف مجــال التعليــم كصاحبــة دور أســايس باســتخدام التعليــم كأداة قــوة يف أيــدي املواطنــن/

ــا  ــذي أسســته عائلته ــج التعليمــي ال ــه؛ أصبحــت مســؤولة عــن الرنام ــاء علي ــم، وبن ــاة تتطــور مــن خــال التعلي ات ألن الحي

للفتيــات يف املجتمعــات الفقــرة لتطويرهــن، وهــذا مــا أكســبها ثقــة كبــرة مــن قبــل املحيطــن بهــا.

ــون ال  ــه، إذ كان القان ــوم بشــكل مل يتصورن ــة تغــرت حياتهــا يف نفــس الي ويف عــام 1939 عندمــا تزوجــت زينــب وأختهــا آمن

ــا لهــذا القانــون وقدمــن اســتقالتهن يف يــوم زواجهــن. يســمح للمــرأة املتزوجــة بالعمــل، فوقعــت العديــد مــن النســاء ضحاي

ويف عــام 1945 كانــت إربــد تتطــور مــع عــان بنفــس الوتــرة، مــا قــاد إىل تأســيس جمعيــات اجتاعيــة نســوية واتحــادات يف 

كلتــا املدينتــن، واســتثمرت زينــب وقريبتهــا أســمى طاقاتهــن يف هــذه الحــراكات بصفتهــن معلــات يحظــن بالتقديــر ونســاء 

حكيــات يف املجتمــع، وكانــت هــذه الحــراكات واحــدة مــن اإلجــراءات التــي اســتُخدمت للضغــط إلزالــة هــذا التمييــز القانــوين 

ــدن  ــم فُع ــة والتعلي ــون الربي ــّر قان ــا تغ ــام 1955 عندم ــى ع ــن االنتظــار حت ــات املتزوجــات، ولكــن توجــب عليه ضــد املعل

جميًعــا إىل العمــل التعليمــي، وتــم دعــوة زينــب الســتام إدارة مدرســة بنــات إربــد لتكــون أول مديــرة مدرســة إنــاث وبقيــت 

مديرتهــا ملــدة عامــن، ثــم عــادت للتدريــس مجــدًدا. 

يف عــام 1957 تــم تعيــن زينــب كمســؤولة لبنــاء الهيــكل التدريــي ملدرســة جبــل اللويبــدة والتــي ُســميت الحًقــا باســم األمــرة 

عاليــة بنــت الحســن بعــد إعــادة إصاحهــا يف عــام 1960، ووهبــت زينــب حياتهــا بعــد ذلــك للعمــل التطوعــي، ويف عــام 1973 

تــم منــح زينــب وســام الربيــة مــن قبــل جالــة املغفــور لــه امللــك الحســن بــن طــال تقديــرًا لجهودهــا يف التعليــم، وتوفيــت 

زينــب يف ســام عــام 1996، وُســمي باســمها شــارع بجانــب الجامعــة األردنيــة تخليــداً لذكراهــا.

زينب أبو غنيمة

زينــب هــي مــن الجيــل الثالــث لعائلــة أبــو غنيمــة، وقــد ولــدت يف العقــد األول 

مــن القــرن العريــن، وترعرعــت يف مدينــة إربــد شــال األردن التــي تُكنــى بعروس 

ــو غنيمــة قــام بتأســيس مدرســة  األردن لجــال طبيعتهــا، والدهــا الســيد عــي أب

ــم  ــرآن الكري ــة والق ــراءة والكتاب ــال الق ــا األطف ــد درّس فيه ــط البل ــب يف وس كتاتي

ــة وناشــطة  ــة األصــل، وهــي ســيدة متعلم ــرة األنصــاري لبناني ــا الســيدة أم وأمه

ــاورة  ــرى املج ــد والق ــيدات إرب ــم س ــة تعلي ــا مهم ــى عاتقه ــذت ع ــة أخ اجتاعي

ــة األفضــل لهــن. ــارات الصحي ليتمكــّن مــن تحســن ظروفهــن والخي
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املدارس املختلطة

كــا بلــغ مجمــوع املــدارس)1( يف األردن 7434 مدرســة للعــام الــدرايس 2018-2019، وتشــمل املــدارس التابعــة لــوزارة الربيــة 

ــة الغــوث واملــدارس الخاصــة، وإرتفعــت أعــداد املــدارس بحــدود 172  ــة األخــرى ومــدارس وكال ــم واملــدارس الحكومي والتعلي

مدرســة مقارنــة مــع عــدد املــدارس خــال العــام الــدرايس 2017-2018 والبالــغ 7262 مدرســة.

إن إســتمرار التوجــه نحــو إنشــاء املــدارس املختلطــة، حيــث بلغــت أعــداد مــدارس الذكــور 1578 مدرســة واإلنــاث 551 مدرســة، 

فيــا بلغــت أعــداد املــدارس املختلطــة 5305 مدرســة وبنســبة 70.4% مــن مجمــوع املــدارس، وبتوزيــع املــدارس حســب الجهــة 

املرفــة، فــإن 3865 مدرســة تابعــة لــوزارة الربيــة والتعليــم وتشــكل مــا نســبته 52% مــن مجمــوع املــدارس، و 46 مدرســة تابعــة 

لجهــات حكوميــة أخــرى، و 169 مدرســة تابعــة لوكالــة الغــوث، و 3354 مدرســة تابعــة للتعليــم الخــاص وتشــكل مــا نســبته 

45.1% مــن مجمــوع املــدارس.

ــم  ــر التعلي ــداء لتوف ــو ن ــات ه ــن / املعل ــن أجــل املعلم ه م ــيوجَّ ــذي س ــداء ال ــإن الن ــه ف ــون ب ــذي يقوم ــدور ال ــة ال وألهمي

الجيــد للجميــع، الــذي مــن شــأنه فتــح اآلفــاق ويوســع اآلمــال بظــروف عيــش ومســتقبل أفضلــن، كــا أن اإلهتــام باملعلمــن 

واملعلــات وتوفــر ظــروف عمــل مناســبة والئقــة لهــم / لهــن، وتوفــر األوادت والوســائل التدريبيــة والتنشــيطية والتحفيزيــة 

مــن شــأنها خلــق جيــل مــن املعلمــن واملعلــات يعمــل عــى ترســيخ مبــادئ تنميــة املجتمعــات املحليــة والتنميــة املســتدامة 

بشــكل عــام.

وأكــدت اليونســكو)2(عى تدهــور األوضــاع املتعلقــة بالتعليــم يف العديــد مــن مناطــق ودول العــامل، إبتــداءاً مــن اإلحجــام مــن 

قبــل األفــراد للعمــل كمعلمــن ومعلــات ومــا نتــج عنــه مــن نقــص حــاد يف أعــداد املعلمــن واملعلــات، ومــروراً بتوفــر معلمــن 

ومعلــات لديهــم / لديهــن القــدرة والكفــاءة واملهــارة والتدريــب، وإنتهــاءاً بالرواتــب والحوافــز املاليــة املتدنيــة وتراجــع مكانتهم 

/ مكانتهــن يف املجتمــع.

وعــى الرغــم مــن املكانــة واألهميــة التــي كان يتمتــع بهــا املعلمــون واملعلــات قبــل عقــود، إال أنهــا تراجعــت وبشــكل كبــر يف 

الســنوات املاضيــة ببعــض الــدول ومنهــا الــدول العربيــة، حيــث تعــاين هــذه الفئــة مــن تهميــش وضعــف بالرواتــب والحوافــز 

وتراجــع يف املكانــة اإلجتاعيــة وتطــاول وعــدم إحــرام مــن قبــل الطلبــة وقلــة يف فــرص التدريــب، يف الوقــت الــذي ال زالــت 

ــوا  ــان طالب ــن األمل ــاء واملهندس ــاة واألطب ــأن القض ــاً ب ــر مث ــث يذك ــتوى حي ــة املس ــرى رفيع ــن يف دول أخ ــم / مكانته مكانته

املستشــارة األملانيــة أنجيــا مــركل أن تســاوي رواتبهــم برواتــب املعلمــن فأجابتهــم قائلــة: "كيــف أســاويكم مبــن علموكم؟"،كــا 

أن لجالــة امللكــة رانيــا العبداللـّـه مبــادرات متميــزة لإلرتقــاء بالتعليــم يف األردن حيــث أشــارت خــال مشــاركتها مببــادرة "التعليــم 

ــى  ــون ع ــب أال يك ــرة يج ــداداً كب ــدم أع ــم ليخ ــر التعلي ــادي، وأن توف ــو اإلقتص ــفر للنم ــواز س ــة ج ــم مبثاب أوال" إىل أن التعلي

حســاب النوعيــة فيــا يقــدم مــن تعليــم فاعــل، ألن مقيــاس النجــاح ليــس يف أعــداد األطفــال امللتحقــن باملــدارس، ولكــن أيضــاً 

مبــا يتعلمونــه.

التقرير االحصايئ للعام الدرايس 2018-2019، وزارة الربية والتعليم  )1(

تقارير رصد التعليم، اليونسكو  )2(

https://bit.ly/3qZMIVK 

http://bit.ly/3pQDh9G 
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طالب وطالبات الجامعات

وصــل العــدد اإلجــايل لخريجــي الجامعــات األردنيــة الحكوميــة والخاصــة واإلقليميــة ملرحلــة البكالوريــس)1( بلــغ 56466 طالبــاً 

وطالبــة )61342 طالبــاً وطالبــة عــام 2017/2016(، شــكلت الخريجــات مــا نســبته 51.7% وبعــدد 29207 طالبــات منهــن 24167 

طالبــة مــن الجامعــات الحكوميــة و 4739 طالبــة مــن الجامعــات الخاصــة و 301 طالبــة مــن الجامعــات اإلقليميــة.

أعضاء وعضوات الهيئات التدريسية يف الجامعات

وصــل عــدد أعضــاء وعضــوات الهيئــة التدريســية)2()الجهاز األكادميــي( يف مختلــف الجامعــات األردنيــة الحكوميــة منهــا والخاصــة 

واإلقليميــة وعددهــا 30 جامعــة )10 حكوميــة و 18 خاصــة و 2 إقليميــة( 10921 عضــواً منهــم 2942 إمــرأة وبنســبة وصلــت إىل 

27% مرتفعــة 1% مقارنــة مــع عــام 2016 حيــث كان عــدد عضــوات الهيئــات التدريســية 2826 إمــرأة.

وبلــغ عــدد أعضــاء وعضــوات الهيئــة التدريســية يف الجامعــات الحكوميــة وعددهــا 10 جامعــات بلــغ 7611 عضــواً منهــم 1987 

امــرأة وبنســبة 26.1% يف حــن أن عــدد أعضــاء وعضــوات الهيئــة التدريســية يف الجامعــات الخاصــة وعددهــا 18 جامعــة بلــغ 

3016 عضــواً منهــم 888 امــرأة وبنســبة 29.4%، فيــا بلغــت نســبة عضــوات الهيئــة التدريســية يف الجامعتــن اإلقليميتــن %22.8 

)67 امــرأة مــن مجمــوع 294 عضــو هيئــة تدريــس(.

وتعمــل 67.5% مــن عضــوات الهيئــة التدريســية يف الجامعــات الحكوميــة )1987 امــرأة( فيــا تعمــل 30.2% منهــن يف الجامعــات 

الخاصــة، و 2.3% منهــن يعملــن يف الجامعتــن اإلقليميتــن.

وكان العــدد األعــى لعضــوات هيئــة التدريــس يف الجامعــة األردنيــة وبعــدد 494 امــرأة، وتاهــا جامعــة البلقــاء التطبيقيــة بعــدد 

ــات  ــا جامع ــرأة، وجميعه ــوك 251 إم ــة الرم ــرأة، وجامع ــدد 254 ام ــا وبع ــوم والتكنولوجي ــة العل ــم جامع ــن ث ــرأة، وم 443 ام

حكوميــة.

فيــا إحتلــت كليــة األردن الجامعيــة )خاصــة( املركــز األول بنســبة عضــوات هيئــة التدريــس مــن مجمــوع األعضــاء %46.7 )14 

امــرأة مــن مجمــوع 30 عضــو هيئــة تدريــس(، وجــاءت يف املركــز الثــاين االكادمييــة األردنيــة للموســيقى )خاصــة( بنســبة 42.8 

)3 نســاء مــن 7 أعضــاء هيئــة تدريــس(، ومــن ثــم الجامعــة األملانيــة األردنيــة )حكوميــة( بنســبة وصلــت إىل 42.1% )115 امــرأة 

مــن مجمــوع 273 عضــو هيئــة تدريــس(، وإحتلــت جامعــة البــرا الخاصــة )خاصــة( املركــز الرابــع بنســبة 40.3% )116 امــرأة 

مــن مجمــوع 288 عضــة هيئــة تدريــس(.

التقرير االحصايئ السنوي )2017-2018(، وزارة التعليم العايل  )1(

التقرير االحصايئ السنوي )2017-2018(، وزارة التعليم العايل  )2(

https://bit.ly/37LKVfc 

https://bit.ly/37LKVfc 
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وبتوزيــع أعــداد عضــوات الهيئــة التدريســية يف الجامعــات الحكوميــة ونســبتهن اىل مجمــوع األعضــاء يف الجامعــات ذاتهــا فإننــا 

نجــد : 

الجامعــة األردنيــة )494 امــرأة وبنســبة 31.5%(، الجامعــة األملانيــة األردنيــة )115 امــرأة وبنســبة 42.1%(، الجامعــة الهاشــمية 

ــرأة وبنســبة  ــة )443 ام ــاء التطبيقي ــة البلق ــرأة وبنســبة 21%(، جامع ــت )78 ام ــة آل البي ــرأة وبنســبة 27.4%(، جامع )185 ام

28.4%(، جامعــة الحســن بــن طــال )47 امــرأة وبنســبة 14.2%(، جامعــة الطفيلــة التقنيــة )31 امــرأة وبنســبة 13%(، جامعــة 

العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة )254 امــرأة وبنســبة 27.8%(، جامعــة الرمــوك )251 امــرأة وبنســبة 23.2%(، وأخــراً جامعــة مؤتــه 

)89 امــرأة وبنســبة %14.8(.

أما عضوات الهيئة التدريسية يف الجامعات الخاصة فكانت كالتايل : 

األكادمييــة األردنيــة للموســيقى الخاصــة )3 نســاء وبنســبة 42.8%(، الجامعــة األمريكيــة يف مادبــا )19 امــرأة وبنســبة %25.7(، 

جامعــة إربــد األهليــة الخاصــة )13 امــرأة وبنســبة 14.4%(، جامعــة اإلرساء الخاصــة )56 امــرأة وبنســبة 26.7%(، جامعــة األمــرة 

ســمية للتكنولوجيــا )25 امــرأة وبنســبة 20%(، جامعــة البــرا الخاصــة )116 امــرأة وبنســبة 40.3%(، جامعــة الزرقــاء الخاصــة )85 

امــرأة وبنســبة 26.6%(، جامعــة الزيتونــة األردنيــة الخاصــة )110 نســاء وبنســبة 35.4%(، جامعــة الــرق األوســط )50 امــرأة 

وبنســبة 29%(، جامعــة العلــوم التطبيقيــة الخاصــة )90 امــرأة وبنســبة 34%(، جامعــة جــدارا )26 امــرأة وبنســبة 18.6%(، جامعــة 

ــة الخاصــة )10 نســاء وبنســبة 14.3%(، جامعــة  ــون الوطني ــرأة وبنســبة 20.3%(، جامعــة عجل ــة الخاصــة )35 ام جــرش األهلي

ــا  ــة فيادلفي ــبة 18.1%(، جامع ــرأة وبنس ــة )25 ام ــان العربي ــة ع ــبة 37.2%(، جامع ــرأة وبنس ــة )99 ام ــة الخاص ــان األهلي ع

الخاصــة )105 نســاء وبنســبة 34.4%(، كليــة األردن الجامعيــة )14 امــرأة وبنســبة 46.7%(، وأخــراً كليــة العلــوم الربويــة واآلداب 

)7 نســاء وبنســبة %20.6(.

فيــا كان عــدد عضــوات الهيئــة التدريســية يف الجامعــة العربيــة املفتوحــة )إقليميــة( بحــدود 16 امــرأة وبنســبة 32%، وجامعــة 

العلــوم اإلســامية )إقليميــة( 51 امــرأة وبنســبة %20.9.   

إن متكــن النســاء األكادمييــات وإعطائهــن أدوراً ومســؤوليات أكــر للمســاهمة يف تنميــة مجتمعاتهــن، ورفــع قدراتهــن ومهاراتهــن 

املهنيــة، وإتاحــة الفرصــة أمامهــن عــى قــدم املســاواة مــع نظرائهــن مــن الرجــال، كل ذلــك يتطلــب زيــادة أعدادهــن بالجهــاز 

األكادميــي بشــكل عــام ويف مختلــف الرتــب األكادمييــة والحقــول التعليميــة بشــكل خــاص، وعــدم إقتصــار مشــاركاتهن بعــدد مــن 

الحقــول النمطيــة املرتبطــة بعمــل النســاء.
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ــة وبنســبة 25% مــن مجمــوع  ــم 255 قاضي ــاً منه ــام 2019 بحــدود 1022 قاضي ــة ع ــى نهاي ــغ عــدد القضــاة يف األردن)1( حت بل

القضــاة.

وبتوزيــع القاضيــات عــى الدرجــات القضائيــة، ناحــظ تــدين وجودهــن يف الدرجــات العليــا والخاصــة، ويــزداد يف الدرجــات األوىل 

والثانيــة والثالثــة، ويبــدأ باإلنخفــاض مــن الدرجــة الرابعــة حتــى الســابعة، فهنالــك قاضيتــان يف الدرجــة العليــا مقابــل 85 قاضيــاً، 

ــة  ــاً(، و 14 قاضيــة يف الدرجــة الثاني و 3 قاضيــات يف الدرجــة الخاصــة )72 قــايض(، و 7 قاضيــات يف الدرجــة األوىل )140 قاضي

ــة يف  ــاً(، و 40 قاضي ــة )92 قاضي ــة الرابع ــة يف الدرج ــاً(، و 92 قاضي ــة )123 قاضي ــة الثالث ــة يف الدرج ــاً(، و 20 قاضي )123 قاضي

الدرجــة الخامســة )49 قاضيــاً(، و 36 قاضيــة يف الدرجــة السادســة )53 قاضيــاً(، و 41 قاضيــة يف الدرجــة الســابعة )30 قاضيــاً(.

9% نسبة التمثيل النسايئ يف عضوية املجلس القضايئ و 50% يف امانة املجلس

وأظهــر التقريــر بــأن عــدد أعضــاء املجلــس القضــايئ 11 عضــواً يرأســه رئيــس محكمــة التمييــز ومــن بــن األعضــاء قاضيــة واحــدة 

وهــي القاضيــة الدكتــورة نهــاد الحســبان رئيســة محكمــة بدايــة الســلط، لتكــون بذلــك نســبة التمثيــل النســايئ يف املجلــس %9، 

فيــا تتكــون األمانــة العامــة للمجلــس مــن 6 قضــاة مــن بينهــم 3 قاضيــات وبنســبة متثيــل نســايئ بلغــت 50%، وهــن القاضيــات 

ســاح العنــاين، وســن الرواشــده، ورائــدة بــوادي.

التقرير السنوي »ألوضاع املحاكم النظامية والقضاء اإلداري والنيابة العامة« لعام 2019 - املجلس القضايئ األردين  )1(

ثامناً: النساء يف السلطة القضائية

https://bit.ly/2NYqKDz  

العن تغريد حكمت، هي قاضية أردنية متقاعدة، وكانت أول قاِضية يف األردن عندما بدأت يف عام 1996م، باإلضافة إىل كونها قاضية يف املحكمة الجنائية الدولية يف 

لرواندا ما بن )2011-2003(.
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محكمة التمييز خالية من التمثيل النسايئ و36% نسبة متثيلهن يف املكتب الفني للمحكمة

ال يوجــد أي إمــراة قاضيــة مــن بــن قضــاة محكمــة التمييــز والبالــغ عددهــم 41 قاضيــاً، إال أن نســبة التمثيــل النســايئ يف املكتــب 

الفنــي لــدى محكمــة التمييــز بلــغ 36.3% وبعــدد أربــع قاضيــات مــن بــن 11 قاضيــاً، والقاضيــات هــن مارلــن حجازيــن، ومنــى 

مســعود، ونارميــان الخــري، وصفنــاز الحايــك.   

7 قاضيات يف النيابة العامة وبنسبة 6% من مجموع قضاة النيابة

يــرأس النيابــة العامــة القــايض محمــد الريــدة، ولديــه أربعــة مســاعدين هــم القضــاة جهــاد الدريــدي، كايــد الكايــد، محمــد 

البلــوش وعمــر الحيــاري.

ويبلــغ عــدد القاضيــات يف النيابــة العامــة 7 قاضيــات مــن بــن 115 قاضيــاً وبنســبة 6%، وهــن نريــن املــرايف )مســاعدة النائــب 

العــام / عــان(، وعهــود املجــايل )مدعيــة عامــة / عــان(، وخلــود العــدوان )مدعيــة عامــة / غــرب عــان(، وناديــة الهباهبــه 

)مدعيــة عامــة / رشق عــان(، ورنــا عبــد املعطــي )مدعيــة عامــة / أحــداث عــان(، وروال الجراجــره )مدعيــة عامــة / الريبــة(، 

وانصــاف أبــو ميالــه )مدعيــة عامــة / الجــارك(.  

ال قاضيات يف محكمة الجنايات الكربى واستئناف اربد ومعان

وخلــت محكمــة الجنايــات الكــرى مــن القاضيــات، حيــث يبلــغ عــدد قضــاة املحكمــة 19 قاضيــاً. كــا ال يوجــد نســاء يف محكمــة 

اســتئناف اربــد )13 قاضيــاً( ومحكمــة اســتئناف معــان )4 قضــاة(، وال يوجــد قاضيــات يف محكمــة الطفيلــة االيتدائيــة واملحاكــم 

التابعــة لهــا )5 قضــاة(، ومحكمــة معــان االبتدائيــة واملحاكــم التابعــة لهــا )10 قضــاة(، ومحكمــة املفــرق االبتدائيــة واملحاكــم 

الصلحيــة التابعــة لهــا )16 قاضيــاً(، 

قاضية واحدة يف املحكمة اإلدارية وال متثيل نسايئ يف املحكمة اإلدارية العليا أو النيابة العامة اإلدارية 

ــة  ــا البالــغ عددهــم 6 قضــاة، كــا ال يوجــد متثيــل نســايئ يف النياب ــة العلي ال يوجــد قاضيــات مــن بــن قضــاة املحكمــة اإلداري

العامــة اإلداريــة املكونــة مــن 3 قضــاة، فيــا كان هنالــك قاضيــة واحــدة مــن بــن قضــاة املحكمــة اإلداريــة املكونــة مــن 4 قضــاة 

وهــي القاضيــة الدكتــورة ملــك غــزال.  

قاضية واحدة يف جهاز التفتيش القضايئ وقاضية ترأس املعهد القضايئ

ــرأس  ــا ت ــايس، ك ــهر الطوب ــورة س ــة الدكت ــي القاضي ــاة وه ــن 8 قض ــن ب ــدة م ــة واح ــايئ قاضي ــش القض ــاز التفتي ــم جه ويض

القاضيــة إحســان بــركات إدارة املعهــد القضــايئ األردين، وال يوجــد متثيــل نســايئ بــن القضــاة املســمون لــدى محكمــة الرطــة 

ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد. ــدى هيئ ــة، واملدعــن العامــن ل ومحكمــة أمــن الدول
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قاضية واحدة يف املحكمة الدستورية وبنسبة %11

ــون املحكمــة ينــص عــى تعيــن  ــة واحــدة، وتجــدر اإلشــارة إىل أن قان وتضــم املحكمــة الدســتورية 9 قضــاة مــن بينهــم قاضي

ثاثــة أعضــاء جــدد كل عامــن اعتبــارا مــن تاريــخ تعيــن أول أعضــاء للمحكمــة منــذ تأسيســها، ويــرأس املحكمــة القــايض هشــام 

التــل وتضــم يف عضويتهــا كل مــن القضــاة محمــد الذويــب، محمــد العاونــة، محمــد املبيضــن، قاســم املومنــي، فايــز الحارنــة 

، الدكتــور أكــرم املســاعدة، محمــد املحاديــن، وتغريــد حكمــت.

أعداد متفاوتة للقاضيات يف املحاكم النظامية املختلفة

هــذا وتفــاوت عــدد النســاء القاضيــات يف املحاكــم املختلفــة، فمــن بــن قضــاة محكمــة اســتئناف عــان هنالــك 3 قاضيــات مــن 

ــاً وبنســبة 3.9%، والقاضيــات هــن والء العكــروش، الدكتــورة نــوال الجوهــري وســمر الشــايب، ومــن بــن قضــاة  بــن 76 قاضي

ــى القضــاة،  ــة منته ــة واحــدة وبنســبة 20% وهــي القاضي ــك قاضي ــغ عددهــم 5 قضــاة هنال محكمــة اســتئناف الجــارك البال

ــة  ــي القاضي ــبة 14.3% وه ــاة وبنس ــم 7 قض ــغ عدده ــارك البال ــة الج ــة بداي ــاة محكم ــن قض ــن ب ــرى م ــدة أخ ــة واح وقاضي

الدكتــورة ماجــدة املخاتــره.

ومــن بــن قضــاة محكمــة اســتئناف الريبــة البالــغ عددهــم 10 قضــاة هنالــك قاضيــة واحــدة وبنســبة 10% وهــي القاضيــة عــا 

الخصاونــة، فيــا تســاوى عــدد القاضيــات يف محكمــة بدايــة الريبــة مــع عــدد القضــاة وبنســبة 50%، وهــن القاضيــات مهــا 

املجــذوب، لبنــى االبراهيــم والدكتــورة لبنــى كريشــان.

أسامء قاضيات البداية والصلح يف مختلف محاكم اململكة

ــح  ــات )صل ــة(، حــا الذنيب ــح العقب ــدس )صل ــح، وهــن هــدى بي ــة والصل ــم البداي ــات عــى محاك ــات األخري وتوزعــت القاضي

العقبــة(، منــى الرشــدان )صلــح عجلــون(، الدكتــورة ســهى الصباحــن )صلــح عجلــون(، سوســن غرايبــة )صلــح جــرش(، رهــام 

ــة  ــة )بداي ــورة باســمة خصاون ــح جــرش(، الدكت ــداء القواســمة )صل ــح جــرش(، ن ــل )صل ــج ارحي ــح جــرش(، اري إســاعيل )صل

ــة  ــا(، أســاء ســامية )بداي ــح الرمث ــي )صل ــا(، آالء الدهن ــح الرمث ــاب العمــري )صل ــا(، رب ــح الرمث جــرش(، ارساء الطافحــة )صل

ــا(. الرمث

والقاضيات يف محكمة اربد االبتدائية واملحاكم الصلحية التابعة لها هن:

 أمــل عــي )بدايــة(، هاديــة الدويــري )بدايــة(، ربــاب البــس )بدايــة(، رشــا الخطيــب )بدايــة(، منــال مســاملة )بدايــة(، خلــود 

صوالحــه )بدايــة(، الدكتــورة وســن القرعــان )بدايــة(، االء الروســان )صلــح(، بيــان املغايــرة )صلــح(، الدكتــورة هديــل العتيــي 

ــاس العمــري  ــح(، اين ــدع )صل ــح(، اســام رداي ــر القزاقــزة )صل ــح(، غدي ــع )صل ــح(، مرفــت الربي ــة(، اميــان الرجــوب )صل )بداي

ــا تهتمــوين )صلــح(، أســاء ربابعــة )صلــح أحــداث(. )صلــح(، مجــد عبيــدات )صلــح(، هب
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وتضــم محكمــة الكــرك االبتدائيــة واملحاكــم التابعــة لهــا القاضيــات مــرام االغــوات )صلــح(، الدكتــورة مجدولــن املخاتــره )صلــح(. 

فيــا تضــم محكمــة مادبــا االبتدائيــة واملحاكــم الصلحيــة التابعــة لهــا القاضيــات غــادة الزعبــي )بدايــة(، مــرام املحاســنه )بداية(، 

رزان الشــافعي )صلــح(، ســاح الصــدر )صلــح(، فاتنــه قريشــه )صلــح(.

وتــرأس محكمــة الســلط االبتدائيــة واملحاكــم الصلحيــة التابعــة لهــا القاضيــة الدكتــورة نهــاد الحســبان، وتضــم القاضيــات اميــان 

الروســان )بدايــة(، ســوزان ســامل )صلــح(، ميســاء أبــو ديــه )بدايــة(، اميــان حــرب )صلــح(، ارساء الرشــق )صلــح(، وعــد الزغــول 

)صلــح(، منــار الحســن )صلــح(، وفــاء عواملــه )صلــح(، عــزه الشــامي )صلــح(، كفــى أبــو زنيمــه )صلــح(.

وتضــم محكمــة الزرقــاء االبتدائيــة واملحاكــم التابعــة لهــا كل مــن القاضيــات فــرح عضيبــات )صلــح(، زيــن الخايلــة )بدايــة(، 

ــاء  ــق )صلح(،هيف ــاء الرش ــح(، أس ــوا )صل ــا الش ــح(، هن ــواد )صل ــادة الج ــح(، غ ــوري )صل ــده الفاع ــح(، رائ ــن )صل ــار حس من

الدهــام )صلــح(، حنــن فــرج )صلــح(، ســوزان خريســات )صلــح(، إينــاس العليــان )صلــح(، شــذى العطيــات )صلــح(، غديــر أبــو 

ســيف )صلــح(، امنــه الربابعــة )صلــح(.

ــده  ــن الرواش ــة(، فات ــد )بداي ــو عبي ــل أب ــورة أم ــة(، الدكت ــام )بداي ــة اللح ــات وصفي ــة القاضي ــان اإلبتدائي ــة ع ــم محكم وتض

ــورة  ــة(، الدكت ــة(، ميســون الحشــايكة )بداي ــة(، عنــدب الحمــود )بداي ــدرويب )بداي ــة(، كفــاح ال ــة(، دعــاء الســوقي )بداي )بداي

ريــم الذنيبــات )بدايــة(، جانــه القــاز )بدايــة(، عاليــه الحمــد )بدايــة(، إيهــاب الســيوف )صلــح(، الدكتــورة ارساء الصبيحــات 

)صلــح(، أمــل بنــي نــر )صلــح(، نــدى العمــرات )صلــح(، كفــى شــطناوي )صلــح(، هبــه املومنــي )صلــح(، فتــون بــدران )صلــح(، 

هيفــاء الكيــايل )صلــح(، ســوار الرشــدان )صلــح(، دانــا ســاغه )صلــح(، ســنابل الصــادي )صلــح(، رويــده أبــو صــاع )صلــح(، نــور 

البــدور )صلــح(، زهيــه محيســن )صلــح(، سوســن هنــدي )صلــح(، غــاده حمديــه )صلــح(، رميــا الجمعــه )صلــح(، دعــاء العمــري 

)صلــح(، روىل الرشــدان )صلــح(، نيفــن زعــر )صلــح(، داريــن أبــو غبــوش )صلــح(، لبنــى عاونــه )صلــح(، روان حليمــه )صلــح(

ن أحــام النصــرات )صلــح(، ســاره أبــو الســمن )صلــح(، بنــان الطراونــه )صلــح(، نذيــره البيطــار )صلــح(، جانــا عــواد )صلــح(، 

صفــاء األقــرع )صلــح(، رايــه مــروك )صلــح(ن وفــاء غرايبــة )صلــح(.

وضمــت محكمــة أحــداث عــان 6 قضــاة مــن بينهــم 5 قاضيــات وهــن هبــه قشــوع )صلــح(، امامــه الصعيــدي )بدايــة(، ســحر 

عــي )صلــح(، تانيــا الزعبــي )بدايــة(، اميــان القطارنــه )بدايــة(، فيــا ضمــت محكمــة امانــة عــان الكــرى ثاثــة قضــاة مــن 

بينهــم قاضيــة واحــدة وهــي منــار العونــه )صلــح(.
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أمــا القاضيــات يف محكمــة جنــوب عــان االبتدائيــة واملحاكــم الصلحيــة التابعــة لهــا فهــن وفــاء قــزق )بدايــة(، الدكتــورة ختــام 

الحجــاج )صلــح(، هبــه أبــو جاعــه )قاضيــة تنفيــذ(، اميــان العطيــات )صلــح(، زيــن النعيــات )صلــح(، عبــر الربــراوي )صلــح(، 

أمــاين املبيضــن )صلــح(، أحــام الجبــور )صلــح(، مارينــا حجازيــن )صلــح(، روان أبــو الدبــس )صلــح(، مجــد الشــخانبه )صلــح(.

وضمــت محكمــة شــال عــان االبتدائيــة كل مــن القاضيــات مياســه عبيــدات )بدايــة(، منــال الهباهبــه )بدايــة(، بزعــه املجــايل 

)بدايــة(، بيــان العمــرات )صلــح(، الدكتــورة عليــا الذنيبــات )صلــح(، هنــاء أبــو حمديــه )صلــح(، غــاده أبــو عمــر )صلــح(، ارساء 

الخرابشــه )صلــح(، الدكتــورة لينــا حســان )بدايــة(، روز ثليبــا )صلــح(، عــروب العطيــات )صلــح(، نــوال الخطيــب )صلــح(، فاتــن 

ــه  ــح(، زين ــه )صل ــح(، ارساء الطراون ــح(، شــياء ســنجق )صل ــوب )صل ــح(، دميــا الكل ــي )صل ــان العتيب ــح(، بي ــو الجــال )صل أب

الســاميه )صلــح(، بــرى كريشــان )صلــح(، أســاء الوشــاح )صلــح(، فــرح عفانــه )صلــح(، حــا الطراونــه )صلــح(، رائــده العرمــان 

)صلــح(.

ــه  ــا عبابن ــة(، رودين ــامله )بداي ــناء مس ــة(، س ــي الدغســتاين )بداي ــن نان ــة فه ــان االبتدائي ــة رشق ع ــات يف محكم ــا القاضي أم

)صلــح(، الدكتــورة مــرام رحــال )بدايــة(، ميــادة جــاد )صلــح(، خلــود الجهــران )صلــح(، ســوزان حيمــور )صلــح(، ســامية املغــريب 

)صلــح(، داريــن أبــو ســلمى )صلــح(، بيــان العجالــن )صلــح(، ســايل املعــر )صلــح(، جانــه املــري )صلــح(، رائــده الحــواري 

)صلــح(، تهــاين عطاللــه )صلــح(، همســه البــدور )صلــح(، عبــر ســعادة )صلــح(، سلســبيل الخزاعلــه )صلــح(.

ــري  ــى البك ــة(، مل ــال شــموط )بداي ــات من ــا القاضي ــة له ــة التابع ــم الصلحي ــة واملحاك ــان االبتدائي ــرب ع ــة غ وضمــت محكم

)بدايــة(، الدكتــورة جواهــر الجبــور )بدايــة(، هبــه جعفــر )صلــح(، ديــاال عبيــدات )بدايــة(، ســكينه الحســاميه )بدايــة(، امــاين 

املجــايل )بدايــة(، معــايل ســعد الديــن )بدايــة(، رشــا النــارص )صلــح(، غديــر عقيــان )صلــح(، ســهر أبــو داري )صلــح(، أميــان 

العــزام )صلــح(، اينــاس املهــرات )صلــح(، آمــال حســن )صلــح(، اســام املجــايل )صلــح(، ريــم الخطيــب )صلــح(، تأييــد الخايلــه 

)صلــح(، مشــره دقدوقــه )صلــح(، ســاندرا الســلان )صلــح(، حنــان الفســاطله )صلــح(. 

قاضية واحدة يف القضاء الكني

ــتئناف للكنيســة  ــة اإلس ــتاذة كرســتن فضــول عضــوة يف محكم ــن األس ــام 2020 بتعي ــة الســامية ع ــا صــدرت اإلرادة امللكي ك

ــي. ــة يف القضــاء الرع ــد أي قاضي ــه ال توج ــاً بأن ــي يف األردن، عل ــب يف القضــاء الكن ــوىل منص ــرأة تت ــية، كأول ام األرثودكس
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ال نساء قاضيات يف القضاء الرعي

ــويل  ــم لت ــايض القضــاة وتأهيله ــرة ق ــي دائ ــداد موظف ــدف إىل إع ــام 2015، يه ــي لع ــد القضــاء الرع ــأن نظــام معه ــر ب ويذك

الوظائــف القضائيــة ورفــع كفــاءة القضــاة الرعيــن واملوظفــن وإعــداد الطلبــة املقبولــن يف املعهــد وتأهيلهــم وتبــادل الخــرات 

مــع املعاهــد ذات االختصــاص املاثــل يف الــدول العربيــة واألجنبيــة.

ــه للحصــول عــى  ــاً لإللتحــاق ب ــاً وإقليمي ــات محلي ــات والطالب ــول املوظف ــص يحــول دون قب ــه أي ن ال يتضمــن النظــام مبجمل

ــا  ــة لديه ــدول العربي ــن ال ــدد م ــة وأن ع ــرى، خاص ــة األخ ــه التدريبي ــة برامج ــهادات املتعلق ــن الش ــوم أو أي م ــهادة الدبل ش

ــودان. ــطن والس ــة كفلس ــم الرعي ــات يف املحاك قاضي

ــخصية  ــوال الش ــات األح ــي وتريع ــاء الرع ــم للقض ــون الناظ ــيادة القان ــدأ س ــز مب ــد يف تعزي ــهم املعه ــع أن يس ــن املتوق وم

ويرفــد املحاكــم الرعيــة بقضــاة مــن الجنســن ميتلكــون املزيــد مــن املعــارف واملهــارات واإلتجاهــات الكفيلــة بتحقيــق العدالــة 

واملســاواة والكرامــة اإلنســانية للمتقاضــن دون متييــز، والنهــوض بحــق الوصــول إىل العدالــة دون معيقــات ألحــد أهــم مجــاالت 

التريــع وهــي التريعــات الخاصــة بــاألرسة، علــاً بأنــه ال يوجــد يف األردن قاضيــات رشعيــات عــى الرغــم مــن عــدم وجــود مــا 

مينــع النســاء املؤهــات مــن تــويل هــذا املنصــب.
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للوقــوف عــى واقــع النســاء يف القطــاع العــام، أشــار تقريــر "دراســة تحليــل واقــع حــال املــرأة يف قطــاع الخدمــة املدنيــة")1(، 

إىل أنــه شــمل 103 دوائــر مــن قطــاع الخدمــة املدنيــة وفقــاً ألربعــة متغــرات تتمثــل يف الفئــة الوظيفيــة واملســتوى الوظيفــي 

واملؤهــل العلمــي والتوزيــع الجغــرايف.

وبلغــت نســبة إجــايل النســاء 45% مــن موظفــي القطــاع العــام، فيــا بلغــت نســبة النســاء مــن إجــايل املوظفــن يف وزاريت 

الربيــة والتعليــم والصحــة 56%، وتنخفــض نســبتهن اىل إجــايل املوظفــن لتصــل اىل 24% إذا مــا تــم إســتثناء تلــك الوزارتــن.

وبحســب الفئــات الوظيفيــة، فــإن النســاء يشــكلن 7% مــن موظفــي الفئــة العليــا/ املجموعــة الثانيــة، و 51% مــن موظفــي الفئــة 

األوىل، و 56% مــن موظفــي الفئــة الثانيــة، و 24% مــن موظفــي الفئــة الثالثــة، و 29% مــن موظفــي العقــود الشــاملة وعقــدو 

املشــاريع.

ومــن حيــث املســتويات الوظيفيــة، فــإن النســاء املوظفــات يشــكلن 7% مــن مجمــل موظفــي الفئــة العليــا )أمــن عــام، مديــر 

عــام، رئيــس هيئــة، محافــظ، مفــوض، عضــو مجلــس مفوضــن، مستشــار فئــة عليــا، مســاعد أمــن عــام، مديــر مديريــة، مديــر 

إدارة(، ويشــكلن 42% مــن مــدراء املديريــات، و 25% مــن رؤســاء األقســام، و 20% مــن رؤســاء الُشــعب، و46% مــن املوظفــن.

أصبحــت النســاء األردنيــات يتقلــدن املناصــب العليــا يف الدولــة بوتــرة أرسع مــن الســابق، خاصــة بعــد صــدور نظــام التعيــن 

عــى الوظائــف القياديــة)2( الــذي رســخ مبــدأ تكافــؤ الفــرص واملســاواة بــن الجنســن وعــزز مــن مفاهيــم الشــفافية والنزاهــة 

والحاكميــة الرشــيدة، وأتــاح لهــن فــرص متســاوية مــع زمائهــن الرجــال للمنافســة يف شــغل هــذه الوظائــف بنــاءاً عــى الخــرة 

والكفــاءة والقــدرة، وبعيــداً عــن املحســوبية والواســطة، وقــد أثبتــت النســاء عــى أنهــن قــادرات عــى تــويل مواقــع صنــع القــرار 

املختلفــة حيــث متّكــن وبجــدارة مــن الحصــول عــى وظيفتــن قياديتــن مــن بــن ثــاث وظائــف تــم اإلعــان عنهــا مؤخــراً.

وتنــص الفقــرة )أ( مــن املــادة )5( مــن النظــام عــى أنــه :”يقــوم أمــن عــام رئاســة الــوزراء بعــد التنســيق مــع املرجــع املختــص 

باإلعــان عــن الوظيفــة القياديــة الشــاغرة خــال مــدة ال تتجــاوز خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ شــغورها عــى املوقــع االلكــروين 

لــكل مــن رئاســة الــوزراء، والديــوان، والجهــة املعنيــة بالوظيفــة الشــاغرة والســفارات األردنيــة  ملــدة خمســة أيــام عمــل ويف 

صحيفتــن يوميتــن محليتــن مــن الصحــف األوســع إنتشــاراً وملــرة واحــدة خــال أيــام الــدوام الرســمي عــى أن يتضمــن اإلعــان 

متطلبــات إشــغال الوظيفــة ورشوطهــا املحــددة يف بطاقــة الوصــف الوظيفــي وتاريــخ بــدء تقديــم الطلــب وإنتهائــه.”

دراسة تحليل واقع حال املرأة يف قطاع الخدمة املدنية، وزارة تطوير القطاع العام، 2015.  )1(
https://bit.ly/2MoInfE لنص الكامل لنظام التعين عى الوظائف القيادية رقم )78( لعام 2019 وتعدياته  )2(

تاسعاً: النساء يف اإلدارة العليا يف القطاع العام
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وتتجــه الحكومــة نحــو مزيــد مــن اإلنصــاف للنســاء األردنيــات يف شــغل املواقــع القياديــة وإدارة الشــأن العــام، حيــث حافظــت 

النســاء عــى ذات النســبة يف عضويــة مجلــس أمنــاء املركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان )40% مــن أعضــاء املجلــس الســابق نســاء(، 

كــا تــم وألول مــرة تعيــن امــرأة كمنســقة عامــة حكوميــة لحقــوق اإلنســان يف رئاســة الــوزراء. ال ســيا وأن النســاء قــادرات عــى 

األداء املتميــز وتــرك بصــات إيجابيــة إســتناداً إىل مؤهاتهــن وخراتهــن، وإن إرشاكهــن مبواقــع صنــع القــرار سيســهم يف متهيــد 

الــدرب أمــام مزيــد مــن النســاء للوصــول إىل املشــاركة الفعالــة يف إدارة الشــأن العــام كمواطنــات قــادرات وعازمــات عــى تحمــل 

املســؤولية العامــة، متمتعــات بكامــل الحقــوق املكفولــة لهــن مبوجــب الدســتور األردين واملواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

وشــهد عــام 2019، تعيينــات لنســاء يف مواقــع قياديــة هامــة كتعيــن رئيســة ديــوان التريــع والــرأي )فــداء الحمــود(، وأمينــة 

عامــة لديــوان الخدمــة املدنيــة )بدريــة البلبيــي(، وأمينــة عامــة لــوزارة الخارجيــة )ســجى املجــايل(، واملهندســة جانــة عطيــات 

مديــرة عامــة للمؤسســة العامــة لإلســكان والتطويــر الحــري، واملهندســة وســام التهتمــوين أمينــة عامــة لــوزارة النقــل، وعــام 

2020 قــرر مجلــس الــوزراء يف جلســة 2020/2/19 تعيــن الدكتــورة نجــوى قبيــات أمينــة عامــة لــوزارة الربيــة والتعليــم بعــد 

إجتيازهــا املســابقة املقــررة للوظائــف القياديــة.
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عــى الرغــم مــن تفعيــل السياســات واآلليــات الوطنيــة التــي تعمــل عــى زيــادة املشــاركة االقتصاديــة للنســاء وتشــجيعهن عــى 

ريــادة األعــال، إال أن العديــد مــن األدبيــات، منهــا عــى ســببيل املثــال دراســة)1( املؤسســة األردنيــة لتطويــر املشــاريع االقتصاديــة 

ــدول  ــة بال ــن النســاء يف األردن هــو األقــل مقارن ــادي يف املراحــل املبكــرة ب ــن أن معــدل النشــاط الري الصــادرة عــام 2016، تب

العربيــة املجــاورة، حيــث أن 3.3% فقــط مــن النســاء األردنيــات منخرطــات يف أعــال أو بــدأن أعــال حديثــاً. 

ويؤثــر يف قــرار النســاء اإلنخــراط يف أعــال رياديــة عوامــل عــدة منهــا متوســط الدخــل لــكل فــرد، ونســبة البطالــة وامليــزات 

الوظيفيــة والجوانــب الثقافيــة، فيــا يعــزى الســبب الرئيــس لتوقــف األعــال لــدى معظــم النســاء اىل أن األعــال غــر مربحــة، 

واىل اإللتزامــات العائليــة، واىل صعوبــة الحصــول عــى متويــل، وتعقيــدات اإلجــراءات والسياســات الحكوميــة. 

ووفقــاً للدراســة، تركــز معظــم النســاء يف النشــاطات الرياديــة يف أنشــطة تجــارة خدمــة الزبائــن، وال يقمــن بتقديــم منتجــات 

جديــدة، كــا أن نســبة الصــادرات لديهــن منخفضــة، ويواجهــن منافســة شــديدة يف األســواق املحليــة، وبالتــايل تتوقــف غالبيــة 

األعــال بســبب عــدم ربحيتهــا، وأعربــت 42.3% مــن النســاء عــى أن" الخــوف مــن الفشــل" هــو ســبب يف منعهــن مــن إنشــاء 

األعــال، وأن فهــم وإدراك الــذات هــو أحــد أبــرز األســباب التــي تؤثــر عــى البــدء يف األعــال بالنســبة لهــن. 

2016 ،)JEDCO( دراسة ريادة النساء لأعال يف األردن، املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية  )1(

عارشاً: النساء يف غرف الصناعة والتجارة

بثينة جردانة

ناشــطة اجتاعيــة متميــزة وعملــت يف املجــال التطوعــي اىل أن توفيــت 

عــام 2014، حيــث كانــت رئيســة جمعيــة ســيدات األلفيــة الثالثــة، 

وعضــوة منتخبــة يف كل مــن املجلــس التنفيــذي لاتحــاد العــام للجمعيات 

الخريــة، الهيئــة اإلداريــة التحــاد الجمعيــات الخريــة ملحافظــة العاصمــة 

ــة  ــة رسه، وأمين ــه وأمين ــب في ــف واإلعــام والتدري ــة التثقي ورئيســة لجن

رس جمعيــة تنظيــم وحايــة األرسة ورئيســة لجنــة املــرأة فيهــا، وعضــوة 

يف اللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد النســايئ األردين العــام، وأمينــة رس االتحــاد 

ــت رئاســة االتحــاد النســايئ  ــام، وتول ــات األعــامل واملهــن، وســاهمت يف تأســيس االتحــاد النســايئ األردين الع ــي لصاحب الوطن

ــة. ــع دورات مؤقت األردين العــام ألرب

http://bit.ly/2JnAfY8 



110

النساء في الحياة السياسية والعامة                                                                                         القسم الثالث 

األردن بلد إستثامري جاذب لكن هنالك معيقات أمام النساء

موقــع األردن الجغــرايف الــذي يتوســط قــاريت أوروبــا وآســيا، واإلســتقرار الســيايس واألمنــي يف بيئــة محيطــة طالتهــا الراعــات 

ــة الوصــول اىل األســواق  ــة اىل تشــجيع اإلســتثار، وإمكاني ــاءات الهادف ــز واإلعف والنزاعــات، والتوجــه لأســواق الحــرة، والحواف

العامليــة، وإنشــاء املناطــق الحــرة والصناعيــة، وتوفــر املــوارد البريــة املؤهلــة واملدربــة، جميعهــا تدعــم أن يكــون األردن بلــد 

إســتثاري جــاذب، إال أن عوامــل عديــدة ومتشــابكة تجعــل تحقيــق هــذا الهــدف صعــب مــا مل يتــم إتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة 

بتذليــل كافــة العقبــات.

وتعتــر البروقراطيــة يف اإلجــراءات الحكوميــة وقوانــن اإلســتثار والرائــب والبنيــة التحتيــة مــن أهــم العقبــات التــي تواجــه 

املســتثمرين واملســتثمرات، فلــم يســاعد قانــون اإلســتثار لعــام 2014، كــا مل يقــدم قانــون رضيبة الدخــل لعــام 2014 ومجموعة 

القوانــن التــي تعنــى باإلســتثار والريبــة والطاقــة حلــوال لتجــاوز هــذه العقبــات بشــكل كامــل.

لقــد وضــع مــؤرش الفجــوة بــن الجنســن لعــام 2019، والصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي، األردن يف املركــز 138 مــن بــن 

153 دولــة؛ ومــن بــن أســباب ذلــك ضعــف املشــاركة السياســية واالقتصاديــة للنســاء، وبلغــت نســبة النســاء غــر النشــيطات 

إقتصاديــاً 85%، فعــى الرغــم مــن أن األردنيــات متعلــات ونســب األميــة بينهــن منخفضــة إال أن نســبة البطالــة ترتفــع بشــكل 

ــات ســوق  ــس فأعــى، مــا يدعــو إىل التســاؤل عــن مــدى موامئــة متطلب ــن شــهادة البكالوري ــايت يحمل ــن النســاء ال الفــت ب

العمــل ومخرجــات التعليــم، وأهميــة التوجــه إىل حلــول مختلفــة، مــن بينهــا التوجــه نحــو التدريــب املهنــي، والتشــغيل الــذايت.

وتعتــر بيئــة العمــل يف األردن بيئــة غــر صديقــة للنســاء، كــا أن الثقافــة املجتمعيــة الســائدة والصــورة النمطيــة تدفــع بالكثــر 

مــن النســاء إىل تفضيــل العمــل يف القطــاع العــام ويف مهــن بعينهــا كالتعليــم والصحــة، إضافــة إىل أن ضعــف الفــرص املســتحدثة 

مــن قطــاع العمــل املنظــم وزيــادة أعــداد العامــات غــر األردنيــات أدى إىل توجــه النســاء إىل العمــل غــر املنظــم الــذي تكــون 

فيــه رشوط العمــل الائــق يف أدىن مســتوياته. 

وتعــاين النســاء يف األردن مــن تحديــات ومعيقــات متعــددة ومتشــابكة تحــول دون مشــاركتهن االقتصاديــة الفاعلــة وتنعكــس 

ســلباً عــى االقتصــاد الوطنــي وعــى إمكانيــة تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وإن شــاركن فإنهــن ينســحن مــن ســوق 

العمــل مبكــراً مــا يحــد مــن وصولهــن إىل مواقــع صنــع القــرار، فلــم يتجــاوز التمثيــل النســايئ يف غــرف الصناعــة 7.9% ويف غــرف 

التجــارة 0.6% ويف النقابــات العاليــة 21%، كــا يشــكلن فقــط 7% مــن العاملــن يف اإلدارة العليــا يف القطــاع العــام)1(.

تضامن: 700 كلمة كافية لتشخيص واقع املشاركة االقتصادية للنساء يف األردن  )1(http://bit.ly/37OibTc 
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وتواجــه النســاء تحديــات ماثلــة، إن مل تكــن أكــر يف ريــادة األعــال، فلــم تتجــاوز نســبة الجمعيــات التعاونيــة النســائية يف 

األردن 6.5% مــن مجمــوع التعاونيــات، وعــى الرغــم مــن وجــود 113.4 ألــف مســتثمرة أردنيــة )أعــار الكثــر منهــن أقــل مــن 

18 عامــاً( وبنســبة 40.9% مــن مجمــوع املســتثمرين األفــراد يف البورصــة، إال أنهــن ميلكــن فقــط 5.8% مــن األســهم وقيمتهــا 794 

مليــون دينــار، ومتثيلهــن يف مجالــس إدارة الــركات ال يتجــاوز %22. 

وبلغــت نســبة النســاء الحاصــات عــى بطاقــات إئتــان 21% مــن مجمــوع حامــي البطاقــات، واملقرضــات مــن البنــوك حــوايل 

ــأن %16  ــا ب ــوك 27% مــن مجمــوع املودعــن، عل ــا بلغــت نســبة النســاء املودعــات يف البن 19% مــن مجمــوع املقرضــن، في

ــم، إزداد  ــراد يف األردن بالنســبة إىل دخله ــة األف ــاع مديوني ــة، وبســبب ارتف فقــط مــن النســاء يف األردن ميلكــن حســابات بنكي

إقــراض النســاء مــن مؤسســات اإلقــراض امليكرويــة، وإن كانــت هــذه املؤسســات تهــدف إىل متكــن النســاء إقتصاديــاً إال أنهــا مل 

تحقــق هدفهــا بالنســبة للعديــد مــن النســاء الــايت أصبحــن مهــددات بالحبــس ومنهــن مــن حبســن فعــاُ لتعرهــن يف ســداد 

قروضهــن)1(.  

هــذا وتعتــر األســباب الجذريــة والهيكليــة للتمييــز ضــد النســاء وعــدم املســاواة بــن الجنســن مــن أهــم معوقــات التمكــن 

االقتصــادي لهــن، فيحــق للــزوج منــع زوجتــه مــن العمــل مــا مل تشــرط ذلــك يف عقــد الــزواج، وتحــرم العديــد مــن النســاء مــن 

ــة  ــم تقاســم األمــوال املشــركة بــن الزوجــن يف حــال الطــاق أو اإلنفصــال، ويقمــن لوحدهــن باألعــال املنزلي املــراث، وال يت

واألعــال غــر مدفوعــة األجــر، مــا أدى إىل ترســيخ ظاهــرة "تأنيــث الفقــر" وظاهــرة "تأنيــث فقــر الوقــت"، فتتــدىن ملكيــة 

املــرأة األردنيــة لأمــوال غــر املنقولــة حيــث متتلــك النســاء 17% فقــط مــن األرايض و 24% منهــن ميتلكــن عقــارات ســكنية، كــا 

ــدد  ــث مل يتجــاوز ع ــة، حي ــة االجتاعي ــن بالحاي ــة، وال يتمتع ــروض الزراعي ــا الق ــا فيه ــوارد مب ــن الوصــول إىل امل ــن م ال يتمك

ــة  ــك النســاء حري ــدة ال متل ــه ويف حــاالت عدي ــة إىل أن ــوع املشــركن، إضاف ــن مجم ــي 28% م املشــركات يف الضــان االجتاع

التــرف مبــا متلكــه مــن أصــول ودخــل ومــوارد ماليــة عامــة)2(.

التمثيل النسايئ يف غرف الصناعة

ولقــد أظهــرت نتائــج انتخابــات أعضــاء مجالــس إدارة الغــرف الصناعيــة وإنتخابــات ممثــي القطاعــات الصناعيــة)3(، فــوز امــرأة 

واحــدة )الســيدة دميــا ســختيان( مبقعــد يف مجلــس إدارة غرفــة صناعــة عــان املكــون مــن تســعة أعضــاء وبنســبة 11.1%، كــا 

ــد املكــون أيضــاً مــن تســعة أعضــاء  ــة صناعــة إرب ــس إدارة غرف ــزة املــاح( مبقعــد يف مجل ــرأة واحــدة )الســيدة فاي ــازت ام ف

وبنســبة 11.1%، وفــازت امــرأة واحــدة أيضــاً )الســيدة دينــا خيــاط( مبقعــد يف مجلــس إدارة غرفــة صناعــة الزرقــاء املكــون مــن 

تســعة أعضــاء وبنســبة %11.1.

وترشــحت امــرأة واحــدة )الســيدة ريــم بغــدادي( إلنتخابــات ممثــي القطاعــات الصناعيــة عــن قطــاع صناعــة التعبئــة والتغليــف 

والــورق والكرتــون واللــوازم املكتبيــة، إال أنــه مل يحالفهــا الحــظ، وبالتــايل خلــت مقاعــد ممثــي القطاعــات الصناعيــة مــن أي 

متثيــل نســايئ.

تضامن: 700 كلمة كافية لتشخيص واقع املشاركة االقتصادية للنساء يف األردن  )1(

تضامن: النساء رشيكات يف الحياة االقتصادية خال جائحة كورونا وما بعدها  )2(

انتخابات غرف الصناعة، الهيئة املستقلة لإلنتخاب  )3(

http://bit.ly/37OibTc

http://bit.ly/3q16HSF 

https://bit.ly/3uvGIpF 
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ال متثيل نسايئ يف غرف التجارة

وأظهــرت النتائــج النهائيــة إلنتخابــات غــرف التجــارة وممثــي القطاعــات التجاريــة لعــام 2019، والتــي أعلنتهــا الهيئــة املســتقلة 

ــل  ــة مــن أي متثي ــة جــاءت خالي ــة تجاري ــس إدارة 16 غرف ــإن مجال ــايل ف ــن، وبالت ــوز املرشــحتن الوحيدت لإلنتخــاب)1(، عــدم ف

نســايئ.

بلــغ عــدد املرشــحن الــذي تــم قبــول ترشــحهم للغــرف التجاريــة 215 مــن بينهــم إمراتــن فقــط، املرشــحة مــي املعــر عــن غرفة 

تجــارة العقبــة واملرشــحة ناديــا الدجــاين عــن غرفــة تجــارة عــان، ومل يحالــف الحــظ أي منهــا.  

وال بــد للجهــات املعنيــة، الحكوميــة وغــر الحكوميــة العمــل عــى إزالــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء يف التريعــات خاصــة 

العاليــة منهــا، وتهيئــة البيئــة الصديقــة للمــرأة ليــس فقــط مــن أجــل الدخــول اىل ســوق العمــل، ولكــن أيضــاً مــن أجــل ريــادة 

األعــال ووصولهــن اىل مواقــع اإلدارة العليــا يف مختلــف القطاعــات، خاصــة وأن النســاء األردنيــات والشــابات تحديــداً ميلكــن 

املعرفــة العلميــة واملوهبــة والقــدرة عــى تــويل مناصــب إداريــة عليــا.

ــة  ــة يف منطق ــا نســاء باألغلبي ــي متلكه ــركات الت ــرأة يف قطــاع األعــال واإلدارة عــى أن نســبة ال ــر)2( امل ــد تقري ــد أك هــذا وق

الــرق األوســط وأفريقيــا بلغــت 3.7%، وهــي أدىن نســبة عامليــاً وتقــل كثــراً عــن املعــدل العاملــي والــذي يعــد بــدوره متدنيــاً 

ــغ %10.6.  والبال

إن العديــد مــن التحديــات واملعيقــات تواجــه النســاء األردنيــات، والنســاء يف املنطقــة العربيــة وتحــول دون وصولهــن ملواقــع 

اإلدارة العليــا يف مجــايل األعــال واإلدارة، وقــد اســتخدم التقريــر مصطلــح "الســقف الزجاجــي" للتعبــر عــن املعيقــات الخفيــة 

التــي تواجههــن، ومصطلــح "املتاهــة" للتعبــر عــن القنــوات واملســارات املعقــدة التــي عــى النســاء إجتيازهــا مقارنــة مــع الرجــال 

للتقــدم يف الســلم الوظيفــي.

فالتحديــات واملعيقــات التــي تواجــه النســاء لدخــول ســوق العمــل هــي ذاتهــا التــي تحد مــن تقدمهــن ووصولهــن ملواقــع اإلدارة 

العليــا، وعــى رأس هــذه التحديــات املســؤوليات املزدوجــة يف العمــل ورعايــة األرسة، ووجــود تريعــات متحيــزة ضــد النســاء، 

ــة املســتندة للثقافــة املســيئة للنســاء، وعــدم  ــذايت مــن تدريــب محــي أو خارجــي، والصــورة النمطي ــة التطــور ال وعــدم كفاي

وصولهــن للمــوارد والتمويــل والتشــبيك فيــا بينهــن.

كــا أن البيئــة املعاديــة للنســاء تفــرض عليهــن مواجهــة األفــكار الذكوريــة املحــددة مســبقاً عنهــن والتــي عــادة ال تكــون مرتبطــة 

ــن  ــايت لديه ــات باملخاطــر خاصــة املتزوجــات وال ــن عامــات محفوف ــن عــى أنه ــي، فالنســاء يصنف ــن الفعــي والحقيق بآدائه

أطفــال، وقــد ذكــرت إحــدى املديريــات التونســيات يف التقريــر بأنــه "تســتطيع أن تفشــل إن كنــت رجــاً، ولكنــك ال تســتطيع 

إن كنــت امــرأة".

انتخابات غرف التجارة، الهيئة املستقلة لإلنتخاب  )1(

تقرير »املرأة يف قطاع األعال واإلدارة: اكتساب الزخم يف منطقة الرق األوسط وشال أفريقيا«، منظمة العمل الدولية، 2016  )2(
https://bit.ly/3kpGjRc 

http://bit.ly/3bAkoCJ 
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https://bit.ly/3qTYHE9 

أظهــرت دراســة)1( أجريــت يف نهايــة عــام 2015 بــأن النســاء يشــغلن 21% مــن املناصــب التنفيذيــة العليــا يف الــركات املســاهمة 

العامــة، وأن هنالــك إختافــات يف نســبة التمثيــل النســايئ يف مجالــس اإلدارة تبعــاً للقطاعــات االقتصاديــة املختلفــة، وتعتــر نســبة 

التمثيــل النســايئ يف مجالــس إدارة الــركات األردنيــة ضمــن أدىن املعــدالت العربيــة والعامليــة.

وشــملت الدراســة 237 رشكــة مدرجــة يف بورصــة عــان، وصــل مجمــوع أعضــاء مجالــس إدارتهــا 1866 عضــواً، وكان يف 53 رشكــة 

)22.3% مــن مجــوع الــركات( منهــا متثيــل نســايئ يف مجالــس إدارتهــا.

وبينــت الدراســة بــأن أعــى متثيــل نســايئ يف مجالــس إدارة الــركات املصنفــة كان ضمــن القطــاع الخدمــايت الصحــي وبنســبة 

10.7%، ووصلــت أدىن نســبة متثيــل للنســاء وهــي 4% يف رشكات قطــاع الخدمــات املاليــة، ومل يكــن هنالــك أي متثيــل نســايئ يف 

مجالــس إدارة كل مــن قطاعــات الهندســة واالتصــاالت والتكنولوجيــا.

أداء الركات التي يوجد متثيل نسايئ يف مجالس إدارتها أفضل من تلك التي ال يوجد بها

فقــد بلــغ معــدل العائــد عــى األصــول )ROA( للــركات املســاهمة العامــة املدرجــة يف بورصــة عــان والتــي ال يوجــد بهــا متثيــل 

نســايئ يف مجالــس إدارتهــا 0.99%، بينــا وصــل اىل 3.03% لــدى الــركات التــي يف مجالــس إدارتهــا متثيــل نســايئ )امــرأة واحــدة 

عــى األقــل(، وهــي تقريبــاً النتائــج ذاتهــا التــي أظهرتهــا الدراســة للســنوات الســابقة 2011 و2010 و2009.

وضمــن هــذا التقريــر ركــز الدراســة عــى أبعــاد رئيســية هــي درجــة مشــاركة املــرأة يف مجالــس اإلدارة واملناصــب العليــا لصنــع 

القــرار يف الــركات، وأهميــة وقيمــة وجــود التمثيــل النســايئ عندمــا يشــغلن مناصــب؛ مثــل عضويــة مجالــس اإلدارة أو اإلدارة 

التنفيذيــة العليــا، وبعــض التحديــات التــي تواجههــا املــرأة يف الوصــول إىل مثــل مناصــب صنــاع القــرار العليــا يف الــركات.

23% من الركات املساهمة الخاصة يوجد يف مجالس إدارتها متثيل نسايئ

كــا أظهــرت الدراســة لحــوايل 930 رشكــة مســاهمة خاصــة بــأن عــدد الســيدات الــايت يشــغلن منصــب عضــو مجلــس إدارة 

بحــدود 9.1%، ونســبة الــركات التــي تــرأس مجالســها نســاء بلغــت 2.5-5%، فيــا مل يكــن لــدى 717 رشكــة )77% مــن مجمــوع 

الــركات( أي متثيــل نســايئ يف مجالــس إدارتهــا

دراسة “أثر التمثيل النسايئ يف مجالس إدارات الركات عى اآلداء االقتصادي للركات يف األردن”، بيت الحوكمة  )1(

 األردين للتدريب، 2015،

حادي عر: النساء يف القطاع الخاص
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قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

إن الوضــع الحــايل ال زال يشــر إىل هيمنــة ذكوريــة واضحــة عــى قطــاع التكنولوجيــا واإلتصــاالت، ســينتج عنــه برمجيــات وأدوات 

ــة  ــة يف التنمي ــة املســتقبل ويف املســاهمة الفعلي ــا اإلحتياجــات الخاصــة بالنســاء، وســتكون مشــاركتهن يف صناع ــى فيه ال تُراع

املســتدامة وتحســن أوضاعهــن مــن خــال أكــر القطاعــات منــواً، كأنــه درب مــن الخيــال مــا مل يتــم إتخــاذ التدابــر والخطــوات 

الازمــة إلدماجهــن يف مختلــف املراحــل التــي متــر بهــا إبتــداءاً مــن اإلبتــكار وإنتهــاءاً باإلســتخدام والوصــول إىل مواقــع صنــع 

القــرار.

وأشــار آخــر مســح أجرتــه جمعيــة رشكات تقنيــة املعلومــات واإلتصــاالت “إنتــاج”)1( إىل أن النســاء يشــكلن حــوايل %28 )4702 

موظفــة( مــن العاملــن يف قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات البالــغ عددهــم 16793 موظفــة وموظــف، يف حــن كانــت 

ــح  ــب مس ــام 2011 حس ــوايل( ع ــى الت ــال )15%، 85% ع ــن الرج ــن م ــه بالعامل ــا مقارن ــاع التكنولوجي ــات يف قط ــبة العام نس

إســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واإلتصــاالت داخــل املنــازل لعــام 2011 والصــادر عــن دائــرة اإلحصــاءات العامــة.

قطاع البنوك

بلــغ عــدد موظفــي وموظفــات البنــوك)2( لعاملــة يف األردن بلــغ 20582 منهــم 13461 موظفــاً وبنســبة 65.4%، و 7121 موظفــة 

ويشــكلن مــا نســبته 34.6%، وذلــك حتــى نهايــة عــام 2017 )بإســتثناء البنــك االســتثاري(.

إن التمثيــل النســايئ يف قطــاع البنــوك يف األردن يعتــر مــن أعــى النســب، فمــن بــن كل ثاثــة موظفــن هنالــك موظفــة واحــدة 

تعمــل يف أحــد البنــوك الـــ 25 املنتــرة يف اململكــة، األردنيــة منهــا واألجنبيــة.

ومــن حيــث املســتوى التعليمــي، فقــد بــن التقريــر بــأن 71.8% مــن املوظفــن ذكــوراً وإناثــاً يحملــون شــهادة الدبلــوم العــايل 

ــة(، و 7.1% مســتواهم  ــاً وموظف ــوم )2182 موظف ــون شــهادة الدبل ــة(، و 10.6% يحمل ــاً وموظف ــس )14776 موظف أو البكالوري

ــة(، و %3.8  ــاً وموظف ــتر )1322 موظف ــهادة املاجس ــون ش ــة(، و 6.4% يحمل ــاً وموظف ــي )1458 موظف ــي دون التوجيه التعليم

ــوارة )57 موظفــاً وموظفــة(. ــون شــهادة الدكت ــون شــهادة التوجيهــي )787 موظفــاً وموظفــة(، وأخــراً 0.3% يحمل يحمل

وبحســب الفئــات العمريــة، فــإن 66.6% مــن املوظفــن واملوظفــات أعارهــم مــا بــن 25-39 عامــاً )13700 موظفــاً وموظفــة(، 

و 23.7% منهــم أعارهــم مــا بــن 40-59 عامــاً )4878 موظفــاً وموظفــة(، و 9.4% منهــم أعارهــم أقــل مــن 25 عامــاً )1932 

موظفــن وموظفــات(، وأخــراً 0.3% منهــم أعارهــم تزيــد عــن 60 عامــاً )72 موظفــاً وموظفــة(.

موقع جمعية رشكات تقنية املعلومات واالتصاالت »إنتاج« عى االنرنت  )1(

التقرير السنوي لعام 2017، جمعية البنوك يف األردن  )2(

https://bit.ly/3bS0i7h 

http://bit.ly/31snSQw 
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وحســب الحالــة االجتاعيــة، فــإن 63.2% مــن املوظفــن واملوظفــات متزوجــون ومتزوجــات )13003 موظفــاً وموظفــة(، و %36.8 

منهــم عازبــون وعازبــات )7579 موظفــاً وموظفــة(.

ــوك  ــة للبن ــب التابع ــز التدري ــة يف مراك ــة يف دورات تدريبي ــاركت 12827 موظف ــد ش ــة، فق ــدرات الوظيفي ــاء الق ــال بن ويف مج

نفســها )25192 موظفــاً مــن الذكــور(، و 1896 موظفــات شــاركن يف دورات تدريبيــة يف مراكــز تدريــب محليــة )4785 موظفــاً 

مــن الذكــور(، فيــا شــاركت 80 موظفــة يف دورات تدريبيــة خــارج األردن )297 موظفــاً مــن الذكــور(. علــاً بــأن أي موظــف أو 

موظفــة قــد يكــون شارك/شــاركت يف أكــر مــن دورة تدريبيــة.

يشــار اىل أن نســبة التمثيــل النســايئ يف مجلــس إدارة جمعيــة البنــوك يف األردن لعــام 2018 هــي 10%، حيــث يتكــون املجلــس 

مــن 10 أعضــاء مــن بينهــم ســيدة واحــدة )نــور جــرار()1(.

ياحظ بأن التقارير الاحقة للجمعية )2018 – 2019( جاءت خالية من كافة التفاصيل املتعلقة باملوارد البرية، األمر الذي يعد تراجعاً غر مرر، وتأمل أن  )1(

تتضمن تقارير جمعية البنوك يف األردن مستقباً، معلومات مفصلة حسب الجنس حول الحالة اإلجتاعية واملؤهات العلمية والفئات العمرية والتوزيع  

الجغرايف، ألهمية ذلك يف تحليل ودراسة توجهات اإلناث الخاصة بالتشغيل وملعرفة التحديات واملعيقات التي تحول دون مشاركتهن بصورة أكر.  

ــل يف  ــت للعم ــس، إنتقل ــة التدري ــا يف مهن ــن عمله ــام م ــد ع بع

ــا  ــن عمله ــا أن تســتقيل م ــام 1957، وكان عليه ــريب ع ــك الع البن

ــم  ــريب ومعظ ــك الع ــام البن ــا ألن نظ ــبب زواجه ــام 1964 بس ع

أنظمــة البنــوك الخاصــة آنــذاك مل تكــن تســمح للمــرأة املتزوجــة 

ــه. ــتمرار في ــل أو اإلس بالعم

وبــادرت مــع زمــاء وزميــات لهــا يعملــون يف عــدد مــن البنــوك 

األردنيــة اىل العمــل مــن أجــل إنشــاء نقابــة للعاملــن والعامــات 

يف املصــارف للدفــاع عــن الحقــوق، وللعمــل عــى إنهــاء مظاهــر 

التمييــز ضــد املــرأة، 

ــة عــام 1961 تقدمــت مــع عــدد مــن املؤسســات واملؤسســن )خمــس نســاء وخمســة عــر  وحــن تــم رفــض تســجيل النقاب

ــة والعمــل  ــا التــي أنصفتهــم وقــررت إلغــاء قــرار وزارة الشــؤون االجتاعي رجــاً(، بطعــن قانــوين أمــام محكمــة العــدل العلي

)هكــذا كان إســمها يف ذلــك الوقــت( القــايض برفــض تســجيل النقابــة، وهكــذا ولــدت واحــدة مــن أهــم النقابــات العاليــة يف 

األردن، والتــي أســهمت يف اإلعــراف بحقــوق العامــات وبأهميــة إلغــاء مظاهــر التمييــز ضدهــن يف أماكــن العمــل.

ليىل بقييل – إمرأة نقابية وريادية فريدة
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إنتقلــت ليــى للعمــل يف البنــك املركــزي األردين الــذي بــارش أعالــه عــام 1964، فكانــت أول موظفــة متزوجــة تعمــل يف البنــك 

املركــزي، ومــن بــن عــدد قليــل جــداً مــن النســاء العامــات يف هــذا املجــال. نجاحهــا يف عملهــا ومكانتهــا املتميــزة ونشــاطها 

الدائــم حفــز عــدد مــن أخواتهــا وزمياتهــا وجاراتهــا إلختيــار العمــل يف القطــاع املــايل واملــريف، وكانــت أمهــا قــد لعبــت دوراً 

هامــاً يف تشــجيعها عــى الدراســة والعمــل.

ــن  ــا م ــي متكنه ــة الت ــهيات الروري ــاب التس ــبب غي ــا بس ــن عمله ــتقالة م ــث لإلس ــا الثال ــت مبولوده ــد أن رزق ــرت بع اضط

التوفيــق بــن مســؤولياتها املهنيــة ومســؤولياتها كأم، ولكنهــا مهــدت الطريــق الوعــر وعملــت مــن أجــل تذليــل العقبــات أمــام 

ــة يف هــذا املجــال. ــب النســاء والحركــة العالي مطال
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بــدأ عمــل النســاء يف القــوات املســلحة األردنيــة عــام 1950 كمعلــات يف مــدارس الربيــة والتعليــم والثقافــة العســكرية حيــث، 

تديــر املــدارس نخبــة نســائية مؤهلــة مــن حيــث التحصيــل األكادميــي أو الخــرات العمليــة والعلميــة.  

ويف عــام 1962 تأسســت كليــة األمــرة منــى للتمريــض بهــدف إعــداد وتأهيــل الفتيــات األردنيــات للعمــل يف القــوات املســلحة 

األردنيــة يف مجــال الخدمــات الطبيــة والتمريضيــة واملهــن الطبيــة املســاعدة وقــد تــم تجنيــد الفــوج األول مــن خريجــي الكليــة 
عــام 1965 برتبــة مــازم أول وكان عددهــن انــذاك مثانيــة وذلــك للعمــل كإداريــات يف القــوات املســلحة.)1(

وقــد حرصــت القــوات املســلحة االردنيــة منــذ البدايــات عــى تحقيــق مبــدأ املســاواة بــن الذكــور واالنــاث بــن منتســيبيها فجــاء 

تأســيس مديريــة شــؤون املــرأة العســكرية ليســاهم يف رفــع وتطويــر دور املــرأة يف القــوات املســلحة االردنيــة .ويركــز عــى مبــدأ 

املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن الرجــل واملــرأة يف الحقــوق والواجبــات وذلــك مــن خــال توفــر التدريــب الــازم لهــن يف كافــة 

مجــاالت العمــل العســكري وتكليفهــن مبزيــد مــن املســؤوليات مــن اجــل الحصــول عــى فــرص متكافئــة للتفــوق والتميــز يف 

خدمــة الوطــن.

 )1(

ثاين عر: النساء يف القطاع العسكري واألمني

خريجات التمريض

 8 ترين الثاين 1969، خريجات من كلية األمرة منى للتمريض يقمن بأداء القسم بعد استام شهاداتهن من األمرة منى يف استاد الحسن الريايض يف عان ، األردن.

 .)Keystone / Getty Images (  تصوير  

تأسست الكلية يف عام 1962 وتم تخريج أول دفعة يف عام 1965. وهي تتبع حاليا للجناح العسكري يف جامعة مؤتة. 

  )1(

http://bit.ly/3aWAh7z 
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الدكتورة فلك الجمعاين أول امرأة تعن مبنصب لواء طبيب يف الجيش العريب

ــى بشــؤون املــرأة يف  ــدات لتُعن ــد املــرأة يف القــوات املســلحة أنشــأت عــام 1995 إدارة شــؤون املجن وبســبب التوســع يف تجني

القــوات املســلحة وقــد كانــت انطاقــة هــذه اإلدارة عــام 1993 مــن مكتــب ســمو األمــرة عائشــة بنــت الحســن بقصــد العنايــة 

بأمــور العامــات يف القــوات املســلحة األردنيــة مــن حيــث التدريــس والتأهيــل وتحســن أدائهــن.  

ــة  ــة جال ــه ورعاي ــينات كان لتوجي ــة الخمس ــذ بداي من

امللــك الحســن طيــب اللــه ثــراه الجهــود املثمــرة يف 

اســتخدام املــرأة يف القــوات املســلحة األردنيــة واملشــاركة 

الفعالــة والحقيقيــة يف البنــاء ودفــع عجلــة التنميــة 

الدفــاع عــن وطنهــا  تتحمــل مســؤولية  لأمــام، وأن 

ــا  ــامية مل تحرمه ــة اإلس ــة أن الريع ــا وخاص ــع أخيه م

ــزاً  ــة حاف ــاة املدني ــا يف الحي ــل، وكان نجاحه ــك العم ذل

للمســؤولن العســكرين يف القيــادة العامــة النخراطهــا يف 
صفوفهــم )1()2(

ــد  ــة القائ ــل جال ــن قب ــم املتواصــل م ــه والدع وبالتوجي

األعــى امللــك عبــد اللــه الثاين بن الحســن تــم تفعيل دور 

املــرأة العســكرية وتوجيههــا التوجيــه الصــادق بأعدادهــا 

وتأهيلهــا وتدريبهــا للقيــام بواجباتهــا، ووضعهــا يف املــكان 

الــذي يناســب طبيعتهــا، واألخــذ بيدهــا لتتخطــى الصعــاب، لتكــون قــادرة عــى تحمــل أعبــاء العمــل وأداء مهامهــا باقتــدار. 

املرأة يف القوات املسلحة، موقع القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية – الجيش العريب عى االنرنت  )1(

املرأة يف القوات املسلحة، موقع القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية – الجيش العريب عى االنرنت  )2(

وتأهيلهــا وتدريبهــا للقيــام بواجباتهــا، ووضعهــا يف املــكان الــذي يناســب طبيعتهــا، واألخــذ بيدهــا؛ لتتخطــى الصعــاب، ولتكــون 

قــادرة عــى تحمــل أعبــاء العمــل وأداء مهامهــا باقتــدار. 

  )1(

)2(

https://bit.ly/3r5Qlco 

https://bit.ly/3r5Qlco 
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الرطة النسائية

ــة  ــواة للرط ــن الن ــات ه ــب )6( فتي ــة بتدري ــت البداي ــام 1972، وكان ــائية ع ــة النس ــب الرط ــه لتدري ــت أول مدرس تأسس

النســائية. ويف عــام 1978 صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية باملوافقــة عــى إطــاق اســم األمــرة بســمه عــى مدرســة تدريــب 

الرطــة النســائية ليصبــح "معهــد األمــرة بســمه إلعــداد وتأهيــل الرطــة النســائية"، ويف عــام 1987 اســتحدثت قيــادة الرطــة 
النســائية فأصبــح معهــد األمــرة بســمه جــزءا مــن هــذه القيــادة بحيــث يرتبــط إداريــا بالقيــادة وفنيــاً بــإدارة التدريــب)1(. )2(

موقع مديرية األمن العام – إدارة الرطة النسائية عى االنرنت  )1(

موقع زمانكم  )2(

https://bit.ly/3sDPlNp 

https://bit.ly/3qwyBXZ 

الفكــرة بــدأت يف العــام 1971، ووفــق التحقيــق املنشــور، فقــد جــرى اإلعــان يف الصحــف عــن طلــب رشطــة نســائية فتقــدم 

عــدد محــدود ال يتجــاوز عــدد أصابــع اليــد، ومــع هــذا تــم اســتيعابهن وجــرى تدريبهــن يف كليــة التمريــض ملــدة 4 شــهور ثــم 

التحقــن برطــة املطــار.

كانــت املفاجــأة أن تقدمــت فتــاة خريجــة مــن جامعــة دمشــق وكانــت تعمــل يف اإلذاعــة، واســمها جولييــت قبعــن، مــا اعطــى 

)2(الفكــرة دفعــة قويــة، وقــد عينــت جولييــت قبعــن مديــرة لهــا، وتــرون صورتهــا أعــى يســار صــورة التحقيــق.  
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ويف عــام 2000 تولــت الرطــة النســائية منصــب مديــراً ملركــز إصــاح وتأهيــل النســاء، وإدارة املركــز كامــاً مــن الــكادر النســايئ، 

وشــاركت الرطــة النســائية بتنظيــم حركــة املــرور مــن خــال عملهــا يف إدارة الســر، ويف عــام 2001 صــدر قــرار تغيــر تســمية

"قيادة الرطة النسائية" لتصبح "إدارة الرطة النسائية" وارتبط معهد األمرة بسمه بها أدارياً وفنياً بإدارة التدريب)1(. 

وشــكل عــام 2002 أول فريــق موســيقى للرطــة النســائية تــم تشــكيله عــى مســتوى الــرق األوســط، ويف عــام 2006 شــاركت 

الرطــة النســائية بــإدارة البحــث الجنــايئ، وفتحــت شــواغر لتوليهــا املناصــب القياديــة يف مديريــة األمــن العــام، ورفعــت نســبة 

مشــاركة املــرأة العســكرية يف مهــام األمــم املتحــدة قــوات حفــظ األمــن والســام عــام 2013)2(. 

ويف عــام 2020 تــم إرشاك مرتبــات الرطــة النســائية بــدورات تنميــة املهــارات القياديــة واإلداريــة لتأهليهــن وتدريبهــن لتــويل 

مناصــب قياديــة، وتــم زيــادة عــدد املشــاركات يف قــوات حفــظ الســام مــن خــال تنفيــذ قــرار 1325)3(.  

موقع مديرية األمن العام – إدارة الرطة النسائية عى االنرنت  )1(

موقع مديرية األمن العام – إدارة الرطة النسائية عى االنرنت  )2(

موقع مديرية األمن العام – إدارة الرطة النسائية عى االنرنت  )3(

https://bit.ly/3sDPlN

https://bit.ly/3sDPlN

https://bit.ly/3sDPlN
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ــب  ــغالها املناص ــال إش ــن خ ــة م ــة والدولي ــرات اإلقليمي ــات واملؤمت ــل واإلجتاع ــتى املحاف ــة األردن يف ش ــرأة األردني ــل امل "متث

ــود  ــة يف الوف ــارك بفعالي ــفارات، وتش ــق يف الس ــة أو كملح ــية عامل ــية أو كدبلوماس ــات الدبلوماس ــة للبعث ــية كرئيس الدبلوماس

ــمية")1(.   الرس

ــد  ــز، فق ــول دون متيي ــة للقب ــرص عادل ــح ف ــن الجنســن، ومتن ــأ م ــن األكف ــم تعي ــايس يت ــاً ألحــكام نظــام الســلك الدبلوم ووفق

ارتفعــت نســبة املشــاركة الدبلوماســية للنســاء مــن 17% عــام 2009 اىل 18.4% عــام 2014 - ووصلــت اىل 20.2% عــام 2016 كــا 

ورد يف الــرد الحكومــي عــى إستفســارات اللجنــة األمميــة - وتبلــغ نســبة النســاء 31% يف العمــل اإلداري يف وزارة الخارجيــة منهــن 

33 رئيســة قســم.

وبحســب بيانــات وزارة الخارجيــة حتــى آذار 2014، فــإن النســاء يشــكلن 6.35% مــن الســفراء، و 10% مــن الــوزراء املفوضــن، 

و 6.5% مــن املستشــارين، و 20.6% مــن مناصــب الســكرتر األول، و 41.2% مــن مناصــب الســكرتر الثــاين، و 30% مــن مناصــب 

الســكرتر الثالــث، وأخــراً 18.8% مــن امللحقــن.

وبحسب آخر البيانات املنشورة)2(، فإن النساء يف السلك الدبلومايس يف كافة املستويات يشكلن 20.1%، والسفرات %10.2.

إن مطالبــات النســاء األردنيــات بإحــراز مزيــد مــن التقــدم ال زالــت قامئــة عــى الرغــم مــن املكانــة املتقدمــة التــي وصلــن اليهــا 

يف مجــايل الصحــة والتعليــم، خاصــة وأن العديــد مــن القضايــا بقيــت عالقــة كاملشــاركة اإلقتصاديــة املتدنيــة للنســاء والبطالــة 

املرتفعــة بــن الفتيــات والتفــاوت وعــدم اإلنصــاف يف األجــور بــن الجنســن، وضعــف التمثيــل النســايئ يف مواقــع صنــع القــرار 

ويف الحيــاة العامــة، والفجــوة القامئــة يف عــدد مــن املجــاالت األخــرى.

مــن حــق األردنيــات التمتــع باملواطنــة الكاملــة واملشــاركة الفعليــة يف مختلــف املجــاالت دون متييــز، عــى أســاس أنهــن رشيــكات 

يف صنــع مســتقبل زاهــر لهــن وألرسهــن ومجتمعهــن، فالذاكــرة التاريخيــة للحركــة النســائية يف األردن حافلــة باملحطــات املهمــة 

التــي تبــن مــدى تقــدم النســاء يف مختلــف املجــاالت.

ويف ظــل وجــود العديــد مــن الرتــب املتعلقــة بعمــل الدبلوماســيات )ســفرة/وزيرة مفوضــه/ ملحقــة دبلوماسية/ســكرتره أوىل/

ــاري  ــدم الحض ــن التق ــم م ــى الرغ ــر ع ــة التذك ــارصات بأصال ــاء مح ــت النس ــارة(، ال زال ــكرترة ثالثة/مستش ــكرترة ثانية/س س

وإندمــاج النســاء يف مختلــف املجــاالت كالسياســة والطــب والتعليــم ودخولهــن ســوق العمــل، حيــث أجــاز أعضــاء مجمــع اللغــة 

العربيــة يف القاهــرة بدورتــه الرابعــة واألربعــون "أن يوصــف املؤنــث بالتذكــر" فهــي عضــو أو مديــر أو رئيــس جلســة أو محــارض 

أو أســتاذ مســاعد أو نائــب، إال أن الباحــث رشــيد اإلدريــي يــرى "أن املذكــر قــد ال يكــون دامئــاً قرينــاً لأصالــة أو الفصاحــة، 

بــل قــد يأخــذ مكانــة التأنيــث أحيانــاً، معندمــا يبلــغ أعــى درجــات العلــم يســمى تســمية األنثــى، فيقــال لــه )عاَمــة( بــدالً مــن 

عــامل".

جاء ذلك يف التقرير الدوري السادس لأردن املقدم اىل لجنة القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( يف دورتها رقم 66 بتاريخ 2017/2/16 واملودع  )1(

لدى اللجنة األممية بتاريخ 2015/6/22.  

املؤرشات الجندرية لعام 2018، دائرة االحصاءات العامة، 2018  )2(

ثالث عر: النساء يف السلك الدبلومايس واملحافل الدولية

http://bit.ly/2QCchwu 



122

النساء في الحياة السياسية والعامة                                                                                         القسم الثالث 

وتتميــز اللغــة العربيــة عــن غرهــا مــن اللغــات، فتــاء التأنيــث التــي تســهل التفرقــة يف نــوع الجنــس شــهدت عنايــة مــن الباحثن 

ــاب، وتؤكــد "تضامــن" عــى  ــا الشــائكة التــي تكــر فيهــا األخطــاء مــن قبــل الكتَ ــاً خاصــة، وهــي مــن القضاي وأفــردوا لهــا كتب

أن النمطيــة والهيمنــة الذكوريــة عــى اللغــات بشــكل عــام أدت اىل عــدم إنصــاف للنســاء، ففــي بحــث للكاتــب بــول فــوريف 

عــام 1944 حــول عاقــة اللغــة باملــرأة يف املجتمعــات البدائيــة أشــار اىل "أن لغــة الرجــال ميكنهــا أن تكــون آداة للســيطرة عــىل 

النســاء، كــام هــو الحــال بالنســبة للســلطة التــي ميارســها متكلمــو اللغــة الفصحــى عــىل مــن يتكلمــون العاميــة".

ــة  ــام اللغ ــد لنظ ــاح والتجدي ــادرات اإلص ــاج يف مب ــو، باإلندم ــد النح ــة بقواع ــة الذكوري ــر النمطي ــة يف تغي ــاء أدور هام وللنس

العربيــة وقواعــد النحــو بشــكل خــاص والتــي إنطلقــت منــذ عرينيــات القــرن املــايض، لتتمكــن النســاء مــن التحــدث بأصواتهن.

أول سفرة يف األردن 

يشــار اىل أن أول امــرأة أردنيــة حصلــت عــى لقــب ســفرة 

ــاس  ــس ح ــت لوري ــا عين ــك عندم ــام 1969، وذل كان يف ع

ــم  ــدى األم ــأردن ل ــم ل ــدوب الدائ ــاعد املن ــب مس يف منص

املتحــدة، وإن كانــت مل تــرأس بعثــة دبلوماســية، علــامً 

بأنهــا كانــت رئيســة ملجلــس أمنــاء جمعيــة معهــد تضامــن 

ــابقاً. ــن" س ــاء األردين "تضام النس

وتعتــر دينــا قعــوار أول امــرأة عربيــة تتــوىل منصــب رئاســة 

مجلــس األمــن منــذ تأســيس منظمــة األمــم املتحــدة منــذ 

 70 عامــاً، وكانــت قبــل ذلــك تعمــل كمندوبــة لــأردن لــدى

ويف دراســة ملنظمــة املــرأة العربيــة تــم مــن خالهــا توثيــق عــدد مــن الرمــوز النســائية العربيــة الــايت عملــن أو يعملــن حاليــاً 

تحــت منظومــة األمــم املتحــدة، أشــارت اىل 64 شــخصية نســائية عربيــة مــن بينهــن 8 شــخصيات نســائية أردنيــة شــكلن مــا 

نســبته 12.5% منهــن)1(. 

ونعــر عــن إعتزازنــا وفخرنــا بجميــع الشــخصيات النســائية الــايت ورد ذكرهــن يف هــذه الدراســة والــايت مل يــرد ذكرهــن، خاصــة 

النســاء األردنيــات وهــن تغريــد حكمــت، دينــا قعــوار، رميــا خلــف، رميــا صــاح، ســيا بحــوث، لوريــس إحــاس، نــدى الناشــف، 

وهيفــاء أبــو غزالــة.

املرأة العربية يف األمم املتحدة، منظمة املرأة العربية، 2017  )1(

لوريس إحاس – أول سفرة يف األردن )مين الصورة(

األمــم املتحــدة، وهــي أيضــا ســادس إمــرأة تتــوىل هــذا املنصــب بعــد األمريكيــات ســامانثا بــاور، ولوكســمبورج ســيلفي لــوكاس، 

وليتوانيــا رميوانــدا مرموكايتــه، والنيجريــة يــو جــوي أوجــو، واألرجنتينيــة كريســتينا ماريــا بارســيفال.

http://bit.ly/3b1lND7 
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لوريس إحاس – أول سفرة يف األردن )مين الصورة(

فقــد تولــت تغريــد حكمــت منصــب رئيســة املحكمــة الجنائيــة 

ــة يف األردن  ــي أول قاضي ــدا )2009-2010(، وه ــة يف روان الدولي

)1996-2003(، حاصلــة عــى شــهادة املاجســتر يف القانــون مــن 

ــت محــارضة يف جامعــة Seton Hall يف  جامعــة دمشــق، وعمل

نيويــورك، وعضــوة يف مجلــس أمنــاء يف املؤسســة الدوليــة للنســاء 

القاضيــات بواشــنطن، وعضــوة يف املؤسســة األمريكيــة للقانــون 

الــدويل بواشــنطن، وعضــوة يف اللجنــة املركزيــة لعدالــة الجنــدر. 

وشغلت دينا قعوار موقع املمثل الدائم لأردن يف األمم املتحدة )2014-2016(، ومندوبة األردن يف مجلس األمن

)2015(، وهــي أول إمــرأة تــرأس مجلــس األمــن منــذ تأسيســه، ودرســت العاقــات الدوليــة يف جامعــة ميلــز كوليــدج والدراســات 

العليــا يف جامعــة هارفــارد، وكانــت ســفرة األردن يف منظمــة اليونيســكو )2002(، وتولــت رئاســة الوفــد األردين يف عضويتــه غــر 

الدامئــة يف مجلــس األمــن الــدويل )2015-2014(.

أمــا رميــا خلــف، فقــد شــغلت منصــب أمينــة تنفيذيــة ملنظمــة األســكوا )2010-2017(، وعملــت مســاعدة لأمــن العــام لأمــم 

ــدوق  ــس اإلستشــاري لصن ــت يف رئاســة املجل ــم املتحــدة اإلمنــايئ )2000-2006(، وعمل ــة لرنامــج األم ــرة إقليمي املتحــدة ومدي

األمــم املتحــدة للدميقراطيــة )2006-2007(، وأختــرت مــن قبــل صحيفــة الفايننشــال تاميــز كإحــدى الشــخصيات الخمســن األوىل 

يف العــامل التــي رســمت مامــح العقــد املــايض، وشــغلت عــدة مناصــب حكوميــة أردنيــة منهــا وزيــرة الصناعــة والتجــارة )1993-

1995(، ووزيــرة التخطيــط )1995-1998(، ونائبــة رئيــس الــوزراء )1999-2000(، وهــي حاصلــة عــى شــهادة الدكتــوراة يف علــم 

األنظمــة مــن جامعــة بورتلنــد يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

فيــا شــغلت رميــا صــالح منصــب نائــب املديــر التنفيــذي لليونيســيف )2004-2007(، وعملــت كممثلــة لليونيســيف يف بوركينــا 

فاســو )1992( ويف فيتنــام )1995(، وعملــت كمســؤولة عــن مــروع التعبئــة اإلجتاعيــة يف باكســتان )1987(، وشــغلت منصــب 

املديــرة اإلقليميــة ملكتــب غــرب ووســط أفريقيــا )1999(، وتــم تعيينهــا يف اللجنــة املســتقلة رفيعــة املســتوى املعنيــة بعمليــات 

الســام )2014(، وعملــت يف املنظــات غــر الحكوميــة يف القــدس كــا عملــت يف وزارة الربيــة والتعليــم يف األردن. 

وشــغلت ســيام بحــوث منصــب املديــرة املســاعدة ومديــرة املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة يف برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ 

ــت مستشــارة  ــورك )2016(، وكان ــة يف نيوي ــة دامئ ــم املتحــدة كمندوب ــدى األم ــة ل ــة الدامئ ــة األردني ــت يف البعث )2012(، وعمل

ــة يف  ــة املســاعدة ورئيســة قطــاع الشــؤون االجتاعي ــة العام ــاين )2003-2005(، وشــغلت منصــب األمين ــه الث ــد الل ــك عب للمل

ــة )2008(. جامعــة الــدول العربي
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أمــا لوريــس إحــالس، فهــي أول دبلوماســية أردنيــة يف األمــم املتحــدة، وعملــت مســاعدة لرئيــس البعثــة الدبلوماســية يف األمــم 

املتحــدة )1969(، ومثلــت األردن يف لجنــة الرامــج والتنســيق التابعــة لأمــم املتحــدة، وتولــت منصــب ممثلــة األمــم املتحــدة 

يف املغــرب، وتولــت منصــب ســفرة األردن يف نيويــورك، وأول إمــرأة تتقلــد وســام اإلســتقال ووســام الكوكــب، وهــي أول إمــرأة 

ــياحة  ــات الس ــة إخاقي ــواً يف لجن ــا عض ــم إنتخابه ــياحة، وت ــر الس ــارة لوزي ــت مستش ــوزراء، وعمل ــس ال ــارة لرئي ــل مستش تعم

التابعــة ملنظمــة الســياحة العامليــة.

فيــا عملــت نــدى الناشــف برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ منــذ عــام 1991، وتولــت منصــب املديــرة العامــة املســاعدة لقطــاع 

العلــوم االجتاعيــة واإلنســانية مبنظمــة اليونيســكو )2015(، وتــم تعيينهــا رئيســة لقســم الرنامــج اإلقليمــي يف املكتــب اإلقليمــي 

للــدول العربيــة التابــع لرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ )2005(، وشــغلت منصــب مديــرة املكتــب اإلقليمــي للــدول العربيــة يف 

منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام)2007(.

ــى  ــة ع ــرأة )1995-2007(، وهــي حاصل ــم املتحــدة للم ــة األم ــة ملنظم ــرة اإلقليمي ــة منصــب املدي ــو غزال ــاء أب وشــغلت هيف

شــهاديت دكتــوراة يف علــم النفــس والربيــة، وتشــغل حاليــاً منصــب األمينــة العامــة املســاعدة لجامعــة الــدول العربيــة يف قطــاع 

ــي لشــؤون األرسة )2007- ــة العامــة للمجلــس الوطن ــا األمين ــد مــن املناصــب يف األردن منه اإلعــام واالتصــال، وشــغلت العدي

ــار )2011-2012(، وعضــوة يف مجلــس األعيــان األردين )2007-2011(، وعملــت مبعوثــة لأمــن  2011(، ووزيــرة الســياحة واآلث

ــس  ــوة يف املجل ــة وعض ــرأة العربي ــة امل ــأردن يف منظم ــة ل ــدين )2013(، وممثل ــع امل ــة للمجتم ــدول العربي ــة ال ــام لجامع الع

ــذي للمنظمــة. التنفي
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ــادرات اإلصــاح الســيايس والدميقراطــي يف األردن، وكان لهــن أدوراً هامــة يف املشــاركة وصياغــة  شــاركت النســاء يف معظــم مب

هــذه املبــادرات وبلورتهــا والعمــل عــى تنفيذهــا، وضــان مراعاتهــا للمســاواة بــن الجنســن يف مختلــف املجــاالت، السياســية، 

االقتصاديــة، االجتاعيــة والثقافيــة. 

وتالياً أهم هذه املبادرات: 

)1) امليثاق الوطني األردين:

ــة  ــواً برئاس ــن 60 عض ــة م ــي يف 1990/4/9 مكون ــاق الوطن ــة امليث ــة لصياغ ــة امللكي ــكيل اللجن ــة بتش ــدرت اإلرادة امللكي  ص

دولــة الســيد احمــد عبيــدات رئيــس الــوزراء، وجمعــت مختلــف التيــارات واالتجاهــات السياســية والفكريــة والدينيــة والرملانيــة 

ــاق. ــة، إلطــاق حــوار للوصــول اىل القوســم املشــركة التــي يرتكــز عليهــا امليث ــة والهمني والثقافي

وشــكلت النســاء مــا نســبته 6.6% مــن أعضــاء اللجنــة، حيــث كان هنالــك أربــع نســاء وهــن ليــى رشف، أســمى خــر، منــى 

شــقر وعيــدة املطلــق.

ــة  ــق املســاواة والعدال ــّص عــى تحقي ــن، ون ــاِت األساســية، وأكــد عــى رضورة احــرام معتقــدات اآلخري ــاُق الحري ــَن امليث وَضِم

وتكافــؤ الفــرص بــن املواطنــن، رجــاالً ونســاء، وجعــل رابطــة املواطنــة األســاَس الــذي تقــوم عليــه الصلــة بــن جميــع األردنيــن.

ــات النهــج  ــع مــن ضان ــد الراب ــث ورد يف البن ــاث، حي ــن الذكــور واإلن ــا ب ــم النــص رصاحــة عــى املســاواة م وللمــرة األوىل يت

ــة  ــزام بتحقيــق املســاواة والعدال ــة السياســية االلت ــات النهــج الدميقراطــي وتحقيــق التعددي ــأن مــن أهــم ضان الدميقراطــي ب

ــز. ــن املواطنــن رجــاالً ونســاءاً دون متيي ــؤ الفــرص ب وتكاف

)2) اللجنة امللكية لحقوق اإلنسان: 

ــكيل  ــدة لتش ــرؤوف الرواب ــد ال ــيد عب ــوزراء الس ــس ال ــالة اىل رئي ــاين رس ــه الث ــك عبدالل ــة املل ــه جال ــخ 2000/3/23 وج بتاري

لجنــة ملكيــة لحقــوق اإلنســان، بهــدف تعزيــز هــذه الحقــوق، وإجــراء الدراســات الجــادة املعمقــة للتريعــات واإلجــراءات، 

ــك  ــا وذل ــا وصون ــهم يف حايته ــي تس ــات الت ــع التوصي ــوق، ووض ــذه الحق ــل به ــع الكام ــول دون التمت ــي تح ــات الت واملارس

ــان. ــوق اإلنس ــق حق ــتناد إىل مواثي باالس

وترأســت اللجنــة جالــة امللكــة رانيــا العبداللــه وكان مــن بــن أعضائهــا أحمــد عبيــدات ومــن النســاء أســمى خــر التــي أشــارت 

ــاء  ــأنها اع ــن ش ــر م ــراءات وتداب ــو اج ــكار نح ــات واف ــراح توصي ــة الق ــة حقيقي ــة فرص ــيكون مبثاب ــة س ــكيل اللجن اىل ان تش

حقــوق االنســان يف مجتمــع حضــاري متمــدن تســوده روح العدالــة واملســاواة والتســامح مشــرة اىل ان اللجنــة مدعــوة لاتصــال 

والتعــاون مــع كافــة قطاعــات املجتمــع االردين الرســمي والشــعبي ومنظــات وهيئــات حقــوق االنســان لتطويــر التــزام االردن 

نحــو هــذه الحقــوق كــا هــو وارد يف الدســتور االردين والتريعــات التــي كفلــت حقــوق االنســان االردين.

رابع عر: النساء يف مبادرات اإلصالح السيايس والحوارات الوطنية
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)3) مبادرة األردن أوالً:

 بتاريــخ 2002/10/30 وجــه جالــة امللــك عبداللــه الثــاين رســالة ملكيــة اىل دولــة رئيــس الــوزراء الســيد عــي أبــو الراغــب، أكــد 

فيهــا عــى أن إطــاق شــعار "األردن أوال" هــي خطــة عملنــا التــي مــن شــأنها أن تصهــر األردنيــن واألردنيــات يف نســيج اجتاعــي 

ــة  ــة والدميقراطي ــن الحري ــاخ م ــامهم يف من ــم وإس ــم وعروبته ــزاز بوطنيته ــم واالعت ــاء لوطنه ــهم باالنت ــز حس ــد، يحف موح

والتعدديــة والتســامح والعدالــة االجتاعيــة. ومــن هــذا املنطلــق فقــد كان مــن الحتمــي يف الجوهــر أن نتشــارك يف القناعــة، كــا 

يف وحــدة الهــدف بــأن "األردن أوال" هــو أكــر مــن شــعار، بــل هــو مبــدأ وطنــي نريــد تكريســه نهــج عمــل ومارســة يوميــة 

لــكل أردين وأردنيــة آمــَن بهــذا الوطــن موئــا وحضنــا دافئــا ومســتقبا واعــدا وســعى إىل تحقيــق ذاتــه عــر وطنــه، ليــس مــن 

خــال والءات خارجيــة، مهــا كانــت غاياتهــا أو أهدافهــا.

وتــم تشــكيل هيئــة وطنيــة لبحــث الســبل وآليــات العمــل التــي توصــل رســالة "األردن أوالُ" وترســيخ هــذه الفكــرة يف املارســة 

اليوميــة ويف مختلــف أركان املجتمــع الربويــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة والتنمويــة.

وضمــت اللجنــة 31 عضــواً مــن بينهــم خمــس نســاء هــن، رويــدة معايطــة، صبحيــة املعــاين، ســيا بحــوث، ســهر العــي ورنــا 

الصبــاغ، حيــث شــكلت النســاء مــا نســبته %16.1.

ويشــار اىل أن هــذه املبــادرة وألول مــرة أقــرت مبــدأ الكوتــا النســائية يف انتخابــات مجلــس النــواب، حيــث نصــت الوثيقــة عــى 

ــاً وترشــيحاً  ــة كــا تراعــي متكــن املــرأة مــن املشــاركة انتخاب ــة السياســية والحزبي ــن االنتخــاب هــدف التنمي أن "تراعــي قوان

وضــان وصــول ســيدات اىل الرملــان / الكوتــا النســائية عــى ان تكــون بصــور مؤقتــة وانتقاليــة.

)4) األجندة الوطنية :

ــاً  ــز داعي ــوزراء الســيد فيصــل الفاي ــس ال ــة رئي ــة اىل دول ــالة ملكي ــاين رس ــه الث ــك عبدالل ــة املل ــخ 2005/2/9 وجــه جال  بتاري

ــع  ــات املجتم ــة ومؤسس ــس االم ــة ومجل ــن الحكوم ــن ع ــمل ممثل ــع تش ــن املجتم ــعة م ــات واس ــم فئ ــة تض ــكيل لجن اىل تش

املــدين والقطــاع الخــاص واالعــام للعمــل عــى تنســيق الجهــود والصياغــة الكليــة لاجنــدة الوطنيــة واعتــاد محاورهــا الرئيســية 

وتشــكيل لجــان لوضــع االولويــات للقطاعــات املختلفــة يف كافــة املجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة واالرشاف عــى 

ــم اســتكال هــذه  ــوارد املتاحــة عــى ان يت ــا البعــض ضمــن امل ــع بعضه ــة م ــات الوطني ــن انســجام االولوي ــد م ــا والتاك عمله

ــول مــن عــام 2005. ــول شــهر ايل الجهــود جميعهــا بحل

األجنــدة الوطنيــة هــي جهــد أردين مجتمعــي بامتيــاز، شــارك يف إعدادهــا حــوايل 450 أردنيــا وأردنيــة مــن مختلــف األطيــاف 

السياســية واالقتصاديــة واملجتمعيــة؛ مــن أحــزاب وأعضــاء يف مجلــي النــواب واألعيــان، ومــن القطاع الخــاص واإلعــام ومنظات 

املجتمــع املــدين، وخــراء يف االختصاصــات كافــة. 
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ــري ود.  ــر امل ــة طاه ــت دول ــي ضم ــرة، والت ــية املصغ ــة السياس ــل اللجن ــن قب ــا م ــيايس، كُتب ــقها الس ــدة” وش ــة “األجن مقدم

ــات ود. مصطفــى حارنــة وغرهــم، مســتعينن بالســيد حســن أبــو رمــان للصياغــة اللغويــة. وكتــب الشــق  عبداللطيــف عربيّ

التريعــي األســتاذ طاهــر حكمــت، مســتعينا بلجنــة مــن القانونيــن األردنيــن. فيــا كتبــت املحــاور االقتصاديــة واالجتاعيــة 

ــدة”. األخــرى لجــان مختصــة، ورد اســم كل واحــد وواحــدة مــن أعضائهــا يف وثيقــة “األجن

وضمــت اللجنــة التوجيهيــة لأجنــدة الوطنيــة 27 عضــواُ برئاســة الدكتــور مــروان املعــر وضمــت خمــس نســاء هــن، الدكتــور 

رميــا خلــف، مهــا الخطيــب، نهــى املعايطــة، نــوال قاعــوري وناديــا بشــناق، وشــكلن 18.5% مــن أعضــاء اللجنــة.

)5) مبادرة "كلنا األردن":

 أطلــق جالــة امللــك عبداللــه الثــاين مبــادرة "كلنــا األردن" يف متــوز 2006 بهــدف تأســيس منظــور وطنــي شــامل يســتند إىل رؤى 

مشــركة بــن مكونــات املجتمــع األردين ، عــر مشــاركة واســعة وفاعلــة ، ليــس يف صياغــة بنيــة القــرارات العامــة ذات العاقــة 

ــا مــن هــذه القاعــدة  ــذ هــذه القــرارات ومتابعتهــا. وانطاق بالحــراك الوطنــي فحســب ، ولكــن أيضــا وباملقــدار نفســه ، تنفي

ــعبية  ــمية والش ــات الرس ــف القطاع ــل مختل ــة متث ــخصية وطني ــاركة 750 ش ــت مبش ــر املي ــدي يف البح ــاع التمهي ــد االجت ، عق

ــف  ــوارات والعص ــت للح ــة أسس ــة وطني ــد 15 أولوي ــه تحدي ــم خال ــدين وت ــع امل ــات املجتم ــة اىل مؤسس ــبابية ، باإلضاف والش

ــا األردن". الفكــري للمشــاركن يف امللتقــى الــذي عقــد يف 26 متــوز 2006 مــن اجــل إنجــاز وثيقــة "كلن

وبعــث جالــة امللــك" يف 5 آب "2006 برســالة اىل رئيــس الــوزراء الدكتــور معــروف البخيــت أكــد فيهــا عــى أنــه مــا تــم االتفــاق 

عليــه يف ملتقــى "كلنــا األردن" هــو برنامــج يتطلــب العمــل بــكل اإلمكانيــات والطاقــات لرجمتــه إىل واقــع ملمــوس ، وأن هــذا 

األمــر بــدوره يتطلــب مــن الحكومــة إعــداد خطــط زمنيــة لتنفيــذ كافــة السياســات والرامــج الصــادرة عــن امللتقــى ، وإعــداد 

ــذا  ــا به ــق عليه ــم التواف ــي ت ــية الت ــت الرئيس ــع الثواب ــجم م ــا ينس ــا ، ومب ــى أهميته ــد ع ــم التأكي ــي ت ــن الت ــاريع القوان مش

الخصــوص.

والتقــى جالــة امللــك عبداللــه الثــاين أعضــاء هيئــة "كلنــا األردن"، حيــث أكــد أن تشــكيل الهيئــة يهــدف إىل الحفــاظ عــى التوافق 

ــج  ــذ برنام ــة تنفي ــزه واســتمراريته ومتابع ــا األردن" وضــان تعزي ــى "كلن ــات ملتق ــه خــال اجتاع ــم تحقيق ــذي ت ــي ال الوطن

العمــل الصــادر عــن امللتقــى والتواصــل مــع جميــع فئــات وأطيــاف املجتمــع.

وتكونــت هيئــة "كلنــا األردن" مــن 26 عضــواً برئاســة رئيــس الــوزراء مــن بينهــم ثــاث نســاء هــن، الدكتــورة رميــا خلــف، أســمى 

خــر والدكتــورة هيفــاء أبــو غزالــة وبنســبة 11.5% مــن مجمــوع األعضــاء.
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)6) لجنة الحوار الوطني: 

تشــكلت لجنــة الحــوار الوطنــي األردين مطلــع مــارس/آذار 2011 بتوجيــه مــن جالــة امللــك عبداللــه الثــاين للحكومــة بــرورة 

إجــراء حــوار وطنــي حــول اإلصــاح الســيايس واالقتصــادي، وذلــك يف غمــرة املطالبــات باإلصاحــات السياســية والدســتورية التــي 

اجتاحــت الشــارع األردين منــذ نهايــة عــام 2010.

وشــكلت اللجنــة مــن قبــل حكومــة معــروف البخيــت وضمــت 53 عضــواً برئاســة رئيــس مجلــس األعيــان مــن بينهــم 4 نســاء 

هــن، أســمى خــر، مــي أبــو الســمن، آمنــه الزعبــي وفاطمــة أبــو عبطــة، وشــكلن مــا نســبته 7.5% مــن مجمــوع األعضــاء.

)7) اللجنة امللكية لتطوير الدستور: 

بتاريــخ 2011/4/26 عهــد جالــة امللــك عبداللــة الثــاين لرئيــس الــوزراء األســبق، أحمــد اللــوزي، برئاســة لجنــة ملكيــة مكلفــة 

مبراجعــة نصــوص الدســتور، للنظــر يف أي تعديــات دســتورية مامئــة لحــارض ومســتقبل األردن.

وقــال جالتــه ، يف رســالة وجههــا للــوزي، ان »اإلطــار العــام ملهمــة هــذه اللجنــة، هــو العمــل عــى كل مــا مــن شــأنه النهــوض 

بالحيــاة السياســية يف الســياق الدســتوري، عــى أن تأخــذ باالعتبــار مــا ســيصدر عــن لجنــة الحــوار الوطنــي مــن توصيــات متعلقــة 

بالتعديــات الدســتورية املرتبطــة بقانــوين االنتخــاب واألحــزاب، وأن غايتنــا مــن ذلــك كلــه هــو ترســيخ التــوازن بــن الســلطات، 

ــدوره التريعــي  ــام ب ــايب وصــوال إىل صيغــة دســتورية متكــن مجلــس األمــة مــن القي ــاألداء الســيايس الحــزيب والني ــاء ب واالرتق

والرقــايب بكفــاءة واســتقالية، باإلضافــة إىل تكريــس القضــاء حكــا مســتقا بــن مختلــف الســلطات والهيئــات واألطــراف، وأن 

يظــل مرفقــا مكتمــل البنــاء يف جميــع درجــات التقــايض وأشــكاله«. 

وتكونت اللجنة من 10 أعضاء مل يكن من بينهم أي امرأة.

)8) لجنة الحوار االقتصادي:

 بتاريــخ 2011/4/30 قــرر رئيــس الــوزراء الدكتــور معــروف البخيــت تشــكيل لجنــة الحــوار االقتصــادي للبحــث يف الفــرص املتاحة 

لتنميــة االقتصــاد الوطنــي وملواجهــة التحديــات يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة واملاليــة عــى قاعــدة الراكــة الوطنيــة بــن 

القطاعــن العــام والخــاص ووضــع خطــط قصــرة املــدى ومتوســطة املــدى لهــذه الغايــة .

ــه  ــور هــاين امللقــي مــن بينهــم امــرأة واحــدة وهــي جان ــر الصناعــة والتجــارة الدكت ــة 39 عضــواً برئاســة وزي وضمــت اللجن

ــبة %2.5.  ــات وبنس غني
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)9) لجنة منظومة النزاهة الوطنية:

 بتاريــخ 2014/2/2 كلــف جالــة امللــك عبداللــه الثــاين الدكتــور رجــايئ املعــر برئاســة لجنــة ملكيــة لتقييــم العمــل ومتابعــة 

اإلنجــاز فيــا يخــص الخطــة التنفيذيــة مليثــاق منظومــة النزاهــة الوطنيــة، والتــي وصفهــا جالتــه “بالعامــة الفارقــة يف مســرة 

اإلصــاح الشــامل، التــي تهــدف إىل توفــر حيــاة أفضــل لشــعبنا األيب مــن خــال تعزيــز النهــج الدميقراطــي، وإرســاء قيــم العدالــة 

واحــرام حقــوق املواطنــن وصــون حرياتهــم، ترســيخاً ملبــادئ النزاهــة التــي نســعى دومــاً ألن تُشــّكل ركائــز الحاكميــة الرشــيدة 

يف وطننــا العزيــز“.

وضمت اللجنة 8 أعضاء برئاسة الدكتور رجايئ املعر من بينهم امرأة واحدة وهي عبلة أبو علبه وبنسبة %12.5.

)10) اللجنة امللكية لتطوير الجهاز القضايئ: 

بتاريــخ 2016/10/18 عهــد جالــة امللــك عبداللــه الثــاين، إىل رئيــس الــوزراء األســبق، زيــد الرفاعــي، برئاســة لجنــة ملكيــة لتطويــر 

الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة القانون.

ــلطاتنا  ــا س ــذ تولين ــا من ــب اهتاماتن ــا ويف صل ــى رأس أولوياتن ــزال، ع ــا ي ــدوام، وم ــى ال ــاء ع ــد كان القض ــه "لق ــال جالت وق

الدســتورية، فهــو الركيــزة األساســية يف إحقــاق الحــق وإقامــة العــدل وحايــة الحقــوق وصــون الحريــات. والقضــاء هــو إحــدى 

الســلطات الثــاث التــي تقــوم عليهــا الدولــة األردنيــة، والتــي ترســخ مبــدأ ســيادة القانــون وتحقــق مبــادئ العدالــة واملســاواة 

والنزاهــة وتعــزز مــن الثقــة بســلطات الدولــة ومؤسســاتها. إن قيــاس تقــدم الــدول ورفعتهــا يعتمــد بشــكل رئيــس عــى اســتقال 

وكفــاءة الجهــاز القضــايئ العامــل فيهــا، وقدرتــه عــى العمــل ضمــن منظومــة متكاملــة مــع باقــي ســلطات الدولــة وأجهزتهــا 

املعنيــة برســيخ ســيادة القانــون؛ فالجميــع تحــت القانــون يعملــون يف ظلــه وإطــاره، ويتســاوون أمامــه، ويحتكمــون ألحكامــه، 

ويُطبــق القانــون عليهــم جميعــاً دون متييــز أو محابــاة، األمــر الــذي يجــذر قيــم العدالــة والنزاهــة واملواطنــة الفاعلــة."

ــوع  ــن مجم ــوب وبنســبة 6.6% م ــورة محاســن الجاغ ــرأة واحــدة هــي الدكت ــم ام ــن بينه ــن 15 عضــواً م ــة م ــت اللجن وتكون

ــاء. األعض

ويالحــظ مــن خــالل متابعــة مخرجــات مبــادرات اإلصــالح والحــوارات الوطنيــة بأنــه كلــام كانــت هنالــك متثيــالً نســائياً أعــىل يف 

عضويــة هــذه املبــادرات والحــوارات، كلــام كانــت مخرجاتهــا وتوصياتهــا أكــر مراعــاة للنــوع االجتامعــي.
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"منــذ أن تســلم جالــة امللــك عبــد اللــه الثــاين ســلطاته الدســتورية يف عــام 1999، أرىس جالتــه رؤيــة واضحــة لإلصــاح الشــامل 

ومســتقبل الدميقراطيــة يف األردن، ومــن خــال سلســلة مــن األوراق النقاشــية يســعى جالــة امللــك إىل تحفيــز حــوار وطنــي حــول 

مســرة اإلصــاح وعمليــة التحــول الدميوقراطــي التــي ميــر بهــا األردن، بهــدف بنــاء التوافــق، وتعزيــز املشــاركة الشــعبية يف صنــع 

القــرار، وإدامــة الزخــم البنــاء حــول عمليــة اإلصــاح")1(.

ــات  ــول اإلصاح ــي ح ــوار الوطن ــز الح ــدف اىل تحفي ــه( ته ــية )7 أوراق لتاريخ ــن األوراق النقاش ــلة م ــه سلس ــق جالت وأطل

ــاء  ــوان "مســرتنا نحــو بن ــة النقاشــية األوىل عن ــت الورق ــد حمل ــي يشــهدها األردن، وق ــة الت السياســية والتحــوالت الدميقراطي

الدميقراطيــة املتجــددة")2( بتاريــخ 2012/12/29، والورقــة النقاشــية الثانيــة بعنــوان "تطويــر نظامنــا الدميقراطــي لخدمــة جميــع 

ــخ  ــددة")4( تاري ــا املتج ــاح دميقراطيتن ــا لنج ــوان "أدوار تنتظرن ــة بعن ــية الثالث ــة النقاش ــخ 2013/1/16، والورق األردنين")3(بتاري

2013/3/2، أمــا الورقــة النقاشــية الرابعــة فقــد صــدرت بتاريــخ 2013/6/2 وحملــت عنــوان "نحــو متكــن دميقراطــي ومواطنــة 

ــة")5(. فاعل

وبتاريــخ 2014/10/13 صــدرت الورقــة النقاشــية الخامســة تحــت عنــوان "تعميــق التحــول الدميقراطــي: األهــداف، واملنجــزات، 

واألعــراف السياســية")6(، فيــا حملــت الورقــة النقاشــية عنــوان "ســيادة القانــون أســاس الدولــة املدنيــة")7( بتاريــخ 2016/10/16، 

ــة جوهــر  ــة التعليمي ــر العملي ــة وتطوي ــا البري ــاء قدراتن ــا " بن ــم وكان عنوانه ــة النقاشــية الســابعة عــى التعلي وركــزت الورق

نهضــة األمــة")8( بتاريــخ 2017/4/15.

ــف املجــاالت  ــات يف مختل ــة دور النســاء األردني ــث تشــديدها عــى أهمي ــن حي ــا م ــة األوراق النقاشــية جميعه وتكمــن أهمي

السياســية، واالقتصاديــة، واالجتاعيــة، والثقافيــة، وإعتبارهــن جــزءاً ال يتجــزأ مــن عمليــات اإلصــاح والتطويــر والتغيــر نحــو 

مســتقبل أفضــل، وأن عليهــن واجبــات ولهــن حقــوق تفرضهــا املواطنــة الفاعلــة وتدعمهــا الرؤيــة امللكيــة الثاقبــة والحكيمــة.

املوقع الرسمي لجالة امللك عبد الله الثاين عى االنرنت  )1(

النص الكامل للورقة النقاشية األوىل  )2(

النص الكامل للورقة النقاشية الثانية  )3(

النص الكامل للورقة النقاشية الثالثة  )4(

النص الكامل للورقة النقاشية الرابعة  )5(

النص الكامل للورقة النقاشية الخامسة  )6(

النص الكامل للورقة النقاشية السادسة  )7(

النص الكامل للورقة النقاشية السابعة  )8(
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لقد حرص جاللته من خالل الورقة النقاشية األوىل عىل تأكيد املساواة بني الجنسني حني قال : 

"لنتذكــر جميعــاً أننــا كأردنيــن وأردنيــات إخــوة وأخــوات متســاوون ويف مركــب واحــد، وأن وحدتنــا وإخاصنــا لهــذا البلــد يســمو 

ــد امللــي مــا هــو إال ترجمــة واضحــة ورصيحــة  ــن"، وهــذا التأكي فــوق كل إختــاف، ســواء أكان يف العــرق، أو األصــل، أو الدي

عــى أن الجميــع رشكاء يف هــذا الوطــن ورشكاء يف النهــوض بــه عــى كافــة املســتويات، وأن عــى النســاء األردنيــات مســؤوليات 

وتحديــات ال ميكــن القيــام بهــا ومواجهتهــا دون رشاكــة حقيقيــة مــع إخوتهــن مــن األردنيــن، فاملركــب واحــد وللســر فيــه نحــو 

اإلمــام والتقــدم بخطــوات متســارعة نحــو اإلصــاح واملارســة الدميقراطيــة ســتكون عــى الوجــه األمثــل بالتشــاركية مــا بــن نســاء 

األردن ورجالــه.

كــا شــدد جالتــه يف هــذه الورقــة النقاشــية األوىل عــى دعــوة الفائزيــن باإلنتخابــات الرملانيــة اىل إدراك أنهــم يتحملــون أمانــة 

عظيمــة وهــي "مســؤولية متثيــل جميــع األردنيــن واألردنيــات"، وهنــا يؤكــد جالتــه عــى مبــدأ آخــر ذات أهميــة مبنــي عــى 

قاعــدة أن النائــب / النائبــة ميثــل / متثــل جميــع أبنــاء الوطــن رجــاالً ونســاءاً، وال تقتــر عــى مناطــق محــددة أو فئــات معينــة 

مــن املجتمــع، فالنائبــات يحملــن همــوم جميــع املواطنــن واملواطنــات دون إســتثناء وكذلــك النــواب، وإن املســؤولية واإلمانــة 

تقتــي العمــل عــى مارســة األدوار التريعيــة والرقابيــة والخدماتيــة التــي تنصــف الجميــع وتزيــل بشــكل خــاص كافــة أشــكال 

التمييــز ضــد النســاء بتعديــل و / أو ســن التريعــات التمييزيــة وترســخ مبــدأ املســاواة بــن الجنســن.

ــخ  ــت بتاري ــي أجري ــر الت ــابع ع ــواب الس ــس الن ــة ملجل ــات الربملاني ــرب اإلنتخاب ــبة ق ــه ومبناس ــه يف حين ــث جاللت ــد ح وق

ــه: ــال جاللت ــث ق ــؤوليات حي ــل املس ــوق وتحم ــة الحق ــىل مامرس ــاءاً ع ــاالً ونس ــع رج 2013/1/23 الجمي

"كــا أدعــو املواطنــن واملواطنــات مــن أبنــاء وبنــات شــعبنا العزيــز لتبنــي املبــادئ واملارســات الدميقراطيــة التــي عرضتهــا للتــو، 

فهــي تشــكل إجتهــاداً لرســيخ ســلوكيات املواطنــة الصالحــة، املؤمنــة بالدميقراطيــة نهــج حيــاة".

وأشــار جالتــه يف الورقــة النقاشــية الثانيــة اىل متطلبــات التحــول الدميقراطــي الناجــح، فالوصــول اىل نظــام الحكومــات الرملانيــة 

الشــامل ترتكــز عــى الحاجــة اىل بــروز أحــزاب برملانيــة فاعلــة وقــادرة عــى التعبــر عــن مصالــح وهمــوم وأولويــات املجتمعــات 

ــر  ــة مــن خــال تطوي ــر األعــراف الرملاني ــاد، وتغي ــة والحي ــاز الحكومــي عــى أســس مــن املهني ــر عمــل الجه ــة، وتطوي املحلي

النظــام الداخــي ملجلــس النــواب لتعزيــز نهــج الحكومــات الرملانيــة.
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ومــن أجــل الوصــول اىل أحــزاب سياســية فاعلــة ذات برامــج وطنيــة قــادرة عــى بنــاء إئتافــات كــا قــال جالتــه، فــإن زيــادة 

ــة  ــة امللكي ــق الروي ــاهم يف تحقي ــرار ستس ــع الق ــع صن ــن اىل مواق ــية ووصوله ــزاب السياس ــاء يف األح ــراط النس ــيجع إنخ وتش

ــة الشــاملة. ــات الرملاني ــة الحكوم والتحــول اىل أنظم

وقد أشاد جاللته يف الورقة النقاشية الثالثة بنتائج اإلنتخابات الربملانية خاصة فوز )18) إمرأة حيث قال: 

"ويشــكل إنتخــاب )18) ســيدة مصــدر فخــر وإعتــزاز، فقــد ضمــت هــذه املجموعــة ثــالث ســيدات فــزن باإلنتخابــات، إحداهن 

ترأســت قامئــة وطنيــة، وإثنتــان عــن دوائــر فرديــة بالتنافــس، إضافــة إىل )15) ســيدة يصلــن ملجلــس النــواب بفضــل نظــام 

الكوتــا".

وأكد جالته عى: " كل مواطن ومواطنة، مارسة دور محوري لتعميق وتعزيز ثقافتنا الدميقراطية". 

وأمــل جالتــه:" بــأن تتقــدم عمليــة تشــكيل األحــزاب وتتطــور بــأرسع وتــرة ممكنــة خــال الســنوات القادمــة. وعليــه، فإننــي 

أشــجع جميــع أبنــاء وبنــات الوطــن عــى املشــاركة يف بنــاء منــط جديــد مــن األحــزاب الرامجيــة املَُمثِّلــة، والقامئــة عــى قواعــد 

شــعبية واســعة مــن أجــل مســتقبل أفضــل لنــا جميعــاً."

وقــد تحــدث جالتــه يف الورقــة النقاشــية الرابعــة عــن السياســة مبفهومهــا الواســع وهــي العمليــة التــي نناقــش مــن خالهــا 

القضايــا التــي تعنــي مجتمعنــا، وأضــاف جالتــه: "إن هــذه العمليــة ال تنحــرص يف القضايــا الوطنيــة التــي يتــم مناقشــتها تحــت 

قبــة مجلــس األمــة فقــط، بــل تشــمل القضايــا التــي متــس مجتمعاتنــا املحليــة وحياتنــا اليوميــة كمواطنــني، مثــل حــرص األهــايل 

عــىل نوعيــة التعليــم التــي يتلقاهــا أبناؤهــم وبناتهــم يف املــدارس، وهمــوم املواطنــني واملواطنــات إزاء قضايــا النقــل العــام، 

وغرهــا مــن الخدمــات العامــة"، كــا أكــد جالتــه عــى أهميــة مؤسســات املجتمــع املــدين يف تطويــر النهــج الدميقراطــي.

ــا  ــي بذله ــع الجهــود الت ــوم جمي ــال:" ونســتذكر الي ــة حيــث ق ــاة السياســية واملجتمعي ــة الحي ــه جهــود التنمي وقــد مثــن جالت

 العديــد مــن األردنيــن واألردنيــات شــيباً وشــباباً مــن رواد العمــل االجتاعــي مــن أجــل تنميــة حياتنــا السياســية واملجتمعيــة."

ومبناســبة إطــاق جالتــه لرنامــج التمكــن الدميقراطــي تحــت مظلــة صنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين للتنميــة أشــار اىل: "إنكــم 

إذ تقبلــون عــى هــذه املســؤولية، وتربــون مثــاالً يف ريــادة العمــل الســيايس واالجتاعــي واملــدين، وتســاهمون يف بنــاء أردن 

ــا  ــون أنن ــامل، وتثبت ــريب والع ــى مســتوى الوطــن الع ــاح ع ــص نج ــون قص ــم تصنع ــه، فإنك ــه وبنات ــع أبنائ ــوى لجمي أفضــل وأق

قــادرون عــى أخــذ زمــام املبــادرة وإنجــاح دميقراطيتنــا."
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ــا  ــن بينه ــدين وم ــع امل ــات املجتم ــه مؤسس ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــى أهمي ــة ع ــية الخامس ــة النقاش ــه يف الورق ــار جالت وأش

املؤسســات النســائية، حيــث قــال جالتــه: " قــد تضاعــف، وعــى مــدار الخمــس ســنوات املاضيــة، عــدد مؤسســات املجتمــع 

املــدين ليبلــغ اليــوم أكــر مــن 6000 مؤسســة. ونتطلــع الســتمرار هــذه املؤسســات يف بنــاء قدراتهــا وزيــادة فاعليتهــا وخدمــة 

ــي. ــب وطن ــر يف رســم السياســات والعمــل كرقي ــم، والتأث ــن وهمومه ــا املواطن قضاي

ومــا أســعدين، يف هــذا الســياق، هــو أن أكــر مــن 1000 فكــرة قــد تــم تقدميهــا خــال أول دورتــن مــن نوافــذ التمكــن الشــبايب 

ــة  ــت مظل ــايض تح ــران امل ــا يف حزي ــم إطاقه ــباب ت ــن الش ــادرة لتمك ــي مب ــي، وه ــن الدميقراط ــج التمك ــا برنام ــي يوفره الت

صنــدوق امللــك عبــد اللــه الثــاين للتنميــة. ومــن هــذه األفــكار مبــادرات بعــض الشــباب والشــابات مثــل الطالبــة فــرات امللــكاوي، 

التــي بــادرت لتطويــر مجلــس طلبــة منوذجــي ضمــن مدرســتها يف منطقــة عرجــان، يحــايك مجلــس النــواب ويقــوم عــى مبــادئ 

ومعايــر دميوقراطيــة ويتبنــى مفاهيــم مثــل الرامــج الحزبيــة، والحمــات االنتخابيــة، وقواعــد الســلوك، وضانــات االنتخابــات 

ــة ملحافظــة  ــثَّ عــر اإلذاعــات املحلي ــة الضمــور إلعــداد 12 حلقــة لرنامــج حــواري تفاعــي بُ ــة هني ــادرة الطالب ــة. ومب النزيه

الكــرك، ويهــدف إىل تبنــي أســلوب يعتمــد عــى حلــول عمليــة لقضايــا املجتمعــات املحليــة. ومبــادرة الشــاب محمــد العمــور 

التــي تعالــج ظاهــرة العنــف الجامعــي عــر جلســات حواريــة، ومقاطــع مرحيــة، والتدريــب عــى مهــارات الحــوار والتفــاوض 

ــد هــذه  ــات. وتع ــدة جامع ــة يف ع ــد ورش تدريبي ــن وعق ب ــق مدرِّ ــل فري ــي نجحــت يف تأهي ــاف، والت واالتصــال وإدارة اإلخت

األمثلــة وغرهــا تجســيدا حقيقيــا للمواطنــة الفاعلــة."

وأكد جاللته يف الورقة النقاشية السادسة عىل أهمية مبدأ سيادة القانون واملساواة أمام القانون حيث قال:"

ــة. ولكــن يف الوقــت نفســه،  ــق الدول ــة ونزاهــة تقــع عــى عات ــون مبســاواة وعدال ــاذ ســيادة القان ــق وإنف  إن مســؤولية تطبي

يتحمــل كل مواطــن مســؤولية مارســة وترســيخ ســيادة القانــون يف حياتــه اليوميــة. أقــول هــذا ألننــي أعــرف مــن التجربــة أن 

كل فــرد يقبــل ويتبنــى مبــدأ ســيادة القانــون مــن الناحيــة النظريــة، ولكــن البعــض يظنــون أنهــم االســتثناء الوحيــد الــذي يُعفــى 

مــن تطبيــق هــذا املبــدأ عــى أرض الواقــع، بغــض النظــر عــن املكانــة أو الرتبــة أو العائلــة، فــإن مبــدأ ســيادة القانــون ال ميكــن 

أن ميــارس بانتقائيــة."

وشدد جالته يف الورقة النقاشية السابعة عى أن االستثار يف مستقبل أبنائنا هو عاد نهضتنا، حيث قال:

" وإننــا عــى ذلــك لقــادرون، فهــا هــي ذي ثروتنــا البريــة، أغــى مــا ميتلــك األردن مــن ثــروات، قــادرة، إذا هــي نالــت التعليــم 

الحديــث الــوايف، عــى صنــع التغيــر املنشــود، وليــس أمامنــا إال أن نســتثمر يف هــذه الــروة بــكل قــوة ومســؤولية، فــا اســتثار 

يــدر مــن العوائــد كــا يــدر االســتثار يف التعليــم، إننــي أؤمــن كل اإلميــان بــأن كل أردين يســتحق الفرصــة التــي متكّنــه مــن أن 

يتعلــم ويبــدع، وأن ينجــح ويتفــوق ويبلــغ أســمى املراتــب، بإميــان وإقــدام واتــزان، ال يــرى للمعرفــة حــدا، وال للعطــاء نهايــة، 

منفتحــا عــى كل الثقافــات، يأْخــذ منهــا ويــدع؛ الحكمــة ضالتــه، والحقيقــة مبتغــاه، يطمــح دومــا إىل التميــز واإلنجــاز، ويرنــو 

أبــدا إىل العليــاء."
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تــم تقســيم هــذه املراحــل بنــاءاً عــى االنجــازات التــي متــت خــال فــرات زمنيــة محــددة، وتحــت كل مرحلــة توجــد بعــض 

األمثلــة ملــا تحقــق فيهــا )أنظــر / أنظــري الصــورة ادنــاه(

أوالً: مراحل مشاركة النساء األردنيات يف الحياة العامة والسياسية
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1828-1920 مرحلة إثبات الذات وقدرة النساء على المشاركة في الحياة العامة

1930-1920 مرحلة بناء قدرات النساء في المجاالت التعليمية والصحية 

1828 - خرة املدادحة تستنجد بالشيخ اساعيل الشويف لرفع الظلم عن نساء الكرك من املحتل الريك.

1834 - عليا الضمور "النار وال العار".

1910 - الشيخة بندر املجايل وحولها نساء بني عطية والحويطات أثناء والدتها يف السجن.

1916- نســاء النعيــات يجمعــن الذهــب والحــي الــايت ميتلكنهــا لــراء الســاح والعتــاد واملدفــع لفرســان الثــورة 

العربيــة الكــرى.

أمــر األمرعبداللــه بــن الحســن بعــد مبايعتــه أمــراً إلمــارة رشق األردن عــام 1921م، رجــال الحكومــة أن يســهروا عــى 

رفــع األميــة، وأن يســارعوا اىل نــر العلــوم واملعــارف يف املــدن والقــرى، فأنشــأ منصــب مشــاور املعــارف يف تشــكيلة 

الحكومــة األوىل برئاســة رشــيد طليــع، وكان مــن ضمــن برامــج الحكومــات املتتاليــة الســعي اىل نــر التعليــم ورفــع 

مســتوى الثقافــة يف اإلمــارة وموامئــة املناهــج الدراســية مــع احتياجاتهــا. 

ــدرايس  ــام ال ــاث. ويف الع ــدارس لإلن ــور و 10 م ــة للذك ــة حكومي ــك 50 مدرس ــدرايس 1933/1932 كان هنال ــام ال الع

ــط.  ــوام فق ــة أع ــد ثاث ــة بع ــا اىل 100 مدرس ــع عدده ــك 33 مدرســة خاصــة، وإرتف 1925-1926م كان هنال

املؤمتر النسايئ األول يف املرق - دمشق - 19 متوز 1930:

 تألــف املؤمتــر مــن الوفــود التــي اشــركت بــه فعليــاً، وهــي متثــل البلــدان الرقيــة اآلتيــة العــراق، الحجــاز، فلســطن، 

ــات النســائية  ــة غــر االتحــاد النســايئ املــري والجمعي ــات املري رشق األردن، أفغانســتان، العجــم، بعــض الجمعي

الســورية واللبنانيــة عــدا االتحــاد اللبنــاين.
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1931-1945 مرحلة المشاركة في األعمال التطوعية واالجتماعية 

تأسيس الجمعية الخرية الركسية والتي تعتر أقدم جمعية خرية يف األردن.

ــت أول  ــاد النســايئ األردين وكان ــة االتح ــه بتأســيس جمعي ــا الل ــرف رحمه ــن ال ــة زي ــة امللك ــة الجال قامــت صاحب

ــايئ االردين. ــاد النس ــة لاتح رئيس

تأسســت جمعيــة التضامــن النســايئ، والفــرع النســايئ للجمعيــة الوطنيــة للهــال األحمــر األردين والتــي انبثــق عنهــا 

مستشــفى الهــال األحمــر.

وناقش المؤتمر

الزواج ورضورة إطاق يد الفتاة باختيار الزوج املائم ورفع السلطة األبوية املطلقة املتعلقة بهذه القضية.

اشتداد أزمة قلة الزواج، خصوصاً ما يتعلق »بالدوطة« املهر والجهاز.

قضية تعدد الزوجات التي تعد جوراً وعدواناً عى املرأة إال يف حاالت الرورة.

قضية الطاق والتعويض عن الطاق التعسفي.

الوصية عند الدروز )منح املرأة األرض لإلنتفاع بها دون أن يكون لها حق متلكها أو توريثها(.

تغير البيئات االجتاعية لدخول املرأة اىل سوق العمل كون الحجاب ال مينعهن من العمل. 



138

النساء األردنيات شريكات في الديمقراطية والمواطنة                                                             القسم الرابع 

1946-1973 مرحلة الوعي والتنظيم السياسي والوطني للنساء 

1974-1988 مرحلة المشاركة السياسية للنساء وإدارة الشأن العام 

مشاركة النساء يف األحزاب السياسية 

استشــهاد رجــاء ابــو عاشــة أثنــاء املظاهــرات التــي اندلعــت يف كل أنحــاء البلــد، رفضــاً النضــام األردن إىل حلــف 

بغــداد يف كانــون 1/ 1955 ووفــق روايــة الحــزب الشــيوعي الــذي يعترهــا شــهيدته، فقــد قتلــت وهــي ترفــع العلــم 

األردين عــى مبنــى القنصليــة الركيــة يف القــدس.

طــرح موضــوع حــق املــرأة األردنيــة باالنتخــاب يف مرحلــة مبكــرة نســبياً، وذلــك يف منتصــف خمســينات القــرن املــايض 

2 تريــن أول 1955.

رســالة وجههــا املرحــوم جالــة امللــك حســن إىل رئيــس الــوزراء املرحــوم وصفــي التــل، يف نيســان 1966، يوعــز فيهــا 

بتضمــن قانــون االنتخــاب حــق املــرأة باالنتخــاب ولكــن مــن دون الرشــيح.

لوريس حاس أول امرأة تصل إىل رتبة سفر عام 1969.

الرطة النسائية يف األردن ألول مرة عام 1971.

عــام 1973 جالــة امللــك حســن يوجــه إىل الحكومــة رســالة يطلــب فيهــا تعديــل قانــون االنتخــاب بحيــث تعطــى 

املــرأة حــق االنتخــاب والرشــيح.

أعطيت املرأة األردنية حق االنتخاب والرشح عام 1974.

ــي كــا شــغلت  ــه الســيدة إنعــام املفت ــة( عــام 1979 وقــد تولت ــة االجتاعي أول امــرأة منصــب وزارى )وزارة التنمي

ــاً آخــر يف وزارة اإلعــام عــام 1984. ــاً وزاري املــرأة منصب

خــال الفــرة التــي تعطلــت فيهــا الحيــاة النيابيــة يف األعــوام )1978- 1984( تــم تعيــن ثــاث نســاء للــدورة األوىل 

للمجلــس الوطنــي االستشــاري وأربــع نســاء يف الدورتــن الثانيــة والثالثــة.
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1989-2003 مرحلة البناء المؤسسي لمشاركة النساء السياسية والمشاركة في الحياة العامة 

2004-2020 مرحلة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 

تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة برئاسة سمو األمرة بسمة بنت طال عام 1992.

بنــاء عــى مبــادرة ســمو االمــرة بســمة بنــت طــال رئيســة اللجنــة الوطنيــة االردنيــة لشــؤون املــرأة، وافــق مجلــس 

الــوزراء عــى تعيــن 99 امــرأة يف عضويــة املجالــس البلديــة والقرويــة يف انحــاء اململكــة كافــة وذلــك عــام 1995.

مشاركة النساء يف مجلس األمة )العن ليى رشف عام 1989 – النائبة توجان فيصل عام 1993(.

زيادة عضوات مجلس النواب األردين والبلديات )إمرأة ترأس بلدية الوهادنة – إميان فطيات 1995(.

تخصيص كوتا للنساء يف مجلس النواب األردين 6 مقاعد من 110 مقعداً عام 2003.

زيادة مشاركة النساء يف مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتاعية والثقافية.

زيادة مشاركة النساء يف مواقع صنع القرار.

تعديل التريعات لصالح النساء.

زيادة مؤسسات املجتمع املدين النسوية.

زيادة برامج متكن النساء وتعزيز وحاية حقوقهن.

صدور األوراق النقاشية لجالة امللك عبدالله بن الحسن والتي تؤكد عى دور األردنيات وأهميته.
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)UPR( ثانياً: التقدم املحرز للنساء األردنيات وفق التقرير الوطني الثالث أمام لجنة حقوق اإلنسان

أشــار التقريــر)1(اىل أن أهــم مــا تــم تنفيــذه كان إلغــاء املــادة 308 مــن قانــون العقوبــات األردين والتــي كانــت تعفــي املغتصــب 

مــن العقوبــة يف حــال زواجــه مــن ضحيتــه )القانــون املعــدل رقــم 27 لعــام 2017(، وإجــراء تعديــات عــى رشوط منــح اإلذن 

بالــزواج للفئــة العمريــة 15-18 عامــاً والتــي تشــكل ضابطــاً للتحقــق مــن إنعــدام الــزواج القــري أو املخالــف ألحــكام القانــون.

ــرأة  ــة للم ــث االســراتيجية الوطني ــى تحدي ــاً ع ــل حالي ــرأة تعم ــة لشــؤون امل ــة األردني ــة الوطني ــى أن اللجن ــر ع ــد التقري واك

ــون  ــة املســتدامة، اىل جانــب إعــداد مــروع قان ــة لأعــوام 2020-2030 لتشــمل الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنمي األردني

املوازنــات العامــة الحكوميــة لعــام 2018 ملراعــاة النــوع االجتاعــي، إضافــة اىل إعــداد مســودة دراســة لتحديــد نوعيــة وأمنــاط 

التمييــز التــي تواجههــا معلــات املــدارس الخاصــة، وصــدور العقــد املوحــد الخــاص باملــدارس الخاصــة، وتفعيــل إنشــاء حضانــات 

يف القطاعــن العــام والخــاص.

ويف مجــال املشــاركة السياســية، فقــد أشــار التقريــر اىل أن األردن خصــص 15 مقعــداً للنســاء يف مجلــس النــواب )قانــون االنتخــاب 

ــن أعضــاء الحــزب عــن %10  ــة أال تقــل نســبة النســاء ب ــم 6 لعــام 2016(، وإشــرط إســتحقاق أي حــزب للمســاهمة املالي رق

)نظــام املســاهمة يف دعــم األحــزاب السياســية رقــم 35 لعــام 2016(، وحــدد نســبة 10% كحــد أدىن يف مجالــس الامركزيــة )قانــون 

ــات رقــم 49 لعــام 2015(، ومبوجــب هــذه  ــون البلدي ــة )قان ــة رقــم 45 لعــام 2015(، ونســبة 25% يف املجالــس البلدي الامركزي

الكوتــا فقــد حصلــت النســاء عــى نســبة 15.4% مــن مقاعــد مجلــس النــواب الثامــن عــر عــام 2016، وبلغــت نســبة مشــاركة 

ــة 32% مــن إجــايل عــدد  ــس البلدي ــس املحافظــات 13%، ويف املجال ــرأة داخــل الحــزاب السياســية 35%، ونســبتهن يف مجال امل

املقاعــد الخاصــة بالتنافــس، يف حــن فــازت 32 إمــرأة باملقاعــد املخصصــة للكوتــا النســائية، وبلــغ عــدد النســاء الــايت يرأســن 

مجالســهن املحليــة 51 إمــرأة.

ووصــل عــدد النســاء يف الســلك الدبلومــايس 52 إمــرأة عــام 2018 وبنســبة 18%، وعــدد النســاء القاضيــات 215 ســيدة وبنســبة 

20% مــن مجمــل أعــداد القضــاة، وتضمــن الرنامــج التنفيــذي للحكومــة )2016-2019( تشــجيع املشــاركة االقتصاديــة للنســاء 

وذلــك مــن خــال رفــع نســبة مشــاركتهن مــن 15% اىل 25% بحلــول عــام 2025، اىل جانــب إصــدار نظــام العمــل املــرن رقــم 

22 لعــام 2017، وإطــاق الخطــة الوطنيــة لتفعيــل قــرار مجلــس املــن 1325 )املــرأة واألمــن والســام(، وتشــكيل لجنــة وزاريــة 

لتمكــن املــرأة، وتبنــي خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030 وتشــكيل لجنــة قطاعيــة للمســاواة ومراعــاة النــوع االجتاعــي. 

وأشــار التقريــر الوطنــي اىل صــدور القانــون املعــدل لقانــون التقاعــد العســكري رقــم 12 لعــام 2015 والــذي مبوجبــه منــح املــرأة 

العاملــة نفــس املزايــا املمنوحــة للرجــل عنــد التقاعــد، وتعديــل قانــون الضــان االجتاعــي رقــم 1 لعــام 2014 املتضمــن توريــث 

راتــب املــرأة املتوفــاه كامــاً ألبنائهــا املســتحقن، ولتعزيــز وجــود املــرأة يف مواقــع صنــع القــرار فقــد صــدر نظــام التعيــن عــى 

الوظائــف القياديــة لعــام 2015 عــى أســس مــن النزاهــة والشــفافية والعدالــة واملســاواة.

37US6ll/http://bit.ly ،2018 1(  لإلطاع عى النص الكامل للتقرير الوطني األردين الثالث املقدم اىل لجنة حقوق اإلنسان(

 http://bit.ly/37US6ll
 http://bit.ly/37US6ll
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ــواء  ــام دور إي ــام 2017، ونظ ــم 15 لع ــف األرسي رق ــن العن ــة م ــون الحاي ــدر قان ــد ص ــف، فق ــن العن ــة م ــال الحاي ويف مج

املعرضــات للخطــر رقــم 171 لعــام 2016، وإطــاق النســخة املحدثــة لإلطــار الوطنــي لحايــة األرسة مــن العنــف مــع الخطــة 

الوطنيــة لإلســتجابة للعنــف األرسي، وأنضــم األردن عــام 2014 ملبــادرة األمــم املتحــدة لإللتــزام بالقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة. 

وشــددت العقوبــات املفروضــة عــى جرائــم االغتصــاب وهتــك العــرض واألفعــال املنافيــة للحيــاء، وإســتبعاد مرتكبــي الجرائــم 

بداعــي "الــرف" مــن االســتفادة مــن العــذر املخفــف الــوارد يف املــادة 98، وذلــك مبوجــب تعديــات قانــون العقوبــات عــام 

 .2017

هــذا وقــد صــدر النظــام الخــاص بتســليف النفقــة رقــم 48 لعــام 2015 والــذي بــارش أعالــه بإســتقبال الطلبــات دون إعتبــار 

لجنســية مقــدم الطلــب وديانتــه، حيــث تــم تقديــم 251 معاملــة حتــى آيــار 2018، وصــدر قانــون تشــكيل املحاكــم الرعيــة 

لعــام 2016، وقانــون أصــول املحاكــات الرعيــة املعــدل رقــم 11 لعــام 2016.

ــي  ــام 2017 والت ــال ع ــن خ ــار الس ــة لكب ــراتيجية الوطني ــاق االس ــم إط ــن، فت ــار الس ــا كب ــة قضاي ــى أهمي ــر ع ــد التقري واك

ــة. ــة واالجتاعي ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــب الصحي ــة الجوان ــة بكاف ــاور ذات عاق ــة مح ــت أربع تضمن

وأشــار التقريــر اىل أن التعقيــم القــري جرميــة معاقــب عليهــا وفقــاً ألحــكام املــادة 330 مــن قانــون العقوبــات املعــدل رقــم 

27 لعــام 2017، وصــدرت فتــوى رشعيــة رقــم 194 )2014/2( حرمــت إزالــة أرحــام الفتيــات ذوات اإلعاقــة ومســؤولية املجتمــع 

تجاههــن، اىل جانــب املســؤولية املدنيــة املتمثلــة بالتعويــض باإلضافــة للعقوبــة حــال قيــام الشــخص املســؤول والطبيــب بإجــراء 

هــذا العمــل الجرمــي، وتبــارش النيابــة العامــة الرعيــة عملهــا للمطالبــة بالتعويــض نيابــة عــن املجنــي عليهــا يف حــال مل يتقــدم 

ممثــل ذوي اإلعاقــة العقليــة أو الذهنيــة وفاقديهــا بهكــذا طلــب.
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ثالثاً: توصيات اآلليات الدولية لأردن املتعلقة بالنساء

ــدوري الشــامل  ــره الثالــث لإلســتعراض ال ــأردن بعــد مناقشــة تقري ــة)1( ل قــدم مجلــس حقــوق اإلنســان يف جنيــف 226 توصي

حــول حقــوق اإلنســان يف اململكــة بتاريــخ 2018/11/8، قبــل األردن 149 توصيــة ورفــض 77 توصيــة )أحيــط األردن علــاً بهــا(، 

حيــث بلغــت نســبة التوصيــات املقبولــة 66% مــن مجمــل التوصيــات املقدمــة مــن 95 دولــة حــول العــامل، قدمــت خمــس دول 

عربيــة توصيــات خاصــة بالنســاء والفتيــات وهــي الكويــت وقطــر والعــراق والجزائــر وتونــس.  

وبتحليــل التوصيــات)2( يتبــن بــان هنالــك 95 توصيــة تتعلــق بحقــوق النســاء والفتيــات يف األردن وشــكلت مــا نســبته 42% مــن 

مجمــل التوصيــات، وافــق األردن عــى 59 توصيــة منهــا )39.5% مــن مجمــل التوصيــات املقبولــة(، وأحيــط علــاً )رفــض( بـــ 36 

توصيــة )46.7% مــن مجمــل التوصيــات التــي مل يقبلهــا األردن(.

وفيــام يتعلــق بحقــوق النســاء والفتيــات، ومــن خــالل تحليــل التوصيــات الخاصــة بهــن، فقــد تبــني بــأن التوصيــات املقبولــة 

وعددهــا 59 توصيــة شــملت 16 موضوعــاً وهــي حســب مــرات تكرارهــا: 

ــرارات(،  ــف )8 تك ــن العن ــة م ــاء، والحاي ــة بالنس ــة املتعلق ــات املقبول ــن التوصي ــكل 20% م ــراراً( وش ــر )12 تك ــار بالب اإلتج

ــج  ــل وتزوي ــف األرسي والعم ــا(، والعن ــكل منه ــرارات ل ــراتيجيات )5 تك ــم واالس ــرارات(، والتعلي ــات )6 تك ــات املنزلي والعام

ــية  ــاركة السياس ــة واملش ــول اىل العدال ــية والوص ــدرات املؤسس ــم(، والق ــكل منه ــرارات ل ــرأة )3 تك ــد امل ــز ض ــال والتميي األطف

والتوعيــة )تكــراران لــكل منهــم(، ودور اإليــواء والوصــول اىل مواقــع صنــع القــرار واملســاواة بــن الجنســن )تكــرار واحــد لــكل 

منهــم(.

يجــب أن يكــون تنفيــذ تلــك التوصيــات وعــى وجــه الخصــوص املتعلقــة بحقــوق النســاء والفتيــات عــى رأس أولويــات الحكومــة 

ــن  ــاة أرسه ــن وحي ــى حياته ــاً ع ــينعكس إيجاب ــاً وس ــاً وثقافي ــاُ واقتصادي ــياً واجتاعي ــيمكنهن سياس ــا س ــة وأن تنفيذه خاص

ــة. ــة األردن الدولي ــة، وســيعزز مكان ومجتمعاتهــن املحلي

أمــا التوصيــات غــر املقبولــة املتعلقــة بالنســاء والفتيــات وعددهــا 36 توصيــة شــملت 17 موضوعــاً، وكانــت مواضيعهــا األكــر 

تكــراراً إلغــاء تزويــج األطفــال )9 تكــرارات(، وجنســية أبنــاء األردنيــة املتزوجــة مــن أجنبــي )6 تكــرارات(، وســحب التحفظــات 

عــى إتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )5 تكــرارات(، والتوقيــع عــى الروتوكــول اإلختيــاري إلتفاقيــة 

القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وتعديــل املــادة 6 مــن الدســتور األردين إلضافــة كلمــة "الجنــس" )تكــراران لــكل 

ــة رقــم 189 الخاصــة بالعمــل املنزليــن وتجريــم اإلغتصــاب الزوجــي وإلغــاء املــادة 340 مــن  منهــا(، واملصادقــة عــى إتفاقي

ــة  ــة وإلغــاء عقوب ــة والوصاي ــة واملســاواة يف الوالي ــم "الــرف" والحقــوق الجنســية واإلنجابي ــات املتعلقــة بجرائ ــون العقوب قان

ــا وإلغــاء الوصايــة عــى النســاء واألطفــال وســن تريــع خــاص ملكافحــة التمييــز وتهيئــة ظــروف متكــن النســاء وموامئــة  الزن

التريعــات مــع إتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )تكــرار واحــد لــكل منهــم(.  

لإلطاع عى تقرير وتوصيات اللجنة  )1(

قامت جمعية معهد تضامن النساء األردين بعملية تحليل كامل للتوصيات.  )2(

http://bit.ly/2NPHg9j 
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مالحظات وتوصيات لجنة "سيداو" عىل التقرير الدوري السادس لألردن

كــا أصــدرت لجنــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة )ســيداو( ماحظاتهــا وتوصياتهــا عــى تقريــر األردن الــدوري 

الســادس)1( الــذي متــت مناقشــته أمــام اللجنــة يف دورتهــا رقــم 66 بتاريــخ 2017/2/16، إضافــة اىل مناقشــة عــدد مــن تقاريــر 

الظــل املقدمــة مــن منظــات املجتمــع املحليــة واملنظــات الدوليــة ذات العاقــة.

ورحبــت اللجنــة يف البدايــة بالتقــدم املحــرز يف مجــال اإلصــاح التريعــي منــذ أن قــدم األردن تقريــره الــدوري الخامــس عــام 

2012، وعــى وجــه الخصــوص قانــون الضــان اإلجتاعــي لعــام 2014 الــذي ضمــن تعزيــز الحايــة االجتاعيــة واإلقتصاديــة 

للنســاء خاصــة الــايت يعملــن يف املؤسســات الصغــرة، كــا رحبــت اللجنــة باللوائــج الناظمــة لصنــدوق تســليف النفقــة لعــام 

2015 والهادفــة اىل تريــع دفــع النفقــة للنســاء، وبالتعديــات عــى نظــام الخدمــة املدنيــة عــام 2013 مبنــح املوظفــن الذكــور 

إجــازة أبــوة، ومنــح املوظفــات ســاعة رضاعــة ملــدة تســعة أشــهر بعــد إجــازة األمومــة.

وأكــدت اللجنــة عــى ترحيبهــا للجهــود الحكوميــة يف تطويــر مؤسســاتها وسياســاتها الراميــة اىل الحــد مــن التمييــز ضــد النســاء 

وتعزيــز املســاواة بــن الجنســن، ومنهــا إعتــاد اإلطــار الوطنــي لحايــة األرسة مــن العنــف عــام 2016، واإلســراتيجية اإلعاميــة 

ــرأة )2014- ــد امل ــف ض ــة العن ــة ملكافح ــراتيجية الوطني ــام 2015، واإلس ــي ع ــوع االجتاع ــى الن ــم ع ــف القائ ــة العن ملناهض

2017( عــام 2014، واإلســراتيجية الوطنيــة للمــرأة )2013-2017( عــام 2013، وإســراتيجية وزارة الصحــة لتنظيــم األرسة )2013-

2017(، واإلســراتيجية الوطنيــة للصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األرسة )2013-2017( عــام 2013، وإســراتيجية تعزيــز مشــاركة املــرأة 

السياســية يف املجالــس املنتخبــة، الرملانيــة والبلديــة واإلتاحــادات وغــرف الصناعــة والتجــارة )2012-2017( عــام 2012، وإنشــاء 

وحــدة مكافحــة اإلتجــار بالبــر يف مديريــة األمــن العــام عــام 2012.

كــا رحبــت اللجنــة بزيــادة املــوارد املاليــة املخصصــة للمركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وإعــادة إعتــاده عــام 2016 بإعتبــارة 

املؤسســة الوطنيــة ذات التصنيــف )A( مــن قبــل التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، كــا رحبــت بزيــادة 

املــوارد املاليــة املخصصــة اىل اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة.

ــع  ــة القضــاء عــى جمي ــذ الكامــل إلتفاقي ــة يف ضــان التنفي ــدور الهــام والحاســم للســلطة التريعي ــة عــى ال وشــددت اللجن

ــز ضــد املــرأة )ســيداو(. أشــكال التميي

لإلطاع عى النص الكامل للتقرير الوطني الدوري السادس املقدم اىل لجنة القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة  )1(https://bit.ly/3bM8dmj 
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العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ األردن لإلتفاقية عىل نحو فعال

ــات  ــه، وعــى وجــه الخصــوص التحدي ــذ األردن إللتزامات ــة عــى تنفي ــات مجتمع ــن التحدي ــدد م ــر ع ــة ســيداو بأث ــرت لجن أق

االقتصاديــة والدميغرافيــة واألمنيــة التــي تواجــه األردن نتيجــة للراعــات املســتمرة يف املنطقــة وال ســيا األزمــة الســورية، مــا 

أدى اىل تدفــق جاعــي للاجئــن الســورين اىل األردن والذيــن يقــدر عددهــم بـــ 1.4 مليــون شــخص، واىل التكلفــة االجتاعيــة 

واإلقتصاديــة للمجتمــع األردين مبجملــه األمــر الــذي أدى اىل اإلرتفــاع الحــاد يف معــدالت الفقــر والبطالــة، وشــكل إســتنزافاً للنظــم 

الصحيــة والتعليميــة والخدمــات األساســية كذلــك عــى البنــى التحتيــة، إضافــة اىل حساســية الوضــع األمنــي.

ــف العــبء عــى األردن  ــي مــن شــأنها تخفي ــدويل والت ــة الدعــم املقــدم مــن املجتمــع ال ــق عــدم كفاي ــة بقل والحظــت اللجن

ــم املتحــدة. ــه األم ــا حددت ــاً مل ــة اإلحتياجــات اإلنســانية وفق ــات املانحــة اىل تلبي ــع املســتضيف، ودعــت الجه واملجتم

كا عرت اللجنة عن قلقها من تنامي األصولية، والتي لها آثاراً سلبية عى حقوق النساء.   

مجاالت االهتامم الرئيسية والتوصيات:

الالجئات وطالبات اللجؤ والنساء بال جنسية

أوصــت اللجنــة بــأن يتخــذ األردن تدابــر عاجلــة لتحســن مســتوى األمــن للنســاء والفتيــات الاجئــات وطالبــات اللجــؤ، وزيــادة 

ــلع  ــات والس ــن الخدم ــة اىل تأم ــة، إضاف ــة الصحي ــش والرعاي ــب العي ــرص كس ــب وف ــم والتدري ــى التعلي ــن ع ــرص حصوله ف

ــاً عــى العمــل. األساســية للنســاء واألطفــال الاجئــن وضــان عــدم إســتغالهم جنســياً أو إجبارهــم قري

 مــن خــال إلغــاء سياســة عــدم قبــول الاجئــن الســورين الفاريــن مــن الــراع يف ســوريا، والتأكــد مــن أن الاجئــات وطالبــات 

اللجــؤ قــد تــم إباغهــن بآليــات اإلحالــة الوطنيــة لضحايــا العنــف الجنــي والعنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي وحــول كيفيــة 

الوصــول اىل الجهــات القضائيــة الرســمية، ووضــع حــد لســحب الجنســية األردنيــة مــن الاجئــن مــن أصــل فلســطيني املقيمــن 

يف األردن، ومواصلــة تعزيــز التعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل زيــادة الدعــم املقــدم مــن املجتمــع الــدويل لتقاســم 

العــبء االقتصــادي وتوفــر إحتياجــات الاجئــن.
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تنفيذ إتفاقية سيداو

أوصــت اللجنــة كذلــك بــأن تكــون التدابــر التريعيــة للقضــاء عــى التمييــز ضــد املــرأة متوافقــة متامــاً مــع إتفاقيــة القضــاء عــى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، والتأكيــد عــى أن أحــكام اإلتفاقيــة تســمو عــى القوانــن الوطنيــة، وأنهــا جــزء مــن النظــام 

القانــوين الوطنــي مــن حيــث تطبيقهــا وإنفاذهــا، وتعزيــز برامــج بنــاء القــدرات للقضــاة واملدعــن العامــن واملحامــن واملوظفــن 

املكلفــن بإنفــاذ القانــون يف مجــال تطبيــق القواعــد واملعايــر الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان للنســاء.

سحب التحفظات عىل اإلتفاقية

أوصــت اللجنــة بــأن يقــوم األردن بســحب تحفظاتــه عــى املــادة )2/9( واملــادة )1/16/ج/د/ز(، ودعــت اىل تكثيــف الجهــود يف 

مناقشــة هــذه التحفظــات مــع صنــاع القــرار مــن رجــال الديــن، مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار أفضــل املارســات يف املنطقــة خاصــة 

مــن الــدول األعضــاء يف منظمــة التعــاون اإلســامي.

اإلطار الدستوري والتريعي

أوصــت اللجنــة بــأن يقــوم األردن بإعتــاد تريــع فعــال وشــامل بشــأن املســاواة بــن الجنســن مبــا يف ذلــك حظــر التمييــز ضــد 

املــرأة متشــياً مــع املادتــن 1 و 2 مــن اإلتفاقيــة، كــا تــويص اللجنــة بإضافــة كلمــة الجنــس اىل نــص املــادة )6( مــن الدســتور، 

ــع  ــي تتعــارض م ــن الت ــة الطعــن بدســتورية القوان ــات املعني ــون املحكمــة الدســتورية لعــام 2012 لتمكــن الجه ــل قان وتعدي

الدســتور واإللتزامــات القانونيــة الدوليــة.

القوانني التمييزية

أوصــت اللجنــة بــأن يقــوم األردن بــاإلرساع يف إجــراء مراجعــة شــاملة ملوامئــة التريعــات املختلفــة مــع أحــكام اإلتفاقيــة، واىل 

تكثيــف جهــوده إللغــاء األحــكام التمييزيــة املتبقيــة يف التريعــات املحليــة لوضــع حــد لجميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء 

والفتيــات يف كل مــكان.

مشاركة املرأة يف عمليات السالم

ــة بشــأن املــرأة والســام واألمــن،  ــأن يتخــذ األردن خطــوات مــن أجــل اإلرساع يف إعتــاد خطــة عمــل وطني ــة ب أوصــت اللجن

ــة  ــل الوطني ــة العم ــذ خط ــتويات يف تنفي ــع املس ــى جمي ــرأة ع ــاركة امل ــان مش ــذ، وض ــاس التنفي ــة لقي ــر أدوات فعال وتطوي

املتوقعــة، وزيــادة الدعــم للمنظــات النســائية املحليــة والشــبكات التــي تنشــط يف مبــادرات الســام وعمليــات إعــادة اإلعــار 

بعــد إنتهــاء الــراع، وضــان تخصيــص املــوارد املاليــة الكافيــة ألجنــدة املــرأة والســام واألمــن وخطــة عملهــا الوطنيــة، وذلــك 

متشــياً مــع توصيــات الدراســة العامليــة بشــأن تنفيــذ القــرار 1325 )2000(.
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الوصول اىل العدالة

ــز  ــة، فإنهــا تــويص األردن بتعزي ــة رقــم 33 لعــام 2015 واملتعلقــة بوصــول النســاء اىل العدال ــة العامــة للجن متشــياً مــع التوصي

وعــي املــرأة بحقوقهــا ووســائل إنفاذهــا، مــع الركيــز بشــكل خــاص عــى إدمــاج حقــوق النســاء يف املناهــج الدراســية ويف جميــع 

مراحــل التعليــم، وإضفــاء الطابــع املؤســي عــى أنظمــة املســاعدة القانونيــة للنســاء والتــي ميكــن الوصــول اليهــا عــى أن تكــون 

مســتدامة ومســتجيبة إلحتياجــات النســاء، وتوفــر هــذه الخدمــات بلغــات مختلفــة ويف الوقــت املناســب واملســتمر والفعــال 

يف جميــع مراحــل التقــايض مبــا يف ذلــك اإلجــراءات البديلــة لتســوية النزاعــات، وإتخــاذ خطــوات فوريــة مبــا يف ذلــك برامــج بنــاء 

القــدرات والتدريــب للعاملــن يف النظــام القضــايئ أو شــبه القضــايئ بشــأن اإلتفاقيــة وحقــوق النســاء، للقضــاء عــى القوالــب 

النمطيــة بــن الجنســن، وضــان أن تتخــذ املحاكــم الدينيــة مــا يلــزم لتوفيــق سياســاتها مــن قواعــد وإجــراءات ومارســات مــع 

معايــر حقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا يف اإلتفاقيــة وصكــوك حقــوق اإلنســان األخــرى.

اآللية الوطنية للنهوض باملرأة

واوصــت اللجنــة بزيــادة تعزيــز القــدرة املؤسســية لآلليــة الوطنيــة للنهــوض باملــرأة وتزويدهــا بواليــة وســلطة إتخــاذ القــرار، 

ــب  ــوزارات واملكات ــع سياســات ال ــن الجنســن يف جمي ــم املســاواة ب ــة لتعمي ــة الازم ــة واملالي ــة والتقني ــوارد البري ــر امل وتوف

الحكوميــة ومــن أجــل أن تكــون قــادرة عــى فتــح مكاتــب فرعيــة يف جميــع املحافظــات، وال ســيا يف املناطــق الريفيــة. والتأكــد 

مــن أن اآلليــة الوطنيــة تنســق وتتعــاون مــع املجتمــع املــدين واملنظــات النســائية غــر الحكوميــة لتعزيــز التخطيــط التشــاريك 

للنهــوض باملــرأة، وإجــراء تقييــم ألثــر االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة يف األردن )2013-2017( وتقييــم التقــدم املحــرز نحــو تحقيق 

ــل تحــدد بوضــوح إختصاصــات  ــك خطــة عم ــرة 2018-2022، وكذل ــدة للف ــن الجنســن، ووضــع إســراتيجية جدي املســاواة ب

الســلطات الوطنيــة واملحليــة فيــا يتعلــق بتنفيذهــا عــى أن يدعمهــا نظــام شــامل لجمــع البيانــات ورصدهــا.

التدابر الخاصة املؤقتة

تكــرر اللجنــة توصيتهــا الســابقة )CEDAW / C / JOR / CO / 5، الفقــرة 22( وتــويص األردن بتوســيع نطــاق إســتخدام تدابــر 

ــم 25 )2004( بشــأن  ــة رق ــة العام ــة اللجن ــوارد يف توصي ــاً للتفســر ال ــة، ووفق ــن اإلتفاقي ــرة 4، 1 م ــا للفق ــة، وفق خاصــة مؤقت

ــاُ ناقصــاً أو غــر  ــة متثي ــة التــي تكــون فيهــا املــرأة ممثل ــع املجــاالت التــي تشــملها اإلتفاقي ــة، يف جمي ــر الخاصــة املؤقت التداب

ممثلــة مطلقــاً. 

وتحقيقــا لهــذه الغايــة، فإنهــا تــويص بزيــادة الوعــي بــن أعضــاء الرملــان واملســؤولن الحكوميــن وأصحــاب العمــل والــرأي العــام 

حــول رضورة إتخــاذ تدابــر خاصــة مؤقتــة، ووضــع أهــداف محــددة زمنيــاً وتخصيــص مــوارد كافيــة لتنفيــذ اإلســراتيجيات مثــل 

ــن املــرأة  ــة ب ــق املســاواة الفعلي ــر إســتباقية أخــرى تهــدف إىل تحقي ــة والدعــم، وإنشــاء نظــام الحصــص وتداب برامــج التوعي

والرجــل يف جميــع املجــاالت خاصــة يف مجــال العمــل والتدريــب املهنــي.
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الصور النمطية حول النساء

تكــرر اللجنــة توصيتهــا الســابقة )CEDAW / C / JOR / CO / 5، الفقــرة 24( وتــويص بــأن يضــع األردن دون تأخــر إســراتيجية 

ــر  ــذه التداب ــمل ه ــي أن تش ــاء، وينبغ ــد النس ــز ض ــي متي ــة الت ــة األبوي ــب النمطي ــف والقوال ــاء املواق ــل أو إلغ ــاملة لتعدي ش

الجهــود، بالتعــاون مــع املجتمــع املــدين واملجتمــع املحــي ورجــال الديــن، لتثقيــف ورفــع الوعــي حــول املســاواة الحقيقيــة بــن 

الرجــل واملــرأة، عــى أن يســتهدف الرجــال والنســاء وعــى جميــع املســتويات، وتريــع الجهــود إلطــاق حمــات إعاميــة مــع 

ــة التمييزيــة حــول دور  ــة القضــاء عــى الصــور النمطي ــة بــن الجنســن، ومواصل ــز فهــم املســاواة الفعلي وســائل اإلعــام لتعزي

النســاء مــن خــال النظــام التعليمــي لتعزيــز صــورة إيجابيــة وغــر منطيــة لهــن.

العنف القائم عىل النوع االجتامعي

إذ تشــر إىل توصيتهــا العامــة رقــم 19 )1992( بشــأن العنــف ضــد املــرأة، تــويص اللجنــة األردن تعزيــز جهــوده ملكافحــة وبحــزم 

جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى أســاس النــوع اإلجتاعــي، مبــا يف ذلــك العنــف األرسي والجنــي، مــع إيــاء إهتــام خــاص 

للفئــات املهمشــة، وســن تريعــات تجــرم جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى أســاس النــوع االجتاعــي، مبــا يف ذلــك اإلغتصــاب 

الزوجــي، وتوفــر الحايــة مــن العنــف، وحايــة الضحايــا، ومحاكمــة ومعاقبــة الجنــاة. وإتخــاذ التدابــر الازمــة لتشــجيع ضحايــا 

العنــف مــن النســاء لإلبــاغ عــن العنــف الــذي يتعرضــن لــه، وتوفــر برامــج لبنــاء القــدرات للقضــاة واملدعــن العامــن وضبــاط 

الرطــة وغرهــم مــن املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون عــى كيفيــة التحقيــق يف مثــل هــذه الحــاالت بطريقــة مراعيــة للنــوع 

اإلجتاعــي، وتطويــر مبــادئ توجيهيــة لإلبــاغ ســهلة االســتعال.

كــا تــويص اللجنــة بضــان التحقيــق يف قضايــا العنــف القائــم عــى النــوع اإلجتاعــي، مبــا يف ذلــك العنــف األرسي، والتحويــل 

اىل القضــاء واملحاكمــة، ومتكــن الضحايــا مــن الحصــول عــى التعويــض املناســب، وتوفــر التدريــب اإللزامــي للقضــاة واملدعــن 

ــق  ــف األرسي والتطبي ــون الوســاطة يف حــاالت العن ــن يتول ــك الذي ــون، وخاصــة أولئ ــاذ القان ــن بإنف ــن املكلف العامــن واملوظف

الحــازم ألحــكام القانــون ذات الصلــة، وتعزيــز الخدمــات املقدمــة للنســاء ضحايــا العنــف، مبــا يف ذلــك عــن طريــق إنشــاء دور 

إيــواء يف جميــع أنحــاء األردن وضــان توافــر برامــج إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج النفســية واإلجتاعيــة، وإتبــاع منهجيــة 

جمــع البيانــات عــن جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى النــوع االجتاعــي، مصنفــة حســب الجنــس والعمــر والجنســية والعاقــة 

بــن الضحيــة والجــاين، فضــا عــن أوامــر الحايــة واملاحقــات القضائيــة والعقوبــات املفروضــة عــى مرتكبيهــا.
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النصوص التمييزية يف قانون العقوبات األردين

تــويص اللجنــة بإلغــاء ودون مزيــد مــن التأخــر جميــع األحــكام التمييزيــة املتبقيــة يف قانــون العقوبــات والتــي تشــكل تغاضيــاً 

عــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات، وال ســيا املــواد 97-99 و 308 و 340، وضــان أن املغتصبــن ومرتكبــي الجرائــم بذريعــة 

"الــرف"، وإنــزال العقوبــة املناســبة بحقهــم دون االســتفادة مــن أي أعــذار مخففــة مخففــة أو صــدور أحــكام ترئــة.

وتعديــل قانــون منــع الجرائــم )1954( بهــدف إلغــاء مارســة االحتجــاز اإلداري للنســاء والفتيــات املعرضــات للخطــر بهــدف 

حايتهــن، واإلفــراج فــوراً عــن النســاء والفتيــات الــايت وضعــن تعســفاً يف "الحبــس الوقــايئ"، وإنشــاء دور إيــواء وآليــات مناســبة 

لحايتهــن يف جميــع املناطــق مــع ضــان مشــاركتهن وموافقتهــن عــى أي نــوع مــن أنــواع الحايــة املقدمــة لهــن.

اإلتجار بالبر واإلستغالل الجني

ــة عــى هــذه  ــق واملقاضــاة واملعاقب ــع اإلتجــار بالبــر تعريفــاً شــاماً لإلتجــار، والتحقي ــون من ــدرج يف قان ــة أن ي ــويص اللجن ت

األعــال وفقــا لروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة اإلتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل إلتفاقيــة األمــم املتحــدة 

ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة )بروتوكــول بالرمــو(، وتوفــر برامــج تدريــب إلزامــي مراعيــة الفــوارق بــن الجنســن، 

للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ورشطــة الحــدود، وســلطات الهجــرة وغرهــم مــن املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون لضــان 

تطبيقــه بشــكل حــازم، وتقييــم تأثــر االســراتيجية الوطنيــة ملكافحــة االتجــار باألشــخاص )2010-2013( وإعتــاد اســراتيجية 

جديــدة وخطــة عمــل للفــرة 2020-2017.

والتحقيــق واملقاضــاة واملعاقبــة بشــكل كامــل يف جميــع حــاالت اإلتجــار باألشــخاص، وبخاصــة املرتكبــة ضــد النســاء 

والفتيات،وضــان التنســيق املشــرك بــن الجهــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ملكافحــة االتجــار بالبــر وتعزيــز تعاونهــا مــع 

ــز التدابــر الراميــة إىل تحديــد وتقديــم الدعــم للنســاء املعرضــات لخطــر االتجــار، وضــان أن النســاء  املجتمــع املــدين، وتعزي

اللــوايت يقعــن ضحايــا لاتجــار واإلســتغال يف البغــاء يعفــن مــن أي مســؤولية، وتوفــر الحايــة الكافيــة، مثــل برامــج حايــة 

ــام. ــاء الع ــع ســلطات االدع ــاون م ــن أو اســتعدادهن للتع ــن قدرته ــة، بغــض النظــر ع ــة املؤقت ــح اإلقام الشــهود وتصاري

ــة  ــة والتقنيــة واملالي ــز املــوارد البري ــا اإلتجــار وتقديــم املشــورة وتعزي ــة الصحيــة لضحاي ــة بتقديــم الرعاي كــا أوصــت اللجن

ملراكــز العمــل االجتاعــي والتدريــب املوجــه للعاملــن االجتاعيــن التعامــل مــع ضحايــا االتجــار، والتأكــد مــن أن جميــع ضحايــا 

اإلتجــار، بــرف النظــر عــن خلفيتهــم الوطنيــة أو اإلجتاعيــة، قــد حصلــوا عــى الحايــة الفعالــة والتعويــض املناســب، مبــا يف 

ذلــك إعــادة التأهيــل، ومعالجــة األســباب الجذريــة لإلتجــار واســتغال النســاء والفتيــات يف الدعــارة مــن خــال تبنــي وتنفيــذ 

برامــج مبــوارد كافيــة وغرهــا مــن التدابــر املناســبة لخلــق فــرص التعليــم والعمــل للنســاء، وال ســيا يف أوســاط الاجئــن والعــال 

املهاجريــن، الذيــن هــم يف خطــر التعــرض اىل اإلتجــار أو إســتغالهن يف الدعــارة.
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املشاركة يف الحياة السياسية والعامة

ــأن يتخــذ األردن  ــة ب ــويص اللجن ــة، ت ــاة السياســية والعام ــرأة يف الحي ــم 23 )1997( بشــأن امل ــة رق ــا العام ــع توصيته متاشــيا م

تدابــر، مبــا يف ذلــك التدابــر الخاصــة املؤقتــة، وفقــا للــادة 4 )1( مــن االتفاقيــة والتوصيــة العامــة للجنــة رقــم 25، مبــا يف ذلــك 

الحصــص واملعايــر ضمــن أطــر زمنيــة محــددة، مــن أجــل تحقيــق املشــاركة املتســاوية والكاملــة للمــرأة يف الحيــاة السياســية 

والعامــة وعــى املســتويات املحليــة والوطنيــة، مبــا يف ذلــك القضــاء والخدمــة العامــة. 

وتــويص اللجنــة كذلــك بتنفيــذ حمــات للمجتمــع ككل حــول أهميــة مشــاركة املــرأة يف صنــع القــرار، مبــا يف ذلك مشــاركة النســاء 

املنتميــات إىل الفئــات املحرومــة أو املهمشــة، وتقديــم التدريــب والتوجيــه والتدريــب وتنفيــذ برامــج يف القيــادة والتفــاوض لرفــع 

مســتوى الوعــي واملهــارات لــدى القيــادات النســائية الحالية واملســتقبلية.

الجنسية

تــويص اللجنــة بإعــادة النظــر يف قانــون الجنســية، مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار مارســات الــدول األطــراف األخــرى مــن املنطقــة 

والتــي عدلــت بنجــاح قوانــن جنســيتهم، لضــان املســاواة بــن املــرأة والرجــل، خاصــة مــا تعلــق بإكتســاب الجنســية أو تغيرهــا 

واالحتفــاظ بهــا، ومتكــن املــرأة األردنيــة مــن منــح جنســيتها لزوجهــا األجنبــي وأبنائهــا. والتأكيــد مــن أن "الخدمــات املميــزة" 

)مزايــا( التــي وافــق عليهــا مجلــس الــوزراء يف عــام 2014 عــى أنهــا تنفــذ دون تأخــر وأن الجهــات الحكوميــة متتثــل لهــذا القــرار، 

مبــا يف ذلــك نرهــا يف الجريــدة الرســمية، وإعــادة النظــر يف رشط إقامــة األم لخمــس ســنوات مــن أجــل الوصــول لعــدد أكــر 

مــن األطفــال املؤهلــن.

التعليم

وفقــا للــادة 10 مــن االتفاقيــة، تلفــت اللجنــة االنتبــاه إىل الهــدف 4.1 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة وتــويص بــأن يضمــن 

ــم  ــي التعلي ــة يف مرحلت ــودة عالي ــاً وذا ج ــف تعليمي ــر ومنص ــل وح ــكل كام ــون بش ــان يتلق ــات والفتي ــع الفتي األردن أن جمي

ــة.  ــج فعال ــؤدي إىل نتائ ــذي ي ــوي ال ــدايئ والثان االبت

ــود لضــان  ــة الجه ــدريس، ومواصل ــن امل ــن تعليمه ــات يواصل ــل والشــابات واألمه ــات الحوام ــة بضــان أن الفتي ــويص اللجن وت

ــة  ــدالت األمي ــاع مع ــة إرتف ــات ومعالج ــات الاجئ ــة والفتي ــق الريفي ــن يف املناط ــايت يعش ــات ال ــم للفتي ــى التعلي ــول ع الحص

والتــرب مــن املــدارس، وضــان التكامــل يف املناهــج الدراســية لغايــات التعليــم حــول الصحــة الجنســية واإلنجابيــة وجعلــه 

إلزاميــاً لأعــار املناســبة، مــع إيــاء اهتــام خــاص ملنــع حــاالت الحمــل املبكــر واألمــراض التــي تنتقــل عــن طريــق االتصــال 

الجنــي، فضــا عــن العنــف الجنــي.

وأن يكثــف جهــوده ملراجعــة املناهــج والكتــب املدرســية يف جميــع مســتويات التعليــم للقضــاء عــى أي صــور منطيــة ووصائيــة 

ألدوار النســاء، وتعزيــز التدريــب للمعلمــن بشــأن املســاواة بــن الجنســن وحقــوق املــرأة بهــدف تغيــر األفــكار النمطيــة القامئــة 

واملواقــف تجــاه أدوار املــرأة والرجــل يف األرسة واملجتمــع.
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ــاق  ــن االلتح ــات م ــع الفتي ــد متن ــي ق ــة الت ــز الهيكلي ــة والحواج ــة التقليدي ــب النمطي ــى القوال ــاء ع ــة للقض ــاء األولوي وإعط

ــات اإلرشــاد  ــر خدم ــود لتوف ــف الجه ــا، وتكثي ــوم والتكنولوجي ــل العل ــور، مث ــا الذك ــي يهيمــن عليه بالدراســة يف املجــاالت الت

الوظيفــي للفتيــات عــى املســارات الوظيفيــة غــر التقليديــة والتدريــب املهنــي غــر النمطــي والــذي يتوافــق مــع متطلبــات 

ــي. ــب املهن ــال التدري ــات يف مج ــاء والفتي ــز دور النس ــجيع وتعزي ــوق. وتش الس

العمل

تــويص اللجنــة بتعزيــز املســاواة يف تقاســم املســؤوليات األرسيــة واملنزليــة بــن النســاء والرجــال، مبــا يف ذلــك عــن طريــق إدراج 

اإلجــازة الوالديــة املشــركة بعــد الــوالدة، وإتخــاذ التدابــر، مبــا يف ذلــك التدابــر الخاصــة املؤقتــة، وذلــك متشــيا مــع املــادة 4 )1( 

مــن التوصيــة العامــة لاتفاقيــة والتوصيــة العامــة للجنــة رقــم 25 )2004( بشــأن التدابــر الخاصــة املؤقتــة، مثــل خلــق الحوافــز 

ألربــاب العمــل لتوظيــف النســاء، وإدخــال املرونــة لرتيبــات العمــل وتعزيــز التدريــب املهنــي للنســاء، مــن أجــل تعزيــز وصــول 

املــرأة إىل ســوق العمــل الرســمي، وإتخــاذ تدابــر فعالــة، مبــا يف ذلــك التدريــب عــى املهــارات وحوافز للمــرأة للعمــل يف املجاالت 

غــر التقليديــة، والقضــاء عــى التمييــز املهنــي، أفقيــا ورأســيا، يف القطاعــن العــام والخــاص، وتعديــل وتنفيــذ التريعــات التــي 

تضمــن األجــر املتســاوي عــن العمــل ذي القيمــة املتســاوية مــن أجــل تضييــق وســد الفجــوة يف األجــور بــن النســاء والرجــال، 

مبــا يف ذلــك تطبيــق أســاليب تصنيــف الوظائــف التحليليــة والتقييميــة ملراعــاة الفــوارق بــن الجنســن واملســوحات حــول األجــور 

ــة لتفتيــش أماكــن العمــل لتمكــن املفتشــن مــن  ــة الكافي ــة والبري ــة عــى نحــو فعــال، وإنشــاء وتوفــر املــوارد املالي العادي

مراقبــة ومعاقبــة املارســات التوظيفيــة التمييزيــة ضــد النســاء، وخاصــة يف القطاعــن الخــاص وغــر الرســمي.

ــازل، والتأكــد مــن إتخــاذ  وإنهــاء عمــل الفتيــات مــن أســوأ أشــكال عمــل األطفــال، وبخاصــة الــايت يعملــن كخادمــات يف املن

اإلجــراءات القانونيــة بحــق أولئــك الذيــن يســيئون اليهــن ويســتغلوهن، وتعزيــز وتشــجيع مشــاركة النســاء ومتثيلهــن يف النقابات 

العاليــة، وإجــراء مراقبــة منتظمــة وتقييــم لتنفيــذ هــذه التدابــر.

العامالت املنزليات املهاجرات

متشــيا مــع توصيتهــا العامــة رقــم 26 )2008( بشــأن العــال املهاجريــن مــن النســاء، تــويص اللجنــة بزيــادة الوعــي بــن العامــات 

املنزليــات املهاجــرات حــول حقوقهــن املنصــوص عليهــا يف االتفاقيــة، ومراقبــة عمــل وكاالت التوظيــف، مبــا يف ذلــك إنشــاء آليــة 

تنفيــذ لضــان أن تكــون العقــود املســتخدمة يف األردن ويف بلــدان العامــات األصليــة هــي ذات العقــود، وأن تكثــف الجهــود 

ــة املنزليــة، مــع فــرض  للتنفيــذ الفعــال لقانــون العمــل واللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة، واعتــاد قانــون خــاص ينظــم العال

عقوبــات مناســبة ألصحــاب العمــل املنخرطــن يف املارســات املســيئة لهــن، مبــا يف ذلــك مصــادرة جــوازات الســفر. والتصديــق 

عــى إتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 189 )2011( بشــأن العمــل الائــق للعــال املنزليــن )2011(، وإلغــاء نظــام الكفالــة 

وضــان وصــول فعــال للعامــات املنزليــات املهاجــرات اىل العدالــة، مبــا يف ذلــك ضــان ســامتهن وتأمــن اإلقامــة لهــن خــال 

اإلجــراءات، وضــان الزيــارات التفتيشــية املنتظمــة ألماكــن عمــل العامــات املهاجــرات ومســاكنهن، وتوفــر عــدد كاف مــن دور 

إيــواء ضحايــا ســوء املعاملــة واإلســتغال وضــان أنهــا تغطــي كامــل املناطــق، وإتخــاذ التدابــر الازمــة لحايــة حقــوق عامــات 

املنــازل املهاجــرات، مبــا يف ذلــك تشــجيع إنشــاء نقابــة للعامــات املنزليــات.
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الصحة
تــويص اللجنــة ومتشــياً مــع توصيتهــا العامــة رقــم 24 بشــأن املــرأة والصحــة )1999( بتوفــر خدمــات صحيــة شــاملة، وال ســيا 

خدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، مبــا يف ذلــك مرحلــة مــا قبــل الــوالدة، والــوالدة وخدمــات مــا بعــد الــوالدة، يف كل منطقــة 

وفقــاً لحجمهــا وعــدد ســكانها. 

وتعديــل قانــون الصحــة العامــة إلضفــاء الرعيــة عــى اإلجهــاض يف الحــاالت التــي تكــون فيهــا حيــاة و/أو صحــة املــرأة الحامــل 

ــر  ــن، وضــان توف ــاة معرضــة للخطــر، ويف حــاالت اإلغتصــاب وســفاح القــرىب وحــاالت وجــود ضعــف خطــر يف الجن أو الفت

الخدمــات القانونيــة والعمليــة، وتجريــم ذلــك يف جميــع الحــاالت األخــرى وزيــادة وصــول املــرأة إىل اإلجهــاض اآلمــن وخدمــات 

الرعايــة مــا بعــد اإلجهــاض.

وضــان توافــر وســهولة الوصــول اىل الوســائل الحديثــة مــن وســائل منــع الحمــل وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة لجميــع النســاء 

والفتيــات املراهقــات، وتحســن وصــول النســاء والفتيــات إىل خدمــات املشــورة وإجــراء فحــص فــروس نقــص املناعــة / اإليــدز 

يف العيــادات مــا قبــل الــوالدة.

النساء الريفيات

متشــيا مــع توصيتهــا العامــة رقــم 34 )2016( بشــأن حقــوق املــرأة الريفيــة، تــويص اللجنــة بوضــع وتنفيــذ تدابــر، مبــا يف ذلــك 

تدابــر خاصــة مؤقتــة، للتعجيــل بتحقيــق املســاواة املوضوعيــة للمــرأة الريفيــة يف جميــع املجــاالت التــي تكــون فيهــا ممثلــة 

متثيــاً ناقصــاً أو غــر ممثلــة عــى األطــاق، مبــا يف ذلــك الحيــاة السياســية والعامــة، والتعليــم والصحــة والعمــل، ويجــب وضــع 

برامــج للحــد مــن مشــاركة الفتيــات الريفيــات يف أعــال الرعايــة غــر مدفوعــة األجــر، مــا يشــكل عائقــا أمــام إلتحاقهــن يف 

املــدارس، وتصميــم وتنفيــذ تدابــر للمــرأة الريفيــة تســتهدف خلــق فــرص مــدرة للدخــل يف مناطقهــن. ومعالجــة املارســات 

التقليديــة الســلبية التــي تؤثــر عــى متتعهــن بحقهــن الكامــل يف األرايض الزراعيــة وغرهــا مــن املمتلــكات، وإطــاق حمــات 

توعيــة حــول حقوقهــن يف امللكيــة واملــراث.

النوع االجتامعي والتغر املناخي

وتــويص اللجنــة بــأن يقــدم األردن يف تقريــره الــدوري القــادم معلومــات عــن مشــاركة النســاء يف وضــع وتنفيــذ خطــة النــوع 

ــوع  ــور الن ــن منظ ــف م ــف والتخفي ــر التكي ــددة يف تداب ــات املح ــل املارس ــام 2011، وأفض ــي لع ــر املناخ ــي والتغ االجتاع

ــي. االجتاع



152

النساء األردنيات شريكات في الديمقراطية والمواطنة                                                             القسم الرابع 

النساء ذوات اإلعاقة

تــويص اللجنــة بــأن يــرع األردن مــن إجراءتــه إلقــرار قانــون حايــة النســاء ذوات اإلعاقــات العقليــة مــن التعقيــم القــري، 

ــة  ــز حاي ــدف إىل تعزي ــي ته ــة، والت ــراءات الجزائي ــون اإلج ــات األردين وقان ــون العقوب ــى قان ــات ع ــراء تعدي ــة اىل إج إضاف

ــات. ــة، وخاصــة النســاء املعاق األشــخاص ذوي اإلعاق

 وتــويص اللجنــة أيضــا بــأن يكفــل األردن حقــوق النســاء ذوات اإلعاقــة وإدمــاج هــذه الحقــوق يف اإلســراتيجيات وخطــط العمــل 

الوطنيــة للمــرأة، وتكثيــف الجهــود يف تقديــم الدعــم والخدمــات اإلجتاعيــة والصحيــة لــأرس التــي لديهــا فتيــات ونســاء ذوات 

إعاقــة، وكذلــك إتاحــة فــرص التدريــب للنســاء ذوات اإلعاقــة.

الزواج والعالقات األرسية

تــويص اللجنــة مبراجعــة األحــكام التمييزيــة يف قانــون األحــوال الشــخصية، وعــى وجــه الخصــوص عــدم تشــجيع تعــدد الزوجــات 

يف القانــون واملارســة، وذلــك متشــيا مــع توصيــة اللجنــة العــام رقــم 21 )1994( بشــأن املســاواة يف الــزواج والعاقــات األرسيــة 

ــة  ــز ضــد النســاء / التعليــق العــام رقــم 18 للجن ــة بالقضــاء عــى التميي ــة املعني ــة العامــة رقــم 31 مشــرك مــع الجن والتوصي

حقــوق الطفــل بشــأن املارســات الضــارة )2014(.

وضــان املســاواة يف الحقــوق بــن الرجــال والنســاء فيــا يتعلــق بالــزواج والطــاق والقضــاء عــى القيــود املفروضــة عــى حريــة 

املــرأة املتزوجــة يف التنقــل والحــق يف العمــل، ومنــع مارســة الــزواج املبكــر و / أو زواج األطفــال بــن جميــع فئــات املجتمــع، 

بهــدف إعطــاء األولويــة ملصلحــة البنــات وحقهــن يف التعليــم، والقيــام بحمــات توعيــة بشــأن العديــد مــن اآلثــار الســلبية الناتجة 

عــن مثــل هــذه الزيجــات، ومواصلــة الجهــود الراميــة إىل متكــن الفتيــات والنســاء مــن مارســة حقهــن يف املــراث عــى قــدم 

املســاواة مــع نظرائهــن مــن الرجــال، وســن األحــكام القانونيــة لضــان - عنــد فســخ الــزواج والعاقــات األرسيــة األخــرى - تتمتــع 

املــرأة بحقــوق متســاوية عــى املمتلــكات املكتســبة أثنــاء الــزواج.

وإنشــاء آليــة للطعــون عــى إجــراءات املحاكــم الرعيــة، والتأكــد مــن أنهــا ال متيــز ضــد النســاء يف أحكامهــا، وخاصــة يف دعــاوى 

الطــاق والنفقــة وحضانــة األطفــال، وتعيــن قاضيــات يف املحاكــم الرعيــة.

توصيات ختامية

وإختتمــت لجنــة ســيداو توصياتهــا بدعــوة األردن للتصديــق عــى الرتوكــول اإلختيــاري لإلتفاقيــة، واىل إســتخدام إعــان ومنهــاج 

عمــل بيكــن يف جهــوده الراميــة اىل تنفيــذ أحــكام اإلتفاقيــة، واىل إدمــاج النــوع االجتاعــي يف اإلطــار الوطنــي لتنفيــذ خطــة 

التنميــة املســتدامة 2030.

ــة  ــوص الحكوم ــه الخص ــى وج ــا وع ــة بتنفيذه ــات املعني ــة الجه ــى كاف ــات ع ــذه املاحظ ــم ه ــة اىل تعمي ــت اللجن ــا دع ك

ــة. ــلطة القضائي ــان والس ــوزارات والرمل وال

كــا أشــارت اللجنــة اىل أن األردن مدعــو اىل تقديــم تقريــره الــدوري الســابع بعــد أربــع ســنوات، وتحديــداً خــال شــهر شــباط 

مــن عــام 2021.
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