ملاذا تراجع متثَل امنساء يف برملاانت  2020يف املنطلة امؼربَة؟
( ا ألردن وامكوًت منوذجا)
إعذاد :د .سنً انفشا (انحشوب)
عضى انًكرة انرُفُزٌ
شثكح انثشنًاَُاخ انعشتُاخ نهًساواج «سائذاخ»

يا انزٌ حذز فٍ اَرخاتاخ 2020؟
األسدٌ
•
•
•
•

أخفغ ػذد اٌجشٌّبٔ١بد ِٓ  20إٌ15 ٝ
عّ١غ اٌفبئضاد حظٍٓ ػٍ ٝاٌّمؼذ ػجش
ٔظبَ اٌىٛرب
• ٌُ رفض أ ٞاِشأح ثبٌزٕبفظ
اٌّششحبد ِضٍٓ ِ ِٓ %21.4غّٛع
اٌّششحٓ١
ٌُ رؼذ ٌٍّغٍظ أ ٞاِشأح ِّٓ رشوٓ
ثظّخ ف ٟاٌؼًّ اٌجشٌّبٟٔ

( اٌؼذد وبْ ف ٟاسرفبع ثغجت سفغ حظخ وٛرب
اٌّحبفظبد ٚادخبي ٔظبَ اٌمبئّخ اٌٛؽٕ١خ،
ٚأط١ت ثبٔزىبعخ ثغجت إٌظبَ االٔزخبثٟ
ٚػٛاًِ أخش ،ٜح١ش اسرفغ ِٓ  12إٌ18 ٝ
صُ إٌ 20 ٝصُ أخفغ إٌ)15 ٝ

انكىَد
• أخفغ ػذد اٌجشٌّبٔ١بد ِٓ  1إٌ ٝطفش
• ٌُ رفض أ ٞاِشأح ثبٌزٕبفظ
• ال ٛ٠عذ أطال وٛرب ٌٍّشأح ف ٟإٌظبَ
االٔزخبثٟ
• اٌّششحبد ِضٍٓ  ِٓ %8اٌّششحٓ١
• ٌُ رؼذ ٌٍّغٍظ أ ٞاِشأح ِّٓ رشوٓ
ثظّخ ف ٟاٌؼًّ اٌجشٌّبٟٔ
( اٌؼذد أطال وبْ ف ٟرشاعغ ثغجت رغ١١ش
إٌظبَ االٔزخبث ٟح١ش أخفغ ػذد
اٌجشٌّبٔ١بد ِٓ  5اٌ 3 ٝاٌٚ ،1 ،1 ٝأخ١شا إٌٝ
طفش ف ٟآخش  5ثشٌّبٔبد)

نًارا حذز يا حذز؟

يحاونح اسركشاف انعىايم انًشرشكح

غ١بة اٌؼًّ
اٌغ١بعٟ
اٌّؤعغٟ

إٌظبَ
االٔزخبثٟ

اٌّبي
اٌغ١بعٟ

عبئحخ
وٛسٔٚب

ٚعبئً
اإلػالَ
اٌضمبفخ اٌّغزّؼ١خ
ٚاٌغ١بع١خ (
اٌذ ،ٓ٠اٌمجٍ١خ/
اٌؼش١شح ،اٌؼبداد
ٚاٌزمبٌ١ذ ،اٌزٛعٙبد
اٌغ١بع١خ)

ذأثُش جائحح كىسوَا عهً َرائج االَرخاتاخ

أخفبع ٔغجخ اٌزظ٠ٛذ ثبألخض
ٌذ ٜاٌفئبد اٌؼّش٠خ اٌّزمذِخ
ٚاٌّشػٚ ٝإٌغبء
( ف ٟاالسدْ أخفؼذ ِٓ %36.1
إٌ)%29.9 ٝ
(ف ٟاٌى٠ٛذ أخفؼذ ِٓ %68
إٌ)%60 ٝ

ِٕغ اٌزغّؼبد اٌىج١شح ِٕٚغ اٌّمبس
االٔزخبث١خ ٚرم١١ذ حشوخ اٌّششحٓ١
ٚإٌبخج ٓ١ػجش فشع حظش عضئٚ ٟحظش
وٍ ٟحذ ِٓ اٌمذسح االرظبٌ١خ
ٌٍّششحٚ ،ٓ١دفؼٌٍ ُٙغٛء اٌٚ ٝعبئً
اٌزٛاطً االعزّبػ ٟاٌز ٟرج ٓ١أٔٙب ال
رغٕ ٟػٓ االرظبي اٌٛعب٘ ٟاٌّجبشش
ٌإللٕبع ٚاٌزأص١ش
(رأص١ش ٘زٖ اٌمؼ١خ ػٍ ٝإٌغبء وبْ
أوجش ِٕٗ ػٍ ٝاٌشعبي)

فمذاْ أوضش٠خ اٌّٛاؽٌّٕ ٓ١ظبدس
دخٍ ُٙأ ٚأخفبػٙب أد ٜإٌّٕ١٘ ٝخ
اٌّبي ػٍٔ ٝزبئظ االٔزخبثبد ف ٟظً
ػؼف اإلّ٠بْ ثمذسح اٌجشٌّبْ ػٍٝ
رحغ ٓ١ح١برِ ( ُٙغ ٚعٛد رجبٕ٠بد
ف٘ ٟزٖ إٌمطخ ث ٓ١اٌحبٌخ االسدٔ١خ
ٚاٌى٠ٛز١خ)

انًال انسُاسٍ
 اٌذفغ ٌٍّششحٚ ٓ١اٌّششحبد داخً اٌمٛائُ ٌخذِخ اٌشخض
اٌز ٞشىً اٌمبئّخ
 دػُ اٌّششح ٓ١أ ٚاعزمطبثٌ ُٙخذِخ رشر١جبد سئبعخ
اٌّغٍظ
 ششاء أطٛاد إٌبخج ٓ١ثشىً ِجبشش

 رٛظ١ف أػذاد وج١شح ِٓ إٌّذٚث ٓ١اٌّ١ذأ ٓ١١ثّجبٌغ ؽبئٍخ
ٌغزة أطٛاد إٌبخج ٓ١أ ٚاٌذفغ ٌُٙ
 اإلٔفبق ػٍ ٝاٌذػب٠خ االٔزخبث١خ عٛاء إػالٔبد اٌشٛاسع ،أٚ
اٌظٛٙس فٚ ٟعبئً اإلػالَ ،أ ٚحّالد اٌزٛاطً االعزّبػ( ٟ
اٌزوٛس أػٍ ٝإٔفبلب ِٓ اإلٔبس)

أصشٖ وبْ ِزفبٚرب
ث ٓ١اٌحبٌزٓ١
االسدٔ١خ
ٚاٌى٠ٛز١خ ٌٚىٕٗ
وبْ ػٕظشا ِؤصشا

انُظاو االَرخاتٍ :سهثُاخ يشرشكح
 هظام امطوت امواحد يف امكوًت ال خيدم املر أأة بتاات ،ومل خيدهما يف ا ألردن أأًضا ،وموال كوات امللاػد احملجوزة يف الاردن ملا
وضلت أأي امر أأة اىل امربملان ابس تثناء حاالت اندرة.
 هتاجئ املر أأة امكوًتِة يف ظل هظام الاضوات املتؼددة اكهت أأفضل بكثري ( مخس وساء وضلن امربملان)
 هتاجئ املر أأة بشلك ػام يف وجود كوامئ حزبَة مغللة ثرتحش ػىل مس توى دائرة واسؼة ميا ػدد كبري من امللاػد مع حتدًد رشط
املثامثة أأو املناضفة يه امتجربة الاكرث جناحا يف امؼامل ويف اموطن امؼريب ػىل ضؼَد اخملرج اممكي وامنوغي نلنساء يف امربملان
(املغرب امؼريب منوذجا :ثووس ،اجلزائر ،املغرب ،مورًتاهَا ،مَبِا)
 هظام املامئة امنسبِة املفتوحة ػىل مس توى ادلائرة مل خيدم املر أأة ا ألردهَة ومل خيدم امؼمل احلزيب..ملاذا؟ ألن فرضة امنجاح مضن
املامئة امواحدة يف ادلائرة الاهتخابَة امواحدة من حيطل ػلهيا اال خشص واحد يف املامئة يف مؼظم احلاالت ،ابس ثتناء ادلوائر
اميت خطص ميا  11ملؼدا اكمكرك وامبللاء وابس تثناء فرضة ملاػد امكواتت ( املس َحَة وامرشكس َة – امشُشاهَة واملر أأة)،
ومكن ألن املر أأة منافس نلرجل يف املامئة الاهتخابَة امواحدة ،فلد اهطبت اسرتاثَجَة امرجال ػىل الاس تؼاهة بنساء أأضؼف
مهنن شؼبَا ،أأو رشاء املر أأة داخل املامئة متحوًل اضواهتا حنو امرجل يف املامئة ،أأو ثوجِو امناخبني يك ال ًطوثوا ميا يك ال
ثنزتع مهنم امللؼد امتنافيس ،وىو ما جؼل امنساء خيضن حراب داخل املامئة وبني املوامئ)

ضعف انعًم انسُاسٍ انًؤسسٍ :
األحزاب وانُقاتاخ وانجًعُاخ انسُاسُح وانثشنًاٌ
(ضعف يشرشك يع ذثاَُاخ)

 ىذا امضؼف أأو االضؼاف أأدى اىل فلدان املر أأة احلاضنة املوًة اميت ميكن أأن ثؼمل من خالميا ػىل اموضول اىل امربملان يف ظل
افتلارىا ندلمع اجملمتؼي واملال
 فلدان امثلة يف ىذه املؤسسات شؼبَا أأدى اىل ىمينة املال ػىل خمرجات انلؼبة امس َاس َة ( مسان حال امناخب ًلول  « :شؼرة
من حلَة اخلزنٍر») وىذه انلؼبة مؼبة امفساد وافساد اذلدم ال ثتلهنا املر أأة وال ترًدىا ألهنا ثدخل اىل امربملان بؼنوان ضنع امتغَري غامبا
وىنا تمكن املفاركة يف ثوهجات امتطوًت
 امنظام الاهتخايب أأًضا ٌسيم يف اضؼاف كدرة الاحزاب امس َاس َة ذات امطبَؼة املدهَة ػىل اموضول اىل امربملان واملواكع املنتخبة
ا ألخرى ،وان اكن ثأأثريه ػىل ا ألحزاب ادلًنِة حمدودا

 يف غَاب امؼمل احلزيب املدين املنظم وهوغَة امنظم الاهتخابَة اميت ال ثؼدو كوهنا ثنوًؼات ػىل خمرجات امطوت امواحد ويف ظل
س َطرة املال ثبلى اميمينة يف الاهتخاابت نللوى ادلًنِة وامؼشائرًة واملبلَة وملوى ادلوةل امؼمَلة .ملاذا؟ ألهنا متكل أمَات اموضول (
املسجد ،امؼمل اخلريي وامتطوغي واالغايث وضنادًق املؼوهة ،املؤسسات امرتبوًة ،اميَالك امش بابَة ،امبىن ا ألرسًة )

انثقافح انًجرًعُح:

(عىايم يشرشكح يع ذفاوخ فٍ حجى انًشكهح)
غ١بة صمبفخ
اٌّٛاؽٕخ
ٚحمٛق
اإلٔغبْ

إٌّب٘ظ

اٌزشث٠ٛخ

ِٕظّبد
اٌّغزّغ
اٌّذٟٔ

ٚعبئً
اإلػالَ

اٌذٓ٠
ٚاٌؼبداد
ٚاٌزمبٌ١ذ

انثقافح انسُاسُح وذىجهاخ انًىاطٍُُ
( عىايم يشرشكح يع ذثاَُاخ)

رمُ١١
ِشبسوخ

ثؼذ أفؼبٌٟ
خؼٛع

ثؼذ ِؼشفٟ

يكىَاخ االذجاهاخ
انسُاسُح

ػحٍخ٘ /بِش١خ

يخشجاخ االذجاهاخ
انسُاسُح

وسائم اإلعالو:

(عىايم يشرشكح يع ذثاَُاخ)
 اإلػالَ اٌخبصِٛ :عُ االٔزخبثبد ِ٘ٛ ٛعُ ٌغٕ ٟاٌّبي (رجب ٓ٠ث ٓ١االسدْ
ٚاٌى٠ٛذ)
 اإلػالَ اٌحى :ِٟٛغبئت ػٓ اٌّشٙذ ثحغخ اٌح١بد٠خ أ ٚخٛفب ِٓ ِحبعجخ
اٌّشعؼ١بد (رجب ٓ٠ث ٓ١االسدْ ٚاٌى٠ٛذ)
 اإلػالَ اٌّغزّؼ٠ :ٟخؼغ ٌٍؼاللبد اٌشخظ١خ ف ٟثؼغ اٌحبالد أ ٚع١بعبد
اٌجش
ٚ عٛد ثؼغ اٌظحف١بد ٚاٌظحف ٓ١١اٌّؤٍ٘ ٓ١اٌز ٓ٠رُ رذس٠ج ُٙػٍ ٝرغط١خ لؼب٠ب
اٌغٕذس ف ٟاالٔزخبثبد غ١ش وبف ٌزغ١١ش اٌغٍٛن اٌّؤعغٌٛ ٟعبئً اإلػالَ
 اٌزٛاطً االعزّبػ :ٟاٌزّٕش ػذ إٌغبء ِّٓ ٠حٍّٓ ٚعٙبد ٔظش ِخزٍفخ ع١بع١ب
ا ٚد١ٕ٠ب ا ٚاعزّبػ١ب ،أ٠ ٚذافؼٓ ػٓ حمٛق اٌّشأح ثبػزجبس٘ٓ ٠حٍّٓ أعٕذاد أعٕج١خ
٠ٚغؼ ٓ١اٌ٘ ٝذَ اٌّغزّغ ٛ٘ٚ ،رّٕش ِٛعٗ أح١بٔب ٙ٠ٚذف إٌ ٝرش ٗ٠ٛاٌغّؼخ
ٚرحط ُ١اٌشخظ١خ ٚلذ ٔغح ف ٟوض١ش ِٓ اٌحبالد ف ٟرحم١ك أ٘ذافٗ  ٌٛٚعضئ١ب

انحهىل :ذىصُاخ نها ذطثُقاخ يشرشكح
 حهىل قصُشج انًذي:
 رؼذ ً٠إٌظبَ االٔزخبث ٟف ٟوً ِٓ االسدْ ٚاٌى٠ٛذ ( اٌزحٛي ٔح ٛلٛائُ ٚؽٕ١خ ثشاِغ١خ ِغٍمخ أ ٚأطٛاد
ِزؼذدح ثؼذد ِمبػذ اٌذائشحِ ،غ إٌض ػٍ ٝحظخ صبثزخ ٌٍٕغبء عٛاء ف ٟاٌّمبػذ أ ٚاٌمٛائُ ثحغت إٌظبَ
اٌّزجٕ)ٝ
 رفؼ ً١دٚس االداساد االٔزخبث١خ ف ٟػجؾ ظب٘شح ششاء االطٛاد ٚرٛل١غ الظ ٝاٌؼمٛثبد ػٍ ٝاٌطشف ٓ١اٌجبئغ
ٚاٌشبسِٕٚ ،ٞغ ٘زٖ اٌظب٘شح ثبألخض اِبَ ِشاوض االلزشاع ٚف ٟاٌشٛاسع اٌمش٠جخ ِٕٙب  َٛ٠االٔزخبثبد
 رذخً االِٓ ٌؼجؾ رغبس ٚعّبعشح االطٛاد ػجش ٔظت فخبخ ٌٚ ُٙرٛظ١ف اٌّؼٍِٛبد األِٕ١خ إلٌمبء اٌمجغ
ػٍٚ ُٙ١حجغٚ ُٙحشِبْ ِٓ ٠ؼٌٍّ ْٛحغبثِٛ ِٓ ُٙاطٍخ اٌزششح ( رؼذ٠الد ػٍ ٝاٌمبٔٚ ْٛاٌغ١بعبد)
 ػذَ اٌزٛعغ ف ٟاػذاد ِشاوض االلزشاع ألٔٙب رشزذ أطٛاد اٌؼبئٍخ ٚرضجؾ سغجز ُٙف ٟاٌز٘بة اٌ ٝاٌظٕذٚق
 اٌزفى١ش عذ٠ب ف ٟرجٕ ٟاٌزظ٠ٛذ االٌىزش ٟٔٚف ٟاألسدْ وجذ ً٠ف ٟحبالد األٚثئخ ٚاٌىٛاسس ِٚب شبثٙٙب
 احزشاَ اٌذعبر١ش ِٚجذأ اٌفظً ث ٓ١اٌغٍطبد ِٓ لجً اٌغٍطخ اٌزٕف١ز٠خ ٚإربحخ اٌفشطخ ٌٍجشٌّبْ ٌ١ىِّ ْٛضال
حم١م١ب إلسادح اٌشؼت
 رجٕ ٟع١بعبد ف ٟاالػالَ اٌحى ِٟٛرز١ح ٌالحضاة ٌٍٕٚغبء ػشع ثشاِغ ُٙاالٔزخبث١خ د ْٚرّ١١ض أ ٚأح١بص،
ٌ١ظ فمؾ فِٛ ٟعُ االٔزخبثبد ٌٚىٓ وغ١بعخ دائّخ رغّح ٌٍغّٛٙس ثزى ٓ٠ٛلشاساد ِغزٕ١شح
 رؼذٔ ً٠ظبَ رّ ً٠ٛاالحضاة ف ٟاالسدْ ٌٕ١ض ػٍ ٝحظخ رٌٍّ ً٠ٛحضة اٌٛاحذ ٌغب٠بد االٔزخبثبد ال رمً ػٓ
ِبئخ أٌف دٕ٠بس ِ ،غ ص٠بدح ٌ %10ىً ِششحخ ِٓ اٌّششحبد إٌغبءٚ ،ػذَ اشزشاؽ ػذد ِؼ ِٓ ٓ١اٌّششحٓ١
ف ٟاٌذٚائشٚ ،ف ٟحبي ػذَ فٛص أِ ٞششح ِٓ اٌحضة٠ ،حشَ اٌحضة ِٓ اٌزًّ٠ٛ

ذاتع  /انحهىل
 حهىل يرىسطح انًذي:
 دػُ االحضاة ٚإٌمبثبد ٚاٌغّؼ١بد اٌغ١بع١خ ٚعّ١غ اشىبي اٌؼًّ اٌغ١بع ٟإٌّظُ ٚإصاٌخ وً اٌؼٛائك
اٌز ٟرؼزشع ػًّ االحضاة ٚرٛظ١ف اٌحٛافض اٌّبٌ١خ ٌزشغ١غ ر ٌٟٛاٌّشأح ِٛالغ ل١بد٠خ ف ٟاألحضاة
 رجِٕ ٟمزشحبد شجىخ سائذاد اٌز ٟلذِذ عبثمب ٌٛص٠ش اٌشؤ ْٚاٌغ١بع١خ ف ٟد٠غّجش 2019
 رذس٠ت اٌظحبفٚ ٓ١١اٌظحبف١بد ٚاٌّؤصش ٓ٠ػٍِٛ ٝالغ اٌزٛاطً االعزّبػ ٟػٍ ٝلؼب٠ب اٌّشأح ٛٔٚػ١خ اٌخطبة
اٌّالئُ ٌذػُ اٌّغبٚاح ث ٓ١اٌغٕغ ٓ١ف ٟاٌزّض ً١اٌغ١بعٚ ٟاٌم١بدٞ
 إػبدح إٌظش ف ٟلبٔ ْٛاٌغّؼ١بد ف ٟوً ِٓ األسدْ ٚاٌى٠ٛذ ٚرؼذ ً٠اٌششؽ اٌزّٕ٠ ٞؼٙب ِٓ اٌزذخً فٟ
شؤ ْٚاالٔزخبثبد ،أ ٚػٍ ٝاأللً رٍه اٌغّؼ١بد اٌّؼٕ١خ ثذػُ اٌّشأح
 حهىل تعُذج انًذي:
 دػُ صمبفخ اٌذّ٠مشاؽ١خ ٚرجِٕٕ ٟب٘ظ اٌزشث١خ اٌّذٔ١خ ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّذاسط ٚاٌغبِؼبد
 رؼذ ً٠إٌّب٘ظ إلدخبي ِفب٘ ُ١اٌّغبٚاح ٚحمٛق اٌّشأح ٚحمٛق اإلٔغبْ ف ٟاٌّحزٚ ٜٛاٌظٛسٚ ،ادخبي
لظض ّٔٚبرط ٌٍّشأح اٌم١بد٠خ ػجش األصِبْ فِٕ ٟب٘ظ اٌزشث١خ االعالِ١خ ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاالٔغٍ١ض٠خ
ٚاالعزّبػ١بدِ ،غ اٌزشو١ض ػٍ ٝػشع ّٔبرط ٌٍٕغبء اٌغ١بع١بد فِ ٟشاحً اٌزؼٍُ اٌضبٔ٠ٛخ

 رط٠ٛش خطبة اٌّؤعغبد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّؤصش ِٓ ٓ٠اٌذػبح ٌذػُ ر ٌٟٛاٌّشأح ِٛالغ اٌم١بدح اٌغ١بع١خ ٚرٛظ١ف
اٌحٛافض اٌّؼٕ٠ٛخ ٚاٌّبٌ١خ ٌزحم١ك ٘زا اٌٙذف

يعا َحى ذًثُم سُاسٍ عادل ويرساو نهُساء وانشجال فٍ انثشنًاَاخ انعشتُح

