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 : الدراسة ممخص

الدراسة إلى محاولة تقييـ ورصد الواقع السياسي لممرأة األردنية خاصة بعد التحوالت  ىذهىدفت           
السياسية التي شيدىا األردف خالؿ العقديف الماضييف، والتي جاءت ضمف التوجيات الحكومية لتعزيز 

المعيقات التي إلى محاولة التعرؼ عمى أىـ أيضا الدراسة  تىدف، و اسياسيً تمكينيا مكانة المرأة األردنية و 
 تقؼ بوجو ممارسة المرأة األردنية لحقوقيا السياسية.

وقد وظفت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج المقارف إلثبات فرضيتييا، وتبّيف صحة 
، حيث في تعزيز حقوؽ المرأة السياسية في األردفساىمت التشريعات الوطنية الفرضية األولى القائمة بأف 

قا ، وأعطتيا حقو أنصفت المرأة األردنيةقد أف الدستور والقوانيف والتشريعات األردنية النافذة ة تبّيف لمدراس
 .سياسية عديدة مثميا مثؿ الرجؿ

مجموعة مركبة مف العوامؿ وأثبتت الدراسة أيًضا صحة فرضيتيا الثانية القائمة بأف ىناؾ 
المرأة  التطبيؽ والواقع المعاش ظمـساىمت في إعاقة تمكيف المرأة سياسًيا، إذ تبّيف لمدراسة أف المجتمعية 
فإف الغياب النسبي لممشاركة السياسية لممرأة يا السياسية، وبناءا عمى ذلؾ، حقوقوحرميا كثيرًا مف األردنية 

نما إلى عقبات بنائية وثقاية ال يعود إلى عقبات قانونية، و األردن فية واجتماعية مرسخة في وجداف أفراد ا 
، ىذا باإلضافة إلى المعيقات المجتمع األردني، والتي تمنع مف تحقيؽ المساواة والعدالة بيف الرجؿ والمرأة

 السياسية، واإلعالمية، واالقتصادية، والشخصية.

 :مفتاحية كممات
 ، معيقات تمكيف المرأة ، الدستور، العادات، المجتمعلممرأة الحقوؽ السياسية

 

 ة البحث :مقدم

إف الحديث عف التنمية السياسية يعني الدخوؿ في نسيج متداخؿ مف الروابط والمتغيرات المتشابكة      
ف تكتمؿ خيوطو أوالذي ال يمكف  ،التي تحتِـّ بالضرورة األخذ بعيف االعتبار أحد أىـ مكونات ىذا النسيج

أرقاـ اإلحصائيات ما نسبتو نصؼ أغمب تشكؿ في  المرأة وثيقة، خاصًة وأفبروابط  بالمرأة ال بربطوإ
 بقميؿ.أقؿ مف ذلؾ المجتمع أو 
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 التنمية السياسية شغؿ وتولي المرأة المناصب في السمطات التنفيذية والتشريعية إف مف أبرز دعائـ     
عف األصوات فيو بعيًدا  ي تعيشرتقاء في المجتمع الذاال واالضطالع بمسؤولياتيا في سبيؿ ،والقضائية

 المعارضة لذلؾ.

وقد كفمت القوانيف واالتفاقيات والمواثيؽ الدولية حقوؽ المرأة ورعاية شؤونيا مقارنًة بما مرَّت بو مف 
اضطياد في العصوِر السابقة، واستطاعت المنظمات الحقوقية انتزاع الَعديد مف الحقوؽ التي كانت المرأة 

 مف َيتعّدى عمى شؤوف المرأة وحقوقيا. تي تعاقبلدرجة الوصوؿ إلى تشريع القوانيف ال امحرومة منيا سابقً 

ا مف معيقات حصوليا عمى حقوقيا وقد استطاعت المرأة األردنية وبدعـ مف التشريعات أف تتخطى عددً 
 السياسية، وال تزاؿ ىناؾ معيقات أخرى بانتظار التغمب عمييا.

 أهمية الدراسة

تأتي أىمية ىذه الدراسة مف كوف أف قضايا المرأة تشكؿ محورا استراتيجيا وحقوقيا متعدد      
 .االىتمامات، وقد أصبح أحد معايير التقدـ في الدوؿ يقاس بمدى اىتماميا بحقوؽ المرأة

األردنية، وانطالقًا مف ذلؾ فإف أىمية ىذه الدراسة تأتي مف خالؿ تتبع التطور الذي عاصرتو المرأة      
عمى مستوى التشريعات الوطنية، ومحاولة السياسية قوقيا صوليا عمى حوالذي ساىـ في زيادة االىتماـ بح

 تقييـ مدى ذلؾ التطور عمى أرض الواقع.

 مشكمة الدراسة 

إف مشكمة ىذه الدراسة تتمثؿ بالتعرؼ عمى الحقوؽ السياسية التي نالتيا المرأة األردنية بموجب      
ر والقوانيف والتشريعات، ورصد تمؾ الحقوؽ عمى أرض الواقع مف حيث قبوؿ المجتمع األردني الدستو 

 وعاداتو لتمؾ الحقوؽ.
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 أهداف الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى محاولة تقييـ ورصد الواقع السياسي لممرأة األردنية خاصة بعد التحوالت      
الماضييف، والتي جاءت ضمف التوجيات الحكومية لتعزيز السياسية التي شيدىا األردف خالؿ العقديف 

 .اسياسيً تمكينيا مكانة المرأة األردنية و 
كما تيدؼ ىذه الدراسة إلى محاولة التعرؼ عمى أىـ المعيقات التي تقؼ بوجو ممارسة المرأة األردنية 

 لحقوقيا السياسية.

 فرضية الدراسة وأسئمتها

 تنطمؽ ىذه الدراسة مف فرضيتيف رئيسيتيف، ىما:     

 ساىمت التشريعات الوطنية في تعزيز حقوؽ المرأة السياسية في األردف. -
 تساىـ مجموعة مركبة مف العوامؿ المجتمعية في إعاقة تمكيف المرأة سياسًيا. -

 ، ستتـ اإلجابة عف السؤاليف التالييف:ىاتيف الفرضيتيفوانطالًقا مف 
 حقوؽ السياسية لممرأة األردنية؟التي منحت ال ز التشريعاتأبر ما  .1
ما المعيقات التي تواجييا المرأة األردنية، والتي تمنعيا مف ممارسة حقوقيا السياسية عمى أفضؿ  .2

 وجو؟

 منهجية الدراسة

مف خالؿ تحميؿ كافة المصادر والمراجع  المنهج الوصفي التحميمياعتمدت ىذه الدراسة عمى 
دراسة الواقع واألدبيات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، حيث يعّرؼ المنيج الوصفي التحميمي بأنو 

واألحداث والظواىر مف خالؿ وصفيا وصفًا دقيقًا مف حيث خصائصيا وأسبابيا والعوامؿ المؤثرة فييا 
 (.124، ص1998)إدريس،  دروسة، والتعبير عنيا كميًا وكيفياً واإللماـ بكؿ ما يؤثر بالظواىر الم

لمقارنة وضع المرأة األردنية قبؿ إصدار التشريعات الناظمة المنهج المقارن تـ استخداـ و 
عممية عقمية تتـ بتحديد أوجو وُيعّرؼ المنيج المقارف بأنو  لحقوقيا السياسية وبعد إصدار تمؾ التشريعات،
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الشبو وأوجو االختالؼ بيف ظاىرتيف أو أكثر ليتـ مف خالليا الحصوؿ عمى معارؼ أدؽ لتمييز موضوع 
الظاىرة في مجاؿ المقارنة والتصنيؼ، وىذه الظاىرة يمكف أف تكوف كيفية قابمة لمتحميؿ، أو كمية لتحويميا 

قارنة ىي نوع مف البحث ييدؼ إلى تحديد أوجو التشابو واالختالؼ إلى كّـٍ قابٍؿ لمحساب، وبالتالي فإف الم
، 1987)صميبا،  بيف ظاىرتيف أو أكثر أو بالنسبة لظاىرة واحدة ولكف ضمف فترات زمنية مختمفة

 .(497ص

 السابقة الدراسات
 يمي: كما وىي الدارسة، بموضوع تعمؽت التي األدبيات بعض عمى االطالع أمكف     
 الحقوق السياسية لممرأة األردنية بين القانون والواقع(، بعنواف 2212عويمر )الدراسة وليد  .1
مف أبرز مظاىر الديمقراطية، وأف األردف ُتعتبر بّينت الدراسة أف مشاركة المرأة في الحياة السياسية      

رصدت الدراسة قد صادؽ عمى المواثيؽ الدولية التي تكفؿ المساواة بيف الرجؿ والمرأة دوف تمييز، وقد 
واقع المشاركة السياسية لممرأة األردنية منذ تأسيس إمارة شرؽ األردف عف طريؽ مشاركتيا في تأسيس 
الجمعيات الخيرية، وانتسابيا لألحزاب السياسية، وخروجيا بمسيرات لممطالبة بحقوقيا السياسية 

وجدت الدراسة أنو وفي ظؿ تطورات واالجتماعية، ومناصرة كفاح مثيالتيا مف الدوؿ العربية المجاورة، و 
البيئتيف الداخمية والخارجية أصبحت حقوؽ المرأة األردنية أحد أىداؼ الخطط التنموية في األردف، 
ورصدت الدراسة أبرز التشريعات التي منحت الحقوؽ السياسية لممرأة األردنية، وتوصمت الدراسة إلى أف 

سياسية كاممة لممرأة األردنية، ولكف ىناؾ فجوة بيف الجانب  االدستور والقوانيف والتشريعات أعطت حقوقً 
النظري والجانب التطبيقي بسبب مجموعة مف المعيقات التي أبرزتيا الدراسة، والتي كاف مف أىميا: سيادة 
ة الثقافة األبوية في المجتمع األردني استنادا إلى الثقافة الدينية واالجتماعية واالقتصادية، وقمة خبرة المرأ

 األردنية في العمؿ السياسي، وغير ذلؾ مف معيقات.
 المرأة والتنمية السياسية في األردن(، بعنواف 2211دراسة نيفيف القرطة وىدى بني عيسى ) .2

، 2212-1967ىدفت الدراسة إلى رصد تطور األوضاع السياسية لممرأة األردنية خالؿ األعواـ      
وتوصمت الدراسة إلى وجود مجموعة مف العوامؿ التي تعيؽ مسيرة المرأة في المجاؿ السياسي، ومف أىـ 

اخؿ اسرتيا وفي خدمة ة بأف النظرة التقميدية لدور المراة ينحصر دتمؾ العوامؿ: العوامؿ االجتماعية ممثمً 
ة بأف مف يقوـ بإعداد معظـ البرامج التمفزيوينة ويقدميا رجؿ غالبًا بنائيا، والعوامؿ اإلعالمية ممثمً أزوجيا و 

ما يكوف بعيدًا كؿ البعد عف اإلحساس الحقيقي واإلدراؾ التاـ لقضايا المرأة وىموميا، إضافًة إلى حصر 
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ا عف موضوع التنمية سرة بعيدً يا التقميدية لممرأة كالزواج واألعالـ بالقضاصورة المرأة في وسائؿ اإل
 السياسية.

 الواقع السياسي لممرأة األردنية: الثابت والمتغير(، بعنواف 2214دراسة موفؽ أبو حمود ) .3
ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى الواقع السياسي لممرأة األردنية، وذلؾ مف خالؿ بعض      

بر عف وجود المرأة وتمثيميا في المجاؿ السياسي أو الحياة السياسية وفي السمطات المؤشرات التي تع
الثالث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وواقع المرأة األردنية في األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع 

ممرأة ة ليساالمدني، وىدفت الدراسة أيضا إلى الكشؼ عف أىـ المعيقات التي تواجو المشاركة السي
األردنية، وقد أوصت الدراسة بأىمية التأكيد عمى توسيع مشاركة المرأة السياسية كضرورة وطنية باعتبارىا 
نصؼ المجتمع وتشارؾ الرجؿ ميمات الحياة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكيف المرأة، 

 لبرلماف.وتبّني أعضاء مجمس النواب السيدات قضايا المرأة والدفاع عنيا في ا
 

 السابقة الدراسات عمى تعقيب
 التي التطورات أخرى دراسات وتتبعت األردنية لممرأة السياسي الواقع السابقة الدراسات تناولت     

 معينة. سنوات خالؿ المجاؿ ىذا في حصمت
 لممرأة السياسي الواقع ستستعرض أنيا في السابقة الدراسات مف غيرىا مع الدراسة ىذه تتشابو     

 األردنية المرأة تمنع التي المعيقات أبرز عمى خاص بشكؿ ستركز أنيا في غيرىا عف وتتميز األردنية،
 السياسية. الحياة في بفعالية المشاركة مف
 

 تعريف بحقوق المرأة

 اىتمامًا بالغًا بحقوِؽ المرأة وآلياِت تفعيؿ تمؾ الحقوؽ،الدولية أولت المنظماُت العالمّية واالتفاقيات      
 تمؾالمنظماِت بجوانب الحياة السياسيَّة والثقافية واالجتماعيَّة والتربوية، وقد أثمرت جيود تمؾ وتنوََّع اىتماـ 
 .يات المختمفةحريات المرأة عمى المستو عف دعـ حقوؽ و المنّظمات 

تشمؿ حقوؽ المرأة قدرتيا عمى امتالؾ الحرية والمساواة والكرامة بعيًدا عف الخوؼ واالستغالؿ، و      
درج ىذه الحقوؽ ضمف القوانيف الوطنية والدولية لحقوؽ اإلنساف، وتساىـ بدورىا في حماية المرأة وتُ 

  (womenforwomen.orgWomen's Rights and Developmentوتعزيز رعايتيا
ولممرأة ، ) 
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الحؽ في اختيار معتقدىا الديني، وتغيير جنسيتيا، والمساواة في األجر، وتمقي التدريب الميني، والحؽ 
 .(142، ص2228-)المؿ،  في الضماف االجتماعي

حقوؽ خالؿ مؤتمر تمؾ المجموعة القرارات المتعّمقة بوعمى صعيد الحقوؽ السياسية، فقد تـ إقرار 
المرأة حؽ ، وتشمؿ تمؾ الحقوؽ: األمـ المتحدةبرعاية ىيئة  1952سنة  الذي عقدحقوؽ المرأة السياسية 

حقيا في في المشاركة في االستفتاءات العامة، و  يافي المشاركة في عممية صنع القرارات السياسية، وحق
تولي الوظائؼ حقيا في شح لالنتخابات، و التر حقيا في االنضماـ لمجمعيات العاّمة أو السياسية، و 

)أبو  المشاركة في المنظمات غير الحكوميةحقيا في و  ،العمؿحقيا في الحكومية المختمفة، و 
 (.25، ص2223رماف،

لممرأة في جوانب  داعمةٍ  حقوؽٍ  مت اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة إقرارَ قدّ و 
 ، وسيتـ الحديث بالتفصيؿ عف تمؾ االتفاقية كما يمي:األسرة والتشاركية العائمية والحقوؽ التربوية وغيرىا

وقد اتفاقية دولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضّد المرأة، ىي  (CEDAW) اتفاقية سيداوإف      
مادة تحّدد ما يشّكؿ  32مف مقدمة واالتفاقية تتأّلؼ ، و 1979اعتمدتيا الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 

ـّ التوقيع عمى اوقد  تمييزًا ضّد المرأة، ، دولة 64ف مف جانب جفي كوبنيا 1982التفاقية في تموز ت
 The) دولة عضواً  22بعد أف صّدقت عمييا  1981أيموؿ ودخمت االتفاقية حيز التنفيذ في

All Forms of Discrimination against Women,  Convention on the Elimination of

www.un.org (. 

حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية عمى عمى المساواة بيف الرجؿ والمرأة، و سيداو اتفاقية بنود تنّص      
 االتفاقيةتحّث و  في المياديف السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والمدنية، أو أي ميداف آخر،

التدابير المناسبة لتعديؿ أو إلغاء القوانيف والممارسات و اإلجراءات جميع الدوؿ األعضاء عمى اّتخاذ 
التصويت في ، وتمكيف المرأة مف منع التجارة بالمرأة واستغالليا، و القائمة عمى التمييز ضد المرأة

الصحية، والمعامالت المالية، الرعاية و في الحصوؿ عمى التعميـ،  تيا مع الرجؿمساوا، و االنتخابات
 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination) والحقوؽ الممكية

against Women, www.un.org) . 

في تموز ى المعاىدة المصادقة النيائية عموتمت ، 1992عاـ  عمى اتفاقية سيداو األردف عوقّ وقد 
، الخاصة بقانوف 2الفقرة  9وىي المادة  ،ساسية وفروعيااأل موادبعض العمى مع التحفظ  2227
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)المنتدى العالمي لموسطية،  الفقرة ج، د، ز، الخاصة بالزواج والعالقات األسرية 16الجنسية، والمادة 
2214). 

 
 ممرأة األردنية المشاركة السياسية لتطور 

استبعاد المرأة األردنية مف المشاركة السياسية لعقود طويمة منذ تأسيس إمارة شرؽ األردف عاـ  تـّ      
غمب وتطابع ريفي وبدوي مف حيث كونو مجتمٍع ذي المجتمع األردني إلى طبيعة ذلؾ يعود و  ؛1921

بالتالي فقد ، و (145، ص2228)المؿ، عمى أفعالو المنع والمحرمات ضد المرأة وفقًا لمعادات والتقاليد
ولـ يتغير الوضع كثيرًا في  اؿ،كانت المشاركة السياسية في مرحمة ما قبؿ االستقالؿ حكرًا عمى الرج

 1955عاـ  لغايةمحرومة مف حقوقيا السياسية وغيرىا األردنية مرحمة ما بعد االستقالؿ، فبقيت المرأة 
منح الحؽ في الترشح لـ تُ  يايت، ولكنعندما ُمنحت المرأة المتعممة تعميمًا أساسيًا الحؽ في التصو 

 1974ولـ تمارس حقيا الكامؿ في التصويت والترشح في االنتخابات إال عاـ ، لالنتخابات
 (.24، ص2212)طيبوب،

خطة التنمية الثالثية التي وضعتيا الحكومة مف عاـ األردنية تطورا خالؿ المرأة شيدت أوضاع 
تأىيؿ التدريب و تقديـ المساىمة في عممية التنمية مف خالؿ لم يا( إلتاحة الفرصة أمام1975 -1973)
ردنييف ىجرة األ وما رافؽ ذلؾ مف ارتفاع في معدؿ توظيؼ النساء لسد الفراغ الناجـ عفليا، ميني ال

األمر الذي  ،وتزايد الطمب عمييف، 1973سعار النفط عاـ ألمعمؿ في سوؽ الخميج عند ارتفاع  الذكور
 (.28، ص2223)أبو رماف،  فتح أماميف فرصة كبيرة لدخوؿ مجاؿ العمؿ مف أوسع أبوابو

وىي الخطة التي أكدت  ،(1981-1976بدأت الحكومة بتنفيذ الخطة الخمسية األولى مف )و 
عمى ضرورة إيجاد مفيوـ جديد لمتنظيـ االجتماعي يسمح لجميع القطاعات الشعبية بما في ذلؾ قطاع 

اإلنماء، حيث انعكس تطور أوضاع المرأة في مجاؿ العمؿ عمى دورىا  المرأة المشاركة بفعالية في عممية
في العمؿ السياسي، إذ استطاعت التقدـ بخطوات متسارعة بيذا المجاؿ منذ أف صدر مرسوـ ممكي 

 (.12، ص2223)أبو رماف،  1974بإعطائيا حقيا في الترشيح واالنتخاب عاـ 

أصدرت الحكومة في نفس العاـ قانونا معدال لقانوف انتخاب مجمس النواب ى ذلؾ، فقد وبناًء عم 
وقد تزامف إعطاؤىا ىذا  ،ينص عمى إعطاء المرأة حقيا في االنتخاب والترشيح لعضوية مجمس النواب
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مية برت مف أىـ المنظمات غير الحكو اعتُ  -اتحاد المرأة األردنية- الحؽ مع إعادة تأسيس منظمة نسائية
ذلؾ مشاركتيا بالمجمس الوطني االستشاري  تالو  وتدريبيا وتثقيفيا وزيادة وعييا،بتنمية المرأة  نيتالتي عُ 

 بداية لتقمدال تمؾ وكانت ،عضوا 192( بعضوية تسع نساء مف أصؿ 1982–1978) خالؿ األعواـ
، وذلؾ عندما شغمت السيدة إنعاـ المفتي 1979ألوؿ منصب بالسمطة التنفيذية عاـ  المرأة األردنية

 .(52، ص2212)طيبوب،  منصب وزيرة التنمية االجتماعية كأوؿ إمرأة تدخؿ الوزارة

تعديؿ الحكومة لقانوف العمؿ نحو زيادة مشاركة المرأة في العمؿ وتحسيف  1981وقد شيد عاـ 
وألوؿ مرة الحؽ في االنتخاب  1982بإعطاء المرأة بحموؿ عاـ   المرحمة تمؾت وتػُػوجت تشريعا، ظروفيا

، 2223)أبو رماف،  1995 والترشيح لعضوية المجالس البمدية، مع أنيا لـ تمارس ىذا الحؽ إال في عاـ 
 (.15ص

في يت انتخابات نيابية تكميمية خطت فييا المرأة األردنية أوؿ خطوة ميمة جرِ أُ  1984عاـ الفي و 
 ، ولـ تترشح أي سيدة لتمؾ االنتخاباتاالنتخابات كناخبة فقط عالـ الحياة السياسية، حيث شاركت في ىذه

، 2223)أبور ماف،  1984اإلعالـ في عاـ  برغـ دخوليا في السمطة التنفيذية وشغميا لمنصب وزير
 (.32ص

مكانية دخوؿ إب لمرأةثقة ا ازدادتعودة الحياة النيابية وشيوع األجواء الديمقراطية ومع 
لـ يكتب لكف ، 1989عاـ انتخابات ا في دورة مرشحً  647امرأة مف بيف  12ترشحت إذ  ،السياسية الحياة

 .ألي واحدة منيف النجاح

 فقد جاء في بنده الثامف ما نصو: ،أّكد الميثاؽ الوطني األردني عمى الحقوؽ السياسية لممرأة
و أف اختمفوا في العرؽ ا  القانوف سواء ال تمييز بينيـ في الحقوؽ والواجبات و ماـ أردنيوف رجاال ونساء األ"

خالؽ العمؿ الوطني، أو الديف. وىـ يمارسوف حقوقيـ الدستورية ويمتزموف بمصمحة الوطف العميا و أالمغة 
دة ىدافو في الوحأطالؽ قدراتو المادية والروحية لتحقيؽ ا  ردني و بما يضمف توجيو طاقات المجتمع األ

 (.1992)الميثاؽ الوطني األردني،  "والتقدـ وبناء المستقبؿ

 4وقد ذكر الميثاؽ الوطني األردني حقوؽ المرأة صراًحة في بعض مواده، حيث جاء في المادة 
تحقيؽ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بيف المواطنيف " ما نصو: ضمانات النيج الديمقراطيتحت بند 

  (.4، المادة1992)الميثاؽ الوطني األردني، "رجاال ونساء دوف تمييز
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لمرجؿ وصنوه في تنمية  المرأة شريكةٌ ما نصو أف: " مف الفصؿ الخامس 6الفقرة وجاء في 
ردني وتطويره، مما يقتضي تأكيد حقيا الدستوري والقانوني في المساواة والتعميـ والتثقيؼ المجتمع األ

)الميثاؽ الوطني  "خذ دورىا الصحيح في بناء المجتمع وتقدموأوالتوجيو والتدريب والعمؿ، وتمكينيا مف 
 (.1992األردني، 

عف خوض االنتخابات مرة أخرى،  1989في دورة انتخابات عاـ خسارتيا لـ تثِف المرأة األردنية 
توجاف فيصؿ بمقعد نيابي ألوؿ مرة في تاريخ ، وفازت النائب 1993انتخابات عاـ فشاركت في دورة 

مع فوز امرأتيف بعضوية مجمس األعياف في نفس العاـ ولممرة الثانية، وشغميا  ىاترافؽ فوز و  ،األردف
 (.59، ص2212)طيبوب، والتجارة لمنصب وزير الصناعة

كانت وزارتا التخطيط والتنمية االجتماعية وزارتيف شغمت امرأتاف منصبييما، أما  1994في عاـ و 
المرأة وألوؿ مرة حقيا في الترشيح لعضوية المجالس البمدية فقد كاف العاـ الذي مارست فيو  1995عاـ 

بفوز ذلؾ الترشيح تكمؿ وقد  (،62، ص2214)التؿ،  1982 في عاـ بالرغـ مف أنيا منحت ىذا الحؽ
تسع نساء بعضوية المجالس البمدية وفوز إحداىف بمنصب رئيس البمدية، وقد لقي تجمُّع لجاف المرأة 

األميرة بسمة لضرورة حشد طاقات المرأة األردنية سمو ة مف استجابً  1995األردنية المؤسس في عاـ 
في  فعاؿٌ  ستجابة دورٌ وكاف لتمؾ اال ،وتنظيميا وتوجيييا إلى ما يحقؽ تحسيف واقع المرأة والنيوض بيا

 (.45، ص2223)أبو رماف،  ىذه االنتخابات

في كافة األردنية في دعـ مسيرة المرأة  ابارزً  اأثرً  2223-1999لألعواـ  كاف لمخطة الخمسية
تعييف السيدة ريما عد ب نعكس ذلؾ عمى أرض الواقع وخصوصًا في مجاؿ السمطة التنفيذيةواالمياديف، 

 .(157، ص2211)الشرعة وغوانمة،  خمؼ نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لمتخطيط

)الخاروؼ  %2.32نسبتو  ما في المجالس البمدية والقرويةاألردنية بمغت مشاركة المرأة و 
سيدة في عضوية مجالس بمدية في عدد مف  25تعييف  ذلؾ وتال (،256، ص2212والحسيف، 
 .المممكة محافظات

)القرطة وبني عيسى،  لمتنمية االجتماعية اُعينت السيدة تماـ الغوؿ وزير  2222وفي عاـ 
2211 ،www.alraicenter.com

في االنتخابات  2221المعايطة عاـ تال ذلؾ فوز السيدة نيى و  (، 
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، 2211)الشرعة وغوانمة، التكميمية لممقعد الشاغر في مجمس النواب وذلؾ عف طريؽ اقتراع النواب
 .2222لمتنمية االجتماعية عاـ  اتعييف السيدة رويدا المعايطة وزيرً ، و (158ص

بتعييف سيدتيف بمنصب وذلؾ  ،تمثيال دبموماسيا نسائيا واضحا 2222 و 2221وقد شيد العاماف 
 ياكاف أولو بالتنقالت النوعية عمى صعيد المرأة والعمؿ السياسي،  حافال اعام 2223وكاف العاـ  ،سفير

، مقاعد نيابية لمنساء في البرلماف بعد تعديؿ قانوف االنتخاب المؤقت ضمف نظاـ الكوتا 6تخصيص 
% مف أعضاء 5.5شكمف نسبة و ، منيف 6فازت ، و 2223ة النتخابات عاـ أمر ا 54حيث ترشحت 

ترشيح السيدة حياة المسيمي عف حزب العمؿ اإلسالمي ، وتال ذلؾ انائبً  112 مجمس النواب البالغ عددىـ
، 2214)التؿ، بالرغـ مف فوزىا عمى حساب نظاـ الكوتا كسابقة ىي األولى مف نوعيا في األردف

 .(66ص

سيدات كأعضاء في  7بد اهلل الثاني ف جاللة الممؾ عفقد عيّ  ،مى صعيد مجمس األعيافوع
قروي  مجمسفي كؿ ـ تعييف إمرأة ػػتوقد  ،عضوا 55% مف عدد األعياف البالغ 12.7مجمس بنسبة ال

، 2211ة )القرطة وبني عيسى، دور المرأة في المجالس المحمي نعكس إيجابًا عمى، األمر الذي اوبمدية
www.alraicenter.com
 .) 

 22وزيرات مف أصؿ  3عييف تـ توفي سابقة ىي األولى مف نوعيا في األردف  ،2224وفي عاـ 
ومف بينيف المحامية أسماء خضر )الناطؽ الرسمي باسـ  ،وزيرا ضمف حكومة السيد فيصؿ الفايز

)الشرعة  السياحة عمياء بوراف وزيرالسيدة و  ،وزير الشؤوف البمدية والقروية أمؿ فرحاف ، والسيدةالحكومة(
 .(159، ص2211ة، وغوانم

لى إ 1989ارتفع عدد السيدات الالتي تـ تعيينيف في مجمس األعياف مف سيدة واحدة عاـ وقد 
بمغ عدد النساء الالتي تقمدف مناصب وزارية في حكومة الميندس نادر الذىبي و ، 2227سبع سيدات عاـ 

 . أربع سيدات 2229عاـ 

زادت الكوتا النسائية مف ستة  2212لعاـ  9تعديؿ عمى قانوف االنتخاب األردني رقـ وبعد إجراء 
 (.69، ص2214)التؿ،  امقاعد إلى اثني عشر مقعدً 
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يمثؿ  مجرد إيصاؿ المرأة لمبرلماف بقدر ماال يتمثؿ فقط باليدؼ مف الكوتا وترى الدراسة أف 
شراكيا في عممية البن نظاـ الكوتا البرلمانية ىو ، ودليؿ ذلؾ أف والتنمية اءمناقشة قضايا وىموـ المرأة وا 

وثالثة لألردنييف  ،وثانية لممسيحييف ،حيث توجد كوتا برلمانية لمبدوتأسيس المممكة، مبدأ معموؿ بو منذ 
 .أي أف ىناؾ كوتا اجتماعية وأخرى دينية وثالثة إثنية ،مف أصؿ شركسي

، لى قبة البرلمافسيدة أردنية إ 13في دورة المجمس السادس عشر وصمت و  ،2212وفي العاـ 
وبذلؾ احتؿ األردف المرتبة عضوات في مجمس األعياف  9، و وزيرسيدات بمنصب  3وتـ تعييف 

ا مف حيث عدد النساء في مجمس األمة بعد تونس التي تصؿ نسبة النساء فييا في مجمس الخامسة عربيً 
)القرطة وبني عيسى،  %16 ا بما نسبتوريتانيا التي تحتؿ المرتبة األولى عربيً ومو  ،%15 لىإاألعياف 
2211 ،www.alraicenter.com

 .) 

قانوف  لمكوتا النسائية مقعداً  15 تـ تخصيص 2216لسنة  6قانوف االنتخاب رقـ وبموجب 
بنسبة عالية وصمت إلى  وترّشحت المرأة األردنية، (2216( لعاـ )6االنتخاب لمجمس النواب رقـ )

، 2217)المشاقبة، في تاريخ االنتخابات البرلمانية في األردف ( مرّشحة، وىي أعمى نسبة ترشيح252)
، لتصبح نسبة مقعدًا عف الكوتا 15مقاعد إضافية فوؽ الػػػ  5المرأة األردنية حصدت وقد  ،(14ص

 2216( لعاـ 6لمجمس النواب رقـ )قانوف االنتخاب  مف إجمالي أعضاء المجمس %12مشاركتيا 
 (.www.hala.jo، 2216)شؤوف برلمانية، 

برلمانية إلى عضوية  22مجمس النواب الثامف عشر والبالغ عددىف برلمانيات وقد انضّمت جميع 
 8أة وشؤوف األسرة، وانضّمت إلييا المجاف الدائمة لممجمس، وقد تمّكنت برلمانية مف ترّؤس لجنة المر 

لعضوية ىذه المجنة، وقد بمغت نسبة تمثيؿ المرأة في عضوية المجاف الدائمة لمجمس النواب برلمانيات 
مف مجموع  %18.3(، وبمغت نسبة المرشحات الحزبيات 15، ص2217% )المشاقبة، 18الثامف عشر
مركز الحياة لتنمية المجتمع المحمي، ) ( مرشحًا حزبياً 234الحزبييف الذيف وصؿ عددىـ ) المرشحيف
2216 ،www.alhayatcenter.org.) 

 تطور الحقوق السياسية لممرأة األردنية انطالقا من المعاهدات واالتفاقيات الدولية

تتعمؽ انضـ األردف إلى سبع اتفاقيات فيما يتعمؽ باالتفاقيات والمواثيؽ المتعمقة بحقوؽ المرأة، فقد 
ستة تقارير إلى لجنة األردف ـ قدّ و  االجتماعي،نوع عمى أساس البينيـ حقوؽ العماؿ وعدـ التمييز ب
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التعميـ والصحة والعمؿ والتنمية  :القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة في جميع المجاالت
الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف الصادر عف مجمس جامعة ، وصادؽ األردف عمى االقتصادية واالجتماعية

دولة طرؼ جميع التدابير الالزمة لتأميف تكافؤ الفرص والمتضمف اتخاذ كؿ  ،2224الدوؿ العربية عاـ 
األردف ؿ فعّ ، وقد الميثاؽذلؾ والمساواة الفعمية بيف النساء والرجاؿ في التمتع بجميع الحقوؽ الواردة في 

حالؿ السمـ، و الصادر مف مجمس األمف 1325القرار   المتضمف تفعيؿ دور المرأة في منع الصراعات وا 
 (.132، ص2214)التؿ،

نساف األردني وحقوؽ المرأة األردنية الدستور األردني دورًا جوىريًا في صياغة حقوؽ االوقد لعب 
نساف حماية وتعزيز حقوؽ االأكدت عمى  2211 معاـف التعديالت الدستورية لأخاصة وتطويرىا، كما 

 . بشكؿ عاـ وحقوؽ المرأة بشكؿ خاص
والتي أعدتيا  ،(2217-2213اتيجية الوطنية لممرأة األردنية لألعواـ )ستر االمجمس الوزراء  قرّ وأ

التي تيدؼ الى و المجنة الوطنية األردنية لشؤوف المرأة بالتعاوف مع كافة الجيات المعنية بحقوؽ المرأة، 
إلى بموغ والسعي  والقطاعات، تعزيز دور المرأة في رسـ السياسات وصناعة القرارات في مختمؼ المحاور

الس الوطنية والمحمية ومختمؼ مواقع صنع القرار إلى نسبة ال تقؿ عف جنسبة مشاركة النساء في الم
www.pm.gov.joاالستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية، موقع رئاسة الوزراء، ) % كحد أدنى32

 .) 
دراسة الذي ييدؼ إلى  ممتقى البرلمانيات األردنيات 2213العاـ في مجمس النواب وأطمؽ 

وتعديؿ القوانيف بشكؿ يعطي المرأة جميع حقوقيا  ،والضغط باتجاه إلغائيا ،التشريعات التمييزية ضد المرأة
 .( www.reprasentatives.joمجمس النواب األردني، موقع ) في المجاالت كافة

التوصيات ( انطالقًا مف 2225-2216نساف )تـ إعداد الخطػة الوطنية الشػػػػاممة لحقوؽ االوقد 
تـ ، و الصادرة عف المركز الوطني لحقوؽ اإلنسافو  ،الواردة بتقارير أوضاع حقوؽ اإلنساف في المممكة

تشكيؿ لجنة برئاسة المنسؽ الحكومي لحقوؽ اإلنساف وعضوية ممثميف مختصيف عف عدد مف الوزارات 
ردة في تقارير المركز الوطني والدوائر والمؤسسات الرسمية ذات العالقة والمعنية بإنفاذ التوصيات الوا

ومتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامؿ  ،لحقوؽ اإلنساف والتقارير الدولية المعنية بحقوؽ اإلنساف
عداد تقارير حوليا (UPR) لحقوؽ اإلنساف   .(www.addustour.com، 2217)عبداليادي، وا 

جة في مستشفيات وزارة الصحة، صدار امتيازات ألبناء األردنيات شممت منحيـ حؽ المعالتـ إو 
والحصوؿ عمى إقامة تصؿ مدتيا خمس سنوات قابمة لمتجديد، باإلضافة إلى الحؽ في التعميـ في مدارس 

، 2218)الرأي اإلخباري، ومنحيـ حؽ العمؿ والحصوؿ عمى رخصة قيادة وزارة التربية والتعميـ
www.alrai.com). 
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الدستور والقوانيف والتشريعات األردنية قد ساىمت بشكٍؿ يتضح مف الطرح السابؽ أف كاًل مف 
إيجابي في تعزيز الحقوؽ السياسية لممرأة األردنية، والسعي إلى تمكينيا سياسًيا، ىذا باإلضافة إلى تطبيؽ 
تمؾ الحقوؽ عمى أرض الواقع مف خالؿ ما تـ استعراضو في الدراسة مف تطور وزيادة عدد النساء 

 ت في المواقع السياسية.األردنيات العامال
وبالرغـ مف التطور المستمر في تعزيز الحقوؽ السياسية لممرأة األردنية، إال أف ىناؾ مجموعة 
مف المعيقات التي ال زالت تشكؿ عائًقا نحو نيؿ جميع السيدات األردنيات لحقوقيف السياسية، وسيتـ 

 رصد تمؾ المعيقات تالًيا.
 أة األردنيةمعيقات المشاركة السياسية لممر 

، وبرغـ التطبيؽ األردنيةوالتشريعات نو الدستور والقوانيف تضمّ  رغـ كؿ ماذكرت الدراسة سابًقا أنو وب     
عمى حقوقيا السياسية سواء بعد إال أف المرأة األردنية لـ تحصؿ الفعمي لتمكيف المرأة األردنية سياسًيا، 

، ويعود ذلؾ إلى مجموعة مف المعيقات االجتماعية الرجؿ التشريعية أو التنفيذية أو القضائية مثميا مثؿ
 والسياسية واالقتصادية والشخصية، وىي كما يمي:

 جتماعيةاالمعيقات ال .1

مثؿ خوؼ األىؿ الدائـ عمى  ،ىي تمؾ العوامؿ المرتبطة بمرجعية المجتمع القيمية وبنيانو الكميو      
، ىذا باإلضافة بنائياأسرتيا وفي خدمة زوجيا و أة ينحصر داخؿ أف دور المر أوالنظرة التقميدية ب ،بناتيـ
، 2214)أبو حمود، عمى الصعيد الميني قرار لمنساء بحؽ المساواة السيمالإلرفض الرجؿ الدائـ إلى 
 (.271ص

 عالميةاإل معيقاتال .2

إعداد وتقديـ المتخصصة بأف الكوادر النسائية لتمكيف المرأة سياسيا مف أبرز المعيقات اإلعالمية      
تحصر صورة عالـ وسائؿ اإلوأف نقصيا الخبرة والتدريب لرفع سوية أدائيا وكفاءتيا، اإلعالمية ت البرامج

، وال تتناوؿ دورىا في القضايا المتعمقة سرةاألاالىتماـ بالزواج و المتمثمة بالتقميدية المرأة بالصورة النمطية 
www.alraicenter.com، 2211عيسى،)القرطة وبني  التنمية السياسيةب

أضؼ إلى ذلؾ أف معظـ  ،( 
الكاتبات في وسائؿ اإلعالـ المقروءة يتناولف القضايا العامة التي تعاني منيا المنطقة أكثر مف التركيز 

 (.272، ص2214)أبو حمود، عمى قضايا المرأة
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 ثقافيةالمعيقات . ال3

برغـ انسجاـ النصوص الدستورية مع التعاليـ الدينية، وتوافقيا مع مبادئ الديمقراطية والعدالة      
والمساواة حوؿ حؽ المرأة في التعميـ والعمؿ واتخاذ القرارات وتكافؤ فرصتيا مع الرجؿ، إال أف االتجاه 

أثير النسؽ القيمي مف عادات تحت ت في حدوده وكيفية ممارستيا لو ما زاؿاألردنية السائد لتعميـ المرأة 
www.amonnews.net، 2212)العويمر، والرافض لمعمؿ السياسي لممرأة األردنيةوتقاليد وأعراؼ، 

 ) . 

 قتصاديةاالمعيقات . ال4

ساىـ ضعؼ نشاط المرأة في القطاع االقصادي في تبعيتيا لمرجؿ، األمر الذي أّدى إلى صعوبة      
، 2214)التؿ، اعتمادىا عمى نفسيا، وصعوبة اتخاذىا ألي قرار بعيدا عف أخذ مشورة وموافقة الرجؿ

  (.189ص

 شخصيةالمعيقات . ال5

يمانيا بأف وىذه المعيقات نابعة مف المرأة نفسيا ومف نظرة      المرأة لممرأة األخرى وعدـ ثقتيا بيا، وا 
 (.273، ص2214)أبو حمود، الرجؿ أكثر كفاءة عمى تولي المناصب السياسية والمواقع القيادية

 

 

 . المعيقات السياسية6

إلى مزيد مف التثقيؼ والتدريب في  ، وحاجتياقمة خبرة المرأة األردنية في الميداف السياسيوتتمثؿ في      
حصر مرشحي األحزاب والعشائر والجمعيات والمنظمات في الذكور دوف ىذا باإلضافة إلى ىذا الميداف، 

 ،، وعدـ تقبؿ الرجؿ لعمؿ المرأة في الحياة السياسيةالمرأة لمرجؿ في اختيار المرشحيفاإلناث، وتبعية 
ضعؼ ومحدودية التجربة ، أضؼ إلى ذلؾ وعدـ تقبؿ المجتمع أيضا لعمؿ المرأة في الحياة السياسية

مما ينعكس بشكؿ  ىا،استقرار وعدـ  في األردف،واألحزاب السياسية السياسية لمؤسسات المجتمع المدني 
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، 2211)القرطة وبني عيسى،  السمـ السياسي مبي عمى االرتقاء بدور المرأة فيس
www.alraicenter.com ). 

 

 

 الخاتمة

عمى  األردف صادؽقد ، و شاركة المرأة في الحياة السياسيةتزايد مبمظاىر الديمقراطية تتمثؿ أبرز      
ىناؾ لكف تبقى و المعاىدات الدولية واتفاقيات القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة، معظـ 
يا لممرأة األردنية بالمشاركة في الحياة المدنية والسياسية بمدى الحدود المسموح في في التنفيذ و معيقات 

 .متمسكة بالعادات والتقاليد الرافضة لعمؿ المرأة السياسي في دولة عربية مسممة

ىذه الدراسة إلى محاولة تقييـ ورصد الواقع السياسي لممرأة األردنية خاصة بعد التحوالت ىدفت      
العقديف الماضييف، والتي جاءت ضمف التوجيات الحكومية لتعزيز  السياسية التي شيدىا األردف خالؿ

 .اسياسيً تمكينيا مكانة المرأة األردنية و 

ىذه الدراسة إلى محاولة التعرؼ عمى أىـ المعيقات التي تقؼ بوجو ممارسة المرأة األردنية  تىدفو 
 لحقوقيا السياسية.

في تعزيز حقوؽ المرأة ساىمت التشريعات الوطنية وقد أثبتت الدراسة صحة فرضيتيا األولى القائمة بأف 
أنصفت المرأة قد أف الدستور والقوانيف والتشريعات األردنية النافذة ، حيث تبّيف لمدراسة السياسية في األردف

 .قا سياسية عديدة مثميا مثؿ الرجؿ، وأعطتيا حقو األردنية

مجموعة مركبة مف العوامؿ المجتمعية وأثبتت الدراسة أيًضا صحة فرضيتيا الثانية القائمة بأف ىناؾ 
المرأة األردنية  التطبيؽ والواقع المعاش ظمـساىمت في إعاقة تمكيف المرأة سياسًيا، إذ تبّيف لمدراسة أف 

ية سبي لممشاركة السياسية لممرأة األردنفإف الغياب النيا السياسية، وبناءا عمى ذلؾ، حقوقوحرميا كثيرًا مف 
نما إلى عقبات بنائية وثقافية واجتماعية مرسخة في وجداف أفراد المجتمع ال يعود إلى عقبات قانونية، و  ا 

 .األردني، والتي تمنع مف تحقيؽ المساواة والعدالة بيف الرجؿ والمرأة

 النتائج
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ر والقوانيف الدستو  بمساعدةعمى صعيد التنمية السياسية  المرأة األردنية خطوات واسعةخطت  .1
بموجب تمؾ القوانيف  ا سياسية عديدةحقوقً ، حيث ُمنحت المرأة األردنية والتشريعات األردنية

 والتشريعات.
كاؿ ع األردف وصادؽ عمى مجموعة مف االتفاقيات والمواثيؽ الدولية التي تمنع جميع أشوقّ  .2

 التمييز ضد المرأة.
 حقوؽ المرأة األردنيةأصبحت في ظؿ التطورات الداخمية واإلقميمية والدولية التي شيدىا األردف  .3

ىدفًا رئيسيًا مف أىداؼ التنمية السياسية في المممكة، وعميو صدرت العديد مف القوانيف 
وغيرىا مف ب والترشح، والتشريعات التي منحت المرأة األردنية حقوقًا سياسية كحؽ االنتخا

 الحقوؽ السياسية.
يتضمنو الدستور والقوانيف األردنية مف تشريعات ونصوص كفمت المساواة بيف الرجؿ  رغـ كؿ ما .4

ويعود ذلؾ إلى مجموعة مف إال أف حجـ ىذه الحقوؽ محدود وقميؿ جدًا،  ،والمرأة في المممكة
في وجداف أفراد المجتمع األردني، والتي تمنع رسخة تمالجتماعية االثقافية و البنائية و المعيقات ال

 .مف تحقيؽ المساواة والعدالة بيف الرجؿ والمرأة
ف دور أوالنظرة التقميدية ب ،خوؼ األىؿ الدائـ عمى بناتيـالمتمثمة ب جتماعيةتساىـ المعيقات اال .5

لمنساء بحؽ قرار لإلرفض الرجؿ الدائـ ، و بنائياأسرتيا وفي خدمة زوجيا و أة ينحصر داخؿ أالمر 
 في ضعؼ المشاركة السياسية لممرأة األردنية. عمى الصعيد الميني المساواة السيما

لدى الكوادر النسائية التي تعمؿ في الخبرة والتدريب المتمثمة بنقص  عالميةاإل تساىـ المعيقات .6
الزواج بالمتمثمة التقميدية مجاؿ اإلعالـ، وحصر وسائؿ اإلعالـ صورة المرأة بالصورة النمطية 

في ضعؼ المشاركة  التنمية السياسية، وعدـ تناوؿ دورىا في القضايا المتعمقة بسرةاألاالىتماـ بو 
 السياسية لممرأة األردنية.

عراؼ، األتقاليد و العادات و الالنسؽ القيمي مف المتمثمة في التأثر ب ثقافيةالمعيقات تساىـ ال .7
 .مشاركة السياسية لممرأة األردنيةال في ضعؼفض لمعمؿ السياسي لممرأة األردنية والرا

ضعؼ نشاط المرأة في القطاع االقصادي في تبعيتيا والمتمثمة ب قتصاديةاالمعيقات تساىـ ال .8
صعوبة اعتمادىا عمى نفسيا، وصعوبة اتخاذىا ألي قرار بعيدا عف أخذ مشورة وموافقة و  ،لمرجؿ
 .السياسية ، األمر الذي يؤدي إلى ضعؼ مشاركتياالرجؿ
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نابعة مف المرأة نفسيا ومف نظرة المرأة لممرأة األخرى وعدـ ثقتيا بيا، ال شخصيةالمعيقات تساىـ ال .9
يمانيا بأف الرجؿ أكثر كفاءة عمى تولي المناصب السياسية والمواقع القيادية في ضعؼ  وا 

 المشاركة السياسية لممرأة األردنية. 
 ، وحاجتيارأة األردنية في الميداف السياسيقمة خبرة المالمتمثمة ب سياسيةالمعيقات تساىـ ال .12

حصر مرشحي األحزاب والعشائر والجمعيات و إلى مزيد مف التثقيؼ والتدريب في ىذا الميداف، 
والمنظمات في الذكور دوف اإلناث، وتبعية المرأة لمرجؿ في اختيار المرشحيف، وعدـ تقبؿ الرجؿ 

ضعؼ و ، مجتمع لعمؿ المرأة في الحياة السياسيةوعدـ تقبؿ ال ،لعمؿ المرأة في الحياة السياسية
وعدـ  في األردف،واألحزاب السياسية ومحدودية التجربة السياسية لمؤسسات المجتمع المدني 

 في ضعؼ المشاركة السياسية لممرأة األردنية.بشكؿ سمبي كؿ ذلؾ يساىـ  ىا،استقرار 

 قائمة المراجع

 ( ،2214أبو حمود، موفؽ،) ندوة المرأة  ،الواقع السياسي لممرأة األردنية: الثابت والمتغير
 جامعة فياللفيا.التجميات وآفاق المستقبل، 

 ( ،دور األحزاب السياسية األردنية في دعـ التمثيؿ النيابي النيابي 2223أبو رماف، حسيف ،)
ع لجاف المرأة الوطني، تجممؤتمر األحزاب السياسية األردنية والتمثيل النيابي لممرأة، لممرأة، 
 عماف.

 ( ،1998إدريس، رشواف ،)القاىرة: المؤلؼ.العمم والبحث العممي ، 
 موقع رئاسة الوزراء، االستراتيجية الوطنية لممرأة األردنية ،www.pm.gov.jo 
 ( ،2214التؿ، سيير ،) ،(، عماف: دار أزمنة لمنشر والتوزيع. 1ط)الحركة النسائية األردنية 
 ( ،العوامؿ المؤثرة في فوز المرأة األردنية في 2212الخاروؼ، أمؿ، و الحسيف، إيماف ،)

 (.2، ع)3مجالمجمة األردنية لمعموم االجتماعية، ، 2227االنتخابات النيابية لعاـ 
 ( ،2218الرأي اإلخباري ،) ،األردن يتخذ خطوة لتعزيز حقوق أبناء األردنيات

www.alrai.com 
  ،مف  -(، الكوتا النسائية في النظاـ االنتخابي األردني2211و غوانمة، نيرميف، )الشرعة، محمد

 (. 1، ع)27مجمجمة أبحاث اليرموك، وجية نظر المرأة األردنية، 
 ( ،2216شؤوف برلمانية ،) فزن بالتنافس،  5سيدة بينهن  22المجمس النيابي الجديد يضم

www.hala.jo 
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 ( ،1987صميبا، جميؿ ،)منشورات عويدات.بيروت: (، 2، )طث العمميأساليب البح 
 ،رسالة ماجستير غير منشورة، المشاركة السياسية لممرأة األردنية،  (،2212) طيبوب، عبير

 الجامعة األردنية، عماف، األردف.
 ( ،2217عبداليادي، نيفيف ،) األردن من أوائل دول اإلقميم المعنية بتطوير منظمة قيم حقوق

 www.addustour.comاالنسان، 
 ( ،2212العويمر، وليد ،) ،موقع عموف الحقوق السياسية لممرأة األردنية بين القانون والواقع

 www.amonnews.netاإلخباري، 

 ( 2216( لعام )6قانون االنتخاب لمجمس النواب رقم) 
 ( ،2211القرطة، نيفيف، و بني عيسى، ىدى ،) ،مركز المرأة والتنمية السياسية في األردن

 www.alraicenter.comالرأي لمدراسات، 
 ( ،2216مركز الحياة لتنمية المجتمع المحمي ،) خارطة المشهد الحزبي لالنتخابات النيابية

 www.alhayatcenter.org، 2216األردنية 
 ( ،2217المشاقبة، أميف ،)( دراسة تحميمية، 2216انتخابات مجمس النواب الثامن عشر )
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ABSTRACT 

This study aims at assessing and monitoring the political reality of Jordanian women, 

especially after the political changes witnessed in Jordan during the past two decades which 

were part of the government's efforts to enhance the status of Jordanian women and their 

political empowerment. The study also aims to identify the main obstacles to Jordanian 

women's rights Political issues. 

The study used the analytical descriptive approach and the comparative approach to 

prove its two hypotheses. The first hypothesis that national legislation contributed to the 

promotion of women's political rights in Jordan,  and  the Jordanian Constitution, laws and 

legislation in force have qualified Jordanian women, and gave them many political rights as 

men. 

The study also proved the validity of its second hypothesis that a complex set of 

societal factors contributed to impeding the political empowerment of women. The study 

found that the application and the reality of the pension injustice to Jordanian women and 

deprived them of many of their political rights. Accordingly, the relative absence of political 

participation of Jordanian women is not due to legal obstacles, but rather to structural, cultural 

and social obstacles rooted in the conscience of members of Jordanian society, which prevent 

equality and justice between men and women as well as political, And personal. 

Key words: Political rights for woman, Constitution, Traditions, Society, Obstacles of 

Women empowerment. 

 
 


