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مقدمة 

ـــرار  ـــها )ق ـــرار تأسيس ـــب ق ـــددة مبوج ـــا املح ـــن مهامه ـــا م ـــرأة وانطالق ـــؤون امل ـــة لش ـــة األردني ـــة الوطني ـــوم اللجن تق

مجلـــس الـــوزراء رقـــم 3382/11/21 لعـــام 1992( باعـــداد دراســـات وطنيـــة تســـاهم يف تقييـــم واقـــع املـــرأة يف 

ـــع  ـــس واق ـــاءات تعك ـــات وإحص ـــرار مبعلوم ـــاع الق ـــد صن ـــات يف تزوي ـــذه الدراس ـــة ه ـــن أهمي ـــاالت، وتكم ـــف املج مختل

ـــن.  ـــن الجنس ـــاواة ب ـــة واملس ـــة االجتامعي ـــادئ العدال ـــر ملب ـــة أك ـــة مراعي ـــة العام ـــل السياس ـــاهمة يف جع ـــاء واملس النس

ـــرأة يف  ـــة للم ـــراتيجية الوطني ـــعاً يف االس ـــزاً واس ـــبباته حي ـــكاله ومس ـــع أش ـــرأة بجمي ـــد امل ـــف ض ـــة العن ـــذت قضي أخ

ـــة  ـــتمر اللجن ـــات ، وتس ـــة واملحافظ ـــتوى اململك ـــى مس ـــل ع ـــات العم ـــرز أولوي ـــت  بأب ـــوام 2020-2025، وأت األردن لألع

ـــالل  ـــن خ ـــات ، م ـــاء والفتي ـــه النس ـــذي تواج ـــف ال ـــكال العن ـــع أش ـــة جمي ـــا ملناهض ـــع رشكائه ـــع جمي ـــل م ـــة بالعم الوطني

ـــات املجتمعيـــة الســـلبية،  مراجعـــة الترشيعـــات وتطويـــر السياســـات والخطـــط وبنـــاء ورفـــع الوعـــي وتغيـــر االتجاه

ـــز  ـــة عـــى تعزي ـــة الوطني ـــل اللجن ـــذا تعم ـــف اال أن جـــذوره ومســـبباته واحـــدة ل ـــوع أشـــكال العن ـــدد وتن بالرغـــم مـــن تع

ـــا.  ـــف وانهائه ـــكال العن ـــع أش ـــة جمي ـــع ملجابه ـــة يف األرسة واملجتم ـــوى االيجابي ـــات الق عالق

ـــذي  ـــف ال ـــأن هـــذا العن ـــام والســـيايس   يوجـــد فهـــم عـــام، ب ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع ـــة العن وبالنظـــر إىل قضي

ـــية،  ـــاة السياس ـــاركتها يف الحي ـــل مش ـــه، مقاب ـــا أن تتحمل ـــب عليه ـــذي يج ـــن ال ـــن الثم ـــزء م ـــو ج ـــرأة، ه ـــه امل ـــرض ل تتع

ـــاة السياســـية. ـــرأة نفســـها يف الحي ـــاب مشـــاركة امل ـــة عـــى العكـــس متامـــا، فـــإن الثمـــن الحقيقـــي هـــو غي إال أن الحقيق

ـــر  ـــادة نســـبة مشـــاركتها السياســـية تصطـــدم بكث وال تكتمـــل السياســـة إال بتواجـــد ومشـــاركة النســـاء، اال ان الجهـــود لزي

ـــدة  ـــادي أجن ـــذي تن ـــي الوقـــت ال ـــام والســـيايس فف ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع ـــات مـــن أبرزهـــا  العن مـــن التحدي

التنميـــة املســـتدامة 2030 وعـــر الهـــدف الخامـــس منهـــا بإزالـــة العقبـــات يف الفجـــوة بـــن الجنســـن نجـــد مـــن 

ـــرج  ـــوز أن تخ ـــي ال يج ـــا والت ـــة له ـــة الطبيعي ـــا البيئ ـــار أنه ـــى اعتب ـــة ع ـــاءات الخاص ـــرأة إىل الفض ـــادة امل ـــاول إع يح

منهـــا كـــام نجـــد مـــن يحـــاول إظهارهـــا غـــر كفـــؤة يف املواقـــع القياديـــة ، وهنـــاك مـــن يحـــاول وضعهـــا كذلـــك 

ـــي  ـــا وه ـــى إبرازه ـــل ع ـــن العم ـــد م ـــة ال ب ـــة واضح ـــاك حقيق ـــى هن ـــك يبق ـــن كل ذل ـــم م ـــى الرغ ـــع ، ع ـــورة التاب بص

ـــاء. ـــئ للنس ـــي متكاف ـــاج حقيق ـــدم دون إرشاك وإدم ـــتدامة  والتق ـــة املس ـــق التنمي ـــة أن تحق ـــن ألي دول ـــه ال ميك أن

ـــيايس ال زال  ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــى ان العن ـــد ع ـــاءت لتوك ـــة ج ـــا اللجن ـــي أجرته ـــة الت إن الدراس

ـــاء،  ـــه النس ـــذي تواج ـــف ال ـــكال العن ـــي أش ـــببات باق ـــس مس ـــود نف ـــن وج ـــم م ـــى الرغ ـــكار ع ـــن االن ـــة م ـــه حال يواج

ـــن  ـــدءاً م ـــية ب ـــة والسياس ـــاة العام ـــرة يف الحي ـــذه الظاه ـــار ه ـــدى انتش ـــى م ـــوف ع ـــروري الوق ـــن ال ـــذا كان م ل

ـــاره  ـــدى انتش ـــد م ـــي وتحدي ـــياق املح ـــن الس ـــيايس ضم ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــوم للعن ـــامد مفه اعت

ـــاة  ـــاء يف الحي ـــاركة النس ـــى مش ـــره ع ـــف وتأث ـــذا العن ـــواع ه ـــكال وأن ـــل أش ـــتطالع وتحلي ـــم اس ـــن ث ـــة، وم يف اململك

ـــة  ـــاتية و بحثي ـــية وسياس ـــة ومؤسس ـــات قانوني ـــوال اىل مقرح ـــادي، وص ـــيايس والقي ـــن الس ـــية وأدائه ـــة والسياس العام

ـــه. ـــات من ـــم الناجي ـــائل دع ـــن وس ـــزز م ـــار وتع ـــذا االط ـــاء يف ه ـــد النس ـــف ض ـــن العن ـــد م ـــة والح ـــاهم يف الوقاي تس

مـــع التأكيـــد عـــى حاجتنـــا اىل ملزيـــد مـــن العمـــل نحـــو إنهـــاء العنـــف والتمييـــز ضـــد النســـاء يف األردن بشـــكل 

ـــي مـــن شـــأنها  ـــا الت ـــع القضاي ـــي عـــال ومســـتمر للعمـــل عـــى جمي تشـــاريك وضـــامن أن يبقـــى مســـتوى التنســـيق الوطن

ـــة. ـــية واإلقتصادي ـــة والسياس ـــا االجتامعي ـــع أوضاعه ـــوض بجمي ـــرأة والنه ـــن امل متك

األمينة العامة       

الدكتورة سلمى النمس 
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امللخص التنفيذي 

وتكمـــن أهميـــة مثـــل هـــذه الدراســـات يف إمكانيـــة رفدهـــا للسياســـة العامـــة يف اململكـــة مبعلومـــات وإحصـــاءات 

ـــيايس  ـــرار الس ـــة والق ـــة العام ـــل السياس ـــاعد يف جع ـــاء يس ـــع النس ـــول واق ـــل ح ـــة وتحلي ـــة دقيق ـــة علمي ـــع بطريق تجم

ـــة الســـيايس ومـــدى  ـــد واقـــع املـــرأة االردني ـــة واملســـاواة بـــن الجنســـن. ويع ـــة االجتامعي ـــادئ العدال حساســـن أكـــر ملب

ـــام  ـــة النظ ـــدى دميقراطي ـــس م ـــي تعك ـــؤرشات الت ـــم امل ـــن أه ـــة م ـــة العام ـــرار والسياس ـــع الق ـــاركتها يف صن ـــكل مش وش

الســـيايس وعدالتـــه يف التعاطـــي مـــع املواطنـــن/ات. وتعـــد دراســـة التحديـــات أمـــام مشـــاركة املـــرأة السياســـية الفاعلـــة 

ـــى  ـــرف ع ـــية للتع ـــا ايضـــا أساس ـــة، ولكنه ـــة يف اململك ـــتوى العدال ـــاس مس ـــد قي ـــط عـــى صعي ـــس فق ـــة لي ـــة مهم والعادل

ـــز ضـــد النســـاء  ـــف والتميي ـــول لتجاوزهـــا. وباالســـتناد اىل قناعـــة مفادهـــا أن العن ـــم حل ـــات ولتقدي ـــة هـــذه التحدي طبيع

ـــاص وال  ـــال الخ ـــى يف املج ـــر تتج ـــز ظواه ـــف والتميي ـــن، وأن العن ـــيايس مع ـــد س ـــد أي ح ـــف عن ـــة ال تق ـــرة عاملي ظاه

ـــدء  ـــل الب ـــة قب ـــد رضوري ـــة تع ـــكالها يف اململك ـــارها واش ـــم انتش ـــا وحج ـــة واقعه ـــإن دراس ـــام، ف ـــاء الع ـــتثني الفض تس

ـــة  ـــي، وتعمـــل عـــى الوقاي ـــف كـــام ينبغ ـــف، وتجـــرّم العن ـــات واملعرضـــات للعن ـــة للناجي ـــول توفـــر الحامي بالتفكـــر يف حل

ـــاره. ـــن انتش ـــد م ـــه والح من

ـــر  ـــة بي ـــع رشك ـــاون م ـــا بالتع ـــرأة بإعداده ـــؤون امل ـــة لش ـــة األردني ـــة الوطني ـــت اللجن ـــي قام ـــة الت ـــذه الدراس ـــة ه مهم

ـــرة  ـــار ظاه ـــدى انتش ـــى م ـــوف ع ـــي الوق ـــام ه ـــية والفضـــاء الع ـــاة السياس ـــاء يف الحي ـــد النس ـــف ض ـــول العن ـــس ح بزن

ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء  ـــدءاً بتوطـــن مفهـــوم العن ـــاة العامـــة والسياســـية يف األردن ب ـــف ضـــد املـــرأة يف الحي العن

ـــف  ـــذا العن ـــواع ه ـــكال وان ـــل اش ـــتطالع وتحلي ـــم اس ـــن ث ـــة، وم ـــياقاته يف اململك ـــد س ـــا وتحدي ـــيايس محلي ـــام والس الع

ـــات  ـــوال اىل مقرح ـــادي، وص ـــيايس والقي ـــن الس ـــية وأدائه ـــة والسياس ـــاة العام ـــاء يف الحي ـــاركة النس ـــى مش ـــره ع وتأث

ـــف ضـــد النســـاء يف هـــذا االطـــار  ـــة والحـــد مـــن العن ـــة تســـهم يف الوقاي ـــة ومؤسســـية وسياســـاتية وأخـــرى بحثي قانوني

ـــه. ـــات من ـــم الناجي ـــائل دع ـــن وس ـــزز م وتع

وقد اعتمدت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة عدة أساليب بحثية إلنتاج هذه الدراسة هي التالية:

ـــاة  ـــاء يف الحي ـــوم العنـــف ضـــد النس ـــت مفه ـــة تناول ـــات وتقاريـــر متخصص ـــث مكتبـــي لدراس ـــراء بح  أوالً: تـــم إج
ـــو  ـــيايس ه ـــام والس ـــاء يف الفضـــاء الع ـــف ضـــد النس ـــن البحـــث اىل أن العن ـــذا الجـــزء م ـــص ه ـــة. خل ـــية والعام السياس

ـــف  ـــد هـــذا العن ـــامل،  ويع ـــن حـــول الع ـــرشة بتباي ـــام والســـيايس  املنت ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع أحـــد أشـــكال العن

ـــع،  ـــال يف املجتم ـــاء والرج ـــن النس ـــادل ب ـــر ع ـــوة غ ـــام ق ـــاء نظ ـــي إبق ـــاز وه ـــية بامتي ـــه سياس ـــيا ألن دوافع سياس

باإلضافـــة اىل اتســـام اشـــكاله وادواتـــه بالطابـــع الســـيايس، فهـــي متثـــل وجـــود متييـــز ال يســـاوي بـــن املواطنـــن 

ـــن أو  ـــات م ـــاندة للناجي ـــة أو مس ـــة  حامي ـــي أي ـــكل مؤس ـــون أو بش ـــث القان ـــن حي ـــر  م ـــس،  وال يوف ـــث الجن ـــن حي م

ـــا  ـــس نظام ـــو يعك ـــره، فه ـــدى تأث ـــكل وم ـــث ش ـــن حي ـــيا م ـــف سياس ـــن العن ـــوع م ـــذا الن ـــد ه ـــف.  ويع ـــات للعن املتعرض

ـــي  ـــاواة الت ـــة واملس ـــادئ العدال ـــق مب ـــون وال يطب ـــم القان ـــوده حك ـــادل، ال يس ـــي أو ع ـــر دميقراط ـــال غ ـــيا مخت سياس

ـــان.  ـــوق اإلنس ـــة لحق ـــدات الدولي ـــق واملعاه ـــا املواثي ـــتور وتؤكده ـــخها الدس ـــات يرس ب

ـــة  ـــية والعام ـــاة السياس ـــرة  يف الحي ـــع مؤث ـــّن مواق ـــن تول ـــاء مم ـــتهدف النس ـــح اس ـــي مس ـــث املكتب ـــع البح ـــاً: تب ثاني
حـــددت يف ســـت مجـــاالت هـــي ) مجلـــس الـــوزراء ، مجلـــس النـــواب واملجالـــس األخـــرى املنتخبـــة، القيـــادة يف القطـــاع 

ـــر يف  ـــال التأث ـــات، ومج ـــزاب  والنقاب ـــك األح ـــا يف ذل ـــدين مب ـــي وامل ـــاع التطوع ـــادة يف القط ـــاط والقي ـــام، النش الع

ـــف  ـــكال العن ـــواع واش ـــد ان ـــى تحدي ـــح ع ـــز املس ـــي(. رك ـــل االجتامع ـــائل التواص ـــدي ووس ـــكليه التقلي ـــالم بش ـــاع اإلع قط

الواقـــع عـــى السياســـيات والناشـــطات والقياديـــات واملؤثـــرات يف الفضـــاء الســـيايس والعـــام، ومصـــادره ومـــدى 

ـــل  ـــة ردود فع ـــى معرف ـــح ع ـــتمل املس ـــام واش ـــب. ك ـــة املنص ـــملتهن الدراس ـــن ش ـــويل م ـــذ ت ـــنة من ـــر س ـــراره يف آخ تك
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ـــح آراء  ـــج املس ـــت نتائ ـــن. وعكس ـــن لديه ـــى املقرب ـــهن أو ع ـــى أنفس ـــواء ع ـــاره س ـــدره واث ـــف ومص ـــاه العن ـــاء تج النس

وردود 287 مســـتجيبة مثلـــن كافـــة املحافظـــات، حيـــث شـــكلت املســـتجيبات مـــن إقليـــم الوســـط 48 % مـــن جملـــة 

ـــوب 14 %.  ـــم الجن ـــات اقلي ـــن محافظ ـــتجيبات م ـــكلت املس ـــام ش ـــامل 37 %، في ـــم الش ـــن إقلي ـــة، وم ـــتجيبات للدراس املس

ـــة(  ـــادة ويف مجـــاالت مختلفـــة، حيـــث كان أغلبهـــن )47 % مـــن العين ـــة يف ســـلم القي وشـــغلت املســـتجيبات مواقـــع متباين

ـــبة ـــدين بنس ـــي وامل ـــاع التطوع ـــا يف القط ـــا قيادي ـــغلن منصب ـــن ش ـــا م ـــا، تبعه ـــيا منتخب ـــا سياس ـــغلن موقع ـــن ش مم

 19 %، ومـــن مثلـــّن القطـــاع العـــام بنســـبة 14 %، وتوزعـــت البقيـــة 21 % عـــى مواقـــع قياديـــة وتأثريـــة اخـــرى 

ــدي وااللكـــروين.  ــالم التقليـ كاإلعـ

انقســـمت ببعدهـــا الكمـــي اىل مســـتوين، االول يحـــدد واقـــع العنـــف املـــامرس واملختـــر مـــن قبـــل املســـتجيبات للدراســـة، 

ـــام  ـــن الع ـــف يف اإلطاري ـــن العن ـــة م ـــاد معين ـــو ابع ـــتجيبات نح ـــات املس ـــل باتجاه ـــام يتص ـــج في ـــح النتائ ـــاين يوض والث

ـــف ضـــد النســـاء كااليت:  ـــع العن ـــام يتصـــل بواق ـــج الدراســـة في والســـيايس.  جـــاءت نتائ

ـــرأة  ـــف امل ـــاوز العن ـــام يتج ـــة، ك ـــرة عالي ـــى وت ـــف وع ـــية للعن ـــة وسياس ـــع قيادي ـــغلن مواق ـــن يش ـــاء مم ـــرض النس تتع

ـــا  ـــتجيبات )اي م ـــالث مس ـــن كل ث ـــن م ـــرض اثنت ـــج تع ـــر النتائ ـــا. فتظه ـــا   وأقاربه ـــراد أرسته ـــا أف ـــمل ايض ـــا ليش ذاته

ـــارب  ـــرض أرس وأق ـــام، وتع ـــيايس والع ـــف يف الفضـــاء الس ـــكال العن ـــد أش ـــة ألح ـــملتهن الدراس ـــن ش ـــبته 64.9 %( مم نس

ـــة.  ـــة القراب ـــبب صل ـــة أو بس ـــف باملعي ـــع 28.4 %( للعن ـــتجيبات )وبواق ـــالث مس ـــن كل ث ـــدة م واح

ـــرت 87 %  ـــف، إذ اق ـــرض للعن ـــب التع ـــث نس ـــن حي ـــى م ـــت االع ـــد كان ـــرق ق ـــة املف ـــح أن محافظ ـــج املس ـــت نتائ وبين

ـــيايس  ـــن الس ـــن او عمله ـــبب موقعه ـــام بس ـــيايس والع ـــف يف الفضـــاء الس ـــن للعن ـــرق تعرضه ـــن املف ـــتجيبات م ـــن املس م

ـــبة 60 %.   ـــامن وبنس ـــة ع ـــم العاصم ـــبة 69 %، ث ـــد وبنس ـــة ارب ـــك محافظ ـــال ذل ـــابق، ت ـــايل أو الس الح

ـــف  ـــث شـــكلت نســـبة املتعرضـــات للعن ـــا، حي ـــف أعـــى خـــالل مـــدة مامرســـة املســـتجيبة لعمله ـــرض للعن ـــت نســـبة التع كان

خـــالل مـــدة مزاولـــة العمـــل حـــوايل 57 % مـــن مجمـــوع املســـتجيبات، تالهـــا تركـــز العنـــف يف فـــرة االنتخابـــات 

ـــل  ـــن العم ـــرأة ع ـــدت امل ـــام ابتع ـــف      كل ـــرض للعن ـــب التع ـــت نس ـــتجيبات. وقل ـــل املس ـــن مجم ـــت 56 % م ـــبة بلغ وبنس

ـــة 14 % فقـــط، وهـــي فـــرة  ـــي عـــرش املاضي ـــه خـــالل الشـــهور االثن ـــام أو الســـيايس فشـــكلت  نســـبة مـــن تعرضـــن ل الع

مل تشـــمل انتخابـــات، وتراجعـــت فيهـــا نســـبة التمثيـــل النســـايئ الحكومـــي، حيـــث اســـتلمت النســـاء ثـــالث حقائـــب 

وزاريـــة فقـــط يف الحكومـــة منـــذ ترشيـــن األول عـــام 2020 وحتـــى تاريـــخ إعـــداد هـــذه الدراســـة مقابـــل ســـبع 

ـــن 2020-2018     .  ـــا ب ـــرة م ـــة يف الف ـــاء يف الحكوم ـــتلمتها نس ـــب اس حقائ

ـــات  ـــب إجاب ـــف وحس ـــات للعن ـــى للمتعرض ـــبة األع ـــة النس ـــية منتخب ـــع سياس ـــغلن مواق ـــن يشغلن/ش ـــاء مم ـــكلت النس ش

ـــبته 69 %  ـــا نس ـــا م ـــف، تبعه ـــة للعن ـــع منتخب ـــغلن مواق ـــن يش ـــاء مم ـــن النس ـــبته 72 % م ـــا نس ـــت م ـــتجيبات. فتعرض املس

ـــا يف  ـــا قيادي ـــغلن موقع ـــن يش ـــام، و68 % مم ـــاع الع ـــة يف القط ـــع قيادي ـــغلن مواق ـــن يش ـــتجيبات مم ـــل املس ـــن مجم م

ـــي. ـــدين او التطوع ـــاع امل القط

شـــكل العنـــف النفـــي واملعنـــوي أكـــر اشـــكال العنـــف شـــيوعا، فأقـــرت 90.4 % مـــن املســـتجيبات تعرضهـــن لهـــذا 

ـــذي بلغـــت  ـــف الســـيراين والتنمـــر االلكـــروين ال ـــم العن ـــت 69.2 %، ومـــن ث ـــذاء اللفظـــي وبنســـبة بلغ ـــاله االي ـــف، ت العن

ـــتجيبات.  ـــل املس ـــن مجم ـــرش 17.5 % م ـــي أو التح ـــف الجن ـــن للعن ـــدن بتعرضه ـــن أف ـــبة م ـــت نس ـــبته 63.1 %. وبلغ نس

أمـــا مـــن حيـــث وســـائل العنـــف املـــامرس فقـــد اظهـــرت نتائـــج الدراســـة أن العنـــف املـــامرس باســـتخدام الفضـــاء 

الســـيراين والتنمـــر باســـتخدام تقنيـــات ومواقـــع التواصـــل عـــى اإلنرنـــت ، قـــد كانـــت أكـــر الوســـائل شـــيوعا، 

فأكـــدت 55 % مـــن املســـتجيبات ممـــن تعرضـــن للعنـــف اســـتخدام هـــذه الوســـيلة ضدهـــن، فيـــام افـــادت 48.1 % منهـــن 
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ـــادت 22 %  ـــث أف ـــب حي ـــل النس ـــة أق ـــالم التقليدي ـــائط االع ـــالل وس ـــف خ ـــكل العن ـــي .  وش ـــف الوجاه ـــن للعن تعرضه

ـــع  ـــغلن مواق ـــن يش ـــتجيبات مم ـــكلت املس ـــيلة. وش ـــذه الوس ـــالل ه ـــن خ ـــف م ـــن للعن ـــط تعرضه ـــتجيبات فق ـــن املس م

ـــن  ـــت 62 %، تالهـــا املســـتجيبات مم ـــت وبنســـبة بلغ ـــف بوســـائل االنرن ـــرض للعن ـــث التع ـــة اعـــى النســـب مـــن حي منتخب

ـــة  ـــة الفئ ـــع حكومي ـــغلن مواق ـــن يش ـــتجيبات مم ـــام شـــكلت املس ـــبة 51 %. في ـــي وبنس ـــع يف القطـــاع التطوع ـــغلن مواق يش

ـــن  ـــاليت تعرض ـــتجيبات ال ـــل املس ـــن مجم ـــكلن 37 % م ـــث ش ـــالم حي ـــائل االع ـــتخدام وس ـــف باس ـــا للعن ـــى تعرض االع

ـــيلة.  ـــذه الوس ـــتخدام ه ـــف باس للعن

ـــذه  ـــالت يف ه ـــاء الفاع ـــد النس ـــيايس وض ـــام والس ـــار الع ـــف يف اإلط ـــامريس العن ـــق مب ـــام يتعل ـــج في ـــرت النتائ واظه

ـــة  ـــر مامرس ـــوا أك ـــد كان ـــية ق ـــف السياس ـــن يف املواق ـــن/ات له ـــتجيبات واملخالف ـــن/ات للمس ـــاءات أن املنافس الفض

ـــث  ـــن حي ـــاوي م ـــة وبالتس ـــذه الفئ ـــال ه ـــد، ت ـــة بالتحدي ـــذه الفئ ـــتجيبات اىل ه ـــن املس ـــارت 51 % م ـــث اش ـــف. حي للعن

ـــراد أرسة او  ـــتجيبة، واف ـــيايس للمس ـــه الس ـــة يف التوج ـــات مخالف ـــون ملجموع ـــك التابع ـــام: اولئ ـــن ه ـــب مجموعت النس

ـــخاص  ـــن األش ـــث ع ـــد الحدي ـــوس عن ـــد ملم ـــب إىل ح ـــل النس ـــا.  وتق ـــكل منه ـــبة 33 % ل ـــك بنس ـــتجيبة وذل ـــرة املس عش

ـــة أو زمالئهـــا يف العمـــل أو نشـــاطها اذ بلغـــت نســـبة الزمـــالء 18 % مـــن مجمـــل  ـــا االنتخابي أو املجموعـــات مـــن قاعدته

ـــتجيبات.  ـــادت املس ـــام أف ـــف وك ـــببي العن ـــخاص مس االش

ـــث  ـــة، حي ـــية ومعنوي ـــت نفس ـــد كان ـــر ق ـــكال التأث ـــد اش ـــج أن اش ـــرت النتائ ـــد اظه ـــف فق ـــر العن ـــوص تأث ـــا بخص ام

ـــا مـــن  ـــن النفســـية، ام ـــه عـــى صحته ـــذي تعرضـــن ل ـــف ال ـــر العن ـــدن أث ـــج أن 92 % مـــن املســـتجيبات أك ـــرت النتائ أظه

حيـــث شـــدة التأثـــر فأشـــارت 29 % منهـــن )مـــن الــــ 92 %( اىل انهـــن قـــد تأثـــرن بدرجـــة كبـــرة جـــداً وبدرجـــة كبـــرة. 

ـــى  ـــف ع ـــر العن ـــدة تأث ـــت ش ـــت 79 % وتراوح ـــبة بلغ ـــة وبنس ـــتجيبات املجتمعي ـــات املس ـــى عالق ـــا ع ـــف ايض ـــر العن وأث

ـــت 22 %  ـــبة بلغ ـــدا وبنس ـــرة ج ـــة كب ـــر بدرج ـــن تأث ـــف ب ـــن للعن ـــن تعرض ـــتجيبات مم ـــاة املس ـــن حي ـــب م ـــذا الجان ه

ـــة التـــي  ـــر ســـلبياً عـــى القضي وبدرجـــة كبـــرة بلغـــت 17 %.  فيـــام اشـــارت 75 % مـــن املســـتجيبات اىل أن العنـــف قـــد أث

ـــر بدرجـــة  ـــرة جـــداً و18 % أث ـــرن بدرجـــة كب ـــد تأث ـــن ق ـــن ك ـــن الــــ 75 %( أنه ـــن )م ـــدت 33 % منه ـــا، وأك ـــن ألجله يعمل

كبـــرة جـــراء العنـــف. وأكـــدت أخريـــات أن العنـــف قـــد أثـــر عـــى حريتهـــن الشـــخصية وبنســـبة 70 % )22 % منهـــن أثـــر 

ـــطة(.  ـــة متوس ـــر بدرج ـــرة و13 % أث ـــة كب ـــر بدرج ـــن أث ـــداً و21 % منه ـــرة ج ـــة كب بدرج

ـــام  ـــه الع ـــد كان التوج ـــن، فق ـــامرس عليه ـــف امل ـــاه العن ـــتجيبات تج ـــل املس ـــردة فع ـــل ب ـــام يتص ـــة في ـــج الدراس ـــا نتائ أم

لـــدى الغالبيـــة العظمـــى مـــن املســـتجيبات هـــو التجاهـــل )68 %(. فيـــام قـــررت مـــا نســـبته 28 % فقـــط مـــن املســـتجيبات 

الـــرد واملتابعـــة )مثـــل اصـــدار بيانـــات وتوضيحـــات(. ومـــن الجديـــر ذكـــره أن نســـبة قليلـــة جـــدا قـــد لجـــأن اىل 

ـــن  ـــحاب م ـــتجيبات االنس ـــن املس ـــرار 15 % م ـــي ق ـــال ه ـــوص ردود االفع ـــة بخص ـــبة املقلق ـــا النس ـــن )10 %(. أم املختص

ـــل  ـــائل التواص ـــى وس ـــن ع ـــاء صفحته ـــتجيبات الغ ـــن املس ـــررت 4 % م ـــام ق ـــا(، في ـــا أو كلي ـــواء جزئي ـــام )س ـــهد الع املش

ـــي.  االجتامع

ـــن  ـــراء انه ـــن بإج ـــن قم ـــتجيبات مم ـــدت املس ـــد أك ـــف فق ـــدي للعن ـــا يف التص ـــي اتبعنه ـــراءات الت ـــث االج ـــن حي ـــا م أم

ـــة،  ـــمية والرقابي ـــة والرس ـــات املختص ـــوء اىل الجه ـــى اللج ـــب ع ـــن القري ـــوء اىل محيطه ـــن اللج ـــد فضل ق

ـــك التوجـــه  ـــال ذل ـــف، ت ـــن للعن ـــن حـــال تعرضه ـــد لجـــن اىل عائالته ـــن ق ـــن املســـتجيبات أرشن أنه ـــث إن 44.4 % م حي

ـــة  ـــوء للرشط ـــتجيبات اللج ـــن املس ـــط م ـــررت 16 % فق ـــام ق ـــبة )28 %(، في ـــرة بنس ـــم العش ـــبة )31 %( ث ـــاء وبنس لألصدق

ـــام أو الخـــاص.  ـــاع الع ـــات ســـواء يف القط ـــة يف املؤسس ـــط اىل وحـــدات الرقاب ـــط اىل القضـــاء و4.0 % فق و12 % فق

ـــة  ـــج الدراس ـــاءت نتائ ـــد ج ـــام، فق ـــيايس والع ـــاء الس ـــف يف الفض ـــو العن ـــتجيبات نح ـــات املس ـــل باتجاه ـــام يتص ـــا في أم

ـــايل: ـــو الت ـــى النح ع
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ـــي  ـــي شـــكلت مـــن وجهـــة نظـــر املســـتجيبات أهـــم األســـباب الت ـــي تواجـــه املـــرأة يف األردن والت ـــات الت ـــرز التحدي ان أب

ـــدود،  ـــل واملح ـــا القلي ـــم دخله ـــة وحج ـــرأة االقتصادي ـــوارد امل ـــة م ـــي محدودي ـــية، ه ـــاء السياس ـــاركة النس ـــن مش ـــل م تقل

ـــة  ـــك محدودي ـــال ذل ـــت )64 %(،  ت ـــبة بلغ ـــرأة وبنس ـــو دخـــل امل ـــن ه ـــرز تحـــدي له ـــأن أب ـــا املســـتجيبات ب ـــد ثلث ـــث أك حي

ـــذا  ـــر ه ـــود وتأث ـــى وج ـــبة)58 %( ع ـــن وبنس ـــارب الثلث ـــا يق ـــق م ـــث واف ـــاء  حي ـــام النس ـــة أم ـــة املتاح ـــرص القيادي الف

املعـــوق،  فيـــام شـــّكل  العنـــف ضـــد النســـاء بشـــكل عـــام عائقـــا ملـــا نســـبته )57 %( مـــن املســـتجيبات، وأكـــدت مـــا نســـيته 

ـــات  ـــكال التحدي ـــا اش ـــرأة. أم ـــاركة امل ـــن مش ـــد م ـــا دورا يف الح ـــب ايض ـــوبية تلع ـــطة واملحس ـــأن الواس ـــن ب )54 %( منه

ـــت  ـــبة بلغ ـــة وبنس ـــات العام ـــاب الحري ـــا: غي ـــن أبرزه ـــد كان م ـــل فق ـــب أق ـــا وبنس ـــارة اليه ـــت اإلش ـــي مت ـــرى الت األخ

ـــبة )25 %(.  ـــر بنس ـــة التعب ـــدام حري ـــبة )26 %( وانع ـــدودة بنس ـــة املح ـــرص الرقي )28 %(، وف

ـــة،    ـــاة العام ـــرأة يف الحي ـــف ضـــد امل ـــد واألعـــراف الســـائدة عـــى مســـتوى وشـــكل العن ـــادات والتقالي ـــر الع بخصـــوص أث

ـــة العظمـــى مـــن املســـتجيبات )68.8 %( يعتقـــدن بتأثرهـــا الســـلبي املشـــجع  عـــى   تبـــن مـــن خـــالل الدراســـة أن الغالبي

العنـــف ضـــد املـــرأة يف الحيـــاة العامـــة، فالعديـــد مـــن العـــادات والتقاليـــد يســـّوغ العنـــف ضـــد النســـاء ويـــرره 

اجتامعيـــا، كـــام قـــد تّحمـــل بعـــض املعتقـــدات املجتمعيـــة مســـؤولية العنـــف الواقـــع عـــى النســـاء للنســـاء أنفســـهن 

ـــام  ـــا ان هناك ـــدد أيض ـــذا الص ـــة يف ه ـــج الدراس ـــوص نتائ ـــا بخص ـــت أيض ـــن الالف ـــة. وم ـــوم الضحي ـــرف بل ـــام يع في

ـــر  ـــا ألط ـــث توفره ـــن حي ـــايب م ـــر إيج ـــد تأث ـــادات والتقالي ـــدن أن للع ـــن يعتق ـــتجيبات مم ـــن املس ـــبته 20.7 % م نس

ـــة تحـــرم النســـاء وتحمـــل الرجـــال  ـــاك أعرافـــا اجتامعي ـــأن هن ـــاد  ب ـــة للنســـاء. ولعـــل هـــذا مرتبـــط باالعتق ـــة معين حامي

ـــأن  ـــاد ب ـــذا االعتق ـــات ه ـــرى صاحب ـــال ت ـــرر. ف ـــف وال ـــرض للعن ـــن التع ـــن م ـــن وحاميته ـــة عليه ـــؤولية املحافظ مس

ـــة.  ـــا إيجابي ـــل يرينه ـــاء، ب ـــى النس ـــة ع ـــاب الوصاي ـــل يف ب ـــذه تدخ ـــا كه اعراف

ـــام أو الســـيايس  ـــرأة يف الفضـــاء الع ـــرأة تجـــاه امل ـــف امل ـــام ان عن ـــدن بشـــكل ع ـــج ان املســـتجيبات يعتق ـــرت النتائ واظه

ـــعور  ـــاء أو ش ـــض النس ـــرور بع ـــاله غ ـــتجيبات، ت ـــن املس ـــع 57 % م ـــك بواق ـــاء وذل ـــام النس ـــرص أم ـــة الف ـــرّده محدودي م

ـــف  ـــر عن ـــر لتفس ـــل آخ ـــبة 56 %. عام ـــة وبنس ـــاة العام ـــاركة يف الحي ـــة باملش ـــى ودراي ـــدرة ع ـــر ق ـــن أك ـــن بأنه بعضه

ـــاء  ـــاء النس ـــوب بق ـــن بوج ـــي تؤم ـــات الت ـــك االتجاه ـــرده تل ـــتجيبات كان م ـــر املس ـــة نظ ـــن وجه ـــاء م ـــد النس ـــاء ض النس

ـــة  ـــر النســـاء بالثقاف ـــا تعكـــس تأث ـــامم ألنه ـــرة لالهت ـــج مث ـــث جـــاء بنســـبة 33 %. وهـــذه النتائ يف الفضـــاء الخـــاص، حي

ـــادة ذكـــوري بحـــت يعتمـــد عـــى التنافـــس وإقصـــاء  ـــي النســـاء منـــط قي ـــن، االوىل مـــن خـــالل تبن ـــة ومـــن ناحيت االبوي

ـــح  ـــو لصال ـــاص ه ـــام والخ ـــاء الع ـــن الفض ـــل ب ـــأن الفص ـــض ب ـــان البع ـــالل امي ـــن خ ـــة م ـــة ثاني ـــن ناحي ـــر، وم االخ

ـــن  ـــل م ـــف الرج ـــباب عن ـــع اس ـــك م ـــة ذل ـــايس. ومبقارن ـــا االس ـــرأة ومكانه ـــاء امل ـــو فض ـــاص ه ـــال الخ ـــرأة وان املج امل

ـــرز ســـببن وراء  ـــج اىل اتفـــاق أكـــر مـــن نصـــف املســـتجيبات عـــى أن أب وجهـــة نظـــر املســـتجيبات، فقـــد اشـــارت النتائ

ـــن )أي  ـــاص به ـــاء الخ ـــاء يف الفض ـــاء النس ـــوب بق ـــن بوج ـــي تؤم ـــات الت ـــام واالتجاه ـــد الع ـــي املعتق ـــف ه ـــذا العن ه

ـــق  ـــام. واتف ـــكل منه ـــت 51 % ل ـــبة بلغ ـــرأة، وبنس ـــام امل ـــارة أم ـــال بالخس ـــل الرج ـــة وتقب ـــدم رغب ـــدي(، وع ـــدور التقلي ال

ـــف.  ـــذا العن ـــف وراء ه ـــا يق ـــي م ـــية ه ـــاركة السياس ـــن املش ـــرأة م ـــع امل ـــة مبن ـــتجيبات أن الرغب ـــن املس %46 م

ولتعزيـــز نتائـــج الدراســـة الكميـــة وتكميلهـــا بنقاشـــات نوعيـــة حـــول العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس، 

ـــات  ـــاة الناجي ـــى حي ـــي ع ـــره الفع ـــف وتأث ـــع العن ـــباب ودواف ـــدى اس ـــن م ـــة تب ـــرات حقيقي ـــهادات وخ ـــق ش ولتوثي

أو املســـتهدفات منـــه اعتمـــدت الدراســـة منهجـــا ثالثـــاً نوعيـــا شـــمل نقاشـــا مركـــزاً ملجموعـــات مـــن الخـــراء مـــن 

ـــي: ـــج عـــى هـــذا املســـتوى كـــام ي ـــن/ات، جـــاءت النتائ ـــن/ات، واألكادميي الناشـــطن/ات، والسياســـين/ات، واالعالمي

اظهـــرت نتائـــج البحـــث النوعـــي صـــورة مامثلـــة لتلـــك التـــي خلـــص اليهـــا البحـــث الكمـــي مـــن حيـــث اتفـــاق املشـــاركات 

ـــة  ـــاب اطـــر املســـاندة املؤسســـية والقانوني ـــام والســـيايس االردين، وغي ـــف يف الفضـــاء الع واملشـــاركن عـــى انتشـــار العن

ـــاء يف  ـــو النس ـــه نح ـــف املوج ـــوين للعن ـــم القان ـــر التجري ـــاب اط ـــاص، وغي ـــكل خ ـــه بش ـــات ل ـــه أو املعرض ـــات من للناجي
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ـــي: ـــام ي ـــج البحـــث عـــى هـــذا املســـتوى ك ـــام والســـيايس.  وجـــاءت اهـــم نتائ الفضـــاء الع

ـــا  ـــام تبع ـــيايس والع ـــن الس ـــف يف الفضائ ـــوم العن ـــول مفه ـــرات واآلراء ح ـــا يف التقدي ـــي اختالف ـــث النوع ـــر البح أظه

ـــه  ـــز وان ـــكال التميي ـــن اش ـــكل م ـــه ش ـــى ان ـــف ع ـــذا العن ـــال ه ـــن الرج ـــة م ـــتهدفون بالدراس ـــام رأى املس ـــس. ففي للجن

ـــاد  ـــكل االقتص ـــة وش ـــكل الدول ـــل يف هي ـــه خل ـــى أن ـــة ع ـــن ذات الفئ ـــاء م ـــه النس ـــة، رأت ـــة املجتمعي ـــخ يف الثقاف راس

ـــة  ـــملتهن الدراس ـــن ش ـــاء مم ـــبة للنس ـــف بالنس ـــتور. فالعن ـــب الدس ـــن حس ـــن املواطن ـــاواة ب ـــق املس ـــٌر يف تحقي وتقص

ـــة وال  ـــة مرشوع ـــة ثقافي ـــب اىل مرجعي ـــر يف الغال ـــي تفتق ـــز االقتصـــادي والســـيايس والت ـــق التميي ال ينفصـــل عـــن حقائ

ـــع.  ـــال يف املجتم ـــاء والرج ـــن النس ـــادل ب ـــر الع ـــوارد غ ـــوة وامل ـــع الق ـــالل توزي ـــن خ ـــره اال م ـــن تفس ميك

ـــة  ـــة وطني ـــاد خط ـــث رضورة ايج ـــن حي ـــة م ـــة واالحرازي ـــراءات الوقائي ـــول واالج ـــى الحل ـــا ع ـــج اجامع ـــرت النتائ اظه

ـــد  ـــام والســـيايس.  هـــذه الخطـــة الشـــاملة الب ـــن الع ـــف املـــامرس ضدهـــن يف الفضاءي ـــة النســـاء مـــن العن شـــاملة لحامي

ـــكل مؤســـي  ـــه، وهي ـــذي يتعرضـــن ل ـــف ال ـــي النســـاء ويجـــرم العن ـــوين يحم ـــي قان ـــوي عـــى إطـــار ترشيع ـــن ان تحت م

ـــاواة  ـــة املس ـــرش ثقاف ـــعى لن ـــي يس ـــوي تثقيف ـــد توع ـــف، وبع ـــرض للعن ـــال التع ـــاعدة يف ح ـــاندة واملس ـــرا للمس ـــق اط يخل

ـــى  ـــه حت ـــه ومتابعت ـــغ عن ـــف والتبلي ـــة العن ـــى مجابه ـــيات ع ـــدرات السياس ـــز ق ـــب وتعزي ـــق بالتدري ـــر يتعل ـــة، واخ والعدال

ـــق.  ـــق الح يتحق

اظهـــرت النتائـــج ايضـــا فروقـــا يف التقديـــرات واآلراء تبعـــا ملجـــال عمـــل املشـــاركن/ات يف مجموعـــات النقـــاش 

ـــاة املعرضـــات واملهـــددات بالعنـــف مـــن السياســـيات  ـــار العنـــف االكـــر شـــيوعا واالشـــد وطـــأة عـــى حي املركـــزة حـــول اث

ـــأيت  ـــايس ي ـــف االس ـــن ان العن ـــية رأوا/ي ـــم/ن سياس ـــت خلفيته ـــن كان ـــام، فم ـــال الع ـــات يف املج ـــطات والقيادي والناش

ـــن  ـــادت 51 % م ـــث أف ـــي حي ـــج البحـــث الكم ـــا نتائ ـــة )وهـــذه النتيجـــة دعمته عـــى شـــكل منافســـة سياســـية غـــر رشيف

ـــن  ـــم/ن م ـــن  ه ـــات(، وم ـــس يف االنتخاب ـــة االوىل مناف ـــن كان بالدرج ـــف أن معنفه ـــن للعن ـــاليت تعرض ـــتجيبات ال املس

ـــالم  ـــا االع ـــي منحه ـــؤولة الت ـــر املس ـــة غ ـــاحات الحري ـــر يف مس ـــذر أك ـــه متج ـــى ان ـــن ع ـــة    رأوا /ي ـــة إعالمي خلفي

ـــف  ـــكال العن ـــدد اش ـــه يح ـــال عمل ـــا ملج ـــكل تبع ـــة، ف ـــج منطقي ـــذه النتائ ـــي. وه ـــل االجتامع ـــائط التواص ـــد ووس الجدي

ـــة. ـــيوعا وأهمي ـــر ش االك

ـــه  ـــرض ل ـــذي تتع ـــف ال ـــراء العن ـــدا ج ـــة ج ـــة املكلف ـــية  واملعنوي ـــار النفس ـــى األث ـــي  ع ـــج البحـــث النوع ـــدت نتائ ـــام أك ك

النساء خالل  عملهن السيايس، ما يجعل هذا املجال بيئة طاردة للنساء  ليست آمنة او مرحبة بهن.  

     وقد خرجت الدراسة بناء عى هذه النتائج مبجموعة من التوصيات، كان اهمها ما يي: 

التوصيات      

ـــوع  ـــول موض ـــات ح ـــل لألدبي ـــي وتحلي ـــي ونوع ـــث كم ـــن بح ـــة م ـــددة املنهجي ـــة املتع ـــذه الدراس ـــج ه ـــى نتائ ـــاء ع بن

ـــي:           ـــية ه ـــاالت رئيس ـــالث مج ـــة اىل ث ـــذه الدراس ـــات ه ـــم توصي ـــيايس، تنقس ـــال الس ـــاء يف املج ـــد النس ـــف ض العن

ـــام، ووعـــي صنـــاع القـــرار والسياســـة بحجـــم، شـــكل  أوالً: رفـــع مســـتوى الوعـــي الع

ومـــدى انتشـــار ظاهـــرة العنـــف املـــارس ضـــد السياســـيات والقياديـــات والناشـــطات 

يف الفضـــاء العـــام االردين مـــن خـــال توثيـــق وتقييـــم الظاهـــرة دوريـــا عـــى 

ـــة: ـــرح الدراس ـــك تق ـــق ذل ـــة، ولتحقي ـــة دقيق ـــس علمي اس

أ( انشـــاء قاعـــدة بيانـــات وأدلـــة متخصصـــة بالعنـــف ضـــد املـــرأة يف الحيـــاة السياســـية. لتغذيـــة هـــذه القاعـــدة 

ـــي: ـــا ه ـــددة بخصوصه ـــؤرشات مح ـــاس م ـــالل قي ـــن خ ـــرة م ـــنوي/دوري للظاه ـــح س ـــراء مس ـــويص بإج ـــة، ن املتخصص
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مدى انتشار العنف جغرافيا وحسب املواقع السياسية والقيادية التي تشغلها النساء،	 

قياس فرات الصعود والهبوط ملعدالت العنف،	 

رصد التحوالت التي تطرأ عى اشكال العنف املامرس واملوجه ضد النساء ورصد ادواته،	 

قياس تأثره الكمي والنوعي عى حياة وأداء النساء القيادي والسيايس يف اململكة،	 

رصـــد عـــدد البالغـــات بالعنـــف، ورصـــد مصرهـــا وطـــرق التعاطـــي معهـــا وحلهـــا، واالنتبـــاه اىل البالغـــات 	 

التـــي ال تتـــم متابعتهـــا مـــن قبـــل الناجيـــة أو الجهـــات املســـؤولة.

ــا مختصات/مختصـــون  ــوم بتطويرهـ ــة يقـ ــة ودوريـ ــم ذلـــك مـــن خـــالل اعتـــامد أدوات قيـــاس علميـ عـــى أن يتـ

ـــذه  ـــة ه ـــة بإضاف ـــاءات العام ـــرة االحص ـــع دائ ـــيق م ـــا بالتنس ـــك ايض ـــم ذل ـــد يت ـــوي.      وق ـــث النس ـــال البح يف مج

ـــي  ـــي الت ـــوع االجتامع ـــرأة والن ـــن احصـــاءات امل ـــا ضم ـــات بصدده ـــع البيان ـــم جم ـــي يت ـــر الت ـــة املعاي ـــر اىل جمل املعاي

تجمعهـــا االحصـــاءات العامـــة وبشـــكل دوري. 

ـــث  ـــن حي ـــة م ـــلطات املختلف ـــم اداء الس ـــاً، ويقيّ ـــاّمً ونوع ـــرة ك ـــار الظاه ـــم انتش ـــق حج ـــنوي يوث ـــر س ـــدار تقري ب( إص

ـــة  ـــة والقضائي ـــلطة الترشيعي ـــة والس ـــاءلة الحكوم ـــر كأداة ملس ـــذا التقري ـــتخدام ه ـــا، واس ـــتجابة له ـــكل االس ـــم وش حج

ـــة النســـاء مـــن العنـــف يف املجـــال الســـيايس.    بخصـــوص حامي

ج( العمـــل مـــع املنظـــامت النســـوية والســـيام مـــرشوع مرصـــد "عـــن عـــى النســـاء"، يف تطوير باروميـــر خـــاص 

ـــاء يف  ـــد النس ـــامرس ض ـــف امل ـــاس العن ـــر قي ـــار معاي ـــن االعتب ـــذ بع ـــور يأخ ـــن منظ ـــات م ـــة االنتخاب ـــة وعدال بنزاه

ـــاء االنتخابـــات مـــن حيـــث عدالتهـــا ونزاهتهـــا  املجـــال الســـيايس، بحيـــث يرصـــد ويوثـــق ظـــروف املنافســـة السياســـية اثن

ـــة  ـــزب أو الكتل ـــتوى الح ـــى مس ـــا ع ـــيح وترتيبه ـــم الرش ـــرار قوائ ـــدار وإق ـــات اص ـــب الي ـــف، ويراق ـــن العن ـــا م وخلوه

االنتخابيـــة الواحـــدة وينرشهـــا، ويراقـــب ويقيـــس شـــكل وحجـــم التغطيـــة االعالميـــة لالنتخابـــات واملرشـــحن/ ات، 

ـــة أكـــر للمســـاءلة النســـوية.  ـــات ويحقـــق فعالي ـــم يضمـــن اســـتقاللية البيان وينرشهـــا. هـــذا الشـــكل مـــن الرصـــد والتقيي

د( القيـــام بحملـــة لتشـــجيع املزيـــد مـــن النســـاء عـــى التقـــدم وكـــر حاجـــز الصمـــت بشـــأن تجربتهـــن الخاصـــة 

ـــة  ـــرات متباين ـــه تأث ـــف ل ـــارب العن ـــن تج ـــا ع ـــدث علًن ـــه؛ التح ـــيء نفس ـــل ال ـــات لفع ـــم األخري ـــد يله ـــام ق ـــف، م بالعن

ـــع  ـــات واملجتم ـــة واألحـــزاب والنقاب ـــس املحلي ـــات واملجال ـــن النســـاء يف السياســـة - يف الرملان ـــاء التضامـــن ب اهمها:  بن

ـــم  ـــف القائ ـــكال العن ـــع أش ـــة جمي ـــركة ملكافح ـــل مش ـــراتيجية عم ـــع اس ـــن وض ـــن م ـــام، ومتكينه ـــاع الع ـــدين والقط امل

ـــرأة. ـــد امل ـــي ض ـــوع االجتامع ـــى الن ع

ـــف  ـــن العن ـــة م ـــة خالي ـــز ثقاف ـــى تعزي ـــدرة ع ـــا الق ـــي لديه ـــالم الت ـــائل اإلع ـــل وس ـــي داخ ـــاء الوع ـــع وبن ـــل م ه( العم

ـــح  ـــة ومتن ـــرأة القيادي ـــورة امل ـــن ص ـــزز م ـــة تع ـــواد اعالمي ـــج وم ـــى برام ـــجيع ع ـــادة والتش ـــع القي ـــاء يف مواق ـــد النس ض

ـــد  ـــرح ق ـــراء املق ـــرأة. )االج ـــص امل ـــا يخ ـــط م ـــس فق ـــة ولي ـــة عام ـــع ذات صف ـــن مواضي ـــق ع ـــة يف التعلي ـــاء فرص النس

ـــكل  ـــاء بش ـــتقبل النس ـــي تس ـــد الت ـــة، والجرائ ـــة، واالذاعي ـــات التلفزيوني ـــة للمحط ـــزة دوري ـــح جائ ـــكل من ـــى ش ـــون ع يك

ـــة يف فـــرة  ـــة خاصـــة وايجابي ـــح النســـاء تغطي ـــي متن ـــك الت ـــام، ولتل ـــا الشـــأن الع مكثـــف كخبـــرات للحديـــث عـــن قضاي

ـــات.( االنتخاب
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ثانياً: من الناحية املؤسسية، تقرح الدراسة:

ـــاالت  ـــة الح ـــيايس ومتابع ـــال الس ـــف يف املج ـــاالت العن ـــن ح ـــالغ ع ـــة لإلب ـــتقلة وآمن ـــية مس ـــاحات مؤسس ـــر مس أ( تطوي

ـــك: ـــن ذل ـــة، ويتضم ـــى النهاي حت

ـــن  ـــامع ادعاءاته ـــد وس ـــل الج ـــى محم ـــن ع ـــن وقصصه ـــوق بأخذه ـــن الوث ـــث ميكنه ـــاء حي ـــة للنس ـــاحات آمن ـــق مس خل

ـــاخنة أو/ ـــا س ـــون خطوط ـــد تك ـــاحات ق ـــذه املس ـــاءة.  ه ـــة والكف ـــه الرع ـــى وج ـــا ع ـــل معه ـــة والتعام ـــة وعدال مبهني

ومكاتـــب )مظـــامل( أو تبليـــغ وشـــكوى مســـتقلة تابعـــة ومرتبطـــة باللجنـــة الوطنيـــة لشـــؤون املـــرأة، أو محليـــة ذات 

ـــم  ـــا طاق ـــالم، يتواله ـــات االع ـــام ومؤسس ـــاع الع ـــة والقط ـــات الدول ـــة مؤسس ـــل كاف ـــدة داخ ـــتقلة ومتواج ـــة ومس صالحي

ـــرار  ـــة الق ـــع لصناع ـــى موق ـــة بأع ـــام، ومرتبط ـــيايس والع ـــاء الس ـــاء يف الفض ـــد النس ـــز ض ـــف والتميي ـــى العن ـــدرّب ع م

ـــة. ـــرك واملتابع ـــة للتح ـــات الالزم ـــي الصالحي ـــام الداخ ـــا النظ ـــى أن مينحه ـــة. ع يف املؤسس

ـــل  ـــى تحوي ـــدرة ع ـــي الق ـــام الداخ ـــق النظ ـــاخنة ووف ـــوط الس ـــب أو الخط ـــذه املكات ـــات ه ـــمل صالحي ـــامن أن تش ض

ـــن.  ـــراد ارسه ـــات وأف ـــل الناجي ـــن قب ـــا م ـــول اليه ـــهلة الوص ـــة وس ـــية آمن ـــة ونفس ـــة صحي ـــات رعاي ـــاالت اىل مرجعي الح

ـــن  ـــا م ـــي متكنه ـــة الت ـــة والحديث ـــائل التقني ـــة الوس ـــا بكاف ـــات وتزويده ـــب وااللي ـــذه املكات ـــددة له ـــة مح ـــد ميزاني رص

ـــة.    ـــراءات املتابع ـــغ، وإج ـــد التبلي ـــا بع ـــة م ـــات الحامي ـــد متطلب ـــة، وتحدي ـــع االدل جم

ـــناد  ـــة أو اس ـــع االدل ـــى جم ـــاء ع ـــاعد النس ـــي تس ـــة الت ـــات الحديث ـــر التقني ـــمية لتوف ـــات الرس ـــم للمؤسس ـــر الدع توف

ـــغ. ـــد التبلي ـــا بع ـــة م ـــات الحامي متطلب

ـــات  ـــي للقطاع ـــكل املؤس ـــة الهي ـــن تراتبي ـــع ضم ـــي تق ـــا والت ـــة منه ـــك القيادي ـــيام تل ـــة والس ـــع الوظيفي ـــد املواق تحدي

ـــغ امللـــزم )Mandatory Reporter( أو عـــن حـــاالت  املختلفـــة املطلـــوب منهـــا التبليـــغ رســـميا وبكفـــاءة فيـــام يعـــرف باملبلّ

ـــه، وادراجهـــا ضمـــن الوصـــف الوظيفـــي للموقـــع وتوفـــر التدريـــب الـــالزم لألشـــخاص ممـــن  ـــم ب العنـــف يف حـــال العل

ـــي.  ـــات يف الجـــزء الترشيع ـــام توضـــح التوصي ـــون ك ـــا بالنظـــام الداخـــي والقان ـــع، وربطه ـــون هـــذه املواق يحتل

ـــيايس  ـــاره الس ـــف يف إط ـــن العن ـــن م ـــاء وأرسه ـــة النس ـــة لحامي ـــة وآمن ـــتقلة ورسيع ـــة مس ـــات قضائي ـــر الي ب( تطوي

وبالتعـــاون مـــع الجهـــات االمنيـــة واملحاكـــم، عـــى أن يكون/تكـــون مـــن ينظـــر يف القضايـــا املتعلقـــة بالعنـــف يف 

السياســـة وبالحاميـــة كادرا مدربـــا وذا كفـــاءة.     

ـــة  ـــات مختلف ـــة وقطاع ـــابقة وحالي ـــرات س ـــن ف ـــات م ـــاء القيادي ـــع النس ـــائية تجم ـــات نس ـــبكات وتحالف ـــكيل ش ج( تش

ـــة  ـــات متييزي ـــع مامرس ـــل م ـــى التعام ـــن ع ـــع قدراته ـــاء يف رف ـــريف للنس ـــدر مع ـــا مص ـــبكات وعضويته ـــار الش واعتب

ـــائية.  ـــات نس ـــاء تحالف ـــة بن ـــة بأهمي ـــات دولي ـــدة توصي ـــث وردت ع ـــس، حي ـــها الجن اساس

د( تشـــجيع القياديـــات والقياديـــن املحليـــن املنارصيـــن لحقـــوق النســـاء لالنخـــراط يف حمـــالت املنـــارصة  والتحالفـــات 

 # NotTheCost التابعـــة لهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، أو حملـــة HeForShe الدوليـــة، والســـيام حركـــة التضامـــن

التابعـــة للمعهـــد الدميقراطـــي الوطنـــي، التـــي ميكـــن تهيئتهـــا ونرشهـــا عـــى املســـتوى الوطنـــي، بحيـــث تســـتهدف 

ـــة  ـــراءات املتعلق ـــة واإلج ـــرأة يف السياس ـــة بامل ـــورات ذات الصل ـــى التص ـــر ع ـــم التأث ـــن ميكنه ـــة الذي ـــاب املصلح أصح

بالعنـــف ضـــد املـــرأة يف الحيـــاة السياســـية، ويشـــمل ذلـــك قـــوات األمـــن والقضـــاء واملجتمـــع املـــدين والزعـــامء 

ـــم. ـــين وغره ـــادة السياس ـــن والق ـــن والتقليدي الديني
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ثالثاً: االطار القانوين:      

ـــع النـــامذج  ـــة إصـــدار قانـــون خـــاص مرتبـــط بالعنـــف ضـــد النســـاء يف اإلطـــار الســـيايس يتب أ( تـــويص الدراســـة بأولوي

ـــا وتونـــس مثـــال(، بحيـــث يتضمـــن: ـــة املعتمـــدة )بوليفي الدولي

ـــزي 	  ـــع التميي ـــذ الطاب ـــع تأخ ـــارشة ذات دواف ـــر املب ـــارشة وغ ـــة املب ـــال العنيف ـــكل االفع ـــم ل ـــد التجري ـــف بقص تعري

ــن  ــاء ممـ ــتهدف النسـ ــي تسـ ــيا، والتـ ــرا سياسـ ــل تأثـ ــية، وتحمـ ــتخدم أدوات سياسـ ــي تسـ ــرأة، والتـ ــد املـ ضـ

ـــية،  ـــزاب السياس ـــوات األح ـــحات، وعض ـــام، واملرش ـــاع الع ـــات يف القط ـــة، والقيادي ـــية قيادي ـــع سياس ـــغلن مواق يش

ـــرم  ـــأن يج ـــة ب ـــويص الدراس ـــام ت ـــان. ك ـــوق اإلنس ـــن حق ـــات ع ـــدين واملدافع ـــع امل ـــطات املجتم ـــات، وناش والناخب

ـــد  ـــا ض ـــامرس أيض ـــام، وامل ـــيايس والع ـــاطهن الس ـــبب نش ـــاء بس ـــراد ارس النس ـــد اف ـــامرس ض ـــف امل ـــون العن القان

ـــع  ـــن التمت ـــا م ـــد الناشـــطة السياســـية ومنعه ـــدف اىل تهدي ـــا كان يه ـــن وخصوصـــا اذا م ـــن معه ـــن والعامل معاونيه

ـــة.  ـــية كامل ـــا السياس بحقوقه

ـــزام 	  ـــدم االلت ـــة لع ـــات القانوني ـــدد التبع ـــزم( ويح ـــغ املل ـــغ )املبل ـــن التبلي ـــؤولة ع ـــات املس ـــون الجه ـــدد القان ان يح

ـــة.  ـــة واضح ـــوص قانوني ـــالل نص ـــن خ ـــدور م ـــذا ال به

ـــام 	  ـــاء يف الفضـــاء الع ـــف املوجـــه ضـــد النس ـــة بالعن ـــة باســـتقبال الشـــكاوى املتعلق ـــات املخول ـــون الجه  يحـــدد القان

ـــات مـــن خـــالل نصـــوص  ـــات هـــذه الجه ـــا، وصالحي ـــق فيه ـــات النظـــر والتحقي والســـيايس، ويحـــدد اجـــراءات والي

ـــة.  ـــة واضح قانوني

ـــف 	  ـــم العن ـــكل وحج ـــب وش ـــا يتناس ـــة مب ـــة والعقابي ـــراءات التحقيقي ـــدا لإلج ـــي تحدي ـــون النموذج ـــن القان أن يتضم

ومـــدى تأثـــره، وأن يحـــدد مســـؤولية الجهـــات املختلفـــة مـــن حكوميـــة ومنتخبـــة ومؤسســـات مجتمـــع مـــدين 

ـــه  ـــات ل ـــة للمتعرض ـــاندة ورعاي ـــائل مس ـــر وس ـــف، وتوف ـــن العن ـــة م ـــة للحامي ـــات وقائي ـــر ضامن ـــا بتوف وإلزامه

ـــه. ـــات من والناجي

ـــوي يف 	  ـــادي واملعن ـــض امل ـــرر وشـــكل التعوي ـــن ال ـــض ع ـــون نصوصـــا اجـــراءات محـــددة للتعوي ـــن القان ان يتضم

ـــذا الخصـــوص. ـــراد به ـــة واألف ـــؤولية املؤسس ـــف ويوضـــح مس ـــوت العن ـــال ثب ح

ـــة  ـــان واالدارة املحلي ـــل الرمل ـــة لعم ـــة الناظم ـــة العام ـــة االنظم ـــويص الدراســـة عـــى هـــذا املســـتوى أيضـــا مبراجع ب( وت

وتضمينهـــا نصوصـــا تعكـــس التـــزام هـــذه الهيئـــات بتوفـــر بيئـــة مرحبـــة وآمنـــة للنســـاء وتؤكـــد مســـؤولية هـــذه الهيئـــات 

بتوفـــر الحاميـــة للنســـاء مـــن العنـــف، والتفـــات هـــذه الهيئـــات اىل العنـــف ضـــد النســـاء يف السياســـة، عـــى أن توضـــح 

ـــة  ـــة العامل ـــح االنظم ـــى أن توض ـــف. ع ـــا العن ـــع قضاي ـــي م ـــراءات التعاط ـــل واج ـــات العم ـــا الي ـــة ايض ـــة العامل االنظم

ـــغ  ـــم التبلي ـــوب منه ـــف وتحـــدد يف النظـــام االشـــخاص املطل ـــا العن ـــات العمـــل وإجـــراءات التعاطـــي مـــع قضاي ايضـــا آلي

ـــة. ـــى النهاي ـــه حت ـــة حاالت ـــف ومتابع ـــغ عـــن العن ـــات التبلي ـــات جه ـــف )mandatory reporters( وصالحي عـــن العن

ـــن  ـــرق ب ـــا تف ـــر واالعـــالم والصحافـــة نصوص ـــة التعب ـــة لحري ـــن الناظم ـــن القوان ـــة تضم ـــرح الدراس ـــام تق ج( ك

ـــر.  ـــرم االخ ـــرم األول وتح ـــث تج ـــرأي بحي ـــن ال ـــر ع ـــة التعب ـــاء وحري ـــة للنس ـــاب الكراهي خط

ـــع  ـــق ورف ـــق بتعلي ـــودا تتعل ـــية بن ـــية والدبلوماس ـــة السياس ـــع الحصان ـــراءات رف ـــن إج ـــة بتضم ـــويص الدراس ـــام ت د( ك

ـــيايس.       ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــا العن ـــق يف قضاي ـــالل التحقي ـــة خ الحصان
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خلفية ومربرات الدراسة 

ـــا، فهـــي تعكـــس مبـــادئ  ـــياً عـــى مـــدى دميقراطيـــة الدولـــة وعدالته ـــؤرشاً أساس ـــرأة السياســـية م ـــاركة امل تعـــد مش

ـــن دول  ـــا م ـــام يف غره ـــاركة يف األردن ك ـــذه املش ـــن ه ـــا.  ولك ـــيد وقيمه ـــل والرش ـــاريك املمث ـــم التش ـــاف والحك اإلنص

ـــة  ـــات الحرك ـــة أولوي ـــدر الئح ـــا يتص ـــا ملح ـــا مطلب ـــام جعله ـــة، م ـــات املتعاقب ـــة للحكوم ـــة تلقائي ـــن أولوي ـــامل مل تك الع

النســـائية وعـــى مـــدى تاريخهـــا. فاإلنجـــازات األخـــرة مبـــا يشـــمل تضمـــن املـــادة الثانيـــة مـــن الدســـتور لفـــظ 

ـــة  ـــرار املنتخب ـــع الق ـــع صن ـــتوى مواق ـــى مس ـــاء ع ـــد للنس ـــص مقاع ـــزام بتخصي ـــن، وااللت ـــب األردني ـــات اىل جان االردني

ـــة االتحـــاد النســـايئ  ـــا جمعي ـــي نظمته ـــة الت ـــع الحمل ـــدأ م ـــل ب ـــخ نضـــايل طوي ـــج لتاري ـــا هـــي اال نتائ ـــا، م عـــى اختالفه

ـــة( عـــام 1957.  ـــوم اســـم اتحـــاد املـــرأة األردني ـــي تحمـــل الي ـــة والت ـــات النســـوية االردني ـــل الجمعي ـــة )إحـــدى أوائ األردني

ـــاء ردا  ـــة. ج ـــادئ املواطن ـــا ملب ـــيح تطبيق ـــاب والرش ـــية باالنتخ ـــن السياس ـــن حقوقه ـــاء منحه ـــت النس ـــة طالب يف الحمل

ـــاء  ـــح النس ـــب مبن ـــة واملطال ـــى الحمل ـــة ردا ع ـــرح الحكوم ـــى مق ـــال، اذ اف ـــا لآلم ـــت مخيب ـــك الوق ـــة يف ذل الحكوم

ـــن  ـــذا، ووصف ـــة ه ـــرد الحكوم ـــن ب ـــة أمله ـــن خيب ـــات ع ـــرت األردني ـــيح. ع ـــراع دون الرش ـــق االق ـــط ح ـــامت فق املتعل

ـــدات  ـــن عريضـــة احتجـــاج شـــملت ايضـــا بصـــامت العدي ـــه بالحـــق الســـيايس املنقـــوص، ووقّع ـــوح مـــن خالل الحـــق املمن

ـــة  ـــيايس والحرك ـــة الس ـــخ اململك ـــق تاري ـــم وثائ ـــن اه ـــدة م ـــد واح ـــم، تع ـــة التعلي ـــن فرص ـــح له ـــن مل تت ـــاء مم ـــن النس م

ـــالً، إال إن  ـــيايس كام ـــق الس ـــة بالح ـــتمرار باملطالب ـــى االس ـــوية ع ـــة النس ـــم إرصار الحرك ـــة.  وبرغ ـــوية يف اململك النس

ـــت  ـــد عطل ـــت ق ـــة كان ـــة االمني ـــة وظـــروف املنطق ـــة الغربي ـــالل الضف ـــي فرضـــت بســـبب احت ـــة الت فـــرة االحـــكام العرفي

ـــة  ـــا االقليمي ـــع القضاي ـــن م ـــة كالتضام ـــل أهمي ـــرى ال تق ـــات أخ ـــوي اىل جبه ـــال النس ـــت النض ـــية ووجه ـــاة السياس الحي

ـــايئ.  ـــع رع ـــة وذات طاب ـــدة تنموي ـــي اجن وتبّن

ـــة.  ـــع الســـبعينات محطـــة تاريخيـــة مهمـــة أخـــرى يف طريـــق وصـــول االردنيـــات اىل حقوقهـــن السياســـية كامل شـــكل مطل

ـــت يف  ـــام 1974، تحول ـــدرت ع ـــامية ص ـــة س ـــالل إرادة ملكي ـــن خ ـــح م ـــاب والرّش ـــق االنتخ ـــى ح ـــاء ع ـــت النس فحصل

ذات العـــام اىل قانـــون حمـــل الرقـــم 8 وعـــرف بالقانـــون املعـــدل لقانـــون االنتخـــاب لعـــام 1974. أكـــدت اإلرادة 

ـــدا ملشـــاركة مهمـــة لنســـاء األردن يف  ـــة وشـــكل متهي ـــة االجتامعي ـــادئ العدال ـــزام اململكـــة مبب ـــا الت ـــق عنه ـــون املنبث والقان

ـــح  ـــرة أخـــرى مل تت ـــن م ـــام 1975، ولك ـــيك ع ـــد يف املكس ـــد عق ـــذي كان ق ـــرأة وال ـــدة الخـــاص بامل ـــم املتح ـــر األم مؤمت

ـــام 1989.  ـــى ع ـــة حت ـــكام العرفي ـــل باألح ـــتمرار العم ـــبب اس ـــق بس ـــذا الح ـــة ه ـــرة مامرس ـــك الف ـــاء يف تل للنس

ـــع عـــودة  ـــل ســـيايس عـــادل. فم ـــة بتمثي ـــة للمطالب ـــات فرصـــة مهم ـــات االردني ـــاح الســـيايس أواخـــر الثامنيني ـــح االنفت من

ـــا  ـــاء غالبه ـــات ب ـــوض االنتخاب ـــدات خ ـــة العدي ـــد محاول ـــن، وبع ـــاء. ولك ـــيايس للنس ـــل الس ـــدد االم ـــة تج ـــاة النيابي الحي

ـــدى  ـــن وعـــى م ـــأيت مـــن دون دعـــم، فطال ـــادل ي ـــل ع ـــأن ال متثي ـــة النســـوية ب ـــدى الحرك ـــة ل ـــززت القناع بالفشـــل، تع

ـــتجابة  ـــائية(. أول اس ـــا نس ـــان )كوت ـــاء يف الرمل ـــد للنس ـــص مقاع ـــام تخصي ـــق نظ ـــة بتطبي ـــعينيات وااللفي ـــدي التس عق

ـــد  ـــا اىل 12 مقع ـــع عدده ـــام 2001، ارتف ـــاب ع ـــون انتخ ـــرأة يف قان ـــد للم ـــتة مقاع ـــص س ـــدأت بتخصي ـــب ب ـــذا املطل له

يف عـــام 2012، واىل 15 مقعـــد عـــام 2015، فيـــام شـــكلت املقاعـــد املخصصـــة للنســـاء مؤخـــرا محـــورا مهـــام مـــن 

ـــت  ـــام 2021ـ  فخرج ـــك ع ـــة املل ـــكلها جالل ـــي ش ـــية والت ـــة السياس ـــث املنظوم ـــة لتحدي ـــة امللكي ـــات اللجن ـــاور نقاش مح

ـــظ  ـــتور  لف ـــالت الدس ـــن تعدي ـــت بتضم ـــام أوص ـــون االنتخابــــ ك ـــاء يف قان ـــد للنس ـــص مقاع ـــة لتخصي ـــة بتوصي اللجن

ـــاواة.  ـــة واملس ـــة بالعدال ـــزام اململك ـــق الت ـــى يتوث ـــات حت االردني

ـــاء  ـــل للنس ـــيايس الفاع ـــدور الس ـــى ال ـــائية ع ـــة النس ـــاء وإرصار الحرك ـــة للنس ـــص املخصص ـــام الحص ـــاعد نظ ـــد س وق

ـــى  ـــية ع ـــة السياس ـــوض التجرب ـــى خ ـــات ع ـــن املواطن ـــد م ـــجيع العدي ـــة يف تش ـــة املنتخب ـــع القيادي ـــتوى املواق ـــى مس ع
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ـــاء  ـــع عـــدد النس ـــس. فارتف ـــة املجل ـــن إىل عضوي ـــول بعضه ـــبل وص ـــواب واســـهم يف تحســـن س ـــس الن ـــتوى مجل مس

ـــواب مـــن ســـيدة واحـــدة فـــازت يف انتخابـــات املجلـــس الثالـــث عـــرش عـــام 1993 )وكان ذلـــك  املمثـــالت يف مجلـــس الن

عـــى حســـاب مقعـــد مخصـــص للرشكـــس(، اىل ســـت ســـيدات يف املجلـــس الرابـــع عـــرش )بفضـــل تخصيـــص ســـتة 

مقاعـــد للنســـاء ضمـــن قانـــون االنتخـــاب املعـــدل لعـــام 2001(، ارتفـــع اىل 7 ســـيدات يف املجلـــس الخامـــس عـــرش 

مبعنـــى ان ســـيدة قـــد فـــارت بالتنافـــس الحـــر اضافـــة اىل الســـيدات الســـت الـــاليت فـــزن عـــى حســـاب الكوتـــا. 

ـــس الســـادس عـــرش، و18 ســـيدة  ـــات املجل ـــرة أخـــرى ليصـــل اىل 12 ســـيدة يف انتخاب ـــالت م ـــع عـــدد النســـاء املمث وارتف

ـــد  ـــن 6 اىل 12 مقع ـــا م ـــا الكوت ـــاب رفع ـــون االنتخ ـــى قان ـــن ع ـــل تعديل ـــرش بفض ـــابع ع ـــس الس ـــات املجل يف انتخاب

ـــق التنافـــس  ـــد يف عـــام 2013، وبفضـــل متكـــن ثـــالث ســـيدات مـــن الفـــوز عـــن طري عـــام 2010 ومـــن 12 اىل 15 مقع

ـــد  ـــاء اىل 20 مقع ـــغلتها النس ـــي ش ـــد الت ـــدد املقاع ـــع ع ـــام ارتف ـــام 2016. وفي ـــت ع ـــي اجري ـــات الت ـــر يف االنتخاب الح

ـــع العـــدد يف  ـــا( تراج ـــة للكوت ـــة عـــرش املخصص ـــد الخمس ـــة للمقاع ـــد اضافي ـــس الثامـــن عـــرش )اي 5 مقاع يف املجل

ـــبته ـــا نس ـــاء م ـــغل النس ـــا، لتش ـــا الكوت ـــي خصصته ـــرش الت ـــة ع ـــد الخمس ـــط يف املقاع ـــر فق ـــات 2020 لينح انتخاب

ـــر  ـــياق تأث ـــل يف س ـــر يف التمثي ـــع االخ ـــم الراج ـــن فه ـــد م ـــرش. الب ـــع ع ـــس التاس ـــد املجل ـــن مقاع ـــط م 11.5 % فق

ـــار الســـن االكـــر عرضـــة  ـــة والســـيام لكب ـــات النســـاء يف املجمـــل نحـــو ادوار الرعاي ـــت اولوي ـــي حول ـــا الت جائحـــة كورون

ـــة واملـــدارس  ـــم لألطفـــال والســـيام يف ظـــل اغـــالق دور الحضان ـــة والتعلي ـــة النتشـــار الفـــروس، والحضان ـــار الجانبي لألث

ـــدا.  ـــاء داخـــل االرسة تحدي ـــألرسة، وللنس ـــل ل ـــكل كام ـــم بش ـــة والتعلي ـــت أدوار الحضان ـــن حول ـــن الزم ـــة م ـــرة طويل ف

ـــم  ـــى الرغ ـــة، فع ـــة يف الصعوب ـــرا غاي ـــائية أم ـــا النس ـــن الكوت ـــل التخـــي ع ـــاء جع ـــل النس هـــذا التأرجـــح يف نســـب متثي

مـــن محدوديـــة التمثيـــل الناجمـــة عنـــه اال أن الكوتـــا نظـــام ضمـــن للنســـاء بعضـــا مـــن التمثيـــل وقـــدم للناخـــب 

ـــرة  ـــات األخ ـــة اإلصالح ـــع بجمل ـــر دف ـــذا االم ـــل. ه ـــة التمثي ـــاوزت رمزي ـــة تج ـــائية فاعل ـــادات نس ـــاذج قي األردين من

ـــون  ـــى قان ـــا ع ـــك ايض ـــس ذل ـــا، وانعك ـــك بالكوت ـــية ألن تتمس ـــة السياس ـــالح املنظوم ـــة إلص ـــة امللكي ـــا اللجن ـــي تبنته الت

ـــة  ـــد اململك ـــون الجدي ـــم القان ـــث قس ـــام 2022، بحي ـــن ع ـــاين م ـــون الث ـــواب يف كان ـــس الن ـــره مجل ـــذي أق ـــاب ال االنتخ

اىل 18 دائـــرة انتخابيـــة محليـــة ودائـــرة واحـــدة عامـــة، وخصـــص مـــن ضمـــن املقاعـــد عـــى كل مســـتوى مقاعـــد 

ـــة  ـــر املحلي ـــص للدوائ ـــد مخص ـــل 97 مقع ـــن أص ـــدا م ـــاء 15 مقع ـــح النس ـــايل: متن ـــكل الت ـــى الش ـــاءت ع ـــيدات ج للس

ـــد  ـــزاب فق ـــم األح ـــة لقوائ ـــة واملخصص ـــة العام ـــرة الوطني ـــد الدائ ـــى صعي ـــا ع ـــة. أم ـــات اململك ـــف محافظ ـــة ملختل املمثل

ـــن  ـــة، وأن تتضم ـــة الحزبي ـــة األوىل للقامئ ـــع الثالث ـــن املواق ـــدا م ـــاء واح ـــل النس ـــى رضورة ان تحت ـــون ع ـــص القان ن

ـــى أال  ـــر، ع ـــس الح ـــا أو التناف ـــاب الكوت ـــا كان حس ـــد إذا م ـــوع املقع ـــحة ن ـــار املرش ـــاب، وأن تخت ـــابة أو ش ـــة ش القامئ

ـــر.  ـــس الح ـــق التناف ـــن طري ـــد ع ـــوز مبقاع ـــاء يف الف ـــرص النس ـــى ف ـــا ع ـــر الكوت تؤث

ـــن  ـــب الالزم ـــم والتدري ـــر الدع ـــوية بتوف ـــة النس ـــتمرار الحرك ـــاء واس ـــة للنس ـــص املخصص ـــام الحص ـــهم نظ ـــام أس ك

ـــن  ـــيدات م ـــح الس ـــب ترش ـــا نس ـــت تدريجي ـــات. فارتفع ـــوض االنتخاب ـــى خ ـــاء ع ـــجيع النس ـــحات يف تش ـــم املرش لدع

ــا 1.85 % فقـــط مـــن مرشـــحي انتخابـــات املجلـــس الثـــاين عـــرش )عـــام 1989( اىل 5.5 % مـــن  نســـبة كان قدرهـ

ـــث شـــكلن 22.4 % مـــن مجمـــوع  ـــت النســـبة بشـــكل تدريجـــي أكـــر بحي ـــع عـــرش، وارتفع ـــس الراب مجمـــل مرشـــحي املجل

ـــن  ـــة و10.6 % م ـــر املحلي ـــل املرشـــحن للدوائ ـــط 16.7 % مـــن مجم ـــام شـــكلن فق ـــس الخامـــس عـــرش، في مرشـــحي املجل

ـــس الثامـــن  ـــس الســـابع عـــرش، و19.95 % يف املجل ـــس الســـادس عـــرش، و14.1 % للمجل ـــة للمجل ـــرة الوطني مرشـــحي الدائ

ـــرش. ـــع ع ـــس التاس ـــحي املجل ـــن مرش ـــكلن21.4 % م ـــرش، وش ع

ـــاة  ـــودة الحي ـــيايس وع ـــاح الس ـــات االنفت ـــذ بداي ـــا من ـــورا ملحوظ ـــا تط ـــهد أيض ـــان ش ـــس االعي ـــاء يف مجل ـــل النس متثي

ـــة 67  ـــن )2021( البالغ ـــن والعرشي ـــس الثام ـــد املجل ـــوع مقاع ـــن مجم ـــبته 10.8 % م ـــا نس ـــاء م ـــغل النس ـــة. فتش الرملاني

ـــه  ـــم تذبذب ـــل برغ ـــذا التمثي ـــكل ه ـــن )2016(، ويش ـــابع والعرشي ـــس الس ـــبة 15.4 % يف املجل ـــت النس ـــام بلغ ـــدا، في مقع
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ـــام 1989.   ـــس ع ـــذا املجل ـــد يف ه ـــط أول مقع ـــدة فق ـــرأة واح ـــغلت ام ـــث ش ـــل حي ـــبة التمثي ـــا يف نس ارتفاع

ـــا  ـــن معدالته ـــى م ـــب اع ـــس النس ـــام تعك ـــت وك ـــي فكان ـــم املح ـــتوى الحك ـــى مس ـــاء ع ـــاركة النس ـــد مش ـــى صعي ـــا ع أم

ـــذ أن تـــم تعديـــل قانـــون البلديـــات عـــام 1982 ومنحـــه -اســـوة بقانـــون  ـــان.  فمن ـــواب واالعي عـــى مســـتوى مجلـــي الن

االنتخـــاب رقـــم 8 لعـــام 1974- النســـاء والرجـــال حـــق الرشـــح واالنتخـــاب، حاولـــت النســـاء خـــوض التجربـــة السياســـية 

عـــى هـــذا املســـتوى. جـــاءت أوىل هـــذه املحـــاوالت عـــام 1995، بحيـــث انتهـــزت الحركـــة النســـوية فرصـــة تعيـــن لجـــان 

ـــث  ـــر وتحدي ـــة لتطوي ـــن خط ـــة ضم ـــا الحكوم ـــت عنه ـــد أعلن ـــت ق ـــام كان ـــة يف ذات الع ـــات البلدي ـــة لالنتخاب تحضري

ـــر  ـــة، االم ـــن 99 ســـيدة يف اللجـــان املختلف ـــة اىل تعي ـــا. افضـــت املحاول ـــن نســـاء فيه ـــن بـــرورة تعي ـــات، وطال البلدي

ـــر  ـــت إث ـــة. خاض ـــة يف اململك ـــات املختلف ـــد يف البلدي ـــوز مبقاع ـــح للف ـــى الرش ـــاء ع ـــن النس ـــد م ـــجع املزي الـــذي ش

ـــب  ـــرى مبنص ـــت أخ ـــام حظي ـــة، في ـــد عضوي ـــن 9 مبقاع ـــازت منه ـــح، ف ـــة الرش ـــيدة تجرب ـــه 19 س ـــا مجموع ـــك م ذل

رئيـــس بلديـــة ألول مـــرة يف تاريـــخ االردن. ســـاهم القانـــون الـــذي كان مينـــح مجلـــس الـــوزراء صالحيـــة تعيـــن 

ـــر  ـــتويات غ ـــل اىل مس ـــتوى التمثي ـــع مس ـــة لرتف ـــس املختلف ـــة يف املجال ـــيدة إضافي ـــن 23 س ـــن بتعي ـــاء إضافي أعض

ـــم 14  ـــات رق ـــون البلدي ـــق قان ـــبته 20 % وف ـــا نس ـــص م ـــذي خص ـــا ال ـــام الكوت ـــدم نظ ـــة. وق ـــخ اململك ـــبوقة يف تاري مس

ـــاب  ـــون االنتخ ـــالل قان ـــن خ ـــرى م ـــرة أخ ـــززت م ـــتوى تع ـــذا املس ـــى ه ـــاء ع ـــل النس ـــة لتمثي ـــة إضافي ـــنة 2007 دفع لس

ـــس  ـــد املجال ـــن مقاع ـــن 25 % م "  ع ـــلُّ ـــبة "ال تق ـــا نس ـــص م ـــن تخصي ـــاف اىل التعي ـــذي أض ـــنة 2015 ال ـــم 41 لس رق

ـــبته 41 %  ـــا نس ـــات 2017 م ـــج انتخاب ـــاب نتائ ـــاء بحس ـــغل النس ـــون. وتش ـــن القان ـــم 3 م ـــادة رق ـــق امل ـــاء وف ـــة للنس البلدي

ـــاء  ـــغل النس ـــام تش ـــن. ك ـــا والتعي ـــر والكوت ـــس الح ـــالل التناف ـــن خ ـــا م ـــن عليه ـــة، حصل ـــس البلدي ـــة املجال ـــن عضوي م

ـــرار  ـــه ق ـــا مثل ـــد شـــهد مؤخـــرا تراجع ـــدم ق ـــن هـــذا التق ـــة(. ولك ـــس املحافظـــات )الالمركزي ـــا نســـبته 14 % مـــن مجال م

ـــة  ـــات والالمركزي ـــون البلدي ـــن قان ـــرة ب م ـــادة 3 الفق ـــن( يف امل ـــل ع ـــارة )ال تق ـــذف عب ـــواب، يف 2021 ح ـــس الن مجل

ـــادة أو نقصـــان.1  ـــاء بــــ ٢٥٪ دون زي ـــد النس ـــبة مقاع ـــك نس ـــاء، حـــارصا بذل ـــد املخصصـــة للنس ـــة باملقاع املتعلق

ـــة عـــام 1979،  ـــة وزاري ـــي عـــى اول حقيب ـــام املفت ـــت الســـيدة انع ـــذ أن حصل ـــة فمن ـــا عـــى مســـتوى الســـلطة التنفيذي ام

ارتفعـــت وتـــرة االهتـــامم مبشـــاركة النســـاء عـــى هـــذا املســـتوى، وتحديـــدا يف فـــرة التســـعينيات تأثـــرا بعاملـــن 

اساســـن هـــام: التـــزام االردن باملواثيـــق الدوليـــة الخاصـــة باملـــرأة والتـــي صـــادق عليهـــا والســـيام اتفاقيـــة ســـيداو عـــام 

ـــة اوال،  ـــاة النيابي ـــودة الحي ـــل بع ـــذي متث ـــات وال ـــة الثامنين ـــة يف نهاي ـــهدته اململك ـــذي ش ـــيايس ال ـــاح الس 1989، واالنفت

ـــدي  ـــن التقلي ـــوة ب ـــث الق ـــن حي ـــت م ـــة تراوح ـــة مهم ـــب وزاري ـــاء حقائ ـــتلمت النس ـــام 1992. فاس ـــا ع ـــة تالي والحزبي

ــق  ــة، وتولـــن منصـــب الناطـ ــة، والتخطيـــط، واالعـــالم، والثقافـ ــة االجتامعيـ ــدن وزارات التنميـ ــر، حيـــث قـ واملؤثـ

ـــر االداء  ـــة، وتطوي ـــار، والبيئ ـــياحة واالث ـــات، والس ـــاالت واملعلوم ـــرأة، واالتص ـــؤن امل ـــة لش ـــة، ووزارة الدول ـــم الحكوم باس

املؤســـي، والطاقـــة والـــروة املعدنيـــة، والصناعـــة والتجـــارة والتمويـــن، ومنصـــب نائـــب رئيـــس الـــوزراء.  وبرغـــم 

ـــث تشـــكل  ـــة اصـــال، حي ـــة القليل ـــزال دون املســـتويات العاملي ـــة الت ـــل، اال ان النســـب املحلي ـــوع والحـــرص عـــى التمثي التن

ـــامل.  ـــن وزراء الع ـــبته 20 % م ـــا نس ـــكيلهن م ـــل تش ـــوزراء يف االردن، مقاب ـــل ال ـــن مجم ـــبته 13.8 % م ـــا نس ـــاء م النس

ـــا يف  ـــا، وعمله ـــزاب ذاته ـــف األح ـــك ضع ـــرد ذل ـــون م ـــد يك ـــا، وق ـــة ضعيف ـــزاب األردني ـــاء يف االح ـــل النس ـــد متثي ويع

ـــزب  ـــب األردين. فالح ـــم الناخ ـــوت له ـــواب يص ـــس الن ـــحن ملجل ـــم مرش ـــا يف تقدي ـــن مهامه ـــب م ـــي صع ـــياق تناف س

ـــدى  ـــد ال تتع ـــات. وعـــى هـــذا الصعي ـــة يف االنتخاب ـــي تشـــكل األطـــر األكـــر فاعلي ـــع العشـــائر الت يف منافســـة دامئـــة م

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــك ع ـــاء، وذل ـــوع األعض ـــن مجم ـــا 28.76 % م ـــبة مقداره ـــية نس ـــزاب السياس ـــرأة يف األح ـــاركة امل مش

1  نصــت المــادة علــى انــه يخصــص للنســاء فــي مجلــس المحافظــة نســبة ) 25 % ( مــن عــدد أعضــاء المجلــس المنتخبيــن إلشــغالها مــن اللواتــي حصلــن علــى أعلــى األصــوات 
بالنســبة لعــدد المقترعيــن ضمــن دائرتهــن االنتخابيــة ممــن لــم يحالفهــن الحــظ بالفــوز باالنتخــاب، وإذا لــم يتقــدم العــدد المطلــوب مــن المرشــحات أو لــم يتوافــر العــدد الــذي 
يســاوي النســبة المشــار إليهــا فــي البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة فيتــم تعيينهــن بقــرار مــن الوزيــر فــي حــدود هــذه النســبة مــن ضمــن الناخبــات المســجالت فــي قوائــم الناخبيــن لمجلــس 
المحافظــة، ويســمي رئيــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر ممثــل كل جهــة مــن الجهــات المشــار إليهــا فــي البنــود )4( و) 5( و) 6( و )7( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة . 
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ـــي  ـــزاب الت ـــى يف األح ـــرر حت ـــتثناء مل يتك ـــد اس ـــذي يع ـــر ال ـــو االم ـــام، وه ـــن الع ـــع األم ـــل موق ـــة تحت ـــيدة فاعل أن س

ـــن.  ـــن واملؤسس ـــا العامي ـــن أعضائه ـــاء ب ـــا نس ـــملت تاريخي ش

وهـــذا الضعـــف عـــى املســـتوى الحـــزيب ال ينعكـــس بالـــرورة عـــى مشـــاركة النســـاء يف القطاعـــن املـــدين والتطوعـــي. 

ـــخ  ـــد تاري ـــذا الصعي ـــى ه ـــن ع ـــازع وله ـــدون من ـــدين ب ـــي وامل ـــهد الحقوق ـــدن املش ـــات يق ـــول أن االردني ـــن الق فيمك

ـــن  ـــايض. توجه ـــرن امل ـــن الق ـــات م ـــات والثالثيني ـــة يف العرشين ـــة ومدني ـــامت تطوعي ـــيس تنظي ـــن تأس ـــدأ م ـــل ب طوي

ـــة اىل  ـــكام العرفي ـــرة االح ـــالل ف ـــت خ ـــة تحول ـــائية متخصص ـــامت نس ـــكيل منظ ـــينيات اىل تش ـــات والخمس يف االربعيني

ـــة.  ـــي يف اململك ـــهد الحقوق ـــوق املش ـــد وتق ـــن جدي ـــط م ـــاح لتنش ـــرة االنفت ـــود يف ف ـــة لتع ـــة ورعائي ـــات اجتامعي مؤسس

ـــالم.  ـــالت يف االع ـــا فاع ـــاء ايض ـــل أن النس ـــلطاتها، ب ـــة وس ـــات الدول ـــتوى مؤسس ـــى مس ـــرأة ع ـــاركة امل ـــر مش وال تقت

ـــات  ـــت يف نهاي ـــي خصص ـــريب الت ـــد الع ـــة الرائ ـــة يف مجل ـــن بالكتاب ـــلوى زيادي ـــاع وس ـــي نف ـــطات كأم ـــادرت الناش فب

ـــرأة  ـــة امل ـــية ومكان ـــاركة السياس ـــم واملش ـــص التعلي ـــع تخ ـــن مواضي ـــرأة، ع ـــام للم ـــينيات قس ـــل الخمس ـــات واوائ االربعيني

ـــع.  يف املجتم

مل تـــأت مـــن فـــراغ إذا مطالـــب االردنيـــات بـــرورة تضمـــن الدســـتور مبـــدأ املســـاواة بـــن الجنســـن وأهميـــة 

ـــق  ـــاواة للوثائ ـــدأ املس ـــاواة.  وتضمـــن مب ـــة واملس ـــادئ العدال ـــة مبب ـــزام اململك ـــس الت ـــح يعك ـــص دســـتوري رصي وجـــود ن

ـــم  ـــايس األه ـــار األس ـــد اإلط ـــي تع ـــة الت ـــو الوثيق ـــام 1992، وه ـــادر ع ـــي الص ـــاق الوطن ـــدأ بامليث ـــية ب ـــة األساس الوطني

ـــن  ـــاق م ـــص امليث ـــوارئ. وين ـــن الط ـــيادة قوان ـــن س ـــود م ـــد عق ـــه بع ـــث نظمت ـــي يف األردن بحي ـــيايس العلن ـــل الس للعم

ضمـــن ثوابتـــه ومرتكزاتـــه رصاحـــة عـــى أن األردنيـــن "رجـــاال ونســـاء امـــام القانـــون ســـواء ال متييـــز بينهـــم يف 

ـــذه  ـــتور ه ـــس الدس ـــدوام رضورة ان يعك ـــى ال ـــوية وع ـــة النس ـــت الحرك ـــاق طالب ـــوة بامليث ـــات"2، وأس ـــوق والواجب الحق

اللغـــة الريحـــة رغـــم إرصار البعـــض شـــمول لفـــظ األردنيـــن )بتذكـــر الجمـــع( الـــوارد يف الدســـتور للنســـاء والرجـــال 

ـــالت  ـــن التعدي ـــة ضم ـــاءت مدرج ـــن ج ـــن عقدي ـــر م ـــتمرت ألك ـــي اس ـــب الت ـــذا املطال ـــتجابة له ـــواء. االس ـــد س ـــى ح ع

األخـــرة التـــي أصدرتهـــا اللجنـــة امللكيـــة لتحديـــث املنظومـــة السياســـية ـ بحيـــث نـــص مـــرشوع تعديـــل الدســـتور 

ـــد  ـــات( بع ـــارة )واألردني ـــة عب ـــتور بإضاف ـــن الدس ـــاين م ـــل الث ـــوان الفص ـــدل عن ـــى أن يع ـــه األوىل ع األردين، يف مادت

ـــوا  ـــوه أو قلص ـــن رفض ـــل واخري ـــدر للتعدي ـــن مق ـــراوح ب ـــام ت ـــجال ع ـــد س ـــم، بع ـــه، وت ـــواردة في ـــن( ال ـــة )األردني كلم

مـــن أهميتـــه وأثـــره عـــى واقـــع النســـاء الحقيقـــي، إقـــرار التعديـــل واملوافقـــة عليـــة مـــن قبـــل مجلـــي االعيـــان 

ـــواب.  والن

ـــي  ـــوية الت ـــة النس ـــوح الحرك ـــة بطم ـــة مقارن ـــتويات ضعيف ـــف املس ـــى مختل ـــا وع ـــى أهميته ـــازات ع ـــذه االنج ـــد ه  تع

ـــا اىل  ـــزى ضعفه ـــة. ويع ـــة يف اململك ـــة االجتامعي ـــا للركيب ـــدالً وإنصاف ـــر ع ـــل أك ـــل بتمثي ـــا تأم ـــذ بداياته ـــت ومن كان

عـــدة عوامـــل منهـــا، تـــردد االرادة السياســـية يف دمـــج النســـاء يف العمليـــة السياســـية وتذبذبهـــا، وتواضـــع املـــوارد 

ـــا  ـــية وقدرته ـــات السياس ـــف املؤسس ـــيايس، وضع ـــرار الس ـــة يف الق ـــر بفاعلي ـــول وللتأث ـــاء للوص ـــم النس ـــة لدع املخصص

ـــا ســـببها ضعـــف املشـــهد الحـــزيب املحـــي،  ـــاب برامـــج سياســـية شـــاملة وناضجـــة محلي عـــى إحـــداث التغيـــر بفضـــل غي

باإلضافـــة اىل الثقافـــة الذكوريـــة الســـائدة التـــي تربـــط عـــادة بـــن القيـــادة والنـــوع االجتامعـــي وتحمـــل تصـــورا 

ـــن  ـــم الدي ـــم خاطـــئ لتعالي ـــا االســـاس فه ـــادة مصدره ـــيايس والقي ـــل الس ـــى الفع ـــال ع ـــاء والرج ـــدرات النس ـــا  لق منطي

ـــرأة.  ـــيولوجية للم ـــة الفس وللطبيع

ـــل  ـــة للعم ـــة إضافي ـــكل كلف ـــذي يش ـــة وال ـــاء يف السياس ـــد النس ـــف ض ـــل العن ـــإن عام ـــل، ف ـــذه العوام ـــة اىل ه باإلضاف

2   الميثاق الوطني األردني، 1992، 
 html.1405777146/الميثاق-الوطني-األردني/content/jo.gov.pm.www
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الســـيايس والعـــام تتحملهـــا الناشـــطات يف الفضـــاء العـــام واملؤثـــرات االجتامعيـــات واملنخرطـــات يف الحكومـــة وصناعـــة 

ـــا النســـاء فقـــط بســـبب كونهـــن نســـاًء وال تطـــال الرجـــال  ـــي تتحمله ـــة.  والت السياســـة العامـــة وعـــى مســـتوياتها املختلف

ممـــن يحتلـــون ذات املواقـــع. ويضـــع العنـــف يف اإلطـــار الســـيايس هـــؤالء النســـوة يف مواجهـــة أشـــكال إضافيـــة 

ـــد،  ـــداء او تهدي ـــل أو رضب أو اعت ملخاطـــر العمـــل الســـيايس والعـــام، تتمثـــل مبامرســـة العنـــف املبـــارش ضدهـــن مـــن قت

ـــخصنة  ـــم ش ـــاء تت ـــة النس ـــخصياتهن، ويف حال ـــال ش ـــأنهن، واغتي ـــن ش ـــل م ـــن والتقلي ـــن وخصوصيته ـــاك حقوقه وبانته

ـــة  ـــا يف حال ـــن انه ـــد يف ح ـــة جدي ـــط مواجه ـــرايض إىل خ ـــاء االف ـــت الفض ـــيرانية حّول ـــامت س ـــة وهج ـــوت بذيئ ونع

ـــح   ـــي أو واض ـــكل ضمن ـــن بش ـــز ضده ـــر والتميي ـــا ، والتنم ـــي اليه ـــي ينتم ـــة الت ـــة والهيئ ـــة املؤسس ـــم مبواجه ـــل تت الرج

ـــا، مـــام يحـــد مـــن وصولوهـــن واســـتفادتهن  ـــون احيان ـــردات، وبدعـــم مـــن القان ـــة أو كأشـــخاص منف كجامعـــة اجتامعي

ـــام،  ـــل الع ـــة للعم ـــة اعتيادي ـــة وكلف ـــا عادي ـــم اعتباره ـــا يت ـــا م ـــز غالب ـــف والتميي ـــن العن ـــكال م ـــذه االش ـــوارد. ه ـــن امل م

ـــت منفـــردة أو بشـــكٍل ُمجِتمـــع يف إضعـــاف مشـــاركة النســـاء يف الفضـــاء  ـــة تســـهم ســـواء كان ـــد تكلفـــة اضافي ـــا تع ولكنه

ـــيايس. ـــرار الس ـــة الق ـــة وصناع ـــة العام ـــر يف السياس ـــى التأث ـــن ع ـــد قدرته ـــام، ويف تحدي الع

ـــة  ـــاالت فردي ـــال لح ـــادًرا او ممث ـــس ن ـــة لي ـــرأة يف السياس ـــد امل ـــف ض ـــا إىل أن العن ـــرة عاملي ـــاءات املتوف ـــر اإلحص وتش

ـــكل  ـــن لش ـــد تعرض ـــامل ق ـــتوى الع ـــى مس ـــا ع ـــات تقريبً ـــع الرملاني ـــدويل أن جمي ـــاين ال ـــاد الرمل ـــر االتح ـــط. إذ يق فق

ـــملهن  ـــن ش ـــات مم ـــة الرملاني ـــرت غالبي ـــي، فأق ـــف النف ـــو العن ـــيوعا ه ـــكال ش ـــذه االش ـــر ه ـــف. اك ـــكال العن ـــن اش م

مســـح االتحـــاد تعرضهـــن او افـــراد ارسهـــن للتهديـــد أو الرهيـــب بالقتـــل او االغتصـــاب او التعذيـــب. كـــام يشـــر 

االتحـــاد اىل ان ثلـــث الرملانيـــات تقريبًـــا قـــد عانـــن مـــن العنـــف االقتصـــادي )كتدمـــر ممتلكاتهـــن، أو تحديـــد 

فـــرص حصولهـــن عـــى دعـــم لتمويـــل حمالتهـــن االنتخابيـــة مثـــال( مبعنـــى ان فـــرص حصولهـــن ووصولهـــن اىل 

ـــن  ـــن م ـــد عان ـــن ق ـــدن بأنه ـــد أف ـــح فق ـــتجيبات للمس ـــع املس ـــا رب ـــدودا. ام ـــد كان مح ـــة ق ـــة واالقتصادي ـــوارد املالي امل

بعـــض أنـــواع العنـــف الجســـدي )كالـــرب مثـــال(، وأفـــاد ُخمســـهن بالتعـــرض اىل العنـــف الجنـــي )كالتحـــرش او 

ـــاب( .  ـــى االغتص حت

ـــة  ـــوادث الفردي ـــن خـــالل الح ـــة وتتجـــى م ـــة والدولي ـــتويات االقليمي ـــى املس ـــة ع ـــة العام ـــذه األمنـــاط العاملي ـــس ه تنعك

ـــال  ـــائية لالغتي ـــية النس ـــن الشـــخصيات السياس ـــد م ـــد تعرضـــت العدي ـــامل. فق ـــاء الع ـــا أنح ـــل صداه ـــي وص ـــدة الت العدي

ـــاب و/ ـــن لالغتص ـــرض بعضه ـــال(، وتع ـــبيل املث ـــى س ـــكار ع ـــر ب ـــت النف ـــودانية س ـــو، والس ـــر بوت ـــال بنازي ـــة اغتي )حادث

أو التهديـــد باالغتيـــال )الناشـــطات الســـوريات ضـــد النظـــام عـــى ســـبيل املثـــال(، والبعـــض االخـــر دفـــع رضيبـــة 

ـــمي  ـــا س ـــالل م ـــر خ ـــن م ـــطات م ـــع الناش ـــدث م ـــام ح ـــة، ك ـــص العذري ـــد فح ـــال وبتهدي ـــية باالعتق ـــاركة السياس املش

ـــن  ـــا بع ـــا اخذن ـــاً إذا م ـــاء خصوص ـــال النس ـــد ط ـــية ق ـــداف سياس ـــق أه ـــف كأداة لتحقي ـــام ان العن ـــريب. ك ـــع الع بالربي

االعتبـــار امثلـــة العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  والتطهـــر العرقـــي الـــذي اســـتهدف النســـاء 

ـــم  ـــن امله ـــال(. وم ـــنه مث ـــي يف البوس ـــر العرق ـــة التطه ـــرب )كحال ـــوز يف الح ـــيايس والف ـــر س ـــق ن ـــاب لتحقي باالغتص

ـــا فقـــط،  ـــة محـــددة ال يكـــون محصـــورا بجغرافيته ـــر مـــا يحـــدث يف دول ـــد يف اطـــار هـــذه الحـــوادث عـــى أن أث التأكي

ـــدة  ـــة الواح ـــدود الدول ـــاوز ح ـــهر يتج ـــب والتش ـــاب والرهي ـــال واالغتص ـــر االغتي ـــدا. فخط ـــر بعي ـــداه يؤث ـــل ان ص ب

ـــر كل مـــن تحـــاول االنخـــراط يف السياســـة او العمـــل العـــام  ويتحـــول اىل اداة ترهيـــب للنســـاء حـــول العـــامل، فهـــي تذكّ

ـــابها. ـــن حس ـــا أو يحس ـــي ان يتحملنه ـــي ينبغ ـــة الت ـــة االضافي ـــو الكلف ـــر ه ـــذا املص ـــأن ه ب

ـــيه يف  ـــدى تفش ـــكاله وم ـــاء وأش ـــد النس ـــيايس  ض ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــع العن ـــة واق ـــة دراس أهمي

ـــة بحـــث متخصـــص  ـــي متخصـــص أو كاف. وتتجـــاوز اهمي ـــامم بحث ـــه مل يحـــظ باهت ـــة. وعـــى الرغـــم مـــن اهميت اململك

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــث م ـــيايس. فبح ـــاره الس ـــاء يف إط ـــد النس ـــف ض ـــع العن ـــف واق ـــدود وص ـــرة ح ـــذه الظاه يف ه

ـــا.  ـــه نهائي ـــد من ـــه والح ـــة لدرئ ـــتجابة املطلوب ـــم االس ـــكل وحج ـــد ش ـــره وتحدي ـــم تأث ـــى تقيي ـــا ع ـــز قدرتن ـــأنه تعزي ش
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وهـــذا مـــا نحـــاول تحقيقـــه يف هـــذه الدراســـة. إذ نبحـــث نظريـــا وميدانيـــا يف ظاهـــرة العنـــف املـــامرس ضـــد السياســـيات 

ـــع  ـــث يراج ـــي حثي ـــث مكتب ـــتناد اىل بح ـــدم باالس ـــة، فنق ـــيات يف اململك ـــطات السياس ـــات والناش ـــرات االجتامعي واملؤث

ـــة يف  ـــق واملراجـــع الدولي ـــل الوثائ ـــا ويحل ـــة عاملي ـــام والســـيايس  املتداول ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع ـــات العن تعريف

ـــذا  ـــيمكننا ه ـــام يف االردن. وس ـــال الع ـــطات يف املج ـــيات والناش ـــد السياس ـــف ض ـــا للعن ـــا اجرائي ـــدد، تعريف ـــذا الص ه

ـــن  ـــاول م ـــا. ونح ـــرة محلي ـــم الظاه ـــكل وحج ـــر يف ش ـــم التغي ـــاس حج ـــتقبل لقي ـــه يف املس ـــاء علي ـــن البن ـــف م التعري

ـــيات  ـــن الناشـــطات السياس ـــة م ـــح لعين ـــن خـــالل مس ـــرة م ـــذه الظاه ـــد شـــكل وحجـــم ه ـــداين تحدي خـــالل البحـــث املي

ـــام.  ـــل تجـــارب السياســـيات والناشـــطات وخراتهـــن الشـــخصية يف العمـــل الســـيايس والع ـــات والســـابقات.  وتحلي الحالي

ـــاع  ـــرة والب ـــن ذوات/ذوي الخ ـــين م ـــيات وسياس ـــع سياس ـــزة م ـــاش مرك ـــات نق ـــة وحلق ـــالت معمق ـــح مبقاب ـــع املس وأتب

ـــام والســـيايس   ـــاء يف الفضـــاء الع ـــف ضـــد النس ـــار العن ـــدى انتش ـــوف م ـــة للوق ـــل الســـيايس يف اململك ـــل يف العم الطوي

ـــد.  ـــر والبعي ـــن القص ـــى املدي ـــاره ع وآث

ـــن  ـــا ع ـــا فيه ـــي تحدثن ـــة الت ـــدأ باملقدم ـــزاء تب ـــدة اج ـــة اىل ع ـــذه الوثيق ـــم ه ـــة، تنقس ـــذه الدراس ـــج ه ـــم نتائ ولتقدي

ـــة  ـــتعراض ومناقش ـــاين اىل اس ـــا الث ـــل يف جزئه ـــم تنتق ـــن ث ـــا، وم ـــف منهجيته ـــة وتص ـــذه الدراس ـــررات ه ـــة وم أهمي

ـــة  ـــم مبجموع ـــي وتخت ـــي والنوع ـــث الكم ـــج البح ـــل نتائ ـــتعرض ويحل ـــث يس ـــزء ثال ـــع بج ـــي، وتتب ـــث املكتب ـــج البح نتائ

مـــن التوصيـــات تـــم تقســـيمها اىل مجموعـــات حســـب شـــكلها ومســـتواها فمنهـــا مـــا يتعلـــق بإجـــراءات قانونيـــة، 

ـــاء يف  ـــد النس ـــف ض ـــول العن ـــة ح ـــة العام ـــر الثقاف ـــالم وتغي ـــدور االع ـــق ب ـــة تتعل ـــة، وثالث ـــية وهيكلي ـــرى مؤسس واخ

الفضـــاء العـــام والســـيايس . 
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املنهجية

ـــالل  ـــن خ ـــم م ـــاً. فت ـــاً ونوعي ـــا وكمي ـــا مكتبيً ـــت بحثً ـــاد تضمن ـــة األبع ـــة ثالثي ـــة مختلط ـــة منهجي ـــذه الدراس ـــت ه اتّبع

ـــيايس   ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــة بالعن ـــة املتعلق ـــات البحثي ـــر والدراس ـــل التقاري ـــي، تحلي ـــث املكتب البح

ـــل  ـــا، قب ـــامل إفريقي ـــط وش ـــرشق األوس ـــة ال ـــى منطق ـــز ع ـــم الركي ـــم ت ـــن ث ـــام، وم ـــكل ع ـــامل بش ـــرأة يف الع ـــد امل ض

الركيـــز عـــى الســـياق األردين. واســـتخدمت لغايـــات هـــذا املســـتوى مـــن البحـــث ورقـــة تحليـــل  قارنـــت بـــن التعريفـــات 

ـــي ايضـــاً  ـــاول البحـــث املكتب ـــام تن ـــامل. ك ـــكلة حـــول الع ـــبابه وحجـــم املش ـــكاله وأس ـــه وأش ـــف  وأنواع ـــاذ العن ـــائعة له الش

اســـتعراض الدراســـات التـــي اســـتهدفت تقييـــم فعاليـــة القوانـــن والتدابـــر االحرازيـــة املوجـــودة ملعالجـــة العنـــف 

ـــن إطـــار هـــذا املســـتوى مـــن  ـــامل. كـــام متـــت ضم ـــام والســـيايس  ضـــد النســـاء حـــول الع ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع

ـــام  ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــل بالعن ـــام يتص ـــة في ـــات الوطني ـــة والترشيع ـــات الدولي ـــة االتفاقي ـــة مراجع الدراس

ـــرة،  ـــذه الظاه ـــا له ـــق بتناوله ـــام يتعل ـــا في ـــالف بينه ـــابه واالخت ـــه التش ـــد أوج ـــل تحدي ـــن أج ـــرأة م ـــد امل ـــيايس  ض والس

ـــق. ـــذه الوثائ ـــواردة يف ه ـــرات ال ـــم الثغ وتقيي

تبـــع البحـــث املكتبـــي ببحـــث كمـــي، أُجـــري مـــن خـــالل اســـتامرة إلكرونيـــة اســـتهدفت عينـــة بلغـــت 333 مـــن الســـيدات 

املنخرطـــات يف العمـــل العـــام شـــملت برملانيـــات )حاليـــات وســـابقات( ووزيـــرات )حاليـــات وســـابقات( وعضـــوات 

يف االحـــزاب ومجالـــس البلديـــات ومجالـــس اإلدارة املحليـــة واملنظـــامت الحقوقيـــة والنقابـــات. بعـــد ضبـــط جـــودة 

ـــاد  ـــئلة االســـتامرة أبع ـــذه الدراســـة. شـــملت أس ـــل يف ه ـــا للتحلي ـــامد 287 اســـتامرة منه ـــم اعت االســـتجابات لالســـتامرة ت

ـــث أشـــكاله،  ـــه الناشـــطات والسياســـيات مـــن حي ـــذي تعرضـــت ل ـــام والســـيايس  ال ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع العن

ـــتجيبات  ـــا املس ـــي اتبعته ـــراءات الت ـــات واالج ـــتهدفيه، وااللي ـــته، ومس ـــائل مامرس ـــيه، ووس ـــدره ومامرس ـــراره، ومص وتك

ـــه.  ـــف مع ـــه او التكي ـــه او درئ ـــغ عن للتبلي

ـــور  ـــع ذك ـــة م ـــالت املعمق ـــزة واملقاب ـــث املرك ـــات البح ـــن مجموع ـــدد م ـــراء ع ـــا اج ـــم ايض ـــرة ت ـــم الظاه ـــق فه ولتعمي

وانـــاث خـــراء ميثلـــون مختلـــف املجـــاالت والخلفيـــات. شـــملت العينـــة وزيـــرات/وزراء وسياسيات/سياســـين بـــارزات/ن، 

ـــم دراســـتها  ـــي ت ـــا الت ـــام. ناقـــش هـــؤالء القضاي ـــالت/ي عـــن وســـائل اإلعـــالم، وناشطات/نشـــطاء يف الفضـــاء الع وممث

ـــجيالت  ـــخ التس ـــك نس ـــد ذل ـــم بع ـــا، ت ـــالت صوتيً ـــزة واملقاب ـــات املرك ـــاش املجموع ـــجيل نق ـــم تس ـــي. وت ـــث املكتب يف البح

ـــتجيبات/ين  ـــي املس ـــى وع ـــا ع ـــي هن ـــث النوع ـــز البح ـــل، ركّ ـــل. باملجم ـــتعداًدا للتحلي ـــا اس ـــا وتصنيفه ـــة وفرزه الصوتي

وفهمهـــن/م للعنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  ، وأشـــكاله يف ســـياقات مختلفـــة، وآثـــاره عـــى مشـــاركة 

ـــاء  ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــدرء العن ـــاً ل ـــائدة حالي ـــراءات الس ـــت اإلج ـــام نوقش ـــة. ك ـــاة العام ـــرأة يف الحي ودور امل

العـــام والســـيايس  ضـــد املـــرأة، وتـــداول/ت الخبرات/الخـــراء اإلجـــراءات التـــي ميكـــن إضافتهـــا ملكافحـــة هـــذه 

ـــام. ـــكل ع ـــات بش ـــرح التوصي ـــم ط ـــراً ت ـــرة، وأخ الظاه

ـــدة أدوات  ـــتخدام ع ـــالل اس ـــن خ ـــي م ـــي، والنوع ـــي، والكم ـــة: املكتب ـــث الثالث ـــات البح ـــع مكون ـــج جمي ـــل نتائ ـــم تحلي ت

ـــص  ـــو فح ـــراء ه ـــذا االج ـــدف ه ـــج. ه ـــة النتائ ـــث ومصداقي ـــات ادوات البح ـــدق وثب ـــن ص ـــق م ـــت للتحق ـــرق صمم وط

ـــاء يف الفضـــاء  ـــف ضـــد النس ـــة العن ـــكل وماهي ـــا ومبـــا يتصـــل بش ـــالف فيه ـــاالت التقاطـــع واالخت ـــح مج ـــج بتوضي النتائ

ـــات  ـــم التحدي ـــواع وحج ـــبابه وأن ـــه وأس ـــث أنواع ـــن حي ـــة يف األردن م ـــاة العام ـــرأة يف الحي ـــيايس  ضـــد امل ـــام والس الع

التـــي تواجـــه املـــرأة يف هـــذا الســـياق. كـــام هـــدف إجـــراء التثليـــث املنهجـــي إىل تقديـــم عـــدد مـــن التوصيـــات 

ـــا ومؤسســـيا بصـــدد هـــذه الظاهـــرة.  ـــد اإلجـــراءات الالزمـــة قانوني ـــا ان تســـهم يف تحدي املمنهجـــة واملركـــزة، يؤمـــل منه
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الفصل الثاين: نتائج البحث املكتبي

مفهوم واشكال العنف يف االطار السيايس 

1. تعريف العنف ضد املرأة يف اإلطار السيايس

       يعـــد التعريـــف خطـــوة أوىل رضوريـــة عنـــد تحليـــل أي ظاهـــرة سياســـية. متكننـــا هـــذه الخطـــوة مـــن جمـــع بيانـــات 

ـــات  ـــت الباحث ـــد أدرك ـــا. وق ـــة له ـــول ملموس ـــر حل ـــهم يف تطوي ـــدة تس ـــالت مفي ـــراء تحلي ـــرة، وإج ـــف الظاه ـــة تص دقيق

ـــئ  ـــق الخاط ـــك املنط ـــدي لذل ـــية للتص ـــة أساس ـــا كطريق ـــا وتفصيله ـــرأة وتعريفه ـــا امل ـــمية" قضاي ـــة "تس ـــويات أهمي النس

ـــرة أن  ـــى فك ـــد ع ـــن، وللتأكي ـــن الجنس ـــة ب ـــروق الطبيعي ـــة والف ـــة البرشي ـــرأة للطبيع ـــد امل ـــز ض ـــند التميي ـــذي يس ال

ـــارشة  ـــة مب ـــية ال عالق ـــة وسياس ـــة تاريخي ـــة اقتصادي ـــوى اجتامعي ـــات ق ـــروف وعالق ـــكله ظ ـــرأة تش ـــد امل ـــز ض التميي

ـــرش3.  ـــة الب ـــا بطبيع له

ـــف، اال أن  ـــراه وتخوي ـــداءات وإك ـــة اعت ـــرة طويل ـــذ ف ـــن ومن ـــامل يواجه ـــول الع ـــيات ح ـــن أن السياس ـــم م ـــى الرغ وع

مفهـــوم "العنـــف ضـــد النســـاء يف االطـــار الســـيايس" يعـــد حديـــث النشـــأة. فظهـــر مصطلـــح "العنـــف ضـــد املـــرأة 

يف السياســـة" فقـــط يف العرشيـــن ســـنة املاضيـــة ويف ســـياقات مختلفـــة حـــول العـــامل. ومـــن املهـــم قبـــل البـــدء 

ـــرة  ـــمية الظاه ـــف وتس ـــة التعري ـــى أن حداث ـــد ع ـــامل، التأكي ـــول الع ـــأته ح ـــروف نش ـــوم وظ ـــخ املفه ـــتعراض تاري باس

ـــن  ـــأيت م ـــا ت ـــث، وإمن ـــمية والبح ـــد التس ـــرة      قي ـــة الظاه ـــرورة حداث ـــي بال ـــدة ال تعن ـــات جدي ـــم ومصطلح مبفاهي

بـــاب مســـاعدة الفئـــات -التـــي تتعـــرض للتمييـــز والتهميـــش والعنـــف- يف فهـــم تجاربهـــن الخاصـــة بشـــكل ينـــزع 

ـــة  ـــة بإزال ـــة بفاعلي ـــن املطالب ـــات م ـــذه الفئ ـــن ه ـــة، ومتك ـــة والفردي ـــة والطبيعي ـــات االعتيادي ـــارب صف ـــذه التج ـــن ه ع

ـــن.  ـــع عليه ـــم الواق ـــع الظل ـــن رف ـــز وم التميي

وتعـــد أمريـــكا الالتينيـــة مـــن أوائـــل املناطـــق يف العـــامل التـــي التفتـــت لظاهـــرة العنـــف ضـــد النســـاء يف االطـــار 

ـــام والســـيايس  والتحـــرش بالسياســـيات" ألول  ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع ـــر "العن ـــام. فظه الســـيايس والفضـــاء الع

ـــواب يف  ـــس الن ـــذا املوضـــوع يف مجل ـــدوة حـــول ه ـــة ن ـــس املحلي ـــدت عضـــوات املجال ـــا عق ـــام 2000، عندم ـــرة يف ع م

ـــة  ـــق الريفي ـــات يف املناط ـــؤوالت املنتخب ـــحات واملس ـــد املرش ـــة ض ـــال املوجه ـــة باألفع ـــر املتعلق ـــة التقاري ـــا ملناقش بوليفي

والبلديـــات. وعـــى مـــدى االثنـــي عـــرش عاًمـــا التـــي تلـــت، عملـــت جمعيـــة عضـــوات املجلـــس املحـــي يف بوليفيـــا 

ـــا  ـــد مظاهره ـــرة وتحدي ـــذه الظاه ـــمية ه ـــى تس ـــات ع ـــيات وناشـــطات أخري ـــع سياس ـــب م ـــا إىل جن )ACOBOL(، جنبً

ـــف  ـــم 243 ضـــد التحـــرش الســـيايس والعن ـــون رق ـــام 2012 بإصـــدار القان ـــود يف ع ـــد توجـــت هـــذه الجه ـــة4. وق املختلف

ـــية  ـــف سياس ـــن وظائ ـــن ميارس ـــات وم ـــات واملعين ـــؤوالت املنتخب ـــحات واملس ـــة املرش ـــة، وحامي ـــرأة يف السياس ـــد امل ض

ـــق  ـــباب تتعل ـــرار ألس ـــع الق ـــب صن ـــن يف مناص ـــع وجوده ـــدف اىل من ـــن ته ـــل آخري ـــن قب ـــاوالت م ـــن مح ـــن يواجه مم

ـــية"  ـــة السياس ـــامل  "املضايق ـــه يف الع ـــن نوع ـــد االول م ـــذي يع ـــون )243(  وال ـــرّف القان ـــب. ويُع ـــاغل املنص ـــس ش بجن

بأنهـــا "أعـــامل ضغـــط أو اضطهـــاد أو مضايقـــة أو تهديـــد". أمـــا "العنـــف يف السياســـة" فيعـــرف عـــى أنـــه جملـــة 

ـــد  ـــة  أو تقيي ـــق أو إعاق ـــدف تقصـــر أو تعلي ـــي" به ـــي أو الجن ـــف الجســـدي أو النف ـــدات بالعن "األعـــامل و/ أو التهدي

ـــام  ـــن القي ـــع ع ـــا أو الراج ـــل م ـــكاب فع ـــى ارت ـــرأة ع ـــام امل ـــرأة ، أو إرغ ـــغله ام ـــذي تش ـــيايس ال ـــة املنصـــب الس مامرس
ـــيايس".5 ـــا الس ـــق بتفويضه ـــا يتعل ـــل م بعم

 .Friedan, Betty. "The problem that has no name from The Feminine Mystique." Kolmar & Bartkowski, Feminist theory, a reader 3rd ed (1963): 162-167  3
Carolina Floru. 2019. Criminalizing political violence and harassment in Bolivia. https://www.idea.int/news-media/news/criminalising-political-violence-and-harass-  4

 .ment-bolivia
5  املصدر نفسه. 



العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022 20

وإىل جانـــب املناقشـــات يف أمريـــكا الالتينيـــة ، أكـــدت الناشـــطات يف مناطـــق اخـــرى مـــن العـــامل خصوصيـــة موضـــوع 

العنـــف ضـــد املـــرأة يف االطـــار الســـيايس. ففـــي اســـيا الجنوبيـــة )أفغانســـتان ، وبنغالديـــش ، والهنـــد ، ونيبـــال ، 

South Asia Partnership Internation- ـــن ـــيق م ـــنوات بتنس ـــدد الس ـــرشوع متع ـــن م ـــكا( وضم ـــتان ، ورسيالن  وباكس

al - نتـــج عنـــه العديـــد مـــن الكتـــب واملؤمتـــرات اإلقليميـــة يف 2007 و2008 و 2009 – شـــاركت فيـــه السياســـيات 

ـــرأة  ـــد امل ـــف ض ـــا اىل أن العن ـــت يف معظمه ـــات، خلص ـــات واالعالمي ـــات واألكادميي ـــات والباحث ـــطات واملحامي والناش

ـــال  ـــتخدام افع ـــة، باس ـــاركة يف السياس ـــا يف املش ـــن حقه ـــرأة م ـــان امل ـــة أو حرم ـــكاال "كمعاقب ـــمل اش ـــة يش يف السياس

ـــواع  ـــة إىل أن ـــل، باإلضاف ـــاف، والقت ـــاب، واالختط ـــي، واالغتص ـــداء الجن ـــرش، واالعت ـــع، والتح ـــرب، والدف ـــملت ال ش

ـــد  ـــخصية، والتهدي ـــال الش ـــراه، واغتي ـــة، واإلك ـــاءة اللفظي ـــر، واإلس ـــد، والتنم ـــل التهدي ـــي، مث ـــف النف ـــن العن ـــة م مختلف

ـــراد األرسة"6.   ـــد أف ض

ـــف  ـــه بالعن ـــي بارتباط ـــوع االجتامع ـــالء الن ـــة اي ـــات اىل اهمي ـــن الباحث ـــد م ـــت العدي ـــد لفت ـــث فق ـــار البح ـــا يف إط أم

ـــتوى  ـــذا املس ـــر اىل ه ـــن اىل رضورة النظ ـــيايس، ودع ـــار الس ـــامرس يف االط ـــف امل ـــن/ات  والعن ـــد السياس ـــه ض املوج

ـــي  ـــدر". فف ـــه "مجن ـــى ان ـــتخدميه مبعن ـــتهدفيه ومس ـــي ملس ـــوع االجتامع ـــرورة بالن ـــر بال ـــه متاث ـــى ان ـــف ع ـــن العن م

ـــوان:   ـــت عن ـــام )2020( تح ـــات )J.M ،Piscopo & ،.E ،Bjarnegård ،.G ،Bardall ( يف ع ـــا الباحث ـــت به ـــة7 قام دراس

كيـــف يكـــون العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  متأثـــرا بالجنـــدر؟ تفكيـــك الدوافـــع واألشـــكال 

ـــه،  ـــي: دوافع ـــالث ه ـــواح ث ـــن ن ـــدرا"  م ـــد "مجن ـــيايس يع ـــار الس ـــف يف االط ـــات اىل ان العن ـــر الباحث ـــرات، تش والتأث

وأشـــكاله وتأثـــره. فالدافـــع لـــه يكـــون يف الغالـــب مـــن بـــاب االبقـــاء عـــى وضـــع قائـــم غـــر عـــادل يف توزيـــع 

ـــاد  ـــتهدف اجس ـــو يس ـــكال فه ـــث االش ـــن حي ـــا م ـــرأة، ام ـــاب امل ـــى حس ـــل ع ـــح الرج ـــع لصال ـــوارد يف املجتم ـــوة وامل الق

ـــمل  ـــو يش ـــره فه ـــا تأث ـــاء، أم ـــة النس ـــى كراهي ـــجع ع ـــلبية ويش ـــة الس ـــور النمطي ـــتغل الص ـــاص ويس ـــكل خ ـــاء بش النس

ـــوة  ـــة أس ـــانيتهن الكامل ـــق انس ـــن تحقي ـــاء م ـــع النس ـــا من ـــية أقله ـــة وسياس ـــدية واقتصادي ـــية وشـــخصية وجس ـــادا نفس ابع

ـــل.  بالرج

ـــا  ـــث تعريفه ـــن حي ـــوح م ـــدم والوض ـــاوت يف الق ـــات تتف ـــرورة اىل أدبي ـــا بال ـــى حداثته ـــات ع ـــذه التعريف ـــتند ه وتس

ـــرأة  ـــة الخاصـــة بامل ـــات الدولي ـــة االطـــر واالتفاقي ـــت كاف ـــد التفت ـــرأة يف االطـــار الســـيايس. فق ـــف ضـــد امل لظاهـــرة العن

ـــة  ـــز اتفاقي ـــة. فمـــع تركي ـــة يف املجتمـــع والدول ـــات أمـــام مشـــاركة النســـاء الفاعل ـــل العقب ـــة تذلي ـــات ألهمي ـــذ الثامنين ومن

ـــة  ـــاء يف السياس ـــاركة النس ـــام مش ـــات ام ـــل عقب ـــت بتذلي ـــي طالب ـــرأة الت ـــد امل ـــز ض ـــكال التميي ـــة أش ـــى كاف ـــاء ع القض

وصنـــع القـــرار، جـــاء االعـــالن العاملـــي للقضـــاء عـــى العنـــف ضـــد املـــرأة الصـــادر عـــن الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 

ـــه:  ـــى أن ـــيايس ع ـــار الس ـــاء يف االط ـــد النس ـــامرس ض ـــف امل ـــا للعن ـــه االوىل تعريف ـــدم يف مادت ـــام 1993 ليق ـــدة ع املتح

ـــاء أو  ـــذاء النس ـــؤدي، إىل إي ـــه، أو يُرجـــح أن ي ـــج عن ـــي ينت ـــوع االجتامع ـــم عـــى الن ـــف القائ ـــال العن ـــن أفع ـــل م "أي فع

ـــة، ســـواء حـــدث  ـــراه أو الحرمـــان التعســـفي مـــن الحري ـــال أو اإلك ـــل هـــذه األفع ـــد مبث ـــك التهدي معاناتهـــن، مبـــا يف ذل

ـــذي  ـــاء وال ـــد النس ـــه ض ـــف املوج ـــكال العن ـــن اش ـــه ب ـــالن ذات ـــرق االع ـــة "8.  ويف ـــة أو الخاص ـــاة العام ـــك يف الحي ذل

ـــي  ـــي والنف ـــدين والجن ـــف الب ـــة: " أ- العن ـــكال التالي ـــة االش ـــه الثاني ـــر يف مادت ـــة ال الح ـــبيل االمثل ـــى س ـــمل ع يش

الـــذي يحـــدث يف إطـــار األرسة مبـــا يف ذلـــك الـــرب والتعـــدي الجنـــي عـــى أطفـــال األرسة اإلنـــاث، والعنـــف 

ـــة للمـــرأة، والعنـــف غـــر  ـــة املؤذي ـــاث وغـــره مـــن املامرســـات التقليدي ـــان اإلن املتصـــل باملهـــر، واغتصـــاب الزوجـــة، وخت

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publica- ز)UNWomen. (2021) Violence against Women in Politics (A study conducted in India, Nepal and Pakistan  6
 tions/2014/6/violence-against-women-in-politics

Bardall, G., Bjarnegård, E., & Piscopo, J. M. (2020). How is Political Violence Gendered? Disentangling Motives, Forms, and Impacts. Political Studies, 68(4), 916–935. https://    7
 .doi.org/10.1177/0032321719881812

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ :  1993 8  الجمعية العامة لألمم املتحدة، إعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة، قرارا رقم 104/48 20.  كانون األول/ ديسمبر
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ـــع  ـــار املجتم ـــدث يف إط ـــذي يح ـــي ال ـــي والنف ـــدين والجن ـــف الب ـــتغالل ؛ ب- العن ـــط باالس ـــف املرتب ـــي والعن الزوج

ـــك االغتصـــاب والتعـــدي الجنـــي واملضايقـــة الجنســـية والتخويـــف يف مـــكان العمـــل ويف املؤسســـات  ـــام مبـــا يف ذل الع

ـــذي  ـــي والنفـــي ال ـــدين والجن ـــف امل ـــاء؛ ج- العن ـــكان آخـــر، واالتجـــار بالنســـاء وإجبارهـــن عـــى البغ ـــة وأي م التعليمي

ـــع."9  ـــام وق ـــه، أين ـــاىض عن ـــة أو تتغ ـــه الدول ترتكب

ـــرورة  ـــي بال ـــات ال يعن ـــذه التعريف ـــدد ه ـــوع وتع ـــات. تن ـــن التعريف ـــعة م ـــة واس ـــاس مجموع ـــذا االس ـــى ه ـــت ع بني

ـــا تصـــف، اال أن  ـــق عـــى م ـــام والســـيايس ، فرغـــم عـــدم التواف ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع غمـــوض ظاهـــرة العن

ـــف  ـــدد التعريفـــات يعكـــس اشـــكاله ومامرســـيه ومســـتوياته.  وميكـــن تقســـيم التعريفـــات املقدمـــة ملفهـــوم العن ـــوع وتع تن

ـــي: ـــية ه ـــتويات اساس ـــة مس ـــيايس  اىل ثالث ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ض

ـــى اســـتعامله  ـــاره أداة سياســـية، مبعن ـــة عامـــة باعتب ـــف املـــامرس ضـــد النســـاء كجامعـــة اجتامعي املســـتوى األول : العن
ـــق  ـــدف اىل تحقي ـــلحة، يه ـــية أو مس ـــات سياس ـــات او جامع ـــكل حكوم ـــى ش ـــون ع ـــد تك ـــية ق ـــوى سياس ـــل ق ـــن قب م

اهـــداف سياســـية وعســـكرية ضـــد عـــدو مســـتهدف. التاريـــخ مـــيء بأمثلـــة متثـــل هـــذا النـــوع مـــن العنـــف، فاالغتصـــاب 

ـــادرا  ـــامل10. ون ـــلحة يف الع ـــات املس ـــروب والنزاع ـــا الح ـــت دامئ ـــد واكب ـــيا، ق ـــدو" جنس ـــاء "الع ـــتغالل نس ـــي واس الجامع

ـــاء  ـــالح وانه ـــزع الس ـــداوالت ن ـــن م ـــوم م ـــى الي ـــاء حت ـــت النس ـــد، وأقصي ـــك البع ـــالم لذل ـــات الس ـــت اتفاقي ـــا التفت م

ـــن  ـــات م ـــارة اىل املامرس ـــن االش ـــتوى ميك ـــذا املس ـــن ه ـــم. ضم ـــايل والدائ ـــكليها االنتق ـــة بش ـــق العدال ـــات وتحقي النزاع

ـــات  ـــك حامي ـــة إىل ذل ـــة باإلضاف ـــدم الدول ـــة، وتق ـــة الثاني ـــن الدرج ـــات م ـــاء كمواطن ـــل النس ـــي تعام ـــة والت ـــل الدول قب

ـــى  ـــمحت حت ـــي س ـــاب الت ـــن االغتص ـــة قوان ـــة العربي ـــك يف املنطق ـــة ذل ـــاء. امثل ـــد النس ـــف ض ـــامريس العن ـــة مل قانوني

ـــن االحـــوال  ـــه، وقوان ـــزوج ضحيت ـــة إن ت ـــن العقوب ـــالت الجـــاين م ـــة بإف ـــة العربي ـــن الدول ـــد م ـــب يف العدي ـــت قري وق

الشـــخصية التـــي تحـــد مـــن قـــدرة النســـاء عـــى التنقـــل، وقوانـــن العقوبـــات التـــي منحـــت مـــن خـــالل االعـــذار 

ـــة.  ـــر مدني ـــرة غ ـــة جائ ـــة تقليدي ـــع أبوي ـــاء بذرائ ـــل النس ـــال بقت ـــا للرج ـــة رخص ـــة أو املحل املخفف

ـــزاع  ـــار ن ـــاء يف اط ـــل النس ـــن قب ـــامرس م ـــيايس  امل ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــاين:  العن ـــتوى الث املس
ـــى االرهـــاب. يف  ـــر أو حت ـــاع والتحري ـــن الدف ـــراوح ب ـــة ت ـــامءات سياســـية معين أو حـــرب، ومتارســـه النســـاء بســـبب انت

هـــذا الفهـــم ننتقـــل مـــن النظـــر اىل النســـاء كضحايـــا للعنـــف ومســـتهدفات لـــه مـــن قبـــل الرجـــال، اىل ادراك حقيقـــة أن 

ـــد سياســـيا بســـبب  ـــف يع ـــف ضـــد النســـاء وضـــد الرجـــال ايضـــا. وهـــذا العن ـــادرات عـــى مامرســـة العن النســـاء ايضـــا ق

ـــو  ـــان س ـــت أون س ـــه ) صم ـــل اليقاف ـــاول التدخ ـــف او مل تح ـــه العن ـــن خالل ـــت م ـــيا مارس ـــا سياس ـــرأة موقع ـــالل امل احت

ـــا يف  ـــبب انخراطه ـــال(، أو بس ـــا مث ـــلمي الروهينغ ـــد مس ـــامرس ض ـــي امل ـــر العرق ـــا ازاء التطه ـــة وزراء بورم ـــي رئيس ت

ـــر  ـــر الحم ـــة الخم ـــاء حرك ـــاركة النس ـــة )كمش ـــة أو انفصالي ـــون تحريري ـــد تك ـــب ق ـــلحة ذات مطال ـــية مس ـــة ساس حرك

ـــة االســـالمية،  ـــاع املســـلح ضـــد الدول ـــات يف الدف ـــات واليزيدي ـــد مـــن الكردي ـــة كأنخـــراط العدي ـــا(، أو دفاعي يف كمبودي

أو انخراط النساء املبارش يف حركات ارهابية محلية أو عابرة للدول كنساء الدولة االسالمية مثال.  

املســـتوى الثالـــث:  أمـــا املســـتوى الثالـــث واالخـــر فيشـــمل ذلـــك العنـــف املوجـــه ضـــد النســـاء الناشـــطات يف 
الفضـــاء العـــام والسياســـيات عـــى مختلـــف مســـتويات السياســـة التـــي ميارســـنها ســـواء عـــى مســـتوى الدولـــة أو 

ـــة  ـــتهدف قضي ـــي تس ـــك الت ـــى تل ـــة )مبعن ـــمية واملوضوعاتي ـــالت املوس ـــة والحم ـــركات االجتامعي ـــدين أو الح ـــع امل املجتم

ـــاد  ـــا -حســـب االتح ـــق عاملي ـــد املقل ـــدأ بالتزاي ـــف ب ـــن العن ـــتوى م ـــذا املس ـــا(. وه ـــون أو سياســـة بعينه ـــر قان ـــا كتغي بعينه

ـــات- اثـــر ارتفـــاع اصـــوات النســـاء حـــول العـــامل ومطالبتهـــن مبســـاواتهن بالرجـــال يف صناعـــة القـــرار  العاملـــي للرملاني

9  نفس املصدر
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ـــامل أجمـــع قـــد  ـــف ضـــد املـــرأة يف الع ـــأن العن ـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، اذ تقـــر ب ـــك هيئ والسياســـة العامـــة. وتؤكـــد ذل

ـــة  ـــد يف العاصم ـــذي عق ـــرأة" وال ـــع للم ـــي الراب ـــد "املؤمتـــر العامل ـــدا بع ـــام 1995 وتحدي ـــذ ع ـــا ملحوظـــا من شـــهد ارتفاع

ـــكلة ازداد  ـــم املش ـــر، إال أن حج ـــا املؤمت ـــي حققه ـــازات الت ـــن اإلنج ـــم م ـــى الرغ ـــام. فع ـــك الع ـــن يف ذل ـــة بك الصيني

ـــرأة.  ـــد امل ـــيايس  ض ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــق بالعن ـــام يتعل ـــدا في ـــورة، وتحدي خط

ـــاء  ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــف العن ـــت بتعري ـــال وقام ـــذا املج ـــا يف ه ـــة جهوده ـــززت الهيئ ـــن، ع ـــك الح ـــذ ذل ومن

ـــف ضـــد  ـــكي، واملؤســـي، والوظيفـــي11.  فيتمحـــور العن ـــة محـــاور: الهي ـــرأة مـــن خـــالل ثالث ـــام والســـيايس  ضـــد امل الع

ـــيايس،  ـــي، والس ـــكل االجتامع ـــول الهي ـــكي ح ـــور الهي ـــن املنظ ـــرأة م ـــد امل ـــيايس  ض ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض النس

ـــرأة  ـــد امل ـــيايس  ض ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــك أن العن ـــة، وذل ـــام للدول ـــادي الع ـــوين، واالقتص والقان

ـــة  ـــث أن مكان ـــي، حي ـــياق االجتامع ـــدا الس ـــة، تحدي ـــن الدول ـــياقات م ـــك الس ـــرأة يف تل ـــرة للم ـــة املتأخ ـــن املكان ـــج ع ينت

املـــرأة املتأخـــرة نســـبيا يف املجتمـــع تنعكـــس ســـلبا عـــى مشـــاركتهن يف الحيـــاة السياســـية. وتضيـــف هيئـــة األمـــم 

ـــرأة يف  ـــاركة امل ـــرأة، ومش ـــية للم ـــاركة السياس ـــرأة، واملش ـــد امل ـــف ض ـــن العن ـــا ب ـــة م ـــاك عالق ـــرأة أن هن ـــدة للم املتح

ـــة مـــن  ـــرأة املنعزل ـــد امل ـــك، تع ـــف. باإلضافـــة إىل ذل ـــرأة للعن ـــادة فـــرص تعـــرض امل ـــك إىل زي ـــؤدي ذل ـــاة العامـــة وي الحي

ـــرأة  ـــد امل ـــام تع ـــيايس  ، بين ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــة العن ـــر عرض ـــة أك ـــة واالجتامعي ـــاة العام الحي

ـــه. ـــة ل ـــل عرض ـــة أق ـــة القانوني ـــول إىل الحامي ـــة الوص ـــك إمكاني ـــة ومتل ـــاة العام ـــر يف الحي ـــرص أك ـــى بف ـــي تحظ الت

ـــد  أمـــا عـــن العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  ضـــد املـــرأة مـــن املنظـــور املؤســـي، فيشـــر اىل العدي

ـــي  ـــات الت ـــن املؤسس ـــد م ـــاور العدي ـــذه املح ـــن ه ـــاء، وتتضم ـــالمة النس ـــن وس ـــدد أم ـــي ته ـــية الت ـــل املؤسس ـــن العوام م

ـــة،  ـــاء، والعائل ـــة، والقض ـــة، والرشط ـــات الديني ـــية، واملؤسس ـــزاب السياس ـــا األح ـــكي، ومنه ـــف الهي ـــة للعن ـــة خصب ـــد بيئ تع

ـــد  ـــيايس  ض ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــب العن ـــات ترتك ـــذه املؤسس ـــة أن ه ـــف الهيئ ـــالم. وتضي واإلع

ـــرأة.  ـــد امل ـــف ض ـــكال العن ـــن أش ـــريئ م ـــر م ـــكل غ ـــه ش ـــى أن ـــره ع ـــارش أو تف ـــكل مب ـــا بش ـــرأة إم امل

ـــا  ـــن خالله ـــي م ـــة الت ـــرق املختلف ـــمل الط ـــي، فيش ـــيايس  الوظيف ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــا العن أم

ـــي تشـــارك  ـــدا النســـاء الت ـــف بشـــكل يومـــي، وتحدي ـــة السياســـية العن ـــي ترغـــب يف املشـــاركة يف العملي تواجـــه املـــرأة الت

ـــوي  ـــتبدادي، والنخب ـــز االس ـــك التميي ـــة مبـــا يف ذل ـــتويات مختلف ـــاد، ومس ـــا بأشـــكال، وأبع ـــن عنف ـــرة األوىل، فيواجه للم

بـــن الجنســـن والـــذي يســـود يف العقليـــات داخـــل األرسة، واألحـــزاب السياســـية، واملؤسســـات األمنيـــة، واملجتمـــع 

ـــي. ـــرش الجن ـــدي، والتح ـــف الجس ـــخصية، العن ـــال الش ـــك اغتي ـــوع، هنال ـــذا الن ـــال ه ـــن أمث ـــام. وم ـــكل ع بش

ـــل حـــول العنـــف ضـــد املـــرأة يف السياســـة، والصـــادر عـــن ائتـــالف  أمـــا عـــى املســـتوى االقليمـــي العـــريب فيعـــرف الدلي

ـــف  ـــي، العن ـــد الدميوقراطـــي الوطن ـــع املعه ـــة م ـــرأة بالرشاك ـــف ضـــد امل ـــة ملناهضـــة العن ـــدول العربي ـــن ال ـــات م الرملاني

ـــاد أو  ـــط أو االضطه ـــال الضغ ـــن أفع ـــة م ـــل أو مجموع ـــه "فع ـــى أن ـــيايس   ع ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ض

ـــارش أو  ـــن األشـــخاص بشـــكل مب ـــة م ـــا شـــخص أو مجموع ـــي يرتكبه ـــل الت ـــد أو التجاه ـــة أو التهدي التحـــرش أو املضايق

ـــات  ـــة أو املدافع ـــية و/أو حكومي ـــب سياس ـــات يف مناص ـــات أو املعين ـــحات أو املنتخب ـــاء املرش ـــد النس ـــارش ض ـــر مب غ

ـــرار بصـــورة شـــخصية  ـــع الق ـــز صن ـــاء يف مراك ـــياً أو النس ـــاً / سياس ـــن دوراً عام ـــوايت ميارس ـــاء أو الل ـــوق النس ـــن حق ع

ـــد ملهامهـــم  ـــع أو التقيي ـــق أو املن ـــرض التقليـــل مـــن أو التعلي ـــم، بغ ـــل مصالحه ـــم أو مـــن ميث ـــد أرسه ـــارشة أو ض مب

ـــكيل  ـــك لتش ـــم. وذل ـــل ضـــد إرادته ـــام بعم ـــم بالقي ـــع أو إلزامه ـــذه املواق ـــن ه ـــم ع ـــك إلقصائه ـــم. وذل ومامرســـة حقوقه

ـــة.12"  ـــب العام ـــويل املناص ـــى ت ـــا ع ـــدم قدرته ـــرأة وع ـــدي للم ـــي التقلي ـــدور النمط ـــى ال ـــز ع ـــة ترك ـــة عام حال

Kumari.R, Biswas.M, et al. 2014. Violence against Women in Politics )A study conducted in India, Nepal and Pakistan(. Un Women  11

 Coalition of Women MP’s from Arab countries to Combat Violence against Women, “Guide on Combating Violence against Women In public Life,” NDI. 2020  12
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ـــام  ـــات يف املجـــال الع ـــرات االجتامعي ـــامرس ضـــد السياســـيات والناشـــطات واملؤث ـــف امل تبحـــث هـــذه الدراســـة يف العن

ـــاء  ـــي االبق ـــية ه ـــداف سياس ـــق اه ـــدف تحقي ـــة به ـــر قانوني ـــة وغ ـــية قانوني ـــتخدم ادوات سياس ـــذي يس يف االردن، وال

ـــن  ـــرشوط بحقوقه ـــر امل ـــتمتاع غ ـــن االس ـــاء م ـــع النس ـــة متن ـــة اجتامعي ـــم تراتبي ـــل ، وتدعي ـــوى املخت ـــزان الق ـــى مي ع

ـــرش.   ـــة كب الطبيعي
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يحمل هذا العنف اشكاال متعددة13 هي: 

العنف النفيس/ الشخيص:

ـــاة  ـــي الحي ـــة. فف ـــوي بالضحي ـــة و/أو الحـــاق رضر معن ـــى إخاف ـــل ع ـــذي يعم ـــفي ال ـــدايئ أو التعس ـــلوك الع ـــمل الس  يش

ـــط  ـــت ضغ ـــزاز تح ـــرض لالبت ـــدي وتتع ـــخيص أو الجس ـــتوى الش ـــى املس ـــة ع ـــدات عنيف ـــرأة تهدي ـــى امل ـــية تتلق السياس

ـــف  ـــون العن ـــد يك ـــاس. وق ـــكل أو اللب ـــبب الش ـــد بس ـــى النق ـــد تتلق ـــع وق ـــا يف املجتم ـــمعتها ومكانته ـــويه س ـــد بتش التهدي

ـــرص. ـــن الف ـــاء م ـــان النس ـــش وحرم ـــكل التهمي ـــى ش ع

العنف الجسدي:

ـــن  ـــا. وم ـــراد أرسته ـــد أف ـــذت ض ـــدي نف ـــامل أذى جس ـــك أع ـــاء، وكذل ـــاد النس ـــت بأجس ـــي لحق ـــات الت ـــمل اإلصاب  يش

ـــاه أي  ـــارشة أو تج ـــرأة مب ـــاه امل ـــزيل، ســـواء املوجـــه تج ـــف املن ـــرب والعن ـــال والخطـــف وال ـــك: االغتي ـــة عـــى ذل األمثل

ـــدية  ـــات الجس ـــتنزاف الطاق ـــالل اس ـــن خ ـــرأة. أو م ـــية للم ـــاركة السياس ـــع املش ـــدف من ـــك به ـــا، وذل ـــراد عائلته ـــن أف م

ـــيايس. ـــل الس ـــن العم ـــغالهّن ع ـــّن أو إش ـــدف إبعاده ـــاء به للنس

عنف من القواعد الشعبية:

ـــة أو  ـــامء للعائل ـــق االنت ـــن منطل ـــا م ـــط عليه ـــة والضغ ـــة عشـــائرية أو مناطقي ـــن جه ـــرأة م ـــط عـــى امل  هـــو يشـــمل الضغ

ـــن  ـــات م ـــرة أو اإلرضار بالتحالف ـــف العش ـــق ص ـــارة أو تفري ـــبب بخس ـــب التس ـــرأة ذن ـــل امل ـــة. وتحمي ـــرة أو املنطق العش

ـــن. ـــخاص محددي ـــت ألش ـــى التصوي ـــا ع ـــح أو اجباره ـــن الرش ـــا م ـــيايس، ومنعه ـــا الس ـــتها لعمله ـــالل مامرس خ

العنف االقتصادي:

 هـــو الســـلوك القـــري الـــذي يعمـــل عـــى التحكـــم ومصـــادرة املـــوارد والفـــرص االقتصاديـــة. قـــد تفتقـــر املـــرأة 
للدعـــم املـــايل مـــن عائالتهـــا، مـــام يعيـــق أو مينـــع بشـــكل تـــام مامرســـتها األنشـــطة السياســـية أو يحرمهـــا مـــن 

ـــي  ـــق ومنهج ـــكل منس ـــرأة بش ـــع امل ـــد مُتن ـــات. وق ـــت يف االنتخاب ـــك التصوي ـــا يف ذل ـــيطة مب ـــية البس ـــوق السياس الحق

ـــى  ـــل ع ـــد ال تحص ـــرأة ق ـــور. إن امل ـــن الذك ـــا م ـــرة لنظرائه ـــة املتوف ـــة واالقتصادي ـــوارد املالي ـــى امل ـــول ع ـــن الحص م

املـــوارد الالزمـــة لحملتهـــا الدعائيـــة االنتخابيـــة أو أنشـــطتها السياســـية االعتياديـــة أو الروتينيـــة.

العنف السيرباين/ االلكروين:

ـــيراين  ـــف الس ـــكل العن ـــا. يش ـــتخدام التكنولوجي ـــهولة اس ـــار وس ـــراً النتش ـــايل نظ ـــت الح ـــيوعا يف الوق ـــر ش ـــو األك  ه

ـــاء  ـــك اإلســـاءة للنس ـــن. ويشـــمل ذل ـــي واقتصـــادي واجتامعـــي عليه ـــر نف ـــن أث ـــه م ـــد يرك ـــا ق ـــاء مل ـــام النس ـــا أم تحدي

ـــاء عـــى  ـــم األخط ـــد اإليجـــايب وتعمي ـــن النق ـــاد ع ـــي واالبتع ـــع التواصـــل االجتامع ـــن يف مواق ـــر عليه ـــن خـــالل التنم م

ـــارا  ـــرك أث ـــد ي ـــام ق ـــف م ـــاء للكش ـــة للنس ـــاة الخاص ـــرض الحي ـــي تع ـــة الت ـــكاله القرصن ـــن أش ـــام. وم ـــكل ع ـــاء بش النس

ـــئ  ـــتخدام الخاط ـــلبية لالس ـــار الس ـــوا اآلث ـــب أن يدرك ـــاص يج ـــكل خ ـــاء بش ـــام والنس ـــكل ع ـــع بش ـــدة. املجتم ـــلبية عدي س

ـــر  ـــة التعب ـــك ينبغـــي وضـــع ترشيعـــات رادعـــة وبنفـــس الوقـــت توضـــح الفـــرق بـــن حري ـــا. باإلضافـــة إىل ذل للتكنولوجي

ـــخصية. ـــال الش ـــن واغتي ـــدى املواطن ل

NDI 2016. Not the Cost Program Guide https://www.ndi.org/sites/default/files/not-the-cost-program-guidance-final.pdf  13

باإلضافة إلى دليل ليست التكلفة، تم تجميع هذه املعلومات من توصيات ورشات عمل عقدها املعهد الديمقراطي الوطني وائتالف البرملانيات ملكافحة العنف ضد املرأة في أيار 2019 وتشرين أول 2019
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العنف الترشيعي:

 وهـــو العنـــف القائـــم عـــى التمييـــز الترشيعـــي الســـلبي تجـــاه النســـاء. وقـــد يتضمـــن عـــدم مراعـــاة  احتياجـــات 

ـــف  ـــم العن ـــدام تجري ـــاء أو انع ـــة أو اقصـــاء النس ـــاة العام ـــة للحي ـــات الناظم ـــة الترشيع ـــداد أو صياغ ـــد إع الجنســـن عن

املـــامرس ضـــد النســـاء بكافـــة أشـــكاله أو تريرهـــا قانونيـــا، ويتضمـــن العنـــف الترشيعـــي مســـتويات عـــدة منهـــا 

القوانـــن، األنظمـــة والتعليـــامت. 

عنف جنيس:

ويشمل التهديد بالتعرض أو التحرش واملضايقات الجنسية بأنواعها14. 

حجم وشكل ظاهرة العنف يف االطار السيايس ضد املرأة  يف العامل 

ـــية  ـــات السياس ـــة املؤسس ـــض كاف ـــيايس املح ـــكله الس ـــف بش ـــه العن ـــارس في ـــذي مي ـــيايس ال ـــار الس ـــمل االط         يش

املختلفـــة كالحكومـــات والرملانـــات ومجالـــس الحكـــم املحـــي واالحـــزاب ومؤسســـات  املجتمـــع املـــدين.  وتظهـــر املســـوح 

ـــذي أجـــري عـــام 2018  ـــق. فيظهـــر املســـح ال ـــة هـــذه الظاهـــرة وانتشـــارها املقل ـــة عاملي الصـــادرة عـــن املؤسســـات الدولي

ـــدوراس  ـــاج وهن ـــاحل الع ـــي س ـــن 4 دول ه ـــية م ـــزاب السياس ـــاء األح ـــن أعض ـــرًا م ـــى و76 ذك ـــن 64 أنث ـــة م ـــى عين ع

وتانزانيـــا وتونـــس، أن 44 % مـــن النســـاء االعضـــاء يف االحـــزاب يف تلـــك الـــدول قـــد كـــّن أكـــر عرضـــة للعنـــف 

ـــة  ـــن 39 دول ـــان م ـــوة يف الرمل ـــدويل أن 55 عض ـــاين ال ـــاد الرمل ـــا االتح ـــرى أجراه ـــة أخ ـــدت دراس ـــيايس15. ووج الس

ـــف  ـــكال العن ـــن أش ـــكل م ـــن لش ـــن تعرض ـــت 81.8 % منه ـــف. فتعرض ـــن للعن ـــد تعرض ـــام ق ـــول الع ـــن ح ـــق م يف5 مناط

النفـــي مـــن أعضـــاء الرملـــان مـــن الرجـــال ومـــن قبـــل عامـــة النـــاس، كـــام تلقـــت 44 % منهـــن تهديـــدات باالغتصـــاب 

ـــك  ـــدات، أن تل ـــّن التهدي ـــن تلق ـــن 60 % مم ـــر م ـــد أك ـــن، و تعتق ـــدة خدمته ـــاء م ـــاف أثن ـــدات اختط ـــل أو تهدي أو القت

ـــرى  ـــل أخ ـــاك عوام ـــرن أن هن ـــام ذك ـــة، ك ـــتمرار يف السياس ـــن االس ـــّن ع ـــّن وزميالته ـــدف إىل ثنيه ـــت ته ـــامل كان األع

ميكـــن أن تؤثـــر عـــى حجـــم العنـــف منهـــا متثيلهـــن ألحـــزاب املعارضـــة، كـــام اســـتهدفت عـــى وجـــه الخصـــوص 

ـــرأة16. ـــوق امل ـــل حق ـــن أج ـــح م ـــكل واض ـــن بش ـــن يعمل ـــات، ومم ـــن األقلي ـــباب وم ـــن الش ـــيات م السياس

العنف يف اإلطار السيايس يف املنطقة العربية 

ـــتطالع  ـــملت اس ـــام 2019، ش ـــدات" يف ع ـــاواة "رائ ـــات للمس ـــات العربي ـــبكة الرملاني ـــن ش ـــادرة ع ـــة الص ـــد الدراس تؤك

ـــن  ـــد واجه ـــن ق ـــات، أن 79.6 % منه ـــن أردني ـــة، 21 منه ـــة عربي ـــن 15 دول ـــان م ـــابقة يف الرمل ـــة وس ـــة حالي 210 نائب

ـــف يف ذات  ـــن أشـــكال العن ـــر م ـــن شـــكلن أو أك ـــن واجه ـــن أنه ـــف، وأن 70.7 % منه ـــن أشـــكال العن ـــر م شـــكال او أك

ـــي و32.9 % إىل  ـــرش الجن ـــن إىل التح ـــت 47.1 % منه ـــه، تعرض ـــن من ـــذي نج ـــف ال ـــكال العن ـــن أش ـــن ب ـــت. وم الوق

ـــرة  ـــترشاء الظاه ـــتطالع اذا اس ـــذا االس ـــد ه ـــل. يؤك ـــد بالقت ـــاف أو التهدي ـــد باالختط ـــاب أو التهدي ـــدات باالغتص تهدي

ـــكالها. ـــورة اش وخط

أمـــا بخصـــوص كيفيـــة تعاملهـــن مـــع تلـــك التهديـــدات، فقـــد أفـــادت 77.8 % منهـــن إىل أنهـــن قدمـــن شـــكاوى/ 

ـــّن  ـــتجيبات ك ـــة املس ـــى أن غالبي ـــدل ع ـــذي ي ـــر ال ـــة.  االم ـــج مرضي ـــن نتائ ـــط ع ـــا فق ـــفرت 28.7 % منه ـــات، أس بالغ

http:// 14  ائتالف البرملانيات من الدول للعربية ملناهضة العنف ضد املرأة واملعهد الديمقراطي الوطني – األردن وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة ويست مينستر للديمقراطية

 . www.taalamsharek.org/sites/default/files/2020-08/Violence%20Against%20Women%20in%20Politics%20Guide_%20Arabic.pdf
  .No Party to Violence: Analyzing Violence against Women in Political Parties,” NDI, 2018"  15

 Sexism, harassment and violence against women parliamentarians,” Inter-Parliamentary Union, October 2016, https://www.refworld.org/docid/58886ca94.html [accessed”  16
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ـــات بحقوقهـــن الدســـتورية  ـــدل عـــى وعـــي السياســـيات العربي ـــم شـــكوى وهـــذا مـــؤرش ايجـــايب ي عـــى اســـتعداد لتقدي

ـــا  ـــج ايض ـــرت النتائ ـــكاوي إذ اظه ـــم الش ـــرة تقدي ـــة ظاه ـــى ايجابي ـــم ع ـــرع بالحك ـــا الت ـــا ال ميكنن ـــة. أال أنن والقانوني

ـــل  ـــا بفع ـــدات تعرضـــن له ـــة تهدي ـــد شـــعرن بالخـــوف نتيج ـــّن ق ـــتجيبات( ك ـــن نصـــف املس ـــرب م ـــا يق أن 47.3 % )أي م

ـــة نتيجـــة  ـــد تعرضـــت إىل ضغوطـــات مختلف ـــأن أرسهـــن ق ـــن ب ـــادت 32.3 % منه ـــام أف ـــا، ك ـــن به ـــي تقدم الشـــكاوى الت

ـــؤدي إىل  ـــف املوجـــه للنســـاء ت ـــع أشـــكال العن ـــي مفادهـــا أن جمي ـــة والت ـــة املقلق ـــج الحقيق ـــك.  وأظهـــرت هـــذه النتائ لذل

ـــحبت  ـــيايس، وانس ـــاطهن الس ـــص نش ـــن تقلي ـــررت 31.7 % منه ـــث ق ـــية، حي ـــاركتهن السياس ـــى مش ـــلبية ع ـــات س انعكاس

ـــات  ـــوايت شـــاركن يف االنتخاب ـــك إىل 13.1 % مـــن املشـــاركات الل ـــاة السياســـية، ووصـــل ذل ـــا مـــن الحي 12.5 %منهـــن كليً

ـــدات. ـــك التهدي ـــبب تل ـــباق بس ـــن الس ـــحاب م ـــررن االنس ـــابق وق يف الس

العنف ضد املرأة يف املجال السيايس يف األردن       

ـــة. إذ  ـــية والعام ـــاة السياس ـــاركتهن يف الحي ـــل مش ـــف بفض ـــامل إىل العن ـــي دول الع ـــل باق ـــاء يف األردن مث ـــرض النس تتع

ـــم هـــذه  ـــة. وتتفاق ـــوط العام ـــراه والســـخرية والضغ ـــل الســـيايس لإلك ـــر مـــن النســـاء املنخرطـــات يف العم تتعـــرض الكث

ـــاه  ـــي تج ـــوع االجتامع ـــى الن ـــم ع ـــف القائ ـــة للعن ـــة رادع ـــر قانوني ـــددة وأط ـــات مح ـــاب سياس ـــوء غي ـــكلة يف ض املش

الناشـــطات واملوظفـــات والعامـــالت يف االنتخابـــات باإلضافـــة إىل املرشـــحات أنفســـهن17. فـــال يـــزال األردن يفتقـــر 

ـــرأة يف  ـــف ضـــد امل ـــون القضـــاء عـــى العن ـــل لقان ـــون مامث ـــا، أو قان ـــامدة 243 يف بوليفي ـــل لل ـــي مامث اىل اطـــار ترشيع

تونـــس، إذ يلـــزم االخـــر الدولـــة بالقضـــاء عـــى كل أشـــكال العنـــف ضـــد املـــرأة القائـــم عـــى أســـاس النـــوع االجتامعـــي 

ـــزيب"18. ـــيايس أو ح ـــاط س ـــة أي نش ـــن مامرس ـــا ع ـــرأة أو إعاقته ـــان امل ـــتهدفة لحرم ـــات املس ـــيام "املامرس والس

ـــة  ـــز قلع ـــا مرك ـــتطالع اجرته ـــر اس ـــوع. فأظه ـــي وتتن ـــيايس املح ـــار الس ـــاء يف االط ـــد النس ـــف ض ـــكال العن ـــدد اش وتتع

ـــاث  ـــن اإلن ـــملت 128 م ـــة ش ـــى عين ـــام 2020 ع ـــرت ع ـــش إي ـــة فريدري ـــع مؤسس ـــاون م ـــارات بالتع ـــرك لالستش الك

ـــوض  ـــد خ ـــاء عن ـــا النس ـــر به ـــي مت ـــات الت ـــى التحدي ـــوء ع ـــليط الض ـــدف اىل تس ـــة ه ـــر االنتخابي ـــف الدوائ يف مختل

ـــن  ـــدة م ـــكال عدي ـــن ألش ـــة يتعرض ـــة االنتخابي ـــار العملي ـــاء يف اط ـــة، أن النس ـــة يف اململك ـــة والبلدي ـــات الرملاني االنتخاب

ـــه  ـــامرس واملوج ـــف امل ـــم العن ـــكل وحج ـــى ش ـــة ع ـــة دال ـــهادات حي ـــة ش ـــروي الدراس ـــات. ف ـــحات وناخب ـــف كمرش العن

ـــا  ـــا إلجباره ـــد رضبه ـــأن شـــقيقها ق ـــادت ب ـــي أف ـــاركات يف االســـتطالع الت ـــات، كقصـــة احـــدى املش ـــاء كناخب ضـــد النس

ـــد بالطـــالق  ـــد تعرضـــت للتهدي ـــرأة ق ـــإن ام ـــرق ب ـــن املف ـــادت مرشـــحة م ـــام أف ـــانده. ك ـــت ملرشـــح كان يس عـــى التصوي

ـــج أن  ـــرت النتائ ـــزوج. كـــام أظه ـــت ملرشـــح آخـــر غـــر مرشـــح عشـــرة ال ـــا يف حـــال قـــررت االخـــرة التصوي مـــن زوجه

ـــى  ـــحات ع ـــر املرش ـــث تج ـــور بحي ـــن الذك ـــحن م ـــح املرش ـــاث لصال ـــحات االن ـــا للمرش ـــارس تهميش ـــائر مت ـــض العش بع

ـــرة.  ـــق أوارص العش ـــن بتفري ـــن واتهامه ـــم اقصاؤه ـــه يت ـــن فإن ـــر، وإن رفض ـــح الذك ـــح املرش ـــازل لصال التن

ـــرد  ـــس مج ـــاء يف االردن لي ـــت للنس ـــارات التصوي ـــى خي ـــامرس ع ـــراه امل ـــب واالك ـــه اىل أن الرهي ـــم التنبي ـــن امله  وم

حـــاالت فرديـــة. فوفـــق االســـتطالع تعتقـــد 86.4 % مـــن املرشـــحات الســـابقات أن منـــع النســـاء مـــن التصويـــت أو 

اكراههـــن عـــى التصويـــت هـــو إجـــراء ســـائد وممنهـــج، وتتفـــق مـــع هـــذا التشـــخيص أكـــر مـــن ثالثـــة أربـــاع املســـؤوالت 

ـــا  ـــة. وباإلضافـــة إىل ذلـــك، اشـــار االســـتطالع اىل وقـــوع النســـاء املتـــررات اقتصاديً ـــة االنتخابي الســـابقات عـــن العملي

ـــة  ـــر عرض ـــاء أك ـــا أن النس ـــن. ومب ـــى صوته ـــر ع ـــتغاللهن بالتأث ـــث اس ـــن حي ـــك م ـــادي، وذل ـــتغالل امل ـــا لالس ضحاي

ـــز  ـــراءات التميي ـــة واج ـــاركتهن االقتصادي ـــف مش ـــبب ضع ـــع بس ـــة يف املجتم ـــة ومادي ـــكالت اقتصادي ـــن مش ـــاة م للمعان

https://www.karakcastle.org/publications-1/Violence-Against- :17 . مركز قلعة الكرك لالستشارات والتدريب، مؤسسة فريدريتش ايبرت. 2020. العنف ضد املرأة خالل االنتخابات في األردن

Women-During-Elections-In-Jordan---2020-Elections
Carolina Floru. 2019  18. مصدر سابق
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ـــة. 19  ـــلطة الذكوري ـــة بالس ـــك املتعلق ـــر تل ـــاب غ ـــد االنتخ ـــرة عن ـــة كب ـــات خارجي ـــن ضغوط ـــن يواجه يف االرث، فإنه

وهنالـــك بعـــد آخـــر للعنـــف اشـــارت اليـــه دراســـة أجراهـــا مركـــز الحيـــاة – راصـــد عـــام 2020. اســـتطلعت آراء 

الناشـــطات واملنتخبـــات يف الرملـــان ومجالـــس املحافظـــة واملجالـــس البلديـــة واملحليـــة حـــول العنـــف االلكـــروين، 

ـــتهدفهن  ـــذي اس ـــروين ال ـــر اإللك ـــن التنم ـــاألذى م ـــعرن ب ـــد ش ـــتجيبات ق ـــن املس ـــة اىل أن60.4% م ـــرت الدراس وأظه

شـــخصيا أو حمالتهـــن االنتخابيـــة. كـــام أدلـــت 55 % منهـــن أن التنمـــر اإللكـــروين قـــد أثـــر ســـلبا عـــى إنجـــازات 

املـــرأة يف املجـــال الســـيايس وعـــى صـــورة معظـــم الرامـــج الهامـــة التـــي تنفـــذ بهـــدف تحســـن واقـــع النســـاء. 

ـــاركة  ـــاث يف املش ـــوح اإلن ـــى طم ـــلبا ع ـــر س ـــت يؤث ـــى اإلنرن ـــر ع ـــتطلعات إىل أن التنم ـــن املس ـــارت 62.4% م ـــام أش ك
السياســـية.20

واشـــارت الدراســـات ايضـــا اىل أن هنـــاك متييـــز مبنـــي عـــى الجنـــس داخـــل بعـــض املؤسســـات السياســـية وتحديـــدا يف 

ـــل يف  ـــة الرج ـــس مكان ـــرأة بنف ـــع امل ـــال تتمت ـــوز. ف ـــال بالف ـــا أم ـــي تقدمه ـــة الت ـــم االنتخابي ـــية والقوائ ـــزاب السياس األح

ـــادة  ـــات زي ـــط لغاي ـــا فق ـــاء حزبي ـــم ارشاك النس ـــان يت ـــن األحي ـــد م ـــزاب، ويف العدي ـــل االح ـــرار داخ ـــة الق ـــلم صناع س

عـــدد األصـــوات أو الســـتغالل خلفيتهـــا العشـــائرية للحصـــول عـــى املزيـــد مـــن الدعـــم أو الوصـــول  لإلجـــامع العشـــائري 

وبالتـــايل املزيـــد مـــن األصـــوات. واســـتغالل االحـــزاب لضـــم النســـاء كأعضـــاء مل يرجـــم اىل عدالـــة متثيلهـــن يف 

ـــب  ـــن بالغال ـــة والذي ـــى القامئ ـــحن يف أع ـــوات للمرش ـــة األص ـــب غالبي ـــث تذه ـــزب. حي ـــة الح ـــوة يف هيكلي ـــع الق مواق

ـــث  ـــواب الحـــايل، حي ـــس الن ـــل للنســـاء يف مجل ـــل القلي ـــن الرجـــال، ولرمبـــا كان هـــذا أحـــد األســـباب وراء التمثي هـــم م

ـــع حـــاالت اســـتثنائية لبعـــض االحـــزاب، وهـــي وعـــى  ـــاك بالطب ـــا النســـائية.  هن ـــم انتخـــاب أي امـــرأة خـــارج الكوت مل يت

ـــا.  ـــي تضخيمه ـــن ال ينبغ ـــا، ولك ـــح لتكراره ـــتثناءات يطم ـــي اس ـــا تبق ـــن اهميته ـــم م الرغ

ـــي  ـــددة وكـــام تشـــر الدراســـات. فه ـــف ضـــد النســـاء يف اإلطـــار الســـيايس اذا متع ـــك نســـتنتج أن اشـــكال العن ومـــن ذل

ـــا  ـــادة، أو ترغمه ـــة للقي ـــر مؤهل ـــا غ ـــى انه ـــا ع ـــرأة، وتقدمه ـــلبية للم ـــة س ـــور منطي ـــار ص ـــتند اىل اظه ـــب تس يف الغال

ـــزب.  ـــرة أو الح ـــال يف العش ـــطوة الرج ـــاع لس ـــيايس واالنصي ـــتقاللها الس ـــن اس ـــي ع ـــى التخ ع

ـــاء  ـــل النس ـــن قب ـــت م ـــد قدم ـــت ق ـــكوى كان ـــه 153 ش ـــا مجموع ـــابقا اىل أن م ـــا س ـــار اليه ـــد املش ـــة راص ـــر دراس وتش

إثـــر انتخابـــات 2016 عكســـت غالبيـــة هـــذه التحديـــات، وهـــذا العـــدد مـــن الشـــكاوى وإن شـــكل مصـــدرا لألمـــل 

ـــة املشـــتكيات قـــد  ـــف العشـــرة والحـــزب، اال أن غالبي ـــة لهـــن مـــن عن بوعـــي النســـاء بحقوقهـــن ورضورة توفـــر الحامي

ـــن.   ـــاق حقوقه ـــية إلحق ـــة أو املؤسس ـــر القانوني ـــة او االط ـــود املتابع ـــدام وج ـــكوى النع ـــدوى الش ـــدم ج ـــدن بع أف

ـــف  ـــن العن ـــيات م ـــة السياس ـــة لحامي ـــية وقانوني ـــر مؤسس ـــاد أط ـــكاوى ورضورة ايج ـــة الش ـــول نجاع ـــاش ح ـــح النق يفت

ـــي. ـــدويل واملح ـــن ال ـــيات يف القانون ـــد السياس ـــف ض ـــدي للعن ـــات التص ـــتعراض مرجعي ـــام اس ـــاب أم الب

19 . مركز قلعة الكرك لالستشارات والتدريب، مؤسسة فريدريتش ايبرت. مصدر سابق.  
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املرجعيات الترشيعية للتصدي للعنف ضد املرأة يف اإلطار السيايس

اإلطار الترشيعي الدويل

ـــاق  ـــان واحق ـــوق االنس ـــل بحق ـــا يتص ـــكل م ـــية ل ـــة االساس ـــه املرجعي ـــالل كون ـــن خ ـــدويل م ـــون ال ـــة القان ـــأيت اهمي ت

ـــن  ـــب م ـــن ويطل ـــاه املواطن ـــة تج ـــة واملجحف ـــر التمييزي ـــرف الظواه ـــمي ويع ـــدويل يس ـــون ال ـــاواة. فالقان ـــدل واملس الع

ـــم/ ـــات بحقوقه ـــون واملواطن ـــع املواطن ـــى يتمت ـــا، حت ـــاء عليه ـــل القض ـــن اج ـــزم م ـــا يل ـــكل م ـــام ب ـــاء القي ـــدول االعض ال

ـــدم  ـــادئ ع ـــن مب ـــة م ـــية واالنتخابي ـــات السياس ـــرأة يف العملي ـــة للم ـــاركة الكامل ـــدُّ املش ـــة. وتع ـــر منقوص ـــة غ ـــن كامل ه

 )UDHR( ـــع بالحقـــوق السياســـية املنصـــوص عليهـــا يف اإلعـــالن العاملـــي لحقـــوق اإلنســـان ـــز واملســـاواة يف التمت التميي

ـــرة  ـــدة قص ـــي معاه ـــادرة 195222، وه ـــرأة )CPRW( الص ـــية للم ـــوق السياس ـــة الحق ـــام 194821، واتفاقي ـــد يف ع املعتم

ـــص عـــى  ـــو 1954. فتن ـــي 7 متوز/يولي ـــدأ نفادهـــا فـ ـــام 1953 وبـ ـــي عـ ـــة لألمـــم املتحـــدة فـ ـــة العام ـــا الجمعي اعتمدته

ـــز: ـــل دون أي متيي ـــع الرج ـــاواة م ـــدم املس ـــى ق ـــا "ع ـــب كفالته ـــة الواج ـــوق التالي الحق

الحق يف التصويت يف كافة االنتخابات )املادة األوىل("؛ 

الحق يف األهلية ألن تُنتخب يف كافة الهيئات املنتخبة عموماً، املنشأة مبوجب قانون وطني )املادة الثانية(؛ 

الحق يف شغل منصب عام ومامرسة كافة الوظائف العامة ." 23

ـــا رصيحـــة تعـــرف بالحقـــوق السياســـية للمـــرأة،  ـــة لحقـــوق االنســـان أحكاًم كـــام تتضمـــن العديـــد مـــن الصكـــوك الدولي

يف ضـــوء مبـــادئ عـــدم التمييـــز والتمتـــع املتســـاوي بالحقـــوق. إذ توكـــد املـــادة 25 مـــن العهـــد الـــدويل الخـــاص 

ـــاركة يف إدارة  ـــال، يف "املش ـــاء ورج ـــن، نس ـــع املواطن ـــوق جمي ـــام 1966 حق ـــادر ع ـــية الص ـــة والسياس ـــوق املدني بالحق

ـــام وعـــى  ـــراع الع ـــون باالق ـــب أن تك ـــة يج ـــة نزيه ـــات دوري ـــاب يف انتخاب ـــؤون العامـــة" و "التصويـــت واالنتخ الش

ـــادة 25  ـــص امل ـــام تن ـــن."24 ك ـــر للناخب ـــة التعب ـــن حري ـــري، مبـــا يضم ـــراع ال ـــاواة ويجـــب أن تجـــرى باالق ـــدم املس ق

ـــه  ـــادق علي ـــام 1972 وص ـــه األردن يف ع ـــع علي ـــي وق ـــية، والت ـــة والسياس ـــوق املدني ـــاص بالحق ـــدويل الخ ـــد ال ـــن العه م

ـــي:  ـــا ي ـــى م ـــام 1975، ع يف ع

ـــة والتـــي يجـــب أن تتـــاح  "يكـــون لـــكل مواطـــن، دون أي وجـــه مـــن وجـــوه التمييـــز املذكـــور يف املـــادة 2 الحقـــوق التالي

ـــة: ـــود غـــر معقول ـــع بهـــا دون قي ـــه فرصـــة التمت ل

)أ( أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مبارشة وإما بواسطة ممثلن يختارون يف حرية؛

ـــن  ـــام وعـــى قـــدم املســـاواة بـــن الناخب ـــا باالقـــراع الع ـــة تجـــرى دوري ـــات نزيه )ب( أن ينتخـــب وينتخـــب، يف انتخاب

ـــر الحـــر عـــن إرادة الناخبـــن؛ ـــت الـــري، تضمـــن التعب وبالتصوي

)ج( أن تتاح له، عى قدم املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده." 25

21  ]1[ األمم المتحدة ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )1948(.
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24  األمم المتحدة ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(.

 pa/professionalinterest/en/org.ohchr.www//:https :راجعي/ع
UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, available at: https://www.  25

[refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html [accessed 21 February 2021



29العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022

وجـــاءت اتفاقيـــة القضـــاء عـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة CEDAW الصـــادرة عـــام 1979 لتعـــزز هـــذا 

ـــك  ـــد لذل ـــع ح ـــبة لوض ـــر املناس ـــع التداب ـــاذ جمي ـــايب باتخ ـــكل إيج ـــراف بش ـــدول األط ـــزام ال ـــالل إل ـــن خ ـــج م النه

ـــع  ـــراف جمي ـــدول األط ـــذ ال ـــي: "تتخ ـــا ي ـــى م ـــص ع ـــي تن ـــادة 7 والت ـــه يف امل ـــوص علي ـــو املنص ـــى النح ـــز، ع التميي

ـــن  ـــاص تضم ـــه خ ـــد، وبوج ـــة للبل ـــية والعام ـــاة السياس ـــرأة يف الحي ـــد امل ـــز ض ـــى التميي ـــاء ع ـــبة للقض ـــر املناس التداب

ـــق يف: ـــل ، الح ـــع الرج ـــاواة م ـــدم املس ـــى ق ـــرأة ، ع للم

ـــراع  ـــة باالق ـــات املنتخب ـــع الهيئ ـــاب لجمي ـــة لالنتخ ـــة واألهلي ـــتفتاءات العام ـــات واالس ـــع االنتخاب ـــت يف جمي )أ( التصوي

ـــام؛ الع

ـــى  ـــة ع ـــف العام ـــع الوظائ ـــة وأداء جمي ـــب العام ـــغل املناص ـــا وش ـــة وتنفيذه ـــة الحكوم ـــة سياس ـــاركة يف صياغ )ب( املش

ـــة؛ ـــتويات الحكوم ـــع مس جمي

)ج( املشاركة يف املنظامت والجمعيات غر الحكومية املعنية بالحياة العامة والسياسية للبلد ".26

ـــل  ـــبة لتكف ـــر املناس ـــع التداب ـــراف جمي ـــدول األط ـــذ ال ـــة أن "تتخ ـــى اهمي ـــد ع ـــة فتؤك ـــن االتفاقي ـــادة )8( م ـــا امل أم

ـــل حكوماتهـــا عـــى املســـتوى الـــدويل واالشـــراك  ـــز فرصـــة متثي للمـــرأة عـــى قـــدم املســـاواة مـــع الرجـــل ودون أي متيي

ـــر  ـــتخدام التداب ـــى اس ـــة ع ـــن ذات االتفاقي ـــادة 4 م ـــجع امل ـــك، تش ـــى ذل ـــالوة ع ـــة.  وع ـــامت الدولي ـــامل املنظ يف أع

ـــة27. ـــن االتفاقي ـــادة 7 م ـــوء امل ـــة ، يف ض ـــاواة الفعلي ـــق املس ـــع تحقي ـــة )TSMs( لتري ـــة املؤقت الخاص

ـــة  ـــداف التنمي ـــالل أه ـــن خ ـــام م ـــاء الع ـــة والفض ـــة يف السياس ـــاء الفاعل ـــاركة النس ـــة مش ـــع بأهمي ـــزز الدف ـــام ويتع ك

ـــتدامة،  ـــة املس ـــداف التنمي ـــن أه ـــدف 5 م ـــعى اله ـــام 1992، إذ يس ـــدأ يف ع ـــدة ب ـــم املتح ـــا األم ـــي أعلنته ـــتدامة الت املس

ـــرأة  ـــة للم ـــة والفعال ـــات"، إىل "ضـــامن املشـــاركة الكامل ـــع النســـاء والفتي ـــن الجنســـن ومتكـــن جمي ـــق املســـاواة ب "تحقي

وتكافـــؤ الفـــرص للقيـــادة عـــى جميـــع مســـتويات صنـــع القـــرار يف الحيـــاة السياســـية واالقتصاديـــة والعامـــة"28. 

ـــة" )املـــؤرش5.5.1(  ـــة والحكومـــات املحلي ـــات الوطني ـــي تشـــغلها النســـاء يف الرملان ـــه "نســـبة املقاعـــد الت وتشـــمل مؤرشات

ـــة  ـــن أهـــداف التنمي ـــدف 16 م ـــق اله ـــن تحقي ـــع، ال ميك ـــؤرش5.5.2(. وبالطب ـــة" )امل ـــاء يف املناصـــب اإلداري ـــبة النس ونس

املســـتدامة القـــايض ب"تعزيـــز املجتمعـــات الســـلمية والشـــاملة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة، وتوفـــر الوصـــول إىل 

ـــامن  ـــن دون ض ـــتويات" م ـــع املس ـــى جمي ـــاملة ع ـــاءلة وش ـــة للمس ـــة وخاضع ـــات فعال ـــاء مؤسس ـــع وبن ـــة للجمي العدال

ـــات. ـــة واالنتخاب ـــاركة يف السياس ـــاء للمش ـــال والنس ـــن الرج ـــرص ب ـــؤ الف تكاف

ـــد  ـــة يف العدي ـــر الزاوي ـــا حج ـــة أيض ـــاة العام ـــب الحي ـــع جوان ـــة يف جمي ـــاركة الكامل ـــرأة يف املش ـــق امل ـــكل ح ـــذا ويش ه

 E / RES( مـــن قـــرارات وإعالنـــات األمـــم املتحـــدة االخـــرى، كقـــرار املجلـــس االقتصـــادي واالجتامعـــي لألمـــم املتحـــدة

ـــالم  ـــرأة والس ـــأن امل ـــم 1325 بش ـــن رق ـــس األم ـــرار مجل ـــن" )1995( ، وق ـــل بيج ـــاج عم ـــالن ومنه 1990/15 /( ، و"إع

واألمـــن )2000(، و"االســـتنتاجات املتفـــق عليهـــا للجنـــة وضـــع املـــرأة لعـــام 2006"، وقـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم 

ـــر  ـــذ تداب ـــا الحكومـــات وباســـتمرار عـــى تنفي ـــث تحـــث جميعه ـــرأة واملشـــاركة السياســـية )2011(، حي 130/66 بشـــأن امل

ـــتويات،  ـــع املس ـــى جمي ـــن ع ـــاب والتعي ـــغل باالنتخ ـــي تش ـــة الت ـــف العام ـــب والوظائ ـــاء يف املناص ـــدد النس ـــادة ع لزي

ـــب  ـــايب، يف املناص ـــز اإليج ـــالل التميي ـــن خ ـــر م ـــزم األم ـــل، وإذا ل ـــرأة والرج ـــاوي للم ـــل املتس ـــق التمثي ـــدف تحقي به

الحكوميـــة واإلداريـــة العامـــة. فيؤكـــد قـــرار مجلـــس األمـــن باألمـــم املتحـــدة 1325 حـــول املـــرأة واألمـــن والســـالم 

 UN General Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13,  26

[available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3970.html [accessed 21 February 2021
27  المصدر نفسه.

28  تحديدا في الغاية 5.5.5.



العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022 30

يف عـــام 2000 عـــى اهميـــة هـــذه الحقـــوق. حيـــث يحـــث القـــرار الـــدول األعضـــاء عـــى أخـــذ التدابـــر الالزمـــة 

ـــي يف  ـــوع االجتامع ـــج الن ـــلمية، ودم ـــات الس ـــرار والعملي ـــع الق ـــات صن ـــرأة يف عملي ـــاركة امل ـــة مبش ـــائل املتعلق يف املس

ـــم  ـــاء يف االم ـــدول االعض ـــرار يف ال ـــة للق ـــط الوطني ـــق الخط ـــع وتطبي ـــرأة ووض ـــة امل ـــلم، وحامي ـــظ الس ـــب وحف التدري

املتحدة.29كـــام نتـــج عـــن املؤمتـــر العاملـــي الرابـــع للمـــرأة يف عـــام 1995 منهـــاج عمـــل بيجـــن، والـــذي تضمـــن 

12 مجـــاال متييزيـــا رئيســـيا  تتطلـــب مـــن الدولـــة التدخـــل الفـــوري للحـــد منهـــا أو القضـــاء عليهـــا ومـــن بينهـــا: 

ـــة  ـــامن العدال ـــة لض ـــية" الالزم ـــات املؤسس ـــاء "اآللي ـــرأة"، ورضورة انش ـــان للم ـــوق االنس ـــرأة"، و"حق ـــد امل ـــف ض "العن

ـــر  ـــن املؤمت ـــق ع ـــاج املنبث ـــر أن االعـــالن واملنه ـــدر الذك ـــرار." ويج ـــع الق ـــلطة وصن ـــرأة يف الس ـــن، و"امل ـــن الجنس ب

ـــن أي  ـــرأة م ـــة للم ـــم الحامي ـــامن تقدي ـــرأة وض ـــية للم ـــاركة السياس ـــامن املش ـــاركة بض ـــدول املش ـــزام ال ـــى إل ـــص ع ن

ـــنوات –  ـــرة كل 5 س ـــة – م ـــنوات املاضي ـــدار الس ـــى م ـــتعراضات ع ـــس اس ـــرت خم ـــد ج ـــف. وق ـــواع العن ـــن أن ـــوع م ن

ـــوق  ـــة بحق ـــا املتعلق ـــذ التزاماته ـــود نحـــو تنفي ـــة الجه ـــدول مبواصل ـــا ال ـــد فيه ـــة تتعه ـــة ختامي ـــا وثيق وأســـفر عـــن كل منه

ـــد  ـــه ض ـــف املوج ـــمل العن ـــام يش ـــمل في ـــه يش ـــاج، اال أن ـــوارد يف املنه ـــف ال ـــوم العن ـــة مفه ـــم عمومي ـــاء30.  وبرغ النس

ـــام. ـــاء الع ـــيايس ويف الفض ـــار الس ـــاء يف االط النس

وقع االردن عى غالبية هذه القرارات واملعاهدات الدولية وصادق عليها كام هو موضح يف الجدول أدناه. 

تاريخ املصادقةتاريخ التوقيعاالتفاقية 

1 متوز 31992 كانون األول 1980اتفاقية القضاء عى جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(

28 أيار 301975 متوز 1972العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

13 نيسان 1976اتفاقية الحقـوق السياسية للمرأة

الروتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عى كافة 

أشكال التمييز ضد املرأة

مل يصادق عليها األردن

1 متوز 1992االتفاقية الخاصة بجنسية املرأة املتزوجة

2000قرار 1325 حول املرأة واألمن والسالم

 األردن واالتفاقيات الدولية الخاصة باملرأة

ـــة التـــي وقعـــت وصادقـــت عليهـــا اململكـــة،  ـــة باإليفـــاء بااللتزامـــات الدولي ـــاك ايضـــا باإلضافـــة اىل املســـؤولية الوطني هن

ـــن  ـــم ع ـــع الظل ـــزم لرف ـــا يل ـــراء كل م ـــى رضورة اج ـــد ع ـــا تؤك ـــة، كله ـــا بفاعلي ـــارك االردن فيه ـــة ش ـــادرات اقليمي مب

ـــدد اىل  ـــذا الص ـــر يف ه ـــة. نش ـــة والعادل ـــة الفاعل ـــة العام ـــاركتهن املجتمعي ـــام مش ـــق أم ـــة العوائ ـــة كاف ـــاء وازال النس

ـــد  ـــة 2030 ″ املع ـــة العربي ـــرأة يف املنطق ـــة امل ـــدة تنمي ـــة “اجن ـــل االســـراتيجية التنفيذي ـــرار حـــول خطـــة العم مـــرشوع ق

مـــن قبـــل املجلـــس االقتصـــادي واالجتامعـــي وذلـــك بالتحضـــر للقمـــة العربيـــة يف دورتهـــا الــــ 28 يف عـــام 2017. حيـــث 

ـــة  ـــدة تنمي ـــرة و” اجن ـــالن القاه ـــذ إع ـــة تنفي ـــة، مبتابع ـــدول العربي ـــة ال ـــة لجامع ـــة العام ـــرار األمان ـــرشوع الق ـــف م كل

ـــدى  ـــرز م ـــوام ي ـــرة كل 5 اع ـــة م ـــة العربي ـــى القم ـــر دوري ع ـــرض تقري ـــة، بع ـــة العام ـــت األمان ـــرأة ″2030، وطالب امل

ـــامرس  ـــز امل ـــف والتميي ـــكال العن ـــدي ألش ـــراءات التص ـــية واج ـــرأة السياس ـــاركة امل ـــم مش ـــال دع ـــرز يف مج ـــدم املح التق

ـــار31 . ـــذا اإلط ـــا ه ضده

[UN Secretary-General (UNSG), Women, Peace and Security, 2002, available at: https://www.refworld.org/docid/4a54bc0f19.html [accessed 21 February 2021  29

30  "اعالن ومنهاج عمل بيجين"، لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا، 1995. 

Sigi-Jordan.Org. https:// .31 رمضان. هناء )2017(. قمة عّمان تعتمد مشروع قرار حول إعالن القاهرة للمرأة العربية وخطة عمل أجندة تنمية املرأة 2030 – جمعية معهد تضامن النساء األردني

.3053=www.sigi-jordan.org/?p
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اإلطار الترشيعي الوطني     

ـــر  ـــك يظه ـــية وأن كان ذل ـــاء السياس ـــوق النس ـــا بحق ـــا واعراف ـــا عام ـــة التزام ـــة األردني ـــوص الترشيعي ـــن النص تتضم

بتفـــاوت بـــن الوثائـــق الرئيســـية الناظمـــة للقانـــون والسياســـة العامـــة يف البـــالد. ولعـــل اإلطـــار األهـــم لضـــامن حقـــوق 

ـــوان  ـــام 2021 يف عن ـــدل لع ـــتور االردين املع ـــص الدس ـــتور. فين ـــو الدس ـــف ه ـــن العن ـــن م ـــية وحاميته ـــاء السياس النس

ـــا يف  ـــاواة ايض ـــال ومس ـــوق الرج ـــاوية لحق ـــاء املس ـــوق النس ـــراف بحق ـــى اع ـــه االوىل ع ـــن مادت ـــاين م ـــل الث الفص

ـــق  ـــل واف ـــر تعدي ـــك اث ـــم "، وذل ـــات وواجباته ـــن واالردني ـــوق األردني ـــارة "حق ـــل عب ـــوان يحم ـــث أن العن ـــات، حي الواجب

ـــه  ـــل عـــى رمزيت ـــات( بعـــد كلمـــة )األردنيـــن( 32. وهـــذا التعدي ـــارة )واألردني ـــان أضـــاف عب ـــواب واالعي ـــه مجلســـا الت علي

ـــر  ـــكل حج ـــة وسيش ـــال يف اململك ـــاء والرج ـــن النس ـــاواة ب ـــوع املس ـــع موض ـــتور م ـــي الدس ـــة يف تعاط ـــة نوعي ـــكل نقل يش

ـــت  ـــام أضاف ـــة. ك ـــة العام ـــون والسياس ـــز يف القان ـــة والتميي ـــاواة ومحارب ـــة باملس ـــات قادم ـــه مطالب ـــى علي ـــاس تبن أس

التعديـــالت األخـــرة املســـتندة اىل توصيـــات اللجنـــة امللكيـــة لتحديـــث املنظومـــة السياســـية واملشـــار اليهـــا ســـابقا، 

الفقـــرة )6( إىل املـــادة السادســـة مـــن الدســـتور وبالنـــص التـــايل: "تكفـــل الدولـــة متكـــن املـــرأة ودعمهـــا للقيـــام 

ـــع  ـــن جمي ـــا م ـــاف وحاميته ـــدل واإلنص ـــاس الع ـــى أس ـــرص ع ـــؤ الف ـــن تكاف ـــا يضم ـــع مب ـــاء املجتم ـــل يف بن ـــدور فاع ب

ـــه يؤســـس وعـــى مســـتوى الدســـتور اطـــارا ســـيحمي النســـاء مـــن  ـــل مهـــم ألن ـــز"33. وهـــذا التعدي ـــف والتميي أشـــكال العن

ـــالت  ـــم التعدي ـــكل. وبرغ ـــذا الش ـــن الدســـتور به ـــق ع ـــون املنبث ـــه القان ـــو عرف ـــام ل ـــيايس في ـــكله الس ـــف والســـيام بش العن

ـــر.  ـــر املذك ـــع ضامئ ـــة تتب ـــه لغ ـــكلة ل ـــة األجـــزاء املش ـــا ويف بقي ـــزال يف عمومه ـــتور الت ـــة الدس ـــذه اال أن لغ ـــة ه اإليجابي

ـــا  ـــتور بوصفه ـــة الدس ـــر، أال أن لغ ـــى ضم ـــف ع ـــرأة ال يتوق ـــع امل ـــز وض ـــوية يف األردن أن تعزي ـــة النس ـــي الحرك وتع

ـــن  ـــكل املواطن ـــاوين ل ـــا متس ـــرة وخطاب ـــس نظ ـــة تعك ـــة ودقيق ـــون واضح ـــن ان تك ـــا م ـــد له ـــال، الب ـــة أص ـــة قانوني لغ

ـــتثناء.  ـــدون اس ب

ـــث  ـــة لتحدي ـــة امللكي ـــات اللجن ـــار توصي ـــن االعتب ـــذ بع ـــذي اخ ـــاب ال ـــون االنتخ ـــى قان ـــالت 2021 ع ـــص تعدي ـــام تن ك

ـــة  ـــة املحلي ـــر املختلف ـــص مقاعـــد للنســـاء يف الدوائ ـــت تخصي ـــة تضمن ـــز إيجابي ـــة السياســـية عـــى إجـــراءات متيي املنظوم

ـــة إىل مثـــاين  ـــيم اململك ـــى   تقس ـــون ع ـــن القان ـــادة 8 م ـــالت يف  امل ـــص التعدي ـــون. اذ تن ـــة وحســـب القان ـــا والوطني منه

ـــا )138(   ـــا جميع ـــص له ـــة، ويخّص ـــتوى اململك ـــة واحـــدة عـــى مس ـــة عام ـــرة انتخابي ـــة ودائ ـــة محلي ـــرة انتخابي عـــرشة دائ

ـــا لنظـــام القامئـــة النســـبية املفتوحـــة  مقعـــدـ وذلـــك حســـب الفقـــرة أ ، بحيـــث يخصـــص للدوائـــر االنتخابيـــة املحليـــة وفًق

ـــبة  ـــدا وبنس ـــه 18 مقع ـــا مجموع ـــة م ـــات املختلف ـــد املحافظ ـــب مقاع ـــاوت حس ـــا وبتف ـــاء منه ـــح النس ـــًدا، متن )97( مقع

ـــايل:  ـــيم الت ـــب التقس ـــتوى وحس ـــذا املس ـــى ه ـــد ع ـــوع املقاع ـــن مجم ـــا 18.5 % م مقدراه

ـــا  ـــون مـــن بينه ـــة، عـــى أن يك ـــة محلي ـــر انتخابي ـــالث دوائ ـــدا ضمـــن ث ـــا عـــرشون مقع ـــة عـــاّمن، ويخّصـــص له "العاصم

مقعـــد للمـــرأة يف كل دائـــرة انتخابيـــة وعـــى مســـتوى املحافظـــة مقعـــد للرشكـــس والشيشـــان ومقعـــد للمســـيحين. 

محافظـــة إربـــد، ويخّصـــص لهـــا خمســـة عـــرش مقعـــًدا ضمـــن دائرتـــن انتخابيتـــن محليتـــن، عـــى أن يكـــون 

ـــاء،  ـــة البلق ـــيحين.  محافظ ـــة للمس ـــتوى املحافظ ـــى مس ـــد ع ـــة ومقع ـــرة انتخابي ـــرأة يف كل دائ ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه م

ـــرأة  ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م ـــى أن يك ـــدة، ع ـــة واح ـــة محلي ـــرة انتخابي ـــن دائ ـــد ضم ـــة مقاع ـــا مثاني ـــص له ويخّص

ـــى  ـــدة، ع ـــة واح ـــة محلي ـــرة انتخابي ـــن دائ ـــد ضم ـــة مقاع ـــا مثاني ـــص له ـــرك، ويخّص ـــة الك ـــيحين. محافظ ـــد للمس ومقع

أن يكـــون مـــن بينهـــا مقعـــد للمـــرأة ومقعـــد للمســـيحين. محافظـــة معـــان، ويخّصـــص لهـــا أربعـــة مقاعـــد ضمـــن 

ـــا عـــرشة  ـــاء، ويخّصـــص له ـــرأة. محافظـــة الزرق ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م ـــة واحـــدة، عـــى أن يك ـــة محلي ـــرة انتخابي دائ

32  قناة المملكة، مواد مشروع تعديل الدستور: 
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33  المصدر نفسه.
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ـــد للرشكـــس والشيشـــان  ـــد للمـــرأة ومقع ـــا مقع ـــة واحـــدة، عـــى أن يكـــون مـــن بينه ـــة محلي ـــرة انتخابي مقاعـــد ضمـــن دائ

ـــى  ـــدة، ع ـــة واح ـــة محلي ـــرة انتخابي ـــن دائ ـــد ضم ـــة مقاع ـــا أربع ـــص له ـــرق، ويخّص ـــة املف ـــيحين. محافظ ـــد للمس ومقع

ـــة  ـــة محلي ـــرة انتخابي ـــة مقاعـــد ضمـــن دائ ـــا أربع ـــة، ويخّصـــص له ـــد للمـــرأة. محافظـــة الطفيل ـــا مقع أن يكـــون مـــن بينه

ـــرة  ـــن دائ ـــد ضم ـــة مقاع ـــا أربع ـــص له ـــا، ويخّص ـــة مأدب ـــرأة. محافظ ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م ـــى أن يك ـــدة،  ع واح

ـــص  ـــد للمســـيحين. محافظـــة  جـــرش، ويخّص ـــرأة ومقع ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م ـــة واحـــدة، عـــى أن يك ـــة محلي انتخابي

لهـــا أربعـــة مقاعـــد ضمـــن دائـــرة انتخابيـــة محليـــة واحـــدة، عـــى أن يكـــون مـــن بينهـــا مقعـــد للمـــرأة. محافظـــة 

ـــرأة  ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م ـــى أن يك ـــدة، ع ـــة واح ـــرة انتخابي ـــن دائ ـــد ضم ـــة مقاع ـــا أربع ـــص له ـــون، ويخّص عجل

ـــة واحـــدة، عـــى أن  ـــة محلي ـــرة انتخابي ـــة مقاعـــد ضمـــن دائ ـــا ثالث ـــة، ويخّصـــص له ـــد للمســـيحين. محافظـــة  العقب ومقع

ـــة  ـــة محلي ـــرة انتخابي ـــن دائ ـــد ضم ـــة مقاع ـــا ثالث ـــص له ـــدو الشـــامل، ويخّص ـــرة ب ـــرأة. دائ ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م يك

ـــرة  ـــن دائ ـــد ضم ـــة مقاع ـــا ثالث ـــص له ـــدو الوســـط، ويخّص ـــرة  ب ـــرأة. دائ ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م واحـــدة، عـــى أن يك

ـــد  ـــة مقاع ـــا ثالث ـــص له ـــوب، ويخّص ـــدو الجن ـــرة ب ـــرأة. دائ ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م ـــى أن يك ـــدة، ع ـــة واح انتخابي
ـــرأة."34 ـــد للم ـــا مقع ـــن بينه ـــون م ـــى أن يك ـــدة، ع ـــة واح ـــة محلي ـــرة انتخابي ـــن دائ ضم

ـــة  ـــرة االنتخابي ـــتوى الدائ ـــى مس ـــك ع ـــيايس وذل ـــاء الس ـــل النس ـــز متثي ـــرى لتعزي ـــة أخ ـــون اىل إمكاني ـــار القان ـــام أش ك

ـــام  ـــا لنظ ـــة وفًق ـــة العام ـــرة االنتخابي ـــص للدائ ـــى أن: "يخّص ـــادة 8 ع ـــن امل ـــرة ج م ـــص الفق ـــث تن ـــة بحي ـــة العام الوطني

ـــم  ـــّكل بقوائ ـــادة تش ـــذه امل ـــن ه ـــرة )أ( م ـــا يف الفق ـــار إليه ـــد املش ـــن املقاع ـــًدا م ـــة )41( مقع ـــبية املغلق ـــة النس القامئ

ـــن  ـــك ضم ـــل، وكذل ـــة األوائ ـــحن الثالث ـــن املرش ـــل ضم ـــى األق ـــدة ع ـــرأة واح ـــود ام ـــي:- -1 وج ـــا ي ـــا مل ـــة وفًق حزبي

ـــن  ـــك م ـــائية وذل ـــا النس ـــى الكوت ـــا ع ـــعة  رشط ـــادة التاس ـــن امل ـــرة ب م ـــف الفق ـــن."35 وتضي ـــة التال ـــحن الثالث املرش

ـــر  ـــان يف الدوائ ـــس والشيش ـــيحين أو للرشك ـــاء أو للمس ـــد املخّصصـــة للنس ـــص عـــى "املرشـــحن عـــى املقاع خـــالل الن

ـــر  ـــس الح ـــق التناف ـــن طري ـــز ع ـــر الفائ ـــر، وال يُعت ـــس الح ـــار التناف ـــا أو مس ـــار الكوت ـــار مس ـــة اختي ـــة املحلي االنتخابي

ـــن  ـــحن الذي ـــن املرش ـــا م ـــد الكوت ـــلء مقع ـــم م ـــد، ويت ـــذه املقاع ـــى ه ـــحن ع ـــص للمرش ـــّد األدىن املخّص ـــن الح ضم
ـــط."36 ـــا فق ـــار الكوت ـــا ملس ـــحوا وفًق ترش

مـــام يعنـــي ان فـــرص النســـاء يف متثيـــل أوســـع قـــد باتـــت ممكنـــة عـــى نطـــاق أوســـع مـــام مكنتـــه قوانـــن االنتخابـــات 

الســـابقة واجتهـــادات الكوتـــا التـــي تضمنتهـــا.

أمـــا عـــى مســـتوى االطـــر القانونيـــة الناظمـــة للعمـــل الحـــزيب فقـــد شـــكلت عـــودة الحيـــاة الحزبيـــة عـــام 1992، 

فرصـــة أمـــام تدعيـــم مشـــاركة املـــرأة عـــى هـــذا املســـتوى.  فأشـــار قانـــون األحـــزاب السياســـية املعـــدل لعـــام 2021 يف 

ـــث  ـــه بحي ـــام يخـــص تأســـيس األحـــزاب واالنضـــامم الي ـــة في ـــه الخامســـة فقـــرة أ اىل املســـاواة عـــى أســـاس املواطن مادت

ـــة  ـــزام بالدميقراطي ـــن، وااللت ـــن األردني ـــاواة ب ـــة واملس ـــس الحـــزب عـــى أســـاس املواطن ـــرة عـــى أن: "يْؤّس نصـــت الفق

ـــدم  ـــون لع ـــث رشع القان ـــون بحي ـــرة ب مـــن ذات القان ـــرة املســـاواة يف الفق ـــة السياســـية." عـــززت فك واحـــرام التعددي

ـــس  ـــة بســـبب الجن ـــة، وال عـــى أســـاس التفرق ـــة أو فئوي ـــة أو عرقي ـــة أو طائفي جـــواز تأســـيس الحـــزب "عـــى أســـس ديني

أو األصـــل."37  كـــام رشط القانـــون يف املـــادة رقـــم 10 منـــه عـــى "أن ال تقـــل نســـبة املـــرأة عـــن 20 % مـــن عـــدد 
ـــن."38 املؤسس

34   قناة المملكة، مواد مشروع قانون االنتخاب لسنة 2021.  راجع/ي: 

almamlakatv.com/news/79838-مواد-مشروع-قانون-االنتخاب-لمجلس-النواب-لسنة-2021
35  المصدر نفسه. 

36  المصدر نفسه.

37  قناة المملكة، مواد قانون األحزاب المعدل لعام 2021. راجع/ي:

https://www.almamlakatv.com/news/79832-مواد-مشروع-قانون-األحزاب-السياسية-لسنة-2021 
38  قانون األحزاب السياسية المعدل لعام 2021، المادة رقم 10 الشرط رقم 4. المصدر السابق. 
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ـــان دور النســـاء يف البلديـــات، فتنـــص املـــادة 33-أ  ـــان رئيســـيتان تتضمن ـــاك مادت      وبالنظـــر لقانـــون البلديـــات39، فهن

ـــل  ـــن قب ـــغاله م ـــم اش ـــررة ويت ـــد املق ـــن املقاع ـــي م ـــس املح ـــة املجل ـــد لعضوي ـــد واح ـــاء مقع ـــص للنس ـــه "يخص ـــى أن ع

ـــع  ـــارش م ـــس املب ـــا الحـــظ بالتناف ـــدد املقرعـــن ومل يحالفه ـــبة لع ـــت عـــى أعـــى األصـــوات بالنس ـــي حصل املرشـــحة الت

ـــادة عـــى تخصيـــص نســـبة ال تقـــل عـــن 25٪ مـــن عـــدد أعضـــاء  باقـــي املرشـــحن." وتنـــص الفقـــرة ب-1 مـــن نفـــس امل

املجلـــس للنســـاء "إلشـــغالها مـــن بـــن النســـاء األعضـــاء يف املجالـــس املحليـــة التابعـــة للمجلـــس والحاصـــالت عـــى 

ـــادة  ـــس امل ـــن نف ـــة م ـــرة الثاني ـــف الفق ـــة." وتضي ـــهن املحلي ـــن مجالس ـــن ضم ـــدد املقرع ـــبة لع ـــوات بالنس ـــى األص أع

ـــاء  ـــص للنس ـــه يخص ـــة "فإن ـــس محلي ـــمة إىل مجال ـــة مقس ـــة البلدي ـــن منطق ـــال مل تك ـــه يف ح ـــى أن ـــادة 38 ب-2( ع )م

ـــن  ـــوايت حصل ـــاء الل ـــل النس ـــن قب ـــغالها م ـــس إلش ـــدد أعضـــاء املجل ـــن ع ـــن )25٪( م ـــل ع ـــبة ال تق ـــس نس ـــة املجل لعضوي

ـــادة 68-ج-أ  ـــر امل ـــام تش ـــحن." وك ـــي املرش ـــع باق ـــارش م ـــس املب ـــظ بالتناف ـــن الح ـــوات ومل يحالفه ـــى األص ـــى أع ع

ـــي  ـــزة والت ـــر الفائ ـــحة غ ـــا املرش ـــل محله ـــاء "فتح ـــن النس ـــي أي م ـــس املح ـــة املجل ـــغرت عضوي ـــال ش ـــه يف ح ـــى أن ع

ـــة  ـــزال محتفظ ـــت ال ت ـــي إذا كان ـــس املح ـــن املجل ـــن ضم ـــدد املقرع ـــبة لع ـــوات بالنس ـــن األص ـــدد م ـــى ع ـــت أع نال

ـــا." ـــي تليه ـــح وإال فالت ـــرشوط الرش ب

ـــس  ـــد مجل ـــن مقاع ـــددت ب 25 % م ـــائية ح ـــا نس ـــى كوت ـــنة 2021 ع ـــم 22 لس ـــة رق ـــون اإلدارة املحلي ـــص قان ـــا ين كن

ـــرة التـــي ترشـــحن لهـــا ومل يحقـــق  ـــن عـــى أعـــى األصـــوات يف الدائ املحافظـــة، بحيـــث تشـــغلها املرشـــحات ممـــن حصل

ـــات  ـــر صالحي ـــرة د الوزي ـــادة 3 فق ـــون يف امل ـــح القان ـــق التنافـــس الحـــر40 . ومن ـــوز عـــن طري ـــن عـــدد األصـــوات الف له

ـــبة ال  ـــزات نس ـــر الفائ ـــن غ ـــحات م ـــبة املرش ـــل نس ـــال مل تص ـــن يف ح ـــم الناخب ـــن قائ ـــجالت ضم ـــاء مس ـــن نس تعي

ـــادة.  ـــن ذات امل ـــرة ج م ـــون يف الفق ـــا القان ـــي تحدده 25 % الت

ـــا.  ـــو متكينه ـــعى نح ـــرار ويس ـــع الق ـــة صن ـــرأة يف عملي ـــة إرشاك امل ـــا أهمي ـــدرك متام ـــبق، أن األردن ي ـــام س ـــتنتج م نس

ـــزال يفتقـــر اىل قوانـــن واطـــر  ـــل ومشـــاركة املـــرأة سياســـيا اال ان االردن الي ـــز متثي ولكـــن وبرغـــم هـــذه الجهـــود لتعزي

تحمـــي املـــرأة يف حـــال تـــم التمييـــز ضدهـــا. فاالطـــار الوطنـــي للحاميـــة مـــن العنـــف متخصـــص بالعنـــف داخـــل 

ـــاد  ـــة اىل ايج ـــه الحكوم ـــيايس  وال يوج ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــت للعن ـــط و ال يلتف ـــار االرسة فق اط

ـــاء. ـــد النس ـــيايس ض ـــكله الس ـــف بش ـــارس العن ـــن مي ـــب م ـــائل     وتحاس ـــية تس ـــر مؤسس اط

يرافـــق غيـــاب اطـــر املســـاءلة القانونيـــة والحاميـــة ايضـــا وجـــود نصـــوص قـــد تهـــدد السياســـيات والناشـــطات ومتتعهـــن 

ـــة  ـــم االلكروني ـــة الجرائ ـــون مكافح ـــرشوع قان ـــق م ـــذي راف ـــدل ال ـــن.  فالج ـــرأي يف العل ـــن ال ـــر ع ـــة التعب ـــق حري بح

ـــة 2019، والـــذي تـــم ســـحبه بعـــد احتجاجـــات شـــعبية واســـعة يف 412019، يعـــد مـــؤرشا مهـــام  أواخـــر عـــام 2018 وبداي

ـــرأي وبـــن االســـتغالل الـــيء لهـــذا الحـــق  لحاجـــة االردن اىل إطـــار قانـــوين يفـــرق بدقـــة بـــن التعبـــر الحـــر عـــن ال

ـــن  ـــون م ـــد للقان ـــدد.  فالب ـــكل مح ـــاء بش ـــد النس ـــر ض ـــام وتنم ـــكل ع ـــة بش ـــاب كراهي ـــة وخط ـــار كاذب ـــاعة اخب يف اش

ـــر".            ـــدح والتحق ـــذم والق ـــال الشـــخصية" و "ال ـــن "اغتي ـــة" و ب ـــد الشـــخصية العام ـــن "حـــق نق ـــرق ب يف

التدابر االحرازية املقرحة

قامـــت املنظـــامت واملؤسســـات الدوليـــة بالتعـــاون القـــراح عـــدة إجـــراءات وبرامـــج مـــن شـــأنها متكـــن املـــرأة سياســـيا، 

39  "قانون البلديات،" الجريدة الرسمية 8244، 2015. 

40   قانون اإلدارة المحلية رقم 22/2021، المادة رقم 3 الفقرة ج. راجع/ي:  
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وضـــامن حقوقهـــا وحاميتهـــا مـــن العنـــف يف هـــذا االطـــار، نلخـــص هـــذه املبـــادرات واإلجـــراءات فيـــام يـــي:42 43

ـــة للرملـــان  ـــح الداخلي ـــام والســـيايس  عـــى اللوائ ـــة املـــرأة مـــن العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع رضورة إدراج حامي

ـــة؛ وقواعـــد الســـلوك ويف جـــداول أعـــامل لجـــان الســـلوك الرملاني

رضورة العمـــل عـــى كســـب التأييـــد مـــن الرملـــان واألحـــزاب والرجـــال والنســـاء واإلعـــالم مـــن أجـــل حاميـــة املـــرأة مـــن 

ـــة  ـــاء ثقاف ـــة، وبن ـــل يف السياس ـــرأة الفاع ـــى دور امل ـــد ع ـــيايس  والتأكي ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض العن

ـــرأة؛ ـــة للم ـــية صديق سياس

ـــات  ـــد وإيجـــاد آلي ـــان، وتحدي ـــل السياســـية داخـــل الرمل ـــامء إىل األحـــزاب والكت ـــل: االنت ـــة مث ـــات داعم ـــاء آلي رضورة بن

ـــكل  ـــا بش ـــق فيه ـــكاوى والتحقي ـــم ش ـــراد لتقدي ـــل األف ـــن قب ـــا م ـــول إليه ـــهل الوص ـــان يس ـــل الرمل ـــة داخ ذات مصداقي

ـــد؛ محاي

ـــي  ـــوع االجتامع ـــة للن ـــة حساس ـــاد سياس ـــة، وإيج ـــول للعدال ـــبل الوص ـــهيل س ـــة وتس ـــاعدة القانوني ـــات املس ـــر خدم توف

ـــات؛ ـــذه السياس ـــع ه ـــل م ـــى التعام ـــن ع ـــن واملوظف ـــة الرملاني ـــب وتوعي ـــم تدري ـــة، ث ـــس املنتخب ـــل املجال داخ

املراجعـــة الدوريـــة واملســـتمرة للمناهـــج املدرســـية لرســـيخ مفاهيـــم حقـــوق اإلنســـان وحقـــوق املـــرأة مبـــا يضمـــن 

إنشـــاء أجيـــال تتبنـــى مفاهيـــم املســـاواة بـــن الجنســـن يف املجتمـــع ومشـــاركة الجميـــع يف اتخـــاذ القـــرار؛

ـــى أن  ـــب ع ـــر املرت ـــد الخط ـــرأة الجدي ـــية للم ـــاركة السياس ـــر املش ـــؤرش مخاط ـــالل م ـــن خ ـــج WPPRI م ـــم برنام يقي

ـــاس مســـتوى املشـــاركة السياســـية  ـــامل. ويعتمـــد املـــؤرش عـــى قي ـــة حـــول الع ـــرأة ناشـــطة سياســـياً يف 172 دول تكـــون امل

ـــه  ـــذي تواجه ـــف ال ـــامل العن ـــاس احت ـــة وقي ـــة يف كل دول ـــة الدميقراطي ـــاس حال ـــي وقي ـــتوى الوطن ـــى املس ـــرأة ع للم

ـــد. ـــذا البل ـــاء يف ه النس

ـــليط الضـــوء  ـــة( لتس ـــوان: )ليســـت التكلف ـــام 2016 بعن ـــادرة يف ع ـــي بإطـــالق مب ـــد الدميقراطـــي الوطن ـــام املعه ـــد ق وق

ـــق  ـــام والســـيايس  ، وقـــام املعهـــد أيضـــاً بإطـــالق تطبي ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع ـــة القضـــاء عـــى العن عـــى أهمي

ـــاء.  ـــل النس ـــن قب ـــالمة م ـــط الس ـــي لتخطي ـــي الوطن ـــد الدميقراط ـــا املعه ـــي أداة طوره ـــري 10( وه ـــوان )فك ـــل عن يحم

ـــن  ـــة م ـــات املجمع ـــتخدام الدرج ـــخيص - باس ـــا الش ـــز أمنه ـــرق تعزي ـــول ط ـــادات ح ـــرأة إرش ـــذه األداة للم ـــر ه إذ توف

ـــرأة  ـــية للم ـــاركة السياس ـــر املش ـــؤرش مخاط ـــن م ـــوذ م ـــن املأخ ـــر يف بلده ـــاب املخاط ـــذايت وحس ـــم ال ـــتبيان التقيي اس

ـــد. الجدي

خاصات البحث املكتبي

            كشـــفت الدراســـات التـــي تـــم االطـــالع عليهـــا يف البحـــث املكتبـــي العديـــد مـــن تعريفـــات العنـــف ضـــد 

ـــو  ـــب فه ـــوم مرك ـــرأة يف السياســـة" مفه ـــف ضـــد امل ـــق أن "العن ـــا تتف ـــراة يف املجـــال الســـيايس، وهـــي عـــى اختالفه امل

ـــل  ـــب أو العم ـــرش والرهي ـــر والتح ـــف والتنم ـــن العن ـــاء م ـــة النس ـــوين يف حامي ـــي والقان ـــاذل املؤس ـــمل أوال: التخ يش

عـــى الوقايـــة منهـــا ضمـــن اجـــراءات قانونيـــة أو مؤسســـية، و يعـــر ثانيـــا عـــن: أيـــة أفعـــال وســـلوكيات مبـــارشة 

او غـــر مبـــارشة موجهـــة ضـــد النســـاء عـــى وجـــه التحديـــد وبســـبب نوعهـــن االجتامعـــي بهـــدف ردعهـــن عـــن 

ـــف  ـــل العني ـــق الفع ـــن عـــن طري ـــن عـــى مامرســـتها باســـتقاللية، ومعاقبته ـــا او الحـــد مـــن قدرته مامرســـة السياســـة كلي

NDI…. #NotTheCost: Program Guidance for Stopping Violence Against Women in Politics. (2017). Retrieved 21 February 2021, from https://www.ndi.org/publications/  42

notthecost-program-guidance-stopping-violence-against-women-politics
Rana Husseini, “Roundtable issues rallying cry to end political violence against women”, Oct 20,2019. Available at: https://www.jordantimes.com/news/local/roundta-  43

ble-issues-rallying-cry-end-political-violence-against-women
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ـــية  ـــن السياس ـــر قراراته ـــتقالة، او تغي ـــحات أو االس ـــي كمرش ـــو التنح ـــن نح ـــر لدفعه ـــد أو التنم ـــط او التهدي أو الضغ

باالنتخـــاب أو بالرشـــيح، أو بالراجـــع عـــن أبـــداء الـــرأي يف الشـــؤون العامـــة وذات الصلـــة مبوقعهـــن، أو تغيـــر 

ـــيايس.     " ـــن  الس ـــا موقعه ـــي يتطلبه ـــية الت ـــرارات السياس الق

هـــذا املفهـــوم يـــرى ان العنـــف ضـــد النســـاء يف االطـــار الســـيايس يـــأيت عـــى شـــكل افعـــال مبـــارشة )كالقتـــل والتهديـــد 

أو التحـــرش(، وقـــد يكـــون احيانـــا عـــى شـــكل غيـــاب للفعـــل )كالتخـــاذل يف تقديـــم الحاميـــة، أو غيـــاب التدخـــل 

ـــف  ـــت اىل العن ـــه يلتف ـــى ان ـــي، مبعن ـــكي مؤس ـــد هي ـــه بع ـــة(، وأن ل ـــة وقائي ـــة أو قانوني ـــراءات بنيوي ـــالل اج ـــن خ م

ـــن  ـــه م ـــر عن ـــي يع ـــردي او جامع ـــلويك ف ـــر س ـــد آخ ـــة، وبع ـــات الدول ـــة مؤسس ـــخ يف بني ـــوين الراس ـــي والقان املؤس

ـــا قـــد بـــدأ يف  خـــالل االيـــذاء أو التهديـــد أو التحـــرش أو القتـــل، وأشـــارت نتائـــج البحـــث املكتبـــي اىل أن اهتاممـــا عاملي

ـــام  ـــد م ـــرة املتزاي ـــم الظاه ـــى حج ـــت ع ـــات وقف ـــوث ودراس ـــكل بح ـــى ش ـــاء ع ـــة ج ـــنة املاضي ـــن س ـــور يف العرشي التبل

ـــة  ـــة عالجي ـــع وقوعـــه اصـــال، وثالث ـــة متن ـــة رادعـــة واخـــرى احرازي ـــق والتحـــرك ضمـــن اجـــراءات عقابي يســـتدعي القل

ـــادي.  ـــي واالقتص ـــكله النف ـــيات بش ـــد السياس ـــه ض ـــف املوج ـــر العن ـــاد تأث ـــج ابع تعال

ـــذه  ـــن ه ـــد م ـــامل للح ـــا حـــول الع ـــم تبنيه ـــي ت ـــر  الت ـــم التداب ـــة باســـتطالع اه ـــذه الدراس ـــن ه ـــذا الجـــزء م ـــم ه اختت

ـــدد  ـــه وتح ـــيايس  وتجرم ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــرف العن ـــن تع ـــكل قوان ـــى ش ـــاءت ع ـــرة ج الظاه

ـــا  ـــرة وتأثره ـــذه الظاه ـــار ه ـــي بانتش ـــع الوع ـــراءات ترف ـــه، واج ـــه ومعالجت ـــد من ـــي للح ـــي واملؤس ـــار الترشيع االط

ـــاد  ـــية كإيج ـــة االجـــراءات املؤسس ـــار البحـــث اىل اهمي ـــام اش ـــه.  ك ـــات من ـــاندة للناجي ـــوي، واخـــرى مس ـــي والرب النف

ـــول املناســـبة.  كـــام أفـــادت  ـــه وايجـــاد الحل ـــق فيهـــا ومتابعـــة الحـــاالت املتـــررة من ـــغ عـــن العنـــف والتحقي ـــات للتبلي الي

ـــن  ـــام يضم ـــاس ع ـــاد مقي ـــق، ورضورة ايج ـــكل دوري ومعم ـــا وبش ـــرة محلي ـــذه الظاه ـــة ه ـــة دراس ـــث اهمي ـــج البح نتائ

ـــا.  ـــد منه ـــا والح ـــائل ردعه ـــم وس ـــرة ويقي ـــم الظاه ـــا لحج ـــا دقيق قياس
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الفصل الثالث: 

نتائج البحث الكمي

ـــف  ـــرض للعن ـــي، وينقســـم اىل عـــدة اجـــزاء هـــي: مـــدى التع ـــج البحـــث الكم ـــن الدراســـة نتائ يســـتعرض هـــذا الجـــزء م

ـــة اىل الكشـــف عـــن مصـــدره  ـــذي تشـــغله املســـتجيبة واشـــكاله، باإلضاف ـــع ال يف املجـــال الســـيايس وتوزعـــه حســـب املوق

ـــية.  ـــاركتها السياس ـــن مش ـــتقالل وأم ـــة واس ـــية وفاعلي ـــرأة السياس ـــاركة امل ـــره  عـــى مش ـــدى وشـــكل تأث وم

العنـــف ضـــد النســـاء يف السياســـة  واقـــع 

مامرســـيه وأهـــم  وأثـــاره  واشـــكاله 

مـــدى التعـــرض للعنـــف يف املجـــال العـــام 

والســـيايس وتوزيعـــه حســـب املوقـــع القيـــادي 

للمســـتجيبات 

ـــي  ـــث الكم ـــج البح ـــر نتائ ـــام تظه ـــت -وك تعرض

ــن كل  ــن مـ ــكل )1( – اثنتـ ــة يف الشـ املوضحـ

ــة  ــتجن للدراسـ ــن اسـ ــيات ممـ ــالث سياسـ ثـ

ــاة  ــاركتهن يف الحيـ ــاء مشـ ــف  أثنـ ــذا العنـ لهـ

ــة ــية والعامـ السياسـ

 وبنسبة بلغت 64.9%. 

/

شكل 1: توزيع املستجيبات حسب حالة تعرضهن العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  

ـــا  ـــؤرشا مقلق ـــة وم ـــة مرتفع ـــتجن للدراس ـــية اس ـــل 78  سياس ـــن أص ـــيدة م ـــادل 185 س ـــي تع ـــبة والت ـــذه النس ـــد ه وتع

ـــيايس أو  ـــر س ـــع تأث ـــغلن مواق ـــوايت يش ـــيدات الل ـــى الس ـــل ع ـــا املحتم ـــرة، وتأثره ـــذه الظاه ـــار ه ـــم انتش ـــى حج ع

ـــرار.   ـــة ق صناع



37العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022

التعرض للعنف حسب املنصب القيادي 

ـــض  ـــا بغ ـــب منصبه ـــيايس  حس ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــرأة للعن ـــرض امل ـــدى تع ـــبة مل ـــا بالنس أم

ـــابق ـــا أو يف الس ـــب حالي ـــذا املنص ـــا ه ـــن توليه ـــر ع النظ

ـــيايس  ـــع الس ـــب املوق ـــف حس ـــن للعن ـــث تعرضه ـــن حي ـــتجيبات م ـــن املس ـــا ب ـــا طفيف ـــاك أن تباين ـــن هن ـــد تب  فق

ـــم )2(.  ـــكل رق ـــر الش ـــام يش ـــغلنه وك ـــذي يش ال

/ / )(..

شكل رقم )2(: حالة تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام والسيايس  حسب املنصب/ املوقع الحايل أو السابق

ــة  ــة الئحـ ــغلن مناصـــب منتخبـ ــاء املرشـــحات والـــاليئ يشـ ــكل )2( اىل تصـــدر النسـ فتشـــر النتائـــج وحســـب الشـ

املتعرضـــات للعنـــف تبعـــا للمنصـــب، وبنســـبة مقدارهـــا 72 %، تالهـــن القياديـــات يف القطـــاع العـــام مـــن وزيـــرات 

ـــن  ـــي بأنه ـــا يف القطـــاع التطوع ـــا/ منصب ـــغلن موقع ـــن يش ـــادت 68 % مم ـــام أف ـــبة 69 %، في ـــات، وبنس ســـابقات أو حالي

ـــه مـــن قبـــل القياديـــات والناشـــطات يف اململكـــة. قـــد تعرضـــن للعنـــف. هـــذه النتائـــج تؤكـــد انتشـــار العنـــف والتعـــرض ل

التعرض للعنف حسب املوقع القيادي مفصال

وبدراسة واقع التعرض للعنف حسب املوقع القيادي بالتفصيل

 تؤكـــد النتائـــج  وكـــام يوضـــح الشـــكل رقـــم )3( ان السياســـيات والناشـــطات يف املجـــال العـــام والســـيايس يتعرضـــن 

ـــد شـــغلنه يف الســـابق. ويوضـــح الشـــكل أن  ـــا أو كـــن ق ـــذي يشـــغلنه حالي ـــع ال ـــن بحســـب املوق ـــف بشـــكل متباي للعن

ـــة النســـاء يتعرضـــن للعنـــف عـــى املســـتوى املحـــي )البلدي

ـــاع  ـــتوى القط ـــى مس ـــة ع ـــع قيادي ـــغلن مواق ـــاليت يش ـــاء ال ـــع النس ـــة م ـــرة مقارن ـــى وت ـــكل اع ـــة( بش  املحافظ

العـــام والقطـــاع التطوعـــي وقطـــاع الســـلطة التنفيذيـــة أي الحكومـــة.  
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شكل رقم )3(: التعرض للعنف مفصال حسب  املوقع القيادي الحايل او السابق للمستجيبات 

ـــامن  ـــة ع ـــس أمان ـــاء يف مجل ـــاء االعض ـــن النس ـــبته 80 % م ـــا نس ـــرض م ـــكل اىل تع ـــب الش ـــث وحس ـــج البح ـــر نتائ فتش

ـــن  ـــن النســـاء مم ـــان، و73 % م ـــن الســـيدات االعضـــاء يف الرمل ـــا نســـبته 75 % م ـــا م ـــف، تاله ـــن العن لشـــكل أو اخـــر م

ـــس املحافظـــات.  ـــن العضـــوات يف مجال ـــة ، و70 % م ـــة  أو عضـــوة يف جمعي ـــع رئيس ـــغلن موق يش

ـــبته 44 %  ـــا نس ـــرض م ـــكل تع ـــب الش ـــج وحس ـــن النتائ ـــة فتب ـــة والحكومي ـــية العام ـــع السياس ـــتوى املواق ـــى مس ـــا ع أم

ـــة االدىن  ـــذه الرشيح ـــد ه ـــف، وتع ـــن العن ـــر م ـــكل أو اخ ـــرة لش ـــع وزي ـــغلن موق ـــغلن أو يش ـــن ش ـــتجيبات مم ـــن املس م

ـــن  ـــف م ـــرض للعن ـــبة التع ـــع نس ـــبة م ـــذه النس ـــه ه ـــا. ومبقارن ـــن ارتفاعه ـــم م ـــف بالرغ ـــرض للعن ـــب التع ـــث نس ـــن حي م

ـــا أو االوىل فتشـــكل مـــن تعرضـــن للعنـــف مـــن  ـــات العلي ـــل النســـاء القياديـــات يف القطـــاع العـــام مـــن موظفـــات الفئ قب

ـــبته 67 %.   ـــا نس ـــع م ـــذه املواق ـــغلن ه ـــغلن او يش ـــن ش ـــتيجبات مم املس

ـــام  ـــج وك ـــرت النتائ ـــة فأظه ـــات املهني ـــاء الناشـــطات يف االحـــزاب أو النقاب ـــل النس ـــن قب ـــف م ـــرض للعن ـــا نســـب التع ام

يوضـــح الشـــكل تعـــرض الحزبيـــات للعنـــف بوتـــرة اعـــى وبنســـبة بلغـــت 69 % مقارنـــة مـــع 61 % مـــن املســـتجيبات 

ـــة. ـــة أو العاملي ـــات املهني ـــع يف  النقاب ـــغلن مواق ـــغلن أو يش ـــن ش مم

واظهرت النتائج ايضا تعرض ما نسبته 60 % من الناشطات يف القطاع الحقوقي واملدين. 

مـــن املهـــم فهـــم هـــذه النتائـــج عـــى انهـــا تقديـــرات شـــخصية، وهـــي مهمـــة النهـــا تعكـــس مـــدى وعـــي النســـاء 

ـــي  ـــم الوع ـــا لحج ـــب انعكاس ـــار النس ـــم اعتب ـــا ت ـــوء، اي اذا م ـــذا الض ـــت يف ه ـــن الالف ـــن.  وم ـــع عليه ـــف الواق بالعن

ـــن  ـــع عليه ـــف الواق ـــات بالعن ـــام والســـيايس، مـــدى وعـــي النســـاء عـــى مســـتوى املحافظـــات والبلدي ـــف بشـــكله الع بالعن

ـــدى  ـــان ل ـــة والألم ـــاحة الراح ـــا مس ـــس ايض ـــد تعك ـــا ق ـــة النه ـــر مهم ـــج تعت ـــذه النتائ ـــام ان ه ـــن.  ك ـــامرس ضده وامل

ـــراف  ـــة االع ـــن كلف ـــيايس تتباي ـــع الس ـــب املوق ـــه، فحس ـــن ل ـــذي يتعرض ـــف ال ـــن العن ـــث ع ـــة بالحدي ـــية والقيادي السياس

ـــادة  ـــوري للقي ـــن ايضـــا انعاكســـا لســـيادة النمـــط الذك ـــون التباي ـــد يك ـــا السياســـية. وق ـــف تبعاته ـــف وتختل ـــرض للعن بالتع

ـــة  ـــة عام ـــا أولوي ـــاء وجعله ـــا النس ـــص قضاي ـــض أن تخصي ـــر البع ـــد تعت ـــا ، فق ـــة دون غره ـــع قيادي ـــه يف مواق وهيمنت

هـــي عالمـــة ضعـــف سياســـية أو انهـــا مامرســـة سياســـية غـــر مقبولـــة أو ذات أولويـــة. وعـــى ايـــة حالـــة يتطلـــب 

ـــا  ـــث كونه ـــن حي ـــا م ـــة وماهيته ـــن الحقيق ـــباب التباي ـــى اس ـــوف ع ـــا للوق ـــا اضافي ـــا معمق ـــن بحث ـــذا التباي ـــر ه تفس

ـــغلنه.    ـــذي يش ـــع ال ـــب املوق ـــاء حس ـــيايس للنس ـــع الس ـــن يف الواق ـــي او تباي ـــن يف الوع ـــن تباي ـــال ع ـــر فع تع
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ـــتجيبة،  ـــغله املس ـــذي تش ـــيايس ال ـــع الس ـــب املوق ـــه حس ـــيات وتوزيع ـــه السياس ـــت ل ـــذي تعرض ـــف ال ـــكال العن أش

واملحافظـــة والفـــرة الزمنيـــة للتعـــرض للعنـــف.  

ـــتجيبات  ـــه املس ـــت ل ـــذي تعرض ـــيايس  ال ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــكال العن ـــوص أش ـــا بخص أم

ـــا  ـــه ايض ـــات بان ـــرت البيان ـــد اظه ـــتجيبات(، فق ـــل املس ـــن مجم ـــيدة م ـــف )أي 185 س ـــن للعن ـــدن بتعرضه ـــن أف مم

ـــف نفـــي ولفظـــي وســـيراين وتنمـــر الكـــروين  ـــوع. فبحســـب الشـــكل رقـــم )3( تعرضـــت املســـتجيبات اىل عن منت

ـــايل: ـــكل الت ـــح يف الش ـــع املوض ـــب التوزي ـــك حس وذل

)=n 185 شكل رقم )4(: أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة يف الحياة العامة - )السياسيات ممن تعرضن للعنف

مـــن   % 90 حـــوايل  أن    )4( الشـــكل  فيبـــن 

املســـتجيبات قـــد تعرضـــن لإليـــذاء النفـــي، 

ــي،   ــذاء اللفظـ ــن لإليـ ــد تعرضـ ــن قـ و69 % منهـ

الســـيراين  للعنـــف  تعرضـــن  منهـــن  و63 % 

ـــل  ـــج أن أق ـــرت النتائ ـــروين. واظه ـــر اإللك والتنم

أشـــكال العنـــف انتشـــاراً حســـب مـــا أفـــادت بـــه 

املســـتجيبات قـــد كان العنـــف الجنـــي أو التحـــرش 

ـــه  ـــرض ل ـــب التع ـــت نس ـــدي، اذ بلغ ـــف الجس والعن

17.5 % و7.2 %، عـــى التـــوايل، وكـــام يوضـــح 

الشـــكل )4(. 

ــب  ــف بحسـ ــرض للعنـ ــدى التعـ ــر اىل مـ وبالنظـ

ـــة محافظـــة وان كان  ـــف مل يســـتنث اي ـــج وكـــام يوضـــح الشـــكل رقـــم )5( أن انتشـــار العن ـــد اظهـــرت النتائ املحافظـــة فق

مـــدى انتشـــاره متفاوتـــا حســـب املحافظـــات، وحســـب نـــوع العنـــف املـــامرس. 
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شكل رقم )5(: أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة يف الحياة العامة حسب املحافظة

ـــت العاصمـــة عـــامن أعـــى النســـب مـــن حيـــث انتشـــار العنـــف الجنـــي إذ افـــادت  فكـــام يوضـــح الشـــكل )5( فقـــد احتل

53 % مـــن املســـتجيبات مـــن محافظـــة العاصمـــة ممـــن تعرضـــن للعنـــف تعرضهـــن للعنـــف الجنـــي أو التحـــرش أو 

ـــد  ـــف يف ارب ـــث ان نســـبة شـــيوع هـــذا العن ـــف وبفـــرق شاســـع، حي ـــد ضمـــن هـــذا الشـــكل مـــن العن ـــا ارب ـــزاز، تلته االبت

ـــر  ـــف الســـيراين والتنم ـــار العن ـــع االعـــى يف انتش ـــة املوق ـــت العاصم ـــت 9   %. واحتل ـــد كان ـــادات املســـتجيبات ق ـــق اف وف

ـــوع  ـــن مجم ـــت 32 % م ـــبة بلغ ـــوي بنس ـــي واملعن ـــذاء النف ـــادات، واالي ـــل االف ـــن مجم ـــت 31 % م ـــبة بلغ ـــروين بنس االلك

املســـتجيبات، فيـــام تســـاوت نســـب االشـــارة اىل العنـــف االقتصـــادي أو املـــايل وااليـــذاء اللفظـــي او التهديـــد حيـــث 

ـــث  ـــن حي ـــات م ـــة املحافظ ـــد قامئ ـــدرت إرب ـــتجيبات. وتص ـــوع املس ـــن مجم ـــبة 28 % م ـــى نس ـــكلن ع ـــل كال الش حص

ـــتجيبات.  ـــوع املس ـــن مجم ـــت 23 % م ـــبة بلغ ـــدي وبنس ـــذاء  الجس ـــار االي انتش

ـــف  ـــن للعن ـــن تعرض ـــتيجبات مم ـــا املس ـــت فيه ـــى كان ـــددة الت ـــة املح ـــرات الزمني ـــة الف ـــن الدراس ـــد م ـــذا البع ـــس ه يقي

ـــرض. ـــرة التع ـــب ف ـــف حس ـــن للعن ـــن تعرض ـــتجيبات مم ـــع املس ـــم)6(  توزي ـــكل رق ـــرض الش ـــه. فيع ـــة  ل ـــر عرض أك

12

) :         

…(

شكل رقم )6(: توزيع املستجيبات حسب الفرة التي تعرضن خاللها للعنف يف الفضاء العام والسيايس  

ويوضـــح الشـــكل ان 57 % مـــن املســـتجيبات املتعرضـــات للعنـــف ممـــن يشـــغلن مواقـــع صنـــع قـــرار يف القطـــاع الحكومـــي 

ـــج  ـــرت النتائ ـــام اظه ـــام.  ك ـــة وشـــغلهن للمنصـــب الع ـــف خـــالل مامرســـتهن املهني ـــد تعرضـــن للعن ـــن ق ـــام ك ـــل الع والعم

ـــة مثـــال  ان 56 % منهـــن  قـــد تعرضـــن للعنـــف يف فـــرة محـــددة أي خـــالل  فـــرة ترشـــحهن وادارة حمالتهـــن االنتخابي
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او خـــالل ابـــداء آرائهـــن يف محافـــل أو اجتامعـــات، واكـــدت 14 % منهـــن انهـــن قـــد تعرضـــن للعنـــف خـــالل الســـنة.  

2-1-5 وسائل مامرسة العنف ضد السياسيات وتوزيعها حسب املوقع السيايس للمستجيبة 

ـــام.  ـــل الع ـــالت يف العم ـــيات والفاع ـــد السياس ـــون ض ـــا املعنف ـــي اتبعه ـــائل الت ـــة الوس ـــن الدراس ـــد م ـــذا البع ـــس ه يقي

ـــتوى  ـــذا املس ـــى ه ـــث ع ـــج البح ـــة. نتائ ـــة أو الكروني ـــا وجاهي ـــث كونه ـــن حي ـــائل م ـــذه الوس ـــة ه ـــث يف طبيع ويبح

ـــم )7(. ـــكل رق ـــا الش يوضحه

/

/

شكلرقم  )7( وسائل العنف املستخدمة ضد املرأة يف الحياة العامة

ويوضـــح الشـــكل أن العنـــف الســـيراين قـــد كان اكـــر الوســـائل املســـتخدمة. 

ـــن  ـــف م ـــن للعن ـــف تعرضه ـــن للع ـــاليئ تعرض ـــتجيبات ال ـــن املس ـــادت 55 % م فأف

خـــالل وســـائل ســـيرانية. امـــا مـــن حيـــث وجاهيـــة ومبـــارشة العنـــف فقـــد 

ـــن  ـــي ولك ـــكل وجاه ـــف بش ـــن للعن ـــن تعرضه ـــتجيبات ع ـــن املس ـــرت 48.1 % م ع

غـــر مبـــارش، فيـــام أفـــادت

 43.8 % منهـــن تعرضهـــن للعنـــف وجاهيـــا. أمـــا العنـــف مـــن خـــالل وســـائل االعـــالم 

فقد أفادت 22 % من املستجيبات تعرضهن للعنف باستخدام هذه الوسيلة.  

ـــف  ـــن للعن ـــيلة تعرضه ـــب وس ـــتجيبات حس ـــع املس ـــم )8( توزي ـــكل رق ـــح الش ويوض

ـــغلنه.  ـــذي يش ـــع ال ـــب املوق ـــك حس ـــن ذل وتباي
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/

/ / )(..

شكل رقم )8(: وسائل العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  حسب املنصب/املوقع الحايل أو السابق

ويبـــن الشـــكل اســـتهداف السياســـيات الـــاليئ يشـــغلن مواقـــع منتخبـــة بالعنـــف مـــن خـــالل وســـائل الكرونيـــة 

ـــت  ـــث كان ـــي حي ـــاع التطوع ـــا يف القط ـــغلن موقع ـــن ش ـــتجيبات مم ـــن املس ـــت 62 %، تلته ـــبة بلغ ـــك  بنس ـــيرانية وذل س

ـــا  ـــن يشـــغلن موقع ـــع.  وتصـــدرت املســـتجيبات مم ـــوع مـــن املواق ـــن يشـــغلن هـــذا الن النســـبة 51 % مـــن املســـتجيبات مم

حكوميـــا أو عامـــا نســـب التعـــرض للعنـــف الوجاهـــي غـــر املبـــارش وبنســـبة بلغـــت  47 %، والعنـــف عـــر وســـائل 

االعـــالم وبنســـبة 37 %. 

مامرسو العنف ضد السياسيات، وتوزيعهم تبعا للموقع السيايس للمستجيبة 

ـــن  ـــم )9( تباي ـــكل رق ـــح الش ـــام يوض ـــج وك ـــرت النتائ ـــد اظه ـــيات فق ـــد السياس ـــف ض ـــامريس العن ـــبة مل ـــا بالنس ام

املامرســـن تبعـــا لتبايـــن املوقـــع الســـيايس. فتثبـــت النتائـــج املوضحـــة يف الشـــكل تعـــرض واحـــدة مـــن كل 

ـــل  ـــف مـــن قب ـــة منهـــن تعرضـــن للعن ـــل منافـــس/ة سياســـية، وأن واحـــدة مـــن كل اربع ـــف مـــن قب مســـتجيبتن للعن

ـــة.  ـــن االنتخابي ـــن قواعده ـــخاص ميثلون/ميثل اش

/
//
/
/

/
/

/
/

شكل )9( مصدر العنف ضد املرأة يف الحياة العامة
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ـــد  ـــف ض ـــامريس/ات العن ـــبة مل ـــى نس ـــت أع ـــكل كان ـــح الش ـــام يوض وك

ـــل منافـــس أو منافســـة  ـــة، أي مـــن قب ـــت مـــن ذات الفئ السياســـيات كان

يف االنتخابـــات وبنســـبة بلغـــت 51 %، تالهـــا االشـــخاص ممـــن ينتمـــون/

ـــة  ـــية املتعرض ـــه السياس ـــة لتوج ـــية مخالف ـــات سياس ـــن اىل مجموع ينتم

للعنـــف. وعـــرت 33 % مـــن املســـتجيبات تعرضهـــن للعنـــف الـــذي مـــورس 

ـــن  ـــف م ـــن للعن ـــن تعرضه ـــراد االرسة، و 30 % منه ـــد أف ـــل اح ـــن قب م

قبـــل شـــخص تربطهـــن بهـــم صلـــة قرابـــة أو معرفـــة. أمـــا العنـــف 

ــن  ــحات وممـ ــد املرشـ ــة ضـ ــد االنتخابيـ ــل القواعـ ــن قبـ ــامرس مـ املـ

ـــت 25 % مـــن نســـبة  ـــد بلغ ـــة مـــن املســـتجيبات فق ـــع منتخب يشـــغلن مواق

ـــتجيبات.  املس

وبدراســـة نـــوع املامرســـن/ات للعنـــف حســـب املوقـــع اظهـــرت النتائـــج وكـــام يوضـــح الشـــكل رقـــم )10( تصـــدر 

السياســـيات ممـــن يشـــغلن مواقـــع منتخبـــة  قوائـــم العنـــف تبعـــا لـــكل مصـــدر ومـــامرس. 

   

/ /  / / /

  /

/ //

/

/ / )(..

شكل رقم )10(: مصدر العنف ضد املرأة يف الحياة العامة حسب املوقع/املنصب الذي تشغله

فكـــام يوضـــح الشـــكل كانـــت السياســـيات ممـــن يشـــغلن او شـــغلن مواقـــع منتخبـــة اكـــر عرضـــة للعنـــف املنـــزيل 

واملـــامرس مـــن قبـــل احـــد أفـــراد االرسة، فعـــرت 88 % منهـــن عـــن أن االرسة واحـــد اعضائهـــا قـــد كانـــوا هـــم 

املامرســـن للعنـــف الـــذي تعرضـــن لـــه، فيـــام أفـــادت 56 % منهـــن تعرضهـــن للعنـــف مـــن قبـــل منافـــس يف االنتخابـــات.

ـــغلن  ـــغلن أو ش ـــن يش ـــتجيبات مم ـــن املس ـــادت  78 % م ـــد أف ـــيات، فق ـــن السياس ـــرى م ـــات االخ ـــع الفئ ـــة م  وباملقارن

مواقـــع قياديـــة يف القطـــاع الحكومـــي او العـــام تعرضهـــن للعنـــف االرسي ايضـــا، و39 % منهـــن تعرضهـــن للعنـــف 
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مـــن قبـــل شـــخص مخالـــف لتوجههـــن الســـيايس. أمـــا املصـــدر االعـــى للعنـــف بـــن مـــن يشـــغلن مواقـــع قياديـــة 

ـــون اىل  ـــن ينتم ـــون مم ـــا املعنف ـــت 61 %، تاله ـــبة بلغ ـــل االرسة وبنس ـــن داخ ـــا م ـــد كان ايض ـــي فق ـــاع التطوع يف القط

توجهـــات سياســـية مخالفـــة للمســـتجيبة وبنســـبة بلغـــت 31 %. 

2-2   اآلثار املرتبة عى العنف

ـــذه  ـــن ه ـــتهدفات م ـــيات املس ـــه السياس ـــذي واجهت ـــف ال ـــر العن ـــدى تأث ـــتوى م ـــذا املس ـــى ه ـــة ع ـــتطلعت الدراس اس

ـــكل )11(. ـــح الش ـــام يوض ـــك ك ـــر، وذل ـــذا التأث ـــكل ه ـــة وش الدراس
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شكل 1رقم )11(: مدى التأثر السلبي للعنف يف الفضاء العام والسيايس   ضد املرأة عى الجوانب التالية
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ـــية  ـــن النفس ـــى صحته ـــه ع ـــن ل ـــذي تعرض ـــف ال ـــر العن ـــدن تأث ـــتجيبات أك ـــن املس ـــج أن 92 % م ـــرت النتائ ـــد أظه فق

بدرجـــة كبـــرة أو متوســـطة، بينـــام أشـــار79 % مـــن املســـتجيبات أنـــه أثـــر عـــى عالقاتهـــا املجتمعيـــة، و75 % مـــن 

ـــى  ـــر ع ـــه أث ـــات أن ـــدت أخري ـــا". وأك ـــن أجله ـــل م ـــي أعم ـــة الت ـــى "القضي ـــلباً ع ـــر س ـــف أث ـــدن أن العن ـــتجيبات أك املس

ـــبة 70 %.  ـــخصية بنس ـــة الش الحري

ـــث  ـــد الحدي ـــيايس عن ـــام والس ـــاء يف الفضـــاء الع ـــف ضـــد النس ـــلبي للعن ـــر الس ـــل حـــدة التأث ـــل، تق ـــب املقاب ويف الجان

عـــن الصحـــة الجســـدية للمـــرأة وأدائهـــا يف العمـــل وعالقتهـــا األرسيـــة، حيـــث ياُلحـــظ أن هنـــاك فئـــة مـــن املســـتجيبات 

أكـــدن أن العنـــف مل يؤثـــر إطالقـــاً عـــى الصحـــة الجســـدية وبنســـبة بلغـــت 31 %، وال عـــى عالقاتهـــن األرسيـــة 

ـــام. ـــكل منه ـــبة 28 % ل ـــخصية وبنس ـــن الش وحريته

الوسائل املتبعة يف التبليغ والتحرك ضد العنف

ـــه،  ـــف ومواجهت ـــد العن ـــغ ض ـــيات يف التبلي ـــا السياس ـــي اتبعته ـــائل الت ـــف الوس ـــم )12( مختل ـــكل رق ـــتعرض الش يس

حيـــث تؤكـــد النتائـــج  تـــردد السياســـيات يف التبليـــغ عـــن حـــوادث العنـــف التـــي تعرضـــن لهـــا، ولجوئهـــن لوســـائل 

ـــب ملعالجـــة املوقـــف. غـــر رســـمية أو مؤسســـية يف الغال
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شكلرقم )12(: الوسائل املتبعة يف التبليغ والتحرك ضد العنف

ــوء  ــكل- اللجـ ــح الشـ ــام يوضـ ــتجيبات -وكـ ــل املسـ فتفضـ

ــارب  ــراد االرسة أواالقـ ــن أفـ ــب مـ ــن القريـ اىل محيطهـ

ـــارف، عـــى اللجـــوء اىل الجهـــات املختصـــة والرســـمية  واملع

ـــن  ـــتجيبات أنه ـــن املس ـــث أشـــارت 44.4 % م ـــة، حي والرقابي

ـــاء  ـــوء لألصدق ـــك اللج ـــى ذل ـــن، ت ـــأن اىل عائالته ـــد لج ق

ــط  ــار 16 % فقـ ــام أشـ ــرة )28 %(. بينـ ــم العشـ )31%( ثـ

مـــن املســـتجيبات أنهـــن قـــد لجـــأن اىل الرشطـــة و12 % 

ـــة يف  ـــدات الرقاب ـــط اىل وح ـــاء و4 % فق ـــط اىل القض فق

املؤسســـات ســـواء يف القطـــاع العـــام أو الخـــاص.

قـــد يســـاعدنا يف فهـــم هـــذا الواقـــع مقارنـــة نتائـــج دراســـتنا مـــع نتائـــج دراســـة شـــبكة الرملانيـــات العربيـــات 

للمســـاواة "رائـــدات" يف عـــام 2019، حيـــث أشـــارت 77.8 % مـــن املســـتجيبات لتلـــك الدراســـة إىل أنهـــن قدمـــن 

شـــكاوى/ بالغـــات، أســـفرت 28.7 % منهـــا فقـــط عـــن نتائـــج مـــا. االمـــر الـــذي يدلـــل عـــى أنـــه وبالرغـــم مـــن اســـتعداد 

ـــا مل  ـــن به ـــي تقدم ـــكاوى الت ـــة الش ـــف، اال ان غالبي ـــن للعن ـــال تعرضه ـــكاوى ح ـــم ش ـــتجيبات لتقدي ـــن املس ـــد م العدي

ـــدى  ـــة ل ـــيخ قناع ـــع اىل ترس ـــذا الوض ـــؤدي ه ـــاء. ي ـــالق أو إرض ـــه إىل إغ ـــوب ومل تنت ـــكايف او املطل ـــامم ال ـــق االهت تل

ـــام  ـــاالت، م ـــذه الح ـــل ه ـــريض يف مث ـــكل م ـــا بش ـــرأة حقه ـــن للم ـــد ال تضم ـــة ق ـــات القانوني ـــأن املؤسس ـــيات ب السياس

ـــاء يف  ـــد النس ـــف ض ـــكال العن ـــن أش ـــكل م ـــرض ألي ش ـــد التع ـــات عن ـــذه الجه ـــوء إىل ه ـــبة اللج ـــع نس ـــؤدي إىل تراج ي

ـــل.  ـــرة كبدائ ـــات كاالرسة أو العش ـــن لجه ـــيايس  ولجوئه ـــام والس ـــاء الع الفض

ـــدن  ـــاء يعتم ـــل النس ـــون، وتجع ـــم القان ـــخ حك ـــي ترس ـــبل الت ـــدام الس ـــية وانع ـــع املؤسس ـــى تراج ـــر ع ـــؤرش خط ـــذا م وه

ـــن.  ـــاق حقوقه ـــن واحق ـــة- لنرته ـــب ذكوري ـــي يف الغال ـــة -ه ـــى اطـــر تقليدي ـــم ع ـــكل دائ وبش
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ردود االفعال تجاه العنف 

تتضـــح النتائـــج التـــي توصلنـــا اليهـــا بخصـــوص الـــردد يف اللجـــوء اىل القضـــاء مـــن خـــالل قيـــاس ردود 

االفعـــال العامـــة عنـــد السياســـيات حيـــال تعرضهـــن للعنـــف. فتتبايـــن وكـــام يوضـــح الشـــكل رقـــم )13( ردود 

ـــو  ـــام ه ـــن وك ـــوين. وتب ـــغ قان ـــة وتبلي ـــل، ورد ومتابع ـــن تجاه ـــه  ب ـــن ل ـــذي يتعرض ـــف ال ـــيات للعن ـــال السياس افع

ـــام  ـــام والســـيايس  قل ـــاء يف الفضـــاء الع ـــف ضـــد النس ـــوايت يتعرضـــن للعن ـــاء الل موضـــح يف الشـــكل )13(أن النس

ـــاد  ـــة كاالبتع ـــة دفاعي ـــائل تكيفي ـــادة إىل وس ـــأن يف الع ـــل يلج ـــف، ب ـــتجابة للعن ـــط لالس ـــرار نش ـــذ أي ق ـــررن أخ يق

ـــة .  ـــاة العام ـــن الحي ـــا ع متام
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شكل رقم )13(: آليات التكيف املتبعة بعد تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام والسيايس  

فكـــام يظهـــر الشـــكل قـــررت الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

ـــف املوجـــه  ـــل العن ـــي تجاه ـــتجيبات يف البحـــث الكم املس

ـــن  ضده

ـــط  ـــن فق ـــررت 28 % منه ـــام ق ـــت )68 %(، في وبنســـبة بلغ

ـــح(.  ـــمية أو توضي ـــات رس ـــدار بيان ـــة )كإص ـــرد واملتابع ال

ومـــن الجديـــر ذكـــره أن نســـبة قليلـــة جـــدا مـــن 

ـــي  ـــل االختصـــاص النف ـــأن اىل أه ـــد لج ـــتجيبات  ق املس

ـــا، أن 15  ـــدا، أيض ـــق ج ـــن املقل ـــوين )10 %(. وم أو القان

ـــرر 4 % مـــن املســـتجيبات  ـــام ق ـــا(،  في ـــا أو كلي ـــام )ســـواء جزئي % مـــن املســـتجيبات قـــررن االنســـحاب مـــن املشـــهد الع

ـــي.  ـــل االجتامع ـــائل التواص ـــى وس ـــن ع ـــاء صفحاته الغ

2-3  العنف غر املبارش ضد السياسيات: العنف ضد أرسة وأقارب السياسية 

ـــرأة  ـــى امل ـــر ع ـــة مل يقت ـــاة العام ـــيايس  يف الحي ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــج أن العن ـــفت النتائ كش

ـــكل )14(.  ـــك الش ـــح ذل ـــام يوض ـــا، وك ـــا أيض ـــّس أقاربه ـــل م ـــا، ب لوحده
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شكل رقم )14(: توزيع املستجيبات اللوايت تعرض أحد أقاربهن للعنف

ـــد  ـــن ق ـــد أقاربه ـــأن  أح ـــدن ب ـــتجيبات أف ـــن املس ـــكل أن 28.4 % م ـــة يف الش ـــي املوضح ـــث الكم ـــج البح ـــارت نتائ فأش

ـــي  ـــة، وه ـــة القراب ـــة صل ـــيايس  نتيج ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــكال العن ـــن أش ـــكل م ـــوا اىل ش تعرض

ـــي  ـــام 2019، والت ـــدات" يف ع ـــاواة "رائ ـــات للمس ـــات العربي ـــبكة الرملاني ـــة ش ـــج دراس ـــع نتائ ـــة م ـــة مقارن ـــبة قريب نس

أشـــارت بـــأن نســـبة تعـــرض أي مـــن أفـــراد أرسة املســـتجيبات إىل ضغوطـــات مختلفـــة نتيجـــة العنـــف قـــد بلغـــت %32.3

أما بخصوص اشكال العنف التي تعرض لها األقارب، فهي ايضا متنوعة كام يوضح الشكل رقم )15(. 
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)n=81( أشكال العنف الذي تعرض لها األقارب أو أحد أفراد أرسة املرأة :)شكل رقم )15

ـــتجيبات يف البحـــث الكمـــي  ـــارب املس ـــورة أعـــاله( مـــن أق  إذ تبـــن وفقـــا للدراســـة أن 70 % )مـــن الــــ28.4 % املذك

قـــد تعرضـــوا لإليـــذاء النفـــي، وتعـــرض 68 % اىل اإليـــذاء اللفظـــي و64 % للعنـــف الســـيراين و41 % إىل العنـــف 

ـــدي. ـــذاء الجس ـــرض 15 % إىل اإلي ـــي وتع ـــف الجن ـــارب للعن ـــن األق ـــرض 16 % م ـــد  تع ـــه ق ـــرى بأن ـــادي. ون االقتص

ـــذي  ـــف ال ـــكال العن ـــواع وأش ـــس أن ـــون لنف ـــارب يتعرض ـــف، وأن االق ـــواع العن ـــيوع ذات أن ـــى ش ـــج ع ـــذه النتائ ـــل ه تدل

تتعـــرض لـــه السياســـية والناشـــطة يف الحيـــاة العامـــة. وبشـــكل عـــام، يقـــرن تأثـــر العنـــف عـــى األقـــارب بنـــواة 

ـــذي يســـلط الضـــوء عـــى جنـــس الشـــخص  ـــام والســـيايس  ضـــد املـــرأة وال تعريـــف العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع

املتعـــرض للعنـــف: املـــرأة، ويف هـــذه الحالـــة، تتعـــرض األقـــارب لتبعـــات العنـــف بســـبب صلـــة القرابـــة مـــع املـــرأة 

ـــية.  ـــاة السياس ـــل – يف الحي ـــب بالعم ـــي ترغ ـــة – أو الت العامل
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ـــع  ـــام م ـــكل ع ـــابه ايضـــا وبش ـــم )16( يتش ـــام يوضـــح الشـــكل رق ـــو وك ـــارب فه ـــف عـــى االق ـــر العن ـــث تأث ـــن حي ـــا م أم

ـــف. ـــره عـــى السياســـية والناشـــطة حـــن يتعرضـــن للعن تأث
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شكل رقم )16(: مدى التأثر السلبي للعنف عى األقارب أو أحد أفراد األرسة من وجهة نظر املستجيبة عى النواحي التالية

ـــي املـــرأة عـــن  ـــا بهـــف ثن ـــي تعمـــل السياســـيات ألجله ـــة الت فأشـــد مـــدى لتأثـــر العنـــف ضـــد االقـــارب كان عـــى القضي

ـــة  ـــى القضي ـــف ع ـــر العن ـــت تأث ـــي وصف ـــتجابات الت ـــن االس ـــت 28 % م ـــبة بلغ ـــك بنس ـــا، وذل ـــل ألجله ـــيها أو العم تسيس

ـــد  ـــتجيبات ق ـــف املس ـــن نص ـــر م ـــث أن اك ـــا حي ـــي تالي ـــر النف ـــاء التأث ـــدا. وج ـــرة ج ـــة كب ـــل اىل درج ـــد وص ـــه ق بأن

ـــدا  ـــرة ج ـــة كب ـــتجيبات( أو درج ـــن املس ـــرة )25 % م ـــة كب ـــية اىل درج ـــن النفس ـــف عـــى صحته ـــر العن ـــدن تأث أك

)27 %( مـــن املســـتجيبات. أمـــا اقـــل تأثـــر فقـــد كان عـــى الصحـــة الجســـدية أذ اشـــارت 28 % مـــن املســـتجيبات بتأثـــره 

ـــرة ـــف عـــى صحتهـــن الجســـدية اىل درجـــة كب ـــر العن ـــر جـــدا )بجمـــع نســـبة مـــن أجـــّن بتأث ـــر أو كب بشـــكل كب

 )12 %( ومـــن أجـــن بتأثـــره اىل درجـــة كبـــرة جـــدا )16 %((، مقابـــل 40 % ممـــن أرشن اىل تأثـــره الضعيـــف أو 

ـــالق  ـــى االط ـــر ع ـــدا )10 %(، أو مل يؤث ـــة ج ـــة قليل ـــر اىل درج ـــد اث ـــه ق ـــن بأن ـــن أج ـــب م ـــع نس ـــدا )بجم ـــف ج الضعي

بنســـبة 30 %(. 

ـــا األقـــارب أو أحـــد أفـــراد األرسة نتيجـــة  ـــي اتبعه ـــف والت ـــغ ضـــد العن ـــات التحـــرك والتبلي ويقـــدم الشـــكل رقـــم )17( آلي

تعرضهـــم للعنـــف.

/
//

/
 /

/

شكل )17(: اآلليات التي اتبعها األقارب أو أحد أفراد األرسة يف التحرك والتبليغ نتيجة تعرضهم للعنف
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ـــوء  ـــى اللج ـــائري ع ـــي والعش ـــم العائ ـــوء اىل محيطه ـــوا اللج ـــد فضل ـــارب ق ـــا أن األق ـــام أيض ـــكل ع ـــن وبش ـــد تب  فق

ـــه املســـتجيبات ذاتهـــن. وبشـــكل  ـــذي اتبعت ـــق مـــع النهـــج ال ـــة، وهـــو مـــا يتطاب اىل الجهـــات املختصـــة والرســـمية والرقابي

ـــبة)48 %(،  ـــرة بنس ـــم العش ـــم، ث ـــأوا اىل عائالته ـــد لج ـــن ق ـــتجيبات اىل أن أقاربه ـــن املس ـــار 49 % م ـــد أش ـــق، فق دقي

ـــل  ـــة أق ـــاط مئوي ـــدل 7 نق ـــك مبع ـــة وذل ـــط اىل الرشط ـــم فق ـــأ 9 % منه ـــام لج ـــبة )30 %(. بين ـــاء بنس ـــم األصدق ـــن ث وم

ـــاط  ـــاء )5 نق ـــأوا اىل القض ـــد لج ـــم ق ـــأن أقاربه ـــط ب ـــار 7 % فق ـــام أش ـــة(. ك ـــا إىل الرشط ـــرأة ذاته ـــه امل ـــة بتوج باملقارن

أقـــل عنـــد الحديـــث عـــن املـــرأة( و6 % فقـــط اىل وحـــدات الرقابـــة يف املؤسســـات ســـواء يف القطـــاع العـــام أو 

ـــاص. الخ

ـــج  ـــرت النتائ ـــد أظه ـــف، فق ـــرأة للعن ـــارب امل ـــراد أرسة أو أق ـــد أف ـــرض أح ـــد تع ـــف بع ـــات التكي ـــر اىل آلي ـــد النظ وعن

ـــم  ـــكل رق ـــك الش ـــح ذل ـــارش. ويوض ـــكل مب ـــف بش ـــا للعن ـــد تعرضه ـــرأة عن ـــا امل ـــأت إليه ـــي لج ـــات الت ـــع اآللي ـــاقاً م اتس

 .)18(

/

شكل رقم )18(: آليات التكيف بعد تعرض أحد أفراد أرسة أو أقارب املرأة للعنف

فقـــررت - وكـــام يوضـــح الشـــكل- الغالبيـــة العظمـــى مـــن املتعرضـــن للعنـــف تجاهلـــه )63 %(، وقـــرر 24 % منهـــم 

ـــبة  ـــا أن نس ـــر ايض ـــر بالذك ـــن الجدي ـــات(. وم ـــات وتوضيح ـــدار بيان ـــل اص ـــة )مث ـــرد واملتابع ـــتجيبات- ال ـــب املس -حس

ـــاط اقـــل  ـــام )10 نق ـــم االنســـحاب مـــن املشـــهد الع ـــام قـــرر 5 % منه ـــة جـــدا قـــد لجـــأت اىل املختصـــن )10 %(، في قليل

ـــرأة(.  ـــف امل ـــات تكي ـــورن بآلي ـــا ق إذا م

وتكمـــن أهميـــة هـــذه النتائـــج يف داللتهـــا عـــى ذلـــك التشـــابه الكبـــر يف ســـبل التكيـــف الـــذي تتبعـــه العائـــالت 

واالقـــارب مـــع تلـــك التـــي تتبعهـــا املـــرأة التـــي تتعـــرض للعنـــف بالدرجـــة األوىل، واملشـــكلة هـــي أن العائلـــة هـــي 

ـــاء  ـــوا النس ـــك يك يحض ـــدا وذل ـــم ج ـــتوى األرس مه ـــع مس ـــد رف ـــه، يع ـــرأة، وعلي ـــا امل ـــه له ـــي تتوج ـــرة األوىل الت الدائ

ـــة النفســـية عوضـــا عـــن  ـــي خدمـــات الرعاي ـــة، ويحثوهـــن عـــى تلق ـــة والرقابي عـــى التوجـــه للقضـــاء واملؤسســـات األمني

ـــة.  ـــاة العام ـــن الحي ـــكي م ـــحاب ال ـــل أو االنس التجاه
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اتجاهات املستجيبات نحو التحديات املؤثرة يف مشاركة وفاعلية السياسيات من وجهة نظرهن 

ـــا السياســـيات يف االردن يف  ـــي تواجهه ـــات الت ـــرز التحدي ويســـتعرض الشـــكل )19( أراء املســـتجيبات بخصـــوص أب

ـــر  ـــدى توف ـــل كالدخـــل، وم ـــر عوام ـــة. ويوضـــح الشـــكل تقديرهـــن الث ـــة والفاعل إطـــار مشـــاركتهن السياســـية االمن

الفـــرص القياديـــة والتدريبيـــة، ودرجـــة الفســـاد الســـيايس واملحســـوبية، باالضافـــة اىل عوامـــل تتعلـــق مبـــدى 

ـــب  ـــكل ترتي ـــح الش ـــام يوض ـــة. ك ـــة والفاعل ـــية العادل ـــاركة السياس ـــى املش ـــا ع ـــية وانفتاحه ـــة السياس ـــرر البيئ تح

ـــا.  ـــا واهميته ـــة تأثره ـــب درج ـــتجيبات حس ـــر املس ـــة نظ ـــن وجه ـــل م ـــذه العوام ه

1.0

1.4

25.0

26.0

28.0

37.0

39.0

40.0

45.0

53.0

54.0

57.0

58.0

64.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

 

 /

     …

شكل رقم )19(: أبرز التحديات التي تواجه املرأة يف األردن

ـــرأة  ـــدرة امل ـــة وق ـــن فعالي ـــل م ـــي تقل ـــة والت ـــرأة  االردني ـــا امل ـــي تواجهه ـــات الت ـــرز التحدي ـــؤال اب ـــن س ـــة ع فباإلجاب

عـــى القيـــام بالنشـــاط الســـيايس االمـــن والفعـــال، فقـــد أيـــدت معظـــم املســـتجيبات أن دخـــل املـــرأة يعـــد أبـــرز 

ـــي تســـتطيع املنافســـة عليهـــا  ـــة الت ـــة الفـــرص القيادي ـــي تواجـــه املـــرأة يف األردن وبنســـبة 64 %، ومحدودي ـــات الت التحدي

ـــطة  ـــت 57 %، والواس ـــبة بلغ ـــية بنس ـــاة السياس ـــاركت يف الحي ـــو ش ـــام ل ـــه في ـــذي تواجه ـــف ال ـــت 58 %، والعن ـــبة بلغ بنس

ـــات  ـــاب الحري ـــات غي ـــرز التحدي ـــة( أن أب ـــة ملموس ـــتجيبات )اقلي ـــن املس ـــة م ـــت األقلي ـــام اجاب ـــوبية )54 %(. بين واملحس

ـــر )25 %(.  ـــة التعب ـــدام حري ـــدودة )26 %( انع ـــة مح ـــرص الرقي ـــة )28 %( وف العام

اتجاهات السياسيات نحو أكر الفئات من السياسيات تعرضا للعنف

ـــية  ـــع سياس ـــغلن مواق ـــن يش ـــاء مم ـــات النس ـــر فئ ـــو أك ـــتجيبات نح ـــات املس ـــم )20( اتجاه ـــكل رق ـــتعرض الش يس

ـــكل:  ـــح يف الش ـــو موض ـــام ه ـــن ك ـــاءت اجاباته ـــن. وج ـــة نظره ـــن وجه ـــف م ـــا للعن ـــام تعرض ـــل الع ـــن بالعم ويعمل
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شكل رقم )20(: أكر املواقع/املناصب التي تعد املرأة فيها أكر عرضة للعنف يف الفضاء العام والسيايس  

ـــة، إذ   ـــف مواقعهـــن القيادي ـــث اتفقـــت النســـبة االعـــى مـــن املســـتجيبات عـــى كـــون النســـاء عرضـــة للعنـــف يف مختل حي

ـــاء  ـــل النس ـــن قب ـــغلت م ـــا ش ـــن كونه ـــر ع ـــض النظ ـــع بغ ـــن مواق ـــر" م ـــا ذك ـــع م ـــن "جمي ـــبته 47 % منه ـــا نس ـــارت م اخت

ـــرى وكـــام يشـــر  ـــا ن ـــة فإنن ـــل يف اإلجاب ـــا التفصي ـــدين. وإذا راجعن ـــن، أو باالنتخـــاب، أو مـــن خـــالل التطـــوع امل بالتعي

ـــف تالهـــن السياســـيات ممـــن  ـــات هـــن اكـــر عرضـــة للعن ـــأن املنتخب ـــت 19.8 % ب ـــاد نســـبة بلغ الجـــدول أيضـــا اىل اعتق

ـــت  ـــة وبنســـبة بلغ ـــت 10.3 نقطـــة مئوي ـــك بلغ ـــة عـــى ذل ـــات املوافق ـــارق يف اإلجاب ـــان بف ـــب يف الرمل يشـــغلن موقـــع نائ

ـــود  ـــد تع ـــكل ق ـــا الش ـــي يوضحه ـــة والت ـــة او حزبي ـــع حكومي ـــغلن مواق ـــن يش ـــاء مم ـــة للنس ـــب املتدني ـــل النس 9.6 %. ولع

ـــع.  ـــذه املواق ـــاء أصـــال يف ه ـــدد النس ـــة ع اىل قل

اتجاهات املستجيبات نحو اسباب العنف ومامرسيه

العادات والتقاليد وتأثرها

ـــى حجـــم وفعاليـــة  ـــادات والتقاليـــد ع ـــر الع ـــول أث ـــؤاال ح ـــح الشـــكل )21( س ـــام يوض ـــت الدراســـة وك وخصص

مشـــاركة املـــراة السياســـية

ـــاركة  ـــة ومش ـــى فعالي ـــد ع ـــادات والتقالي ـــر الع ـــلبية تأث ـــرت بس ـــد أق ـــة ق ـــم أن االغلبي ـــت اآلراء يرغ ـــا تفاوت  وهن

ـــية. ـــاء السياس النس

/

شكل رقم )21(: أثر العادات والتقاليد واألعراف السائدة عى مستوى وشكل العنف ضد املرأة يف الحياة العامة
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ـــد  ـــف ض ـــق بالعن ـــام يتعل ـــد في ـــادات والتقالي ـــلبي للع ـــر الس ـــاد بالتأث ـــدى االعتق ـــكل م ـــب الش ـــة وحس ـــف الدراس فتكش

النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  ضـــد املـــرأة يف الحيـــاة العامـــة، ولـــه أشـــارت الغالبيـــة العظمـــى مـــن املســـتجيبات 

ـــام  ـــا( 20.7 %، في ـــرا ايجابي ـــد تأث ـــادات والتقالي ـــّن أن للع ـــن رأي ـــة )اي م ـــبة املقابل ـــت النس ـــام بلغ ـــبة )68.8 %(، في وبنس

ـــا عـــى اإلطـــالق. ـــر له ـــأن ال تأث ـــن ب ـــدت 5.6 % منه اعتق

ومبقارنـــة نتائجنـــا بنتائـــج الدراســـات األخـــرى مثـــل الدراســـة التـــي نفذهـــا مركـــز قلعـــة الكـــرك بالتعـــاون مـــع 

ـــحات يف  ـــم املرش ـــا اىل أن معظ ـــة أيض ـــك الدراس ـــارت تل ـــث اش ـــا حي ـــرى توافق ـــا ن ـــرت، فإنن ـــش اي ـــة فريدري مؤسس

ـــأن أن العوامـــل العشـــائرية تلعـــب  ـــات 2016 ممـــن تعرضـــن للعنـــف يف الفضـــاء العـــام والســـيايس   قـــد أكـــدن ب انتخاب

ـــر.  ـــح ذك ـــح مرش ـــحة لصال ـــش املرش دوًرا يف تهمي

مامرسو العنف

تســـتعرض نتائـــج البحـــث الكمـــي عـــى هـــذا املســـتوى اتجاهـــات املســـتجيبات عـــى أســـئلة تتضمـــن مصـــدر 

العنـــف وجنـــس مامرســـيه

 واسباب مامرستهن/م للعنف من وجهة نظر املستجيبات. 

مصدر العنف 

ـــف  ـــة للعن ـــات املرتكب ـــر األشـــخاص أو املجموع ـــؤال أك ـــج البحـــث بخصـــوص س ـــم )22( نتائ ـــكل رق ـــتعرض الش يس

ضـــد املـــرأة. اذ تـــم ســـؤال املســـتجيبات يف البحـــث الكمـــي عـــن مجموعـــة مـــن األشـــخاص واملجموعـــات املختلفـــة 

ـــف ضدهـــا ـــي ترتكـــب العن الت

وجاءت ردودهن موزعة كالتايل:

 /

/

 ً    

شكل رقم )22(: مدى ارتكاب األشخاص أو املجموعات التالية العنف ضد املرأة يف الحياة العامة
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فتبـــن أن نســـب مرتكبـــي العنـــف ترتفـــع عنـــد املخالفـــن للمـــرأة باملواقـــف السياســـية، حيـــث أشـــارت مـــا نســـبته 

ـــات.  ـــن يف االنتخاب ـــن له ـــوا منافس ـــن كان ـــف بحقه ـــب العن ـــن يرتك ـــر م ـــأن أك ـــن ب ـــتجيبات اعتقاده ـــن املس 45 % م

ـــون  ـــا املعنِّف ـــرؤى. أم ـــية وال ـــف السياس ـــة يف املواق ـــات مخالف ـــن مجموع ـــخاص م ـــون شخص/أش ـــد يك ـــه ق وأرشن أن

مـــن أفـــراد األرسة أو العشـــرة فقـــد كانـــوا بنســـبة أقـــل. فأكـــدت واحـــدة مـــن كل اربعـــة مســـتجيبات ) 25 % مـــن 

ـــام  ـــرة، في ـــة كب ـــرة اىل درج ـــل االرسة او العش ـــن داخ ـــو م ـــب ه ـــف يف الغال ـــدر العن ـــا أن مص ـــتجيبات( اعتقاده املس

ـــرة جـــدا.   ـــراد االرسة أو العشـــرة اىل درجـــة كب ـــف هـــو مـــن أف ـــط اعتقادهـــن أن مـــامرس العن ـــن فق ـــدت 15 % منه اك

ـــة أو  ـــرأة االنتخابي ـــدة امل ـــن قاع ـــات م ـــخاص أو املجموع ـــن األش ـــث ع ـــد الحدي ـــه عن ـــي أن ـــث الكم ـــج البح ـــر نتائ وتش

ـــوس.  ـــد ملم ـــن إىل ح ـــل، لك ـــرأة تق ـــد امل ـــف ض ـــم للعن ـــب ارتكابه ـــإن نس ـــاطها، ف ـــل أو نش ـــا يف العم زمالئه

أسباب عنف الرجال تجاه النساء

ـــة  ـــن وجه ـــرأة م ـــف ضـــد امل ـــكاب الرجـــل العن ـــود الرت ـــي تع ـــرز األســـباب الت ـــي أن أب ـــج البحـــث الكم أشـــارت نتائ

نظـــر املســـتجيبات ال تنطـــوي يف الغالـــب عـــى أســـباب مهنيـــة وإمنـــا تعكـــس معتقـــدات اجتامعيـــة تقليديـــة 

ـــايل:   ـــم )23( كالت ـــكل رق ـــح الش ـــج يوض ـــذه النتائ ـــة. ه ـــة ذكوري وهيمن

 /

شكل 22: أسباب مامرسة بعض الرجال العنف ضد املرأة يف الحياة العامة

ـــرز ســـببن وراء هـــذا العنـــف هـــام االتجاهـــات  فكـــام يشـــر الشـــكل اتفقـــت أكـــر مـــن نصـــف املســـتجيبات عـــى أن أب

ـــال  ـــل الرج ـــة وتقب ـــدم رغب ـــدي(، وع ـــدور التقلي ـــن )ال ـــاص به ـــاء الخ ـــاء يف الفض ـــاء النس ـــوب بق ـــن بوج ـــي تؤم الت

ـــبته 46 %  ـــا نس ـــت م ـــث اتفق ـــرى، حي ـــباب أخ ـــرزت أس ـــام. وب ـــكل منه ـــت 51 % ل ـــبة بلغ ـــرأة، وبنس ـــام امل ـــارة أم للخس

ـــة  ـــف، باإلضاف ـــف وراء هـــذا العن ـــا يق ـــن املشـــاركة السياســـية هـــي م ـــرأة م ـــع امل ـــة مبن ـــن املســـتجيبات عـــى أن الرغب م

ـــام  ـــيايس الع ـــاط الس ـــو اإلحب ـــدره ه ـــط )44 %(، وأن مص ـــور فق ـــال للذك ـــي مج ـــة ه ـــأن السياس ـــاد ب ـــار االعتق اىل انتش

ـــبة   ـــلطة وبنس ـــرأة يف الس ـــن امل ـــل م ـــوف الرج ـــبته )41 %(، أو خ ـــا نس ـــاً مب ـــياً واجتامعي ـــش سياس ـــعور بالتهمي والش

  .)% 41(
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عنف النساء تجاه النساء

ـــاء،  ـــد النس ـــاء ض ـــه النس ـــذي تركب ـــيا وال ـــامرس سياس ـــف امل ـــباب العن ـــو اس ـــتجيبات نح ـــات املس ـــاس اتجاه ـــا قي أم

ـــي:  ـــا ي ـــم )24( م ـــكل رق ـــتعرضها الش ـــي يس ـــج الت ـــت النتائ ـــد اوضح فق

 /

شكل )24(: أسباب مامرسة بعض النساء العنف ضد املرأة يف الحياة العامة

فتكشـــف النتائـــج وكـــام يشـــر الشـــكل اىل اتفـــاق 57 % مـــن املســـتجيبات عـــى أن أبـــرز ســـبب يقـــف وراء عنـــف النســـاء 

ـــن  ـــاء بأنه ـــض النس ـــعور بع ـــاله ش ـــة، ت ـــرص القيادي ـــدا الف ـــاء وتحدي ـــام النس ـــرص أم ـــة الف ـــو محدودي ـــاء ه ـــد النس ض

ـــاء النســـاء  ـــن بوجـــوب بق ـــي تؤم ـــاله االتجاهـــات الت ـــة بنســـبة 56 %، ت ـــاة العام ـــة باملشـــاركة يف الحي ـــدرة ودراي ـــر ق أك

ـــا، وهـــذا  يف الفضـــاء الخـــاص بنســـبة 33 %. وباملجمـــل، فـــإن هـــذه األســـباب تشـــر إىل أن التنافـــس يلعـــب دورا محوري

ـــدرة وشـــح الفـــرص. ـــه يشـــر إىل ن ـــن، ومـــن منحـــى آخـــر فإن ـــر إيجـــايب يف منحـــى مع أم
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قناعات السياسيات حول العنف املوجه ضدهن 

ـــيات  ـــد السياس ـــف ض ـــرق للعن ـــي تتط ـــوالت الت ـــن املق ـــة م ـــول مجموع ـــتجيبات ح ـــكل )25( ردود املس ـــح الش يوض

ـــارات  ـــا. فقـــد ســـئلت املســـتجيبات حـــول إذا مـــا كـــن يوافقـــن عـــى العب ـــس مـــدى اتفاقهـــن أو اختالفهـــن معه وتقي

ـــة: التالي

ـــل 	  ـــة أو العم ـــاة العام ـــرأة يف الحي ـــاركة امل ـــع مش ـــض يف تراج ـــدى البع ـــة ل ـــدات الديني ـــض املعتق ـــاهم بع تس

ـــيايس الس

ال تشارك املرأة يف العمل العام و/أو الحياة السياسية نتيجة الخوف من التعرض اىل العنف	 

املوقف الرافض لقانون الجرائم اإللكرونية	 

 يقلل من لجوء املرأة إىل القضاء 	 

ليس لدينا قوانن كافية ملنع والحد من العنف ضد املرأة الناشطة يف الحياة العامة	 

االتجاهـــات املجتمعيـــة الرافضـــة للمســـاواة بـــن الجنســـن تـــؤدي اىل العنـــف يف العمـــل العـــام والحيـــاة 	 

السياســـية

تطبيق القوانن هو التحدي وليس ضعف القوانن وحرية التعبر وعقوبات مامرسو العنف	 

ينتج العنف ضد املرأة يف الحياة العامة نتيجة التنافس االنتخايب السلبي	 

تؤدي هشاشة املنظومة الدميوقراطية إىل انتشار العنف ضد املرأة يف الحياة العامة	 

ـــاء 	  ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــار العن ـــؤدي اىل انتش ـــر ي ـــرأي اآلخ ـــرام ال ـــدم اح ـــة وع ـــة التعددي ـــاب ثقاف غي

ـــة ـــاة العام ـــيايس  يف الحي ـــام والس الع

ـــاة 	  ـــيايس  يف الحي ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــار العن ـــن إىل انتش ـــن الجنس ـــز ب ـــؤدي التميي ي

ـــة العام

ـــرت 	  ـــة إذا اعت ـــاة العام ـــيايس  يف الحي ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــطة العن ـــرأة الناش ـــه امل تواج

أنهـــا تعمـــل ضـــد التقاليـــد والعـــادات املجتمعية 

حيث جاءت الردود موزعة حسب الشكل كالتايل:  

…

/…

…

…

…

…

…

…

 ً   

شكل رقم )25(: توزيع مدى موافقة املستجيبات عى العبارات التالية
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فكـــام يوضـــح الشـــكل وافقـــت غالبيـــة 

ــرأة  ــه املـ ــارة "تواجـ ــى عبـ ــتجيبات عـ املسـ

الناشـــطة العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء 

العامـــة  الحيـــاة  يف  والســـيايس   العـــام 

إذا اعتـــرت أنهـــا تعمـــل ضـــد التقاليـــد 

ـــي  ـــت ثلث ـــبة قارب ـــة" وبنس ـــادات املجتمعي والع

العينـــة )69.5 %( ، مبعنـــى أن السياســـيات 

ـــية وان  ـــتهن السياس ـــات لحـــدود مامرس واعي

ـــد  ـــب تع ـــة يف الغال ـــد االبوي ـــادات والتقالي الع

ـــن  ـــه يف عمليه ـــا يتجنبن ـــرا وتابوه ـــا احم خط

ــي  ــرى التـ ــارات االخـ ــا العبـ ــيايس.  أمـ السـ

ـــد  ـــف ض ـــار العن ـــن إىل انتش ـــن الجنس ـــز ب ـــؤدي التميي ـــت "  ي ـــد كان ـــر فق ـــكل كب ـــتجيبات وبش ـــا املس ـــت عليه وافق

ـــة  ـــاب ثقاف ـــارة "غي ـــا عب ـــت )69.3 %(، تلته ـــبة بلغ ـــة"، وبنس ـــاة العام ـــيايس  يف الحي ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض النس

ـــيايس  يف  ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــار العن ـــؤدي اىل انتش ـــر ي ـــرأي اآلخ ـــرام ال ـــدم اح ـــة وع التعددي

ـــار  ـــة إىل انتش ـــة الدميوقراطي ـــة املنظوم ـــؤدي هشاش ـــارة " ت ـــم عب ـــن ث ـــت )67.7 %(، وم ـــبة بلغ ـــة" وبنس ـــاة العام الحي

ـــل  ـــاق أق ـــب اتف ـــهدت نس ـــي ش ـــارات الت ـــا العب ـــت  )64.7 %(. أم ـــبة بلغ ـــة"، وبنس ـــاة العام ـــرأة يف الحي ـــد امل ـــف ض العن

ـــة أو  ـــاة العام ـــرأة يف الحي ـــاركة امل ـــع مش ـــض يف تراج ـــدى البع ـــة ل ـــدات الديني ـــض املعتق ـــاهم بع ـــارة "تس ـــت عب فكان

ـــاة السياســـية نتيجـــة الخـــوف مـــن  ـــارة " "ال تشـــارك املـــرأة يف العمـــل العـــام و/أو الحي العمـــل الســـيايس" وبنســـبة   وعب

ـــى  ـــتجيبات، مبعن ـــن املس ـــا )38.8 %( م ـــت عليه ـــد وافق ـــه فق ـــون أو غياب ـــر القان ـــارة تأث ـــا عب ـــف". أم ـــرض اىل العن التع

ـــامرس والشـــائع يف املجـــال  ـــز امل ـــد والتميي ـــل ســـطوة التقالي ـــل عـــى مشـــاركتهن السياســـية مقاب ـــا اق ـــن أثره ـــن يري أنه

العـــام.  

دور اإلعـــام ومواقـــع التواصـــل االجتاعـــي يف العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء 

العـــام والســـيايس  ضـــد املـــرأة

ـــل  ـــائل التواص ـــه وس ـــالم وتلعب ـــه االع ـــذي يلعب ـــدور ال ـــول ال ـــتجيبات ح ـــم اراء املس ـــذا القس ـــج يف ه ـــتعرض النتائ تس

ـــكل  ـــتعرضة يف الش ـــج املس ـــر النتائ ـــام تظه ـــح وك ـــيات يف االردن، ويتض ـــد السياس ـــامرس ض ـــف امل ـــي يف العن االجتامع

)26( ان بعـــض املســـتجيبات تتفـــق مـــع وجـــود اثـــر ســـلبي مبـــارش لإلعـــالم ووســـائل التواصـــل عـــى مامرســـتهن 

ـــر.  ـــك االث ـــارشة ذل ـــن مب ـــن اليري ـــة منه ـــع ان الغالبي ـــام، م ـــن الع ـــية وعمله السياس
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شكل رقم )26(: توزيع التأثر السلبي ملواقع التواصل االجتامعي عى املرأة يف الحياة العامة

فـــرى وكـــام يوضـــح الشـــكل أن 64.5 % مـــن املســـتجيبات ان ليـــس لإلعـــالم ووســـائل التواصـــل االجتامعـــي اثـــر مبـــارش 

ـــرا  ـــه اث ـــوايل 29 % أن ل ـــام رأت ح ـــة في ـــن وفاعلي ـــية بأم ـــاركتهن السياس ـــن مش ـــد م ـــرا يف الح ـــب دورا كب ـــه مل يلع وأن

ـــارشا. ســـلبيا ومب

ـــام  ـــي وك ـــا ي ـــرى م ـــا ن ـــة فإنن ـــات يف اململك ـــى املحافظ ـــتجيبات ع ـــوزع املس ـــب ت ـــر حس ـــذا االث ـــدى ه ـــاس م  وبقي

يوضـــح الشـــكل )27(: 

شكل رقم )27(: توزيع التأثر السلبي ملواقع التواصل االجتامعي عى املرأة يف الحياة العامة حسب املحافظة

أن املســـتجيبات مـــن العاصمـــة عـــامن قـــد انقســـمن بـــن مـــن تعتقـــد بـــأن لإلعـــالم والتواصـــل االجتامعـــي اثـــرا 

مبـــارشا ودورا كبـــرا بنســـبة 33 % وبـــن مـــن اعتقـــدن ان ال تأثـــر لهـــا وبنســـبة بلغـــت 35 %. وتعـــد النتائـــج مـــن 

ـــالم او  ـــر لإلع ـــدن أن ال أث ـــن يعتق ـــب م ـــاع نس ـــل ارتف ـــامم، ولع ـــرة لالهت ـــدد مث ـــذا الص ـــرق به ـــرك واملف ـــاء والك الزرق

ـــاب  ـــة عـــن غي ـــرق( ناجم ـــرك واملف ـــن الك ـــكل م ـــاء، و7 % ل ـــت )10 % يف الزرق ـــي بلغ وســـائل التواصـــل االجتامعـــي والت

ـــا.  ـــالم عليه ـــز االع ـــن تركي ـــال م ـــق أص ـــذه املناط ه

كـــام اظهـــرت النتائـــج اعـــامر النســـاء املســـتهدفات بالعنـــف املوجـــه عـــر االعـــالم ووســـائل التواصـــل االجتامعـــي. 

فغالبيـــة املســـتجيبات ممـــن أجـــن بنعـــم زادت اعامرهـــن 35 عامـــا وكـــام يوضـــح الشـــكل )28(. 
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شكل رقم )28(: توزيع التأثر السلبي ملواقع التواصل االجتامعي عى املرأة يف الحياة العامة حسب الفئة العمرية

ـــج الدراســـة وكـــام يوضـــح الشـــكل  امـــا مســـبب العنـــف فقـــد كان ايضـــا محـــط بحـــث يف هـــذه الدراســـة. واظهـــرت نتائ

رقـــم )29(  تركـــزت يف فئتـــن هـــام: العنـــف مـــن قبـــل اعالمي/يـــة، أومـــن قبـــل ناشـــط/ة يف مواقـــع التواصـــل 

ـــايل:  ـــكل الت ـــي، وبالش االجتامع

/

//

/

شكل رقم )29(: درجة التعرض للعنف يف الفضاء العام والسيايس  من قبل األشخاص أو املجموعات املختلفة
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ــا  ــكل أن مـ ــن الشـ ــرى مـ ــام نـ ــج وكـ ــر اىل النتائـ فالنظـ

مجموعـــه 53 % مـــن املســـتجيبات اكـــدن التعـــرض للعنـــف 

ــة  ــن درجـ ــاوت بـ ــكل تفـ ــن/ات بشـ ــل االعالميـ ــن قبـ مـ

ـــن  ـــن وافق ـــت 14 % مم ـــب بلغ ـــدا وبنس ـــرة ج ـــط وكب متوس

عـــى تعرضهـــن للعنـــف مـــن قبـــل اعالمـــي/ة بشـــمل 

متوســـط، و17 % بدرجـــة كبـــرة، و%22 بدرجـــة كبـــرة 

جـــدا.

بـــأن  املســـتجيبات  مـــن   % 65 مجموعـــه  مـــا  وأفـــاد 

ـــة  ـــق الدرجـــات التفصيلي ـــك وف ـــبباته/يه، وذل ـــف ومس ـــوا/ّن مصـــدر العن ـــد كان ـــائل التواصـــل ق الناشـــطن/ات عـــى وس

ـــرة  ـــة كب ـــرة، و21 % بدرج ـــة كب ـــرا بدرج ـــه مؤث ـــط، 24 % رأين ـــكل متوس ـــطن/ات بش ـــر الناش ـــن تأث ـــة: 20 % رأي التالي

جـــدا. 

تغطية االعالم لقضايا النساء ومشاركة السياسيات يف االعالم 

أشـــارت املشـــاركات يف البحـــث الكمـــي إىل أن اإلعـــالم مييـــز ضـــد املـــرأة إذا مـــا تحدثنـــا عـــن التغطيـــة اإلعالميـــة 

ـــام إذا كان  ـــن في ـــق برأيه ـــام يتعل ـــتجيبات فب ـــكل )30( ردود املس ـــح الش ـــي، ويوض ـــوع االجتامع ـــور الن ـــن منظ م

ـــايل:  ـــة كالت ـــات موزع ـــاءت االجاب ـــاء. وج ـــزا ضـــد النس ـــالم ممي االع

 /

شكل رقم )30(: توزيع الفرق يف تغطية اإلعالم للحياة السياسية للرجل واملرأة

ـــن  ـــالم م ـــة اإلع ـــا يف تغطي ـــاك فرق ـــدن أن هن ـــد اك ـــتجيبات ق ـــن املس ـــن 71 % م ـــر م ـــكل أن أك ـــب الش ـــرى وحس ن

ـــة واملقابـــالت  ـــة املتعلقـــة بالنـــوع االجتامعـــي. وهـــذا الفـــرق ملمـــوس باســـتضافة العديـــد مـــن الرامـــج التلفزيوني الناحي

ـــاء  ـــل النس ـــب او تجاه ـــة وتجن ـــة معين ـــول قضي ـــراء ح ـــم خ ـــى انه ـــم ع ـــاء وتقدميه ـــن النس ـــر م ـــاال اك ـــة رج الصحفي

ممـــن يحملـــن ذات الخـــرة أو عـــى مقـــدرة مكافئـــة مـــن التحليـــل والتحـــدث بطالقـــة ومنطـــق حـــول موضـــوع أو 

ـــام.  ـــأن ع ش
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أمـــا مـــن حيـــث شـــكل الفـــرق فقـــد اكـــدت املســـتجيبات أنـــه يتجـــى يف الكـــم والنـــوع وكـــام يتضـــح مـــن خـــالل 

الشـــكل رقـــم )31(. 

            /

شكل رقم )31(: توزيع نوع الفرق يف التغطية اإلعالمية - )من اللوايت أفدن أن هناك فرق يف تغطية اإلعالم بن املرأة والرجل يف 

) n =202 الحياة العامة

ـــد أشـــارَت  ـــم  )31(، فق ـــام يشـــر الشـــكل رق فك

ـــذا  ـــتجيبات اىل أن ه ـــن املس ـــبته 57 % م ـــا نس م

ــو فـــرق نوعـــي مـــن  ــة هـ الفـــرق يف التغطيـ

ناحيـــة طريقـــة وأســـلوب التغطيـــة والتحليـــل، 

ــرق  ــارت 40 % منهـــن  إىل أنـــه فـ فيـــام اشـ

ــة  ــواد االعالميـ ــدد املـ ــة عـ ــن ناحيـ ــي مـ كمـ

املشـــمولة بالتغطيـــة.

ــر  ــتجيبات ألثـ ــر املسـ ــث تقديـ ــن حيـ ــا مـ أمـ

ـــت  ـــد تفاوت ـــة  فق ـــة االعالمي ـــز يف التغطي التحي

اجاباتهـــن وإن تركـــزت يف الغالـــب يف تأتـــر 

ذلـــك التحيـــز عـــى عمـــل املـــراة العـــام 

ومشـــاركتها السياســـية ، وكـــام يوضـــح الشـــكل 

ــم )32(:  رقـ
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شكل )32(: تأثر التغطية اإلعالمية عى مشاركة املرأة يف الحياة العامة )الحياة السياسية(

فكـــام يوضـــح الشـــكل تؤمـــن السياســـيات يف االردن بـــأن لالعـــالم اثـــر يف تعزيـــز أو تحديـــد شـــكل وحجـــم مشـــاركتهن 

ـــة  ـــة غـــر متييزي ـــت التغطي ـــر االعـــالم االيجـــايب اذا مـــا كان العامـــة والسياســـية، فأكـــدت مـــا نســـبته 45.7 % منهـــن تأث

ـــا وصـــورة النســـاء. ووافقـــت 41.1 % منهـــن عـــى  ـــارش وواعـــي عـــى قضاي ـــزة للرجـــال، او إذا ركـــزت بشـــكل مب أو متحي

ـــزا ضـــد النســـاء.  ـــر االعـــالم الســـلبي اذا كان متحي اث

الفصل الرابع : نتائج البحث النوعي

أوال: مفهـــوم العنـــف ضـــد املـــرأة يف الفضـــاء الســـيايس والعـــام األردين، أشـــكاله، 

ـــه ـــد من ـــة والح ـــرق الوقاي ـــاره وط اث

ـــك                 اســـتخدمت هـــذه الدراســـة املقابـــالت وجامعـــات النقـــاش املركـــزة كأدوات للبحـــث وبشـــكل معمـــق يف تل

ـــام والســـائد  ـــا بتعمـــق، وهـــي التعـــرف عـــى الفهـــم الع ـــي مل يســـمح البحـــث الكمـــي بفحصه ـــاد مـــن الدراســـة والت االبع

للعنـــف ضـــد املـــرأة يف الحيـــاة العامـــة والسياســـية يف االردن وكـــام تـــراه ويـــراه السياســـيات/ون، واظهـــار انـــواع 

ـــاره  ـــل اث ـــة، شـــهادات وأراء، وتحلي العنـــف املـــامرس ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام مـــن خـــالل اســـتعراض تجـــارب حي

ـــاة  ـــاء يف الحي ـــد النس ـــف ض ـــدي للعن ـــة والتص ـــائل الوقاي ـــة وس ـــم نجاع ـــم تقيي ـــن ث ـــكالها، وم ـــرف اىل اش ـــد التع بع

ـــام.   ـــاء الع ـــطات/ين يف الفض ـــين/ات والناش ـــر السياس ـــة نظ ـــن وجه ـــة م العام

العنف ضد املرأة يف الحياة العامة والسياسية مفهومه ومدى انتشاره:

ـــاة العامـــة مألوفـــاً لـــدى جميـــع املشـــاركن/ات يف الدراســـة وعـــى اختـــالف  بـــدى مفهـــوم العنـــف ضـــد املـــرأة يف الحي

ـــة  ـــة أو كنشطاء/ناشـــطات. كـــام اتفـــق املشـــاركون/ات يف الدراســـة النوعي خلفياتهـــم/ن ســـواء كانـــت سياســـية أو إعالمي

ـــة أم  ـــت ريفي ـــاء كان ـــي س ـــع املح ـــة املجتم ـــة أو طبيع ـــن املحافظ ـــر ع ـــض النظ ـــة بغ ـــا يف اململك ـــاره جغرافي ـــى انتش ع

ـــداوة.  ـــع الب ـــا طاب ـــب عليه ـــة، أو يغل حري

وعند تحليل آراء املشاركن/ات يف الدراسة بخصوص املفهوم، برز ما يي:

ـــع املشـــاركن/ات يف الدراســـة )سياســـين/ات، إعالميـــن/ات، نشـــطاء/ كان هنـــاك وبشـــكل عـــام توافـــٌق بـــن آراء جمي
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ـــراء  ـــلوك أو أي اج ـــاره “أي س ـــى اعتب ـــام ع ـــيايس والع ـــاء الس ـــرأة يف الفض ـــد امل ـــف ض ـــوم العن ـــول مفه ـــطات( ح ناش

ـــر  ـــة،  و"يح ـــاة العام ـــرأة يف الحي ـــاركة امل ـــن مش ـــد م ـــى يح ـــيص أو حت ـــع ويق ـــق ومين ـــأنه أن يعي ـــن ش ـــاط م أو نش

ـــاء"،  ـــن والقض ـــرة كاألم ـــع املؤث ـــك املواق ـــن تل ـــا ع ـــرار ويقصيه ـــع الق ـــع وصن ـــن الترشي ـــدة ع ـــع البعي ـــا يف املواق وجوده

ـــايس".  ـــدور أس ـــس ب ـــٌي ولي ـــوي أو تجمي ـــيايس ثان ـــام والس ـــا الع ـــر أن دوره أو "يعت

وبالنظـــر اىل مفهـــوم العنـــف ضـــد املـــرأة يف الفضـــاء الســـيايس والعـــام بنـــاًء عـــى خلفيـــات املشـــاركن/ات يف الدراســـة 

ـــن أن السياســـين/ات دون غرهـــم/ن مـــن املشـــاركن/ات ينظـــرن/ون  ـــد تب ـــة، نشـــطاء(، فق ـــة )سياســـية، إعالمي العملي

ـــن  ـــي م ـــان "محم ـــض االحي ـــه يف بع ـــّن أن ـــام رأي ـــوري، ك ـــي الذك ـــر املجتمع ـــن الفك ـــتََمد م ـــه "أذى ُمس ـــى أن ـــف ع للعن

ـــاء  ـــة للنس ـــدين مســـتوى املشـــاركة االقتصادي ـــزى ايضـــا اىل ت ـــه "يع ـــه"، وأن ـــوم بردع ـــون ال يق ـــون أو أن القان ـــل القان قب

واعتـــامد النســـاء اقتصاديـــا، مبعنـــى كونهـــن غـــر مســـتقالت". أمـــا اإلعالميـــن/ات والنشـــطاء/ الناشـــطات فقـــد 

ـــوع االجتامعـــي  ـــي عـــى الن ـــز مبن ـــاة العامـــة مـــا هـــو اال "متيي ـــف يف اإلطـــار الســـيايس والحي توافقـــن/وا عـــى أن العن

ـــرى  ـــه ت ـــبابه ودوافع ـــوص اس ـــرة". وبخص ـــب املؤث ـــع واملناص ـــرأة يف املواق ـــد امل ـــض لتواج ـــه رف ـــل"، و"أن ـــح الرج ولصال

ـــل  ـــن قب ـــاند م ـــامرس ومس ـــه "م ـــد("، وان ـــادات وتقالي ـــة )ع ـــة التقليدي ـــن الثقاف ـــتََمد م ـــف "ُمس ـــذا العن ـــة أن ه ذات الفئ

اإلعـــالم ومواقـــع التواصـــل االجتامعـــي" بهـــدف "تهميـــش املـــرأة أو التنمـــر عليهـــا ونقـــد شـــخصها وخصوصيـــات 

ـــا". حياته

ـــوع االجتامعـــي للمشاركات/املشـــاركن يف الدراســـة.  وتفـــاوت تعريـــف العنـــف يف الفضـــاء العـــام والســـيايس حســـب الن

ـــٌز مبنـــٌي عـــى اســـاس الجنـــس   فاعتـــر الرجـــال مـــن السياســـين واالعالميـــن والناشـــطن يف الفضـــاء العـــام أن "متيي

ضـــد املـــرأة مســـتند اىل ثقافـــة ذكوريـــة تطبعـــه وتجعلـــه عاديـــا"، كـــام تشـــجع عليـــه "بيئـــة ترشيعيـــة ال تعرِّفـــه وال 

تجرمـــه حتـــى االن".  أمـــا النســـاء السياســـيات واالعالميـــات والنشـــاطات يف الفضـــاء العـــام فقـــد تركـــز فهمهـــن للعنـــف 

ـــدام اإلرادة  ـــرأة"، و"النع ـــة للم ـــة واملادي ـــات االقتصادي ـــف يف اإلمكان ـــكاس ل"ضع ـــه انع ـــول كون ـــار ح ـــذا اإلط ـــن ه ضم

ـــود".  ـــج واملقص ـــية املمنه ـــاحة السياس ـــن الس ـــاء م ـــاء النس ـــة"، "وإلقص ـــاء يف السياس ـــج النس ـــة لدم ـــية الحقيقي السياس

ـــت  ـــي َخّصص ـــاً والت ـــة تاريخي ـــة املراكم ـــن الثقاف ـــأَت م ـــه "يَتَ ـــى ان ـــن ع ـــبابه، فاتفق ـــه واس ـــل بدوافع ـــام يتص ـــا في أم

ـــرأة ".  ـــل دون امل ـــة للرج األدوار العام

ـــه ظاهـــرة معقـــدة  ـــام عـــى ان ـــن العنـــف يف الفضـــاء الســـيايس والع هـــذا الفـــرق يف التعريـــف مهـــم. فاملســـتجيبات يري

ومتقاطعـــة. فهـــي  متصلـــة بإقصـــاء املـــرأة والتمييـــز ضدهـــا يف كافـــة املجـــاالت والســـيام  اقتصاديـــا، فضعـــف 

ـــى  ـــة ع ـــة الباهظ ـــالت االنتخابي ـــة الحم ـــرا لتكلف ـــية نظ ـــاركتهن السياس ـــن مش ـــد م ـــة تح ـــاء االقتصادي ـــات النس امكان

ـــادل والكامـــل  ـــال، كـــام انهـــن ربطـــن وجـــود العنـــف بانعـــدام ارادة سياســـية حقيقـــة تحقـــق دمـــج النســـاء الع ســـبيل املث

ـــة  ـــة مدني ـــي اىل دول ـــة الحقيق ـــول الدول ـــل تح ـــا فش ـــي ضمن ـــام يعن ـــن، م ـــرار العام ـــة والق ـــة السياس ـــر صناع يف اط

ـــى  ـــة فقـــط، مبعن ـــا، رآه املســـتجيبون نتيجـــة لثقافـــة مجتمعي ـــراه املســـتجيبات مؤسســـيا وهيكلي ـــام ت ـــون، في ـــا القان يحكمه

ـــاره.  ـــف وانتش ـــود العن ـــاه وج ـــؤولية تج ـــن املس ـــاة م ـــا معف ـــة وهياكله أن الدول
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ثانيا:  أشكال العنف ضد املرأة يف اإلطار السيايس والعام

ـــرأة يف  ـــف ضـــد امل          اســـتخدمت مجموعـــة مـــن األســـئلة للوقـــوف عـــى مـــدى إدراك املشـــاركن/ات ألشـــكال العن

ـــه/ ـــب جنس ـــا أو حس ـــال عمله/ه ـــَب مج ـــاركن/ات، كٌل َحْس ـــور املش ـــن منظ ـــام أو م ـــكل ع ـــواء بش ـــيايس، س ـــار الس اإلط

هـــا. خلـــص النقـــاش حـــول هـــذه االســـئلة مـــا يـــي: 

1.2 اتضـــح وعـــى العمـــوم، أن هنـــاك اتســـاقاً يف اآلراء حـــول اشـــكال العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام 

ـــي )التحـــرش(  ـــف الجســـدي والجن ـــل "العن ـــرشة مث ـــف املنت ـــة العن ـــن أمثل ـــد م ـــة إىل العدي والســـيايس، فأشـــارت الغالبي

ـــة  ـــرأة نتيج ـــه امل ـــرض ل ـــذي تتع ـــف ال ـــي"، أي "العن ـــف الترشيع ـــة إىل "العن ـــروين"، باإلضاف ـــف اإللك ـــي والعن والنف

الترشيعـــات التـــي تَْحـــُر وتقلـــص حضـــور ودور املـــرأة يف الحيـــاة العامـــة" أو انهـــا تفشـــل يف تجريـــم العنـــف 

ـــا"  ـــِرَ يف الكوت ـــذي ُح ـــان األردين "ال ـــرأة يف الرمل ـــال اىل دور امل ـــبيل املث ـــى س ـــض ع ـــار البع ـــا. وأش ـــامرس ضده امل

ـــم مشـــاركة املـــرأة يف  ـــذي يحجِّ ـــات ال ـــون االنتخاب ـــك اىل "قان ـــادل، وكذل ـــل الع ـــص مـــن فرصهـــا يف التمثي ـــايل قل وبالت

ـــا اىل نجـــاح العشـــائر املســـتمر  ـــا"، يف إشـــارة هن ـــة يف غالبه ـــة االنتخابي ـــإدارة العملي ـــات، ويســـمح للعشـــائرية ب االنتخاب

ـــة  ـــا اىل عالق ـــارة هن ـــدر االش ـــب. وتج ـــوز يف الغال ـــن/ات للف ـــق االخري ـــواب وتحقي ـــس الن ـــحن/ات ملجل ـــم مرش بتقدي

الكوتـــا والعشـــائرية أكـــر تعقيـــدا مـــن االعتقـــاد الســـائد بـــأن العشـــرة تقـــدم يف الغالـــب مرشـــحن ذكـــورا عـــى 

ـــزاب  ـــا األح ـــذت حذوه ـــي ح ـــرة الت ـــائر الكب ـــق بالعش ـــام يتعل ـــا في ـــذا صحيح ـــاث، وان كان ه ـــحات االن ـــاب املرش حس

السياســـية يف اململكـــة مـــن حيـــث تقدميهـــا ملرشـــحن ذكـــور أكـــر مـــن مرشـــحات، فـــإن ذلـــك ال ينطبـــق عـــى 

ـــالث  ـــدو الث ـــر الب ـــجيل دوائ ـــال تس ـــرش مث ـــن ع ـــواب الثام ـــس الن ـــات مجل ـــت يف انتخاب ـــن الالف ـــرة. فم ـــائر الصغ العش

ـــدو  ـــرة ب ـــا دائ ـــبة 36.6 % وتاله ـــز األول وبنس ـــامل باملرك ـــدو الش ـــرة ب ـــاءت دائ ـــث ج ـــاء، حي ـــح للنس ـــب ترش ـــى نس ألع
ـــبة )25.%( . 44 ـــوب بنس ـــدو الجن ـــرة ب ـــبة )28.6 %( ودائ ـــط بنس الوس

ـــي طرحـــت بخصـــوص اشـــكال هـــذا العنـــف االكـــر انتشـــارا يف األردن، فبالرغـــم  وظهـــر تبايـــن طفيـــف بـــن اآلراء الت

مـــن إقـــرار كل مـــن السياســـين/ات واإلعالميـــن/ات والنشـــطاء/ الناشـــطات "بـــأن العنـــف الجســـدي والنفـــي 

ـــزن/وا  ـــين/ات مي ـــرش يف األردن"، إال أن السياس ـــف املنت ـــن العن ـــا م ـــل أنواع ـــي، متث ـــرش( والترشيع ـــي )التح والجن

ـــارا.   ـــد انتش ـــم واالش ـــكل االه ـــا الش ـــى انه ـــة"، ع ـــر األخالقي ـــية غ ـــة السياس ـــل "باملنافس ـــف املتمث ـــاص العن ـــكل خ بش

ـــون  ـــح. فيتهم ـــن الرش ـــاء ع ـــي النس ـــائرية لثن ـــط عش ـــائل ضغ ـــتخدمون وس ـــا يس ـــا م ـــال غالب ـــن الرج ـــحن م فاملرش

املرشـــحات بتفكيـــك أوارص العشـــرة وتقليـــص فـــرص العشـــرة يف التمثيـــل مبجـــرد قرارهـــن الرشـــح لالنتخـــاب. 

وأكـــدت املشـــاركات/ املشـــاركون مـــن هـــذه الخلفيـــة )العمـــل الســـيايس( أن "العنـــف ميثـــل غيـــاب الدميوقراطيـــة، 

ـــتور األردين ".  ـــا يف الدس ـــوارد ضمن ـــن ال ـــن الجنس ـــاواة ب ـــد املس ـــف بن ويخال

أمـــا اإلعالميـــون/ات فأشـــاروا/أرشن إىل ان "التنميـــط والتهميـــش الـــذي تلقـــاه املـــرأة خصوصـــاً عـــى املســـتوى 

ـــروين  ـــف اإللك ـــطات إىل أن "العن ـــارت الناش ـــطاء واش ـــار النش ـــام اش ـــارا. في ـــر انتش ـــكال األك ـــي األش ـــي" ه اإلعالم

ـــس  ـــز لي ـــذا التميي ـــا خطـــورة وحضـــورا. وه ـــو اكره ـــارب أو العشـــرة" ه ـــد لألق ـــأيت عـــى شـــكل تهدي ـــذي ي ـــف ال والعن

ـــين  ـــة، فللسياسيات/السياس ـــه كل مجموع ـــل مع ـــه وتتعام ـــذي تواجه ـــف ال ـــة العن ـــس خصوصي ـــه يعك ـــل إن ـــة، ب مفاجئ

تشـــكل املنافســـة غـــر النظيفـــة شـــكل العنـــف االهـــم، ولإلعالميات/االعالميـــن التهميـــش والتنمـــر، وللناشـــطن/

ـــكال.  ـــم االش ـــروين اه ـــف االلك ـــكل العن ـــطات يش الناش

وتتبعـــت الدراســـة آراء املشـــاركات/ين حـــول العنـــف الســـيراين/اإللكروين، بســـبب الركيـــز امللـــّح عليـــه مـــن قبـــل 
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ـــم للبحـــث املعمـــق حـــول  ـــن. فت ـــد املشـــاركات/ين مـــن السياســـيات/ين واإلعالميات/ي ـــه عن الناشطات/الناشـــطن واغفال

ـــه  ـــن خالل ـــم م ـــف ت ـــن العن ـــارن ع ـــل مق ـــراء تحلي ـــاهدات واج ـــض املش ـــى بع ـــة ع ـــة حال ـــراء دراس ـــرة إج ـــذه الظاه ه

رصـــد ومالحظـــة وتوثيـــق عـــدد مـــن التعليقـــات التـــي تحمـــل اســـاءة مبـــارشة وغـــر مبـــارشة ضـــد الشـــخصيات 

ـــف ضـــد  ـــل عـــى شـــخصنة العن ـــاً عم ـــا عنف ـــي ورد فيه ـــم الوقـــوف عـــى بعـــض املشـــاهد، الت ـــث ت ـــة، حي النســـائية العام

ـــي  ـــر الخارج ـــرة باملظه ـــورة كب ـــط بص ـــزاً ارتب ـــر متيي ـــن، واظه ـــكك بكفاءته ـــأنهن وش ـــن ش ـــل م ـــرات، وقل ـــض الوزي بع

ـــا.  ـــكالم وغره ـــة ال ـــعر ،وطريق ـــف الش ـــس، وتصفي ـــة اللب وطريق

ثالثا: اآلثار املرتبة عى  العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس

يحمـــل العنـــف املوجـــه ضـــد النســـاء يف الفضاءيـــن العـــام والســـيايس آثـــارا مبـــارشة واخـــرى غـــر مبـــارشة ال 

ـــا  ـــاين منه ـــة ال تع ـــية واقتصادي ـــة وسياس ـــية واجتامعي ـــكاال نفس ـــل اش ـــار تحم ـــذه االث ـــة، وه ـــث االهمي ـــن حي ـــل م تق

ـــن،  ـــاء ومنارصي ـــارب واصدق ـــن اق ـــا م ـــا ومحيطه ـــراد أرسته ـــل واف ـــط، ب ـــف فق ـــن العن ـــارشة م ـــودة مب ـــرأة املقص امل

ـــة  ـــة املدني ـــور الدول ـــر تط ـــط بتأخ ـــكي واملرتب ـــي والهي ـــف املؤس ـــذا العن ـــر ه ـــن تأث ـــِك/َك ع ـــذا ناهي ـــاعدين، ه ومس

الحديثـــة املســـتندة اىل مبـــادئ العدالـــة وحكـــم القانـــون. 

وقـــد اتفـــق املشاركون/املشـــاركات يف الدراســـة النوعيـــة عـــى قضيتـــن: اوال ان النســـاء اكـــر عرضـــة للعنـــف يف 

ـــر  ـــا اك ـــن ايض ـــاء ه ـــن النس ـــن م ـــن ومعاوناته ـــراد ارسه ـــور، وأن اف ـــن الذك ـــن اقرانه ـــام م ـــيايس والع ـــار الس االط

ـــف  ـــة العن ـــة للمـــرأة ضحي ـــارشة  عـــى العالقـــات االرسي ـــار مب ـــف اث ـــا عـــى أن للعن ـــع ثاني ـــق الجمي ـــف. واتف عرضـــة للعن

والناجيـــة منـــه، فاتفقوا/اتفقـــن عـــى انـــه وعـــى املســـتوى االرسي يـــؤدي اىل تفكيـــك أو التهديـــد بتفكيـــك االرسة 

ـــع أوارص  ـــن تقط ـــرى، أو ح ـــن أخ ـــا م ـــزواج عليه ـــا، أو بال ـــارة أوالده ـــال، أو بخس ـــالق مث ـــرأة بالط ـــدد امل ـــا ته )عندم

ـــة الرحـــم(، وانـــه عـــى املســـتوى النفـــي، يشـــكل تهديـــدا للصحـــة   العالقـــات االرسيـــة أو حـــن يتـــم التهديـــد بقطـــع صل

ـــه وملحيطهـــا االرسي واقرابهـــا ومســـاعديها )كتعرضهـــا للخـــوف  ـــة للمـــرأة املهـــددة بالعنـــف واملعرضـــة ل النفســـية واملعنوي

ـــا  ـــدا لحريته ـــه وعـــى املســـتوى املهني/العمـــي يشـــكل تهدي ـــا(، كـــام ان ـــا وقدراته ـــال شـــخصيتها وتشـــكيكها بذاته او اغتي

ـــا الشـــخيص لألمـــور(، ويحـــد  ـــا يتناســـب مـــع تقدريه ـــر والســـتقاللية قرارهـــا الســـيايس )فـــال قـــرار فـــردي له يف التعب

ـــد املوجـــه  مـــن حريتهـــا يف التنقـــل والظهـــور العـــام ومامرســـة حياتهـــا الخاصـــة بـــدون الخـــوف مـــن  التنمـــر او التهدي

لســـمعتها أو مظهرهـــا أو حياتهـــا الشـــخصية الخاصـــة، باإلضافـــة اىل اثـــره الســـيايس والعـــام، حيـــث يشـــكل قـــرار 

ـــم  ـــر االه ـــة االث ـــة السياس ـــام ومامرس ـــاء الع ـــن الفض ـــحاب م ـــع واالنس ـــف بالراج ـــددات للعن ـــات او امله ـــاء املعرض النس

ـــاركن/ات.  ـــب املش ـــيايس حس ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض للعن

ـــد  ـــره يف تحدي ـــاركن/ات وتأث ـــس املش ـــث جن ـــن حي ـــم م ـــه مه ـــا، ولكن ـــا طفيف ـــات تباين ـــالل النقاش ـــن خ ـــا م والحظن

حجـــم وشـــكل تأثـــر العنـــف، فتحدثـــت املشـــاركات حـــول اثـــر العنـــف الـــذي ال يتمثـــل فقـــط يف االمثلـــة التـــي أدرجناهـــا 

اعـــاله فقـــط، بـــل يتجاوزهـــا اىل التأثـــر يف النســـاء عمومـــا وخصوصـــا مـــن متتلـــك منهـــن طموحـــا سياســـيا أو 

ـــة  ـــاركات ككلف ـــن املش ـــي دارت ب ـــات الت ـــب النقاش ـــف وحس ـــر العن ـــام، فيظه ـــل الع ـــة والعم ـــة السياس ـــة يف مامرس رغب

إضافيـــة باهظـــة الثمـــن للعمـــل العـــام والســـيايس، يحّمـــلُّ للمـــرأة ذات الطمـــوح الســـيايس، ويؤثـــر مبـــارشة يف قراراهـــا 

ـــا  ـــردن مامرســـة حقهـــن الدســـتوري بالعمـــل الســـيايس ان يفكـــرن ملي دخـــول معـــرك السياســـية.  عـــى النســـاء ممـــن ي

ـــة  ـــذه الحال ـــق ه ـــة. تخل ـــراط يف السياس ـــن االنخ ـــبب قراره ـــن بس ـــيحملنها ألرسه ـــيتحملنها وس ـــي س ـــات الت بالتضحي

ـــا  ـــيايس ال يتوقعه ـــل الس ـــف للعم ـــل كل ـــاء تحم ـــن النس ـــب م ـــي، فيطل ـــم االجتامع ـــب نوعه ـــن حس ـــن املواطن ـــات م درج

ـــال.  ـــن الرج ـــع م املجتم
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رابعا: التدابري االحرازية والوقائية

ـــف ضـــد النســـاء  ـــة العن ـــع ومحارب ـــة ملن ـــر االحرازي بشـــكل عـــام، أجمـــع/ت املشـــاركن/ات يف الدراســـة عـــى أن التداب

يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  واملوجـــودة واملفعلـــة يف األردن يف الوقـــت الحـــايل غـــر  كافيـــة.  وعليـــه أوىص/ت 

ـــيايس  ـــاء الس ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــن العن ـــد م ـــاملة للح ـــة ش ـــة وطني ـــاد خط ـــرورة ايج ـــاً ب ـــاركون/ات جميع املش

ـــا.  ـــراح اجراءاته ـــا واق ـــم مالمحه ـــوية يف رس ـــة النس ـــاهمة الحرك ـــة ملس ـــة خاص ـــويل أهمي ـــاركية وت ـــون تش ـــام، تك والع

ـــر  ـــاد اط ـــاء، وايج ـــد النس ـــزة ض ـــات املمي ـــالت للترشيع ـــة تعدي ـــة الوطني ـــذه الخط ـــن ه ـــأن تتضم ـــاق ب ـــر اتف ـــام ظه ك

ـــاء  ـــار للنس ـــة ورد اعتب ـــات حامي ـــم خدم ـــعى لتقدي ـــام وتس ـــيايس والع ـــاء الس ـــف يف الفض ـــرم العن ـــرى تج ـــة اخ قانوني

ـــق  ـــي لخل ـــل جامع ـــك عم ـــون هنال ـــرورة أن يك ـــى ب ـــاق أف ـــر اتف ـــام ظه ـــن.  ك ـــف ضده ـــذا العن ـــه ه ـــوايت يوج الل

ـــد  ـــات. وأك ـــع املحافظ ـــمل جمي ـــه يش ـــدي ل ـــه والتص ـــة محاربت ـــكاله وكيفي ـــف وأش ـــن العن ـــة ع ـــة تثقيفي ـــج توعوي برام

ـــة ونفســـية للنســـاء املعرضـــات للعنـــف عـــى هـــذه املســـتويات، ومكاتـــب  البعـــض رضورة ايجـــاد خدمـــات مســـاندة قانوني

ـــية.  ـــة والسياس ـــات العام ـــف املؤسس ـــف ويف مختل ـــق يف العن ـــكاوى والتحقي ـــتقلة للش مس

ـــلطات  ـــى الس ـــع ع ـــه تق ـــة وعالجي ـــر وقائي ـــع تداب ـــؤولية لوض ـــى ان املس ـــام ع ـــكل ع ـــاركون/ات بش ـــق/ت املش  واتف

التنفيذيـــة والترشيعيـــة. أمـــا مســـؤولية نـــرش التوعيـــة فتقـــع عـــى وزارة الربيـــة والتعليـــم وعـــى املجتمـــع املـــدين 

ـــرأة يف  ـــف ضـــد امل ـــوم العن ـــز عـــى مفه ـــق الركي ـــك عـــن طري ـــث، وذل ـــدي وااللكـــروين الحدي واالعـــالم بشـــكليه التقلي

ـــه كـــام اكـــدت النقاشـــات عـــى رضورة دمـــج الشـــباب والرجـــال  ـــام وأشـــكاله وطـــرق محاربت ـــن الســـيايس والع الفضاءي

ـــول.  يف الحل

وطرحـــت يف النقاشـــات ايضـــا حلـــوال سياســـية، فتحـــدث البعـــض عـــن رضورة خلـــق تحالفـــات وتكتـــالت سياســـية 

ـــة  ـــية وعام ـــة سياس ـــاعة ثقاف ـــى إش ـــد ع ـــة والتأكي ـــيات القيادي ـــارات السياس ـــاء مه ـــوب بن ـــر ووج ـــذا التغي ـــداث ه إلح

ـــاءة.  ـــالت والكف ـــاس املؤه ـــى أس ـــة ع ـــاواة ومبني ـــى املس ـــة ع قامئ

الفصل الخامس : مناقشة وتحليل النتائج 

نناقـــش يف هـــذا الجـــزء نتائـــج الدراســـة بأبعادهـــا النظريـــة والكميـــة والنوعيـــة 

ـــا يـــي:  والتـــي اظهـــرت م

خلـــص البحـــث املكتبـــي اىل ان العنـــف ضـــد النســـاء يف السياســـة والفضـــاء العـــام مفهـــوم مركـــب فهـــو يشـــمل باإلضافـــة 

ـــن  ـــس ع ـــب والتقاع ـــرش والرهي ـــر والتح ـــف والتنم ـــن العن ـــاء م ـــة النس ـــوين يف حامي ـــي والقان ـــاذل املؤس اىل التخ

ـــد ال  ـــه التحدي ـــى وج ـــاء ع ـــد النس ـــة ض ـــارشة موجه ـــر مب ـــارشة او غ ـــلوكيات مب ـــة س ـــا، أي ـــة منه ـــى الوقاي ـــل ع العم

ـــا او الحـــد مـــن قدرتهـــن عـــى مامرســـتها  لســـبب آخـــر غـــر كونهـــن نســـاء بهـــدف ردعهـــن عـــن مامرســـة السياســـة كلي

باســـتقاللية، ومعاقبتهـــن عـــن طريـــق الفعـــل العنيـــف أو الضغـــط او التهديـــد أو التنمـــر لدفعهـــن نحـــو التنحـــي 

ـــرأي يف  ـــداء ال ـــن السياســـية باالنتخـــاب أو بالرشـــيح، أو بالراجـــع عـــن إب ـــر قراراته كمرشـــحات أو االســـتقالة، او تغي

ـــذا  ـــيايس.  ه ـــن  الس ـــا موقعه ـــي يتطلبه ـــية الت ـــرارات السياس ـــر الق ـــن، أو تغي ـــة مبوقعه ـــة وذات الصل ـــؤون العام الش

ـــد  ـــارشة وق ـــال مب ـــكل افع ـــى ش ـــأيت ع ـــيايس ي ـــار الس ـــاء يف االط ـــد النس ـــف ض ـــرى ان العن ـــه ي ـــب ألن ـــوم مرك املفه

ـــالل  ـــن خ ـــل م ـــن التدخ ـــس ع ـــة، أو التقاع ـــم الحامي ـــاذل يف تقدي ـــل )كالتخ ـــاب للفع ـــكل غي ـــى ش ـــا ع ـــون احيان يك

اجـــراءات بنيويـــة أو قانونيـــة وقائيـــة( ، وأن لـــه بعـــدا هيكليـــا مؤسســـيا مبعنـــى انـــه يتلفـــت اىل العنـــف املؤســـي 
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والقانـــوين الراســـخ يف بنيـــة مؤسســـات الدولـــة، وبعـــدا آخـــر ســـلوكيا فرديـــا او جامعيـــا يعـــر عنـــه مـــن خـــالل 

ـــن  ـــه م ـــس وموّج ـــى الجن ـــي ع ـــف مبن ـــو عن ـــدر فه ـــا اىل املص ـــر ايض ـــل، ويش ـــرش أو القت ـــد أو التح ـــذاء أو التهدي االي

ـــى  ـــاظ ع ـــدف اىل الحف ـــة ته ـــة أبوي ـــه ثقاف ـــاء،  وتدعم ـــض النس ـــه بع ـــب، ومتارس ـــاء يف الغال ـــاه النس ـــال تج ـــل الرج قب

ـــع.          ـــوارد يف املجتم ـــادل للم ـــر ع ـــع غ ـــل وتوزي ـــوى مخت ـــزان ق مي

ـــث  ـــا زال حدي ـــيايس  م ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــوم العن ـــي أن مفه ـــث النوع ـــج البح ـــرت نتائ وأظه

ـــت املوضـــوع  ـــدا، وعـــى الرغـــم مـــن وجـــود دراســـات ســـابقة تناول ـــات تحدي ـــن النســـاء القيادي ـــداول يف االردن وب الت

ـــع  ـــد دواف ـــاعرهن بتحدي ـــن مش ـــدة ع ـــة موح ـــر بالي ـــتطعن التعب ـــي اس ـــرة االوىل الت ـــة امل ـــذه الدراس ـــر ه ـــدود، تعت بح

ـــة. ـــة أو مهني ـــية أو عائلي ـــت نفس ـــواء كان ـــه س ـــة علي ـــار املرتب ـــف واالث العن

ـــا  ـــيايس تبع ـــال الس ـــف يف املج ـــوم العن ـــول مفه ـــرات واآلراء ح ـــة يف التقدي ـــا مهم ـــي فروق ـــث النوع ـــر البح ـــام اظه ك

ـــه  ـــز وان ـــكال التميي ـــن اش ـــكل م ـــه ش ـــى ان ـــف ع ـــذا العن ـــال ه ـــن الرج ـــة م ـــتهدفون بالدراس ـــام رأى املس ـــس. ففي للجن

ـــرا  ـــاد وتقص ـــكل االقتص ـــة وش ـــكل الدول ـــال يف هي ـــة خل ـــن ذات الفئ ـــاء م ـــه النس ـــة، رأت ـــة املجتمعي ـــخ يف الثقاف راس

ـــل  ـــة ال ينفص ـــملتهن الدراس ـــن ش ـــاء مم ـــبة للنس ـــف بالنس ـــتور. فالعن ـــب الدس ـــن حس ـــن املواطن ـــاواة ب ـــق املس يف تحقي

ـــرت  ـــام اظه ـــة. ك ـــة العام ـــة املجتمعي ـــط للثقاف ـــا فق ـــن رده ـــي ال ميك ـــيايس والت ـــادي والس ـــز االقتص ـــق التميي ـــن حقائ ع

الدراســـة أن ربـــط العنـــف بالثقافـــة مـــن قبـــل املســـتجيبن مـــن الرجـــال قـــد بـــدى كمحاولـــة لتطبيـــع العنـــف يف 

ـــيايس   ـــف الس ـــع العن ـــن دواف ـــر ع ـــرق يف التعب ـــذا الف ـــاره. وه ـــم انتش ـــه وحج ـــن أهميت ـــل م ـــيايس أو التقلي ـــار الس االط

ـــا. ـــر تعمق ـــة أك ـــة اىل دراس ـــام بحاج ـــال الع ـــن يف املج ـــال الفاعل ـــاء والرج ـــن النس ـــبابه ب واس

ـــدت  ـــيايس. فأك ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــار العن ـــود وانتش ـــى وج ـــا ع ـــا عام ـــج توافق ـــرت النتائ اظه

خـــالل البحـــث الكمـــي اثنتـــان      مـــن كل ثالثـــة مســـتجيبات تعرضهـــن للعنـــف، وأفـــادت واحـــدة مـــن كل ثـــالث 

ـــاركات يف  ـــاركون/ املش ـــع/ت املش ـــام اجم ـــف، في ـــذا العن ـــن له ـــن أو أقاربه ـــراد  ارسه ـــن أف ـــر م ـــد أو اك ـــرض واح تع

ـــات  ـــطات والقيادي ـــيات والناش ـــد السياس ـــام وض ـــيايس والع ـــن الس ـــف يف الفضاءي ـــيوع العن ـــى ش ـــي ع ـــث النوع البح

ـــة.       ـــاء اململك ـــة انح ـــف يف كاف ـــذا العن ـــار ه ـــي انتش ـــي والنوع ـــا الكم ـــج البحـــث بنوعيه ـــدت نتائ ـــام، واك يف الفضـــاء الع

ـــالت  ـــات واملقاب ـــب النقاش ـــت حس ـــف، فكان ـــة للعن ـــكال مختلف ـــار اش ـــي انتش ـــي والنوع ـــا الكم ـــج ببعديه ـــرت النتائ اظه

ـــج الدراســـة ببعدهـــا الكمـــي عـــى  ـــة وجســـدية وســـيرانية. وتوافقـــت نتائ واالســـتجابات الســـتامرة البحـــث نفســـية ولفظي

ـــد بالطـــالق، والتخويـــف،  أن العنـــف النفـــي يعـــد أكـــر أشـــكال العنـــف شـــيوعا ويشـــمل حســـب البحـــث النوعـــي التهدي

ـــادت ـــع.  فأف ـــق وهل ـــاب وقل ـــن اكتئ ـــية م ـــح النفس ـــذم والتجري ـــارش بال ـــال الشـــخصية والهجـــوم املب ـــات اغتي وتبع

 90.4 % مـــن املســـتجيبات للبحـــث الكمـــي تعرضهـــن لهـــذا النـــوع مـــن العنـــف تحديـــدا، تبـــع بالعنـــف اللفظـــي والتهديـــد 

ـــاب  ـــرش أو اغتص ـــن تح ـــدي م ـــده الجس ـــف ببع ـــدين العن ـــي ت ـــي والنوع ـــا الكم ـــة ببعديه ـــدت الدراس ـــبة 70 %. واك وبنس

أو قتـــل. وهـــذا قـــد يعنـــي قلـــة انتشـــارها، ولكنـــه قـــد يـــؤرش ايضـــا اىل قلـــة التبليـــغ عنهـــا أو عـــدم الرغبـــة يف 

ـــا. هـــذا  ـــرأة وأرسته ـــارش عـــى ســـمعة ورشف امل ـــا تأثرهـــا املب ـــة وله ـــة ثقافي ـــذه االشـــكال خصوصي ـــا، فله ـــث عنه الحدي

ـــف  ـــن للعن ـــالل تعرضه ـــن خ ـــرة م ـــن: م ـــاء مرت ـــب النس ـــا تعاق ـــا م ـــرش غالب ـــاب والتح ـــا االغتص ـــه يف قضاي ـــي ان يعن

ـــذي  ـــر ال ـــة، األم ـــوم الضحي ـــرف بل ـــام يع ـــه في ـــن ل ـــذي تعرض ـــف ال ـــؤولية العن ـــن مس ـــالل تحميله ـــن خ ـــة م ـــرة ثاني وم

ـــة  ـــة إضافي ـــدا دراس ـــة تحدي ـــذا النتيج ـــتدعي ه ـــن. تس ـــرشف، حياته ـــة ال ـــه قيم ـــع تحكم ـــاء يف مجتم ـــف النس ـــد يكل ق

ـــة.       ـــتخدمتها الدراس ـــي اس ـــك الت ـــن تل ـــة ع ـــة مختلف ـــث آمن ـــات بح ـــة والي ومتخصص

اظهـــرت النتائـــج فروقـــا يف التقديـــرات واآلراء تبعـــا ملجـــال عمـــل املشـــاركن/ات يف مجموعـــات النقـــاش املركـــزة 

ـــف  ـــددات بالعن ـــات وامله ـــاة املعرض ـــى حي ـــأة ع ـــد وط ـــيوعا واالش ـــر ش ـــف االك ـــار العن ـــول اث ـــخصية ح ـــالت الش واملقاب
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مـــن السياســـيات والناشـــطات والقياديـــات يف املجـــال العـــام. وهـــذه النتيجـــة منطقيـــة، فـــكل تبعـــا ملجـــال عملـــه 

يحـــدد اشـــكال العنـــف االكـــر شـــيوعا واالهـــم، فمـــن كانـــت خلفيتهـــم/ن سياســـية رأوا ان العنـــف االســـايس يـــأيت عـــى 

ـــاليت  ـــن املســـتجيبات ال ـــادت 51 % م ـــث أف ـــي حي ـــت بالبحـــث الكم ـــة. وهـــذه النتيجـــة تدعم شـــكل منافســـة غـــر رشيف

ـــات.        ـــس يف االنتخاب ـــة االوىل مناف ـــن كان بالدرج ـــف أن معنفه ـــن للعن تعرض

ـــار  ـــب اآلث ـــث شـــكل وترتي ـــن حي ـــي م ـــي والنوع ـــج البحـــث الكم ـــن نتائ ـــروق ب ـــة اىل وجـــود  ف ـــج الدراس وافضـــت نتائ

ـــي  ـــام اشـــارت املســـتجيبات للبحـــث الكم ـــف، ففي ـــن العن ـــتهدفة م ـــة أو املس ـــاة ونشـــاط الناجي ـــف عـــى حي ـــة للعن املختلف

اىل تأثـــر العنـــف عـــى عملهـــن والقضيـــة التـــي يعملـــن عليهـــا وبنســـبة 33 %، مل يظهـــر هـــذا االثـــر يف نقاشـــات 

البحـــث النوعـــي، الـــذي ركـــزت معظـــم النقاشـــات فيـــه عـــى أبعـــاد العنـــف النفســـية وتأثرهـــا مـــن حيـــث أنهـــا 

ـــف  ـــر العن ـــم. فتأث ـــن مه ـــن. كال التأثري ـــة به ـــة او مرحب ـــت آمن ـــاء وليس ـــاردة للنس ـــة ط ـــيايس بيئ ـــل الس ـــل العم تجع

ـــي  ـــوط الت ـــية والضغ ـــاء السياس ـــتقاللية النس ـــدام اس ـــس انع ـــه يعك ـــم، ألن ـــرأة مه ـــا امل ـــل ألجله ـــي تعم ـــة الت ـــى القضي ع

ـــي  ـــذا يعن ـــة. ه ـــة او العام ـــة املنتخب ـــية للمؤسس ـــل السياس ـــدة العم ـــد أجن ـــة يف تحدي ـــاركة او الرغب ـــاء املش ـــن اثن يواجه

ـــة بالنســـبة لهـــن كنســـاء محـــدودة وتبـــدو بســـبب العنـــف والتشـــكيك يف  ـــا ذات اولوي ان قـــدرة النســـاء عـــى إدراج قضاي

ـــد  ـــه للعدي ـــة وارغام ـــية واملعنوي ـــاد النفس ـــث االبع ـــن حي ـــره م ـــا تأث ـــتحيلة. أم ـــن مس ـــة إن مل تك ـــر صعب ـــدرات والتنم الق

ـــيايس  ـــل الس ـــة العم ـــة مامرس ـــل كلف ـــد يجع ـــه ق ـــا ألن ـــم ايض ـــو مه ـــام فه ـــيايس والع ـــل الس ـــرك العم ـــاء ب ـــن النس م

ـــدون مشـــاركة النســـاء غـــر عـــادل  ـــذي ســـيبقى ب ـــة ايضـــا للنظـــام الســـيايس ال ـــا للنســـاء، ومكلف باهظـــة نفســـيا ومعنوي

ـــي.       أو دميقراط

ـــة  ـــة وطني ـــاد خط ـــث رضورة ايج ـــن حي ـــة م ـــة واالحرازي ـــراءات الوقائي ـــول واالج ـــى الحل ـــا ع ـــج اجامع ـــرت النتائ أظه

ـــد  ـــام والســـيايس.  هـــذه الخطـــة الشـــاملة الب ـــن الع ـــف املـــامرس ضدهـــن يف الفضاءي ـــة النســـاء مـــن العن شـــاملة لحامي

ـــكل مؤســـي  ـــه، وهي ـــذي يتعرضـــن ل ـــف ال ـــي النســـاء ويجـــرم العن ـــوين يحم ـــي قان ـــوي عـــى اطـــار ترشيع ـــن ان تحت م

ـــاواة  ـــة املس ـــرش ثقاف ـــعى لن ـــي يس ـــوي تثقيف ـــد توع ـــف، وبع ـــرض للعن ـــال التع ـــاعدة يف ح ـــاندة واملس ـــرا للمس ـــق اط يخل

ـــى  ـــه حت ـــه ومتابعت ـــغ عن ـــف والتبلي ـــة العن ـــى مجابه ـــيات ع ـــدرات السياس ـــز ق ـــب وتعزي ـــق بالتدري ـــر يتعل ـــة، وآخ والعدال

ـــق.           ـــق الح يتحق

التوصيات      

ـــوع  ـــول موض ـــات ح ـــل لألدبي ـــي وتحلي ـــي ونوع ـــث كم ـــن بح ـــة م ـــددة املنهجي ـــة املتع ـــذه الدراس ـــج ه ـــى نتائ ـــاء ع بن

ـــي: ـــية ه ـــاالت رئيس ـــالث مج ـــة اىل ث ـــذه الدراس ـــات ه ـــم توصي ـــيايس، تنقس ـــال الس ـــاء يف املج ـــد النس ـــف ض العن

ـــف  ـــرة العن ـــار ظاه ـــدى انتش ـــكل وم ـــم، ش ـــة بحج ـــرار والسياس ـــاع الق ـــي صن ـــام، ووع ـــي الع ـــتوى الوع ـــع مس أوالً: رف

ـــرة  ـــم الظاه ـــق وتقيي ـــالل توثي ـــن خ ـــام االردين م ـــاء الع ـــطات يف الفض ـــات والناش ـــيات والقيادي ـــد السياس ـــامرس ض امل

ـــة: ـــرح الدراس ـــك تق ـــق ذل ـــة، ولتحقي ـــة دقيق ـــس علمي ـــى اس ـــا ع دوري

أ( انشـــاء قاعـــدة بيانـــات وأدلـــة متخصصـــة بالعنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس . لتغذيـــة هـــذه القاعـــدة 

املتخصصـــة، نـــويص:- بإجـــراء مســـح ســـنوي/دوري للظاهـــرة مـــن خـــالل قيـــاس مـــؤرشات محـــددة بخصوصهـــا هـــي:

مدى انتشار العنف جغرافيا وحسب املواقع السياسية والقيادية التي تشغلها النساء،	 

قياس فرات الصعود والهبوط ملعدالت العنف،	 

رصد التحوالت التي تطرأ عى اشكال العنف املامرس واملوجه ضد النساء ورصد ادواته،	 

قياس تأثره الكمي والنوعي عى حياة وأداء النساء القيادي والسيايس يف اململكة،	 



69العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022

ـــي 	  ـــات الت ـــاه اىل البالغ ـــا، واالنتب ـــا وحله ـــي معه ـــرق التعاط ـــا وط ـــد مصره ـــف، ورص ـــات بالعن ـــدد البالغ ـــد ع رص

ـــؤولة. ـــات املس ـــة أو الجه ـــل الناجي ـــن قب ـــا م ـــم متابعته ال تت

ــا مختصات/مختصـــون  ــوم بتطويرهـ ــة يقـ ــة ودوريـ ــم ذلـــك مـــن خـــالل اعتـــامد أدوات قيـــاس علميـ عـــى أن يتـ

ـــذه  ـــة ه ـــة بإضاف ـــاءات العام ـــرة االحص ـــع دائ ـــيق م ـــا بالتنس ـــك ايض ـــم ذل ـــد يت ـــوي.      وق ـــث النس ـــال البح يف مج

ـــي  ـــي الت ـــوع االجتامع ـــرأة والن ـــن احصـــاءات امل ـــا ضم ـــات بصدده ـــع البيان ـــم جم ـــي يت ـــر الت ـــة املعاي ـــر اىل جمل املعاي

تجمعهـــا االحصـــاءات العامـــة وبشـــكل دوري. 

ـــث  ـــن حي ـــة م ـــلطات املختلف ـــم اداء الس ـــاً، ويقيّ ـــاّمً ونوع ـــرة ك ـــار الظاه ـــم انتش ـــق لحج ـــنوي يوث ـــر س ـــدار تقري ب( إص

ـــة  ـــة والقضائي ـــلطة الترشيعي ـــة والس ـــاءلة الحكوم ـــر كأداة ملس ـــذا التقري ـــتخدام ه ـــا، واس ـــتجابة له ـــكل االس ـــم وش حج

بخصـــوص حاميـــة النســـاء مـــن العنـــف يف املجـــال الســـيايس.   

ج( العمـــل مـــع املنظـــامت النســـوية والســـيام مـــرشوع مرصـــد "عـــن عـــى النســـاء"، يف تطوير باروميـــر خـــاص 

ـــاء يف  ـــد النس ـــامرس ض ـــف امل ـــاس العن ـــر قي ـــار معاي ـــن االعتب ـــذ بع ـــور يأخ ـــن منظ ـــات م ـــة االنتخاب ـــة وعدال بنزاه

ـــاء االنتخابـــات مـــن حيـــث عدالتهـــا ونزاهتهـــا  املجـــال الســـيايس، بحيـــث يرصـــد ويوثـــق ظـــروف املنافســـة السياســـية اثن

ـــة  ـــزب أو الكتل ـــتوى الح ـــى مس ـــا ع ـــيح وترتيبه ـــم الرش ـــرار قوائ ـــدار وإق ـــات اص ـــب الي ـــف، ويراق ـــن العن ـــا م وخلوه

االنتخابيـــة الواحـــدة وينرشهـــا، ويراقـــب ويقيـــس شـــكل وحجـــم التغطيـــة االعالميـــة لالنتخابـــات واملرشـــحن/ ات، 

ـــة أكـــر للمســـاءلة النســـوية.  ـــات ويحقـــق فعالي ـــم يضمـــن اســـتقاللية البيان وينرشهـــا. هـــذا الشـــكل مـــن الرصـــد والتقيي

د( القيـــام بحملـــة لتشـــجيع املزيـــد مـــن النســـاء عـــى التقـــدم وكـــر حاجـــز الصمـــت بشـــأن تجربتهـــن الخاصـــة 

ـــة  ـــرات متباين ـــه تأث ـــف ل ـــارب العن ـــن تج ـــا ع ـــدث علًن ـــه؛ التح ـــيء نفس ـــل ال ـــات لفع ـــم األخري ـــد يله ـــام ق ـــف، م بالعن

ـــع  ـــات واملجتم ـــة واألحـــزاب والنقاب ـــس املحلي ـــات واملجال ـــن النســـاء يف السياســـة - يف الرملان ـــاء التضامـــن ب اهمها:  بن

ـــم  ـــف القائ ـــكال العن ـــع أش ـــة جمي ـــركة ملكافح ـــل مش ـــراتيجية عم ـــع اس ـــن وض ـــن م ـــام، ومتكينه ـــاع الع ـــدين والقط امل

ـــرأة. ـــد امل ـــي ض ـــوع االجتامع ـــى الن ع

ـــف  ـــن العن ـــة م ـــة خالي ـــز ثقاف ـــى تعزي ـــدرة ع ـــا الق ـــي لديه ـــالم الت ـــائل اإلع ـــل وس ـــي داخ ـــاء الوع ـــع وبن ـــل م ه( العم

ـــح  ـــة ومتن ـــرأة القيادي ـــورة امل ـــن ص ـــزز م ـــة تع ـــواد اعالمي ـــج وم ـــى برام ـــجيع ع ـــادة والتش ـــع القي ـــاء يف مواق ـــد النس ض

ـــد  ـــرح ق ـــراء املق ـــرأة. )االج ـــص امل ـــا يخ ـــط م ـــس فق ـــة ولي ـــة عام ـــع ذات صف ـــن مواضي ـــق ع ـــة يف التعلي ـــاء فرص النس

ـــكل  ـــاء بش ـــتقبل النس ـــي تس ـــد الت ـــة، والجرائ ـــة، واالذاعي ـــات التلفزيوني ـــة للمحط ـــزة دوري ـــح جائ ـــكل من ـــى ش ـــون ع يك

ـــة يف فـــرة  ـــة خاصـــة وايجابي ـــح النســـاء تغطي ـــي متن ـــك الت ـــام، ولتل ـــا الشـــأن الع مكثـــف كخبـــرات للحديـــث عـــن قضاي

ـــات.( االنتخاب

ثانياً: من الناحية املؤسسية،

ـــاالت  ـــة الح ـــيايس ومتابع ـــال الس ـــف يف املج ـــاالت العن ـــن ح ـــالغ ع ـــة لإلب ـــتقلة وآمن ـــية مس ـــاحات مؤسس ـــر مس أ( تطوي

ـــك: ـــن ذل ـــة، ويتضم ـــى النهاي حت

ـــن  ـــل الجـــد وســـامع ادعاءاته ـــن عـــى محم ـــوق بأخذهـــن وقصصه ـــن الوث ـــث ميكنه ـــة للنســـاء حي ـــق مســـاحات آمن - خل

ـــاخنة أو/ ـــا س ـــون خطوط ـــد تك ـــاحات ق ـــذه املس ـــاءة.  ه ـــة والكف ـــه الرع ـــى وج ـــا ع ـــل معه ـــة والتعام ـــة وعدال مبهني

ومكاتـــب )مظـــامل( أو تبليـــغ وشـــكوى مســـتقلة تابعـــة ومرتبطـــة باللجنـــة الوطنيـــة لشـــؤون املـــرأة، أو محليـــة ذات 

ـــم  ـــا طاق ـــالم، يتواله ـــات االع ـــام ومؤسس ـــاع الع ـــة والقط ـــات الدول ـــة مؤسس ـــل كاف ـــدة داخ ـــتقلة ومتواج ـــة ومس صالحي

ـــرار  ـــة الق ـــع لصناع ـــى موق ـــة بأع ـــام، ومرتبط ـــيايس والع ـــاء الس ـــاء يف الفض ـــد النس ـــز ض ـــف والتميي ـــى العن ـــدرّب ع م
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ـــة. ـــرك واملتابع ـــة للتح ـــات الالزم ـــي الصالحي ـــام الداخ ـــا النظ ـــى أن مينحه ـــة. ع يف املؤسس

ـــل  ـــى تحوي ـــدرة ع ـــي الق ـــام الداخ ـــق النظ ـــاخنة ووف ـــوط الس ـــب أو الخط ـــذه املكات ـــات ه ـــمل صالحي ـــامن أن تش ض

ـــن.  ـــراد ارسه ـــات وأف ـــل الناجي ـــن قب ـــا م ـــول اليه ـــهلة الوص ـــة وس ـــية آمن ـــة ونفس ـــة صحي ـــات رعاي ـــاالت اىل مرجعي الح

ـــن  ـــا م ـــي متكنه ـــة الت ـــة والحديث ـــائل التقني ـــة الوس ـــا بكاف ـــات وتزويده ـــب وااللي ـــذه املكات ـــددة له ـــة مح ـــد ميزاني رص

ـــة.    ـــراءات املتابع ـــغ، وإج ـــد التبلي ـــا بع ـــة م ـــات الحامي ـــد متطلب ـــة، وتحدي ـــع االدل جم

ـــناد  ـــة أو اس ـــع االدل ـــى جم ـــاء ع ـــاعد النس ـــي تس ـــة الت ـــات الحديث ـــر التقني ـــمية لتوف ـــات الرس ـــم للمؤسس ـــر الدع توف

ـــغ. ـــد التبلي ـــا بع ـــة م ـــات الحامي متطلب

ـــات  ـــي للقطاع ـــكل املؤس ـــة الهي ـــن تراتبي ـــع ضم ـــي تق ـــا والت ـــة منه ـــك القيادي ـــيام تل ـــة والس ـــع الوظيفي ـــد املواق تحدي

املختلفـــة واملطلـــوب منهـــا التبليـــغ رســـميا وبكفـــاءة فيـــام يعـــرف باملبلّـــغ امللـــزم ))Mandatory Reporter أو عـــن حـــاالت 

ـــه، وادراجهـــا ضمـــن الوصـــف الوظيفـــي للموقـــع وتوفـــر التدريـــب الـــالزم لألشـــخاص ممـــن  ـــم ب العنـــف يف حـــال العل

ـــي.  ـــات يف الجـــزء الترشيع ـــون كـــام توضـــح التوصي ـــا بالنظـــام الداخـــي والقان ـــع، وربطه ـــون هـــذه املواق يحتل

ـــيايس  ـــاره الس ـــف يف إط ـــن العن ـــن م ـــاء وأرسه ـــة النس ـــة لحامي ـــة وآمن ـــتقلة ورسيع ـــة مس ـــات قضائي ـــر الي ب( تطوي

وبالتعـــاون مـــع الجهـــات االمنيـــة واملحاكـــم، عـــى أن يكون/تكـــون مـــن ينظـــر يف القضايـــا املتعلقـــة بالعنـــف يف 

السياســـة وبالحاميـــة كادرا مدربـــا وذا كفـــاءة.     

ـــة  ـــات مختلف ـــة وقطاع ـــابقة وحالي ـــرات س ـــن ف ـــات م ـــاء القيادي ـــع النس ـــائية تجم ـــات نس ـــبكات وتحالف ـــكيل ش ج( تش

ـــة  ـــات متييزي ـــع مامرس ـــل م ـــى التعام ـــن ع ـــع قدراته ـــاء يف رف ـــريف للنس ـــدر مع ـــا مص ـــبكات وعضويته ـــار الش واعتب

ـــائية.  ـــات نس ـــاء تحالف ـــة بن ـــة بأهمي ـــات دولي ـــدة توصي ـــث وردت ع ـــس، حي ـــها الجن اساس

د( تشـــجيع القياديـــات والقياديـــن املحليـــن املنارصيـــن لحقـــوق النســـاء لالنخـــراط يف حمـــالت املنـــارصة  والتحالفـــات 

 # NotTheCost التابعـــة لهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة، أو حملـــة HeForShe الدوليـــة، والســـيام حركـــة التضامـــن

التابعـــة للمعهـــد الدميقراطـــي الوطنـــي، التـــي ميكـــن تهيئتهـــا ونرشهـــا عـــى املســـتوى الوطنـــي، بحيـــث تســـتهدف 

ـــة  ـــراءات املتعلق ـــة واإلج ـــرأة يف السياس ـــة بامل ـــورات ذات الصل ـــى التص ـــر ع ـــم التأث ـــن ميكنه ـــة الذي ـــاب املصلح أصح

بالعنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس، ويشـــمل ذلـــك قـــوات األمـــن والقضـــاء واملجتمـــع املـــدين والزعـــامء 

ـــم. ـــين وغره ـــادة السياس ـــن والق ـــن والتقليدي الديني

ثالثاً: االطار القانوين:      

1.  تـــويص الدراســـة بأولويـــة إصـــدار قانـــون خـــاص مرتبـــط بالعنـــف ضـــد النســـاء يف اإلطـــار الســـيايس يتبـــع 

النـــامذج الدوليـــة املعتمـــدة )بوليفيـــا وتونـــس مثـــال(، بحيـــث يتضمـــن:

ـــزي  ـــع التميي ـــذ الطاب ـــع تأخ ـــارشة ذات دواف ـــر املب ـــارشة وغ ـــة املب ـــال العنيف ـــكل االفع ـــم ل ـــد التجري ـــف بقص أ(  تعري

ضـــد املـــرأة، والتـــي تســـتخدم أدوات سياســـية، وتحمـــل تأثـــرا سياســـيا، والتـــي تســـتهدف النســـاء ممـــن يشـــغلن 

ـــات،  ـــية، والناخب ـــزاب السياس ـــوات األح ـــحات، وعض ـــام، واملرش ـــاع الع ـــات يف القط ـــة، والقيادي ـــية قيادي ـــع سياس مواق

ـــف  ـــون العن ـــرم القان ـــأن يج ـــة ب ـــويص الدراس ـــام ت ـــان. ك ـــوق اإلنس ـــن حق ـــات ع ـــدين واملدافع ـــع امل ـــطات املجتم وناش

ـــن  ـــن والعامل ـــد معاونيه ـــا ض ـــامرس أيض ـــام، وامل ـــيايس والع ـــاطهن الس ـــبب نش ـــاء بس ـــراد ارس النس ـــد اف ـــامرس ض امل

ـــة.  معهـــن وخصوصـــا اذا مـــا كان يهـــدف اىل تهديـــد الناشـــطة السياســـية ومنعهـــا مـــن التمتـــع بحقوقهـــا السياســـية كامل
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ـــزام  ـــدم االلت ـــة لع ـــات القانوني ـــدد التبع ـــزم( ويح ـــغ املل ـــغ )املبل ـــن التبلي ـــؤولة ع ـــات املس ـــون الجه ـــدد القان ب( ان يح

ـــة.  ـــة واضح ـــوص قانوني ـــالل نص ـــن خ ـــدور م ـــذا ال به

ـــام  ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــه ض ـــف املوج ـــة بالعن ـــكاوى املتعلق ـــتقبال الش ـــة باس ـــات املخول ـــون الجه ـــدد القان  ج( يح

ـــوص  ـــالل نص ـــن خ ـــات م ـــذه الجه ـــات ه ـــا، وصالحي ـــق فيه ـــر والتحقي ـــات النظ ـــراءات والي ـــدد اج ـــيايس، ويح والس

ـــة.  ـــة واضح قانوني

ـــف  ـــم العن ـــكل وحج ـــب وش ـــا يتناس ـــة مب ـــة والعقابي ـــراءات التحقيقي ـــدا لإلج ـــي تحدي ـــون النموذج ـــن القان د( أن يتضم

ـــا  ـــدين وإلزامه ـــع م ـــة ومؤسســـات مجتم ـــة ومنتخب ـــن حكومي ـــة م ـــات املختلف ـــره، وأن يحـــدد مســـؤولية الجه ـــدى تأث وم

ـــه. ـــات من ـــه والناجي ـــة للمتعرضـــات ل ـــاندة ورعاي ـــائل مس ـــر وس ـــف، وتوف ـــن العن ـــة م ـــة للحامي ـــات وقائي ـــر ضامن بتوف

ـــوي يف  ـــادي واملعن ـــض امل ـــكل التعوي ـــرر وش ـــن ال ـــض ع ـــددة للتعوي ـــراءات مح ـــا اج ـــون نصوص ـــن القان ه( ان يتضم

ـــوص. ـــذا الخص ـــراد به ـــة واألف ـــؤولية املؤسس ـــح مس ـــف ويوض ـــوت العن ـــال ثب ح

ـــة  ـــان واالدارة املحلي ـــل الرمل ـــة لعم ـــة الناظم ـــة العام ـــة االنظم ـــا مبراجع ـــتوى أيض ـــذا املس ـــى ه ـــة ع ـــويص الدراس 2( وت

وتضمينهـــا نصوصـــا تعكـــس التـــزام هـــذه الهيئـــات بتوفـــر بيئـــة مرحبـــة وآمنـــة للنســـاء وتؤكـــد مســـؤولية هـــذه الهيئـــات 

بتوفـــر الحاميـــة للنســـاء مـــن العنـــف، والتفـــات هـــذه الهيئـــات اىل العنـــف ضـــد النســـاء يف السياســـة، عـــى أن توضـــح 

ـــة  ـــة العامل ـــح االنظم ـــى أن توض ـــف. ع ـــا العن ـــع قضاي ـــي م ـــراءات التعاط ـــل واج ـــات العم ـــا الي ـــة ايض ـــة العامل االنظم

ـــغ  ـــم التبلي ـــوب منه ـــف وتحـــدد يف النظـــام االشـــخاص املطل ـــا العن ـــات العمـــل وإجـــراءات التعاطـــي مـــع قضاي ايضـــا آلي

ـــة. ـــى النهاي ـــه حت ـــة حاالت ـــف ومتابع ـــن العن ـــغ ع ـــات التبلي ـــات جه ـــف )mandatory reporters( وصالحي ـــن العن ع

3( كـــام تقـــرح الدراســـة تضمـــن القوانـــن الناظمـــة لحريـــة التعبـــر واالعـــالم والصحافـــة نصوصـــا تفـــرق بـــن 

خطـــاب الكراهيـــة للنســـاء      وحريـــة التعبـــر عـــن الـــرأي بحيـــث تجـــرم األول وتحـــرم االخـــر. 

ـــع  ـــق ورف ـــق بتعلي ـــودا تتعل ـــية بن ـــية والدبلوماس ـــة السياس ـــع الحصان ـــراءات رف ـــن إج ـــة بتضم ـــويص الدراس ـــام ت 4( ك

ـــيايس.       ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــا العن ـــق يف قضاي ـــالل التحقي ـــة خ الحصان
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املاحق 

استارة الدراسة الكمية

استارة دراسة العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  

الهدف من الدراسة

ـــدف  ـــا. ته ـــه وغره ـــرق محاربت ـــكاله وط ـــه وأش ـــرأة ملفهوم ـــؤون امل ـــة لش ـــة الوطني ـــة للجن ـــة التابع ـــذه الدراس ـــدف ه ته

ـــامل  ـــم ش ـــق فه ـــس اىل تحقي ـــر بزن ـــة ب ـــع رشك ـــاون م ـــرأة وبالتع ـــؤون امل ـــة لش ـــة الوطني ـــة للجن ـــة التابع ـــذه الدراس ه

ـــا  ـــل معه ـــم التعام ـــات يت ـــرأة ونشـــر اىل أن البيان ـــام والســـيايس  ومـــدى إدراك امل ـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء الع لعن

ـــة  ـــة ومصداقي ـــا بدق ـــة عليه ـــئلة واالجاب ـــل األس ـــراءة كام ـــم ق ـــى منك ـــط يرج ـــث فق ـــات البح ـــي لغاي ـــة وه ـــة تام بري

ـــة.   ـــم 10-15 دقيق ـــتغرق منك ـــا ستس ـــام بأنه عل

القسم األول: البيانات العامة

Q101حددي الفئة العمرية التي تنتمن اليها

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

1

2

3

4

5

99

|__|

Q102الحالة االجتامعية

عزباء

مخطوبة

متزوجة

أرملة

مطلقة

منفصلة

1

2

3

4

5

6

|__|

Q103املستوى التعليمي

عزباءأقل من ثانوي

تدريب مهني

ثانوي

دبلوم متوسط

 بكالوريوس

ماجستر أو أعى

3

4

5

6

7

8

|__|
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Q104املحافظة

 اربد

عجلون

جرش

 املفرق

عامن

 الزرقاء

 البلقاء

 مأدبا

الكرك

معان

الطفيلة

 العقبة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

|__|

Q105حددي أخر موقع/ مجال عمل شغلتيه – حايل أو سابق  

 وزيرة

 موظفة فئة عليا يف مؤسسة حكومية

 عضو يف الرملان

أمينة عامة لحزب

 عضو يف حزب

 عضو يف نقابة مهنية أو عاملية

 رئيسة أو عضو جمعية

عضو يف مجلس محافظة

عضو يف مجلس إدارة محلية /أمانة عامن

 رئيسة بلدية أو عضو مجلس بلدي

عضو يف منظمة حقوقية مثل حقوق اإلنسان أو حقوق املرأة أو ناشطة اعالمية

 ).......................... أخرى )حددي

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

97

|__|

القســـم الثـــاين: التعـــرض ألشـــكال العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  

كناشـــطة يف الحيـــاة العامـــة

اســـتنادا اىل تعريـــف العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  التـــايل الرجـــاء االجابـــة عـــى االســـئلة 

التاليـــة 

ـــاد أو  ـــط أو االضطه ـــال الضغ ـــن أفع ـــة م ـــل أو مجموع ـــو فع ـــيايس  ه ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض »العن

ـــارش  ـــكل مب ـــخاص بش ـــن األش ـــة م ـــخص أو مجموع ـــا ش ـــي يرتكبه ـــل الت ـــد أو التجاه ـــة أو التهدي ـــرش أو املضايق التح

ـــات  ـــة أو املدافع ـــية و/أو حكومي ـــب سياس ـــات يف مناص ـــات أو املعين ـــاء املرشـــحات أو املنتخب ـــد النس ـــارش ض ـــر مب أو غ

ـــرار بصـــورة شـــخصية  ـــع الق ـــز صن ـــاء يف مراك ـــياً أو النس ـــاً / سياس ـــن دوراً عام ـــوايت ميارس ـــاء أو الل ـــوق النس ـــن حق ع

ـــد ملهامهـــم  ـــع أو التقيي ـــق أو املن ـــرض التقليـــل مـــن أو التعلي ـــم، بغ ـــل مصالحه ـــم أو مـــن ميث ـــد أرسه ـــارشة أو ض مب

ـــكيل  ـــك لتش ـــم. وذل ـــل ضـــد إرادته ـــام بعم ـــم بالقي ـــع أو إلزامه ـــذه املواق ـــن ه ـــم ع ـــك إلقصائه ـــم. وذل ومامرســـة حقوقه

ـــة.            ـــب العام ـــويل املناص ـــى ت ـــا ع ـــدم قدرته ـــرأة وع ـــدي للم ـــي التقلي ـــدور النمط ـــى ال ـــز ع ـــة ترك ـــة عام حال
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Q201كناشطة يف الحياة العامة هل تعرضت ألي شكل من أشكال العنف؟

نعم

ال

)غر متأكدة/ال أعرف )ال تقرأ

1

2 انتقل إىل     

        Q208

 انتقل إىل    98     

      Q208

|__|

Q202كناشطة يف الحياة العامة، هل العنف الذي تعرضت له كان عى شكل.........................؟

النعم
 غر متأكدة/ ال

أعرف

|__|

)..... إيذاء جسدي )مثل الدفع، الرب، الصفع

 )..... إيذاء نفي أو املعنوي )مثل التجاهل، االقصاء، اغتيال الشخصية، االستخفاف

).... إيذاء لفظي أو التهديد )مثل الذم، القدح، تحقر، التشهر، االساءة للسمعة

)....عنف جني أو تحرش أو ابتزاز )جسديا، لفظيا، ايحائيا

 )... عنف اقتصادي أو مايل )االرضار باملمتلكات، الطرد من العمل، الحرمان من الحقوق

)عنف سراين والتنمر اإللكروين )منصات التواصل االجتامعي، املواقع وصفحات التواصل

 )أخرى )حددي

1298

1298

1298

1298

1298

1298

298

Q202A
 إذا كانت إجابتك عى السؤال السابق )بنعم( تعرضت لشكل آخر من أشكال

العنف غر تلك املذكورة، أرجوا تحديد شكل العنف؟

...................................................................................|__|

Q202Bاذكري أي منصب/موقع تعرضت فيه للعنف خالل مسرتك املهنية؟

...................................................................................

98 غر متأكدة/ال أعرف )ال تقرأ( 

99 رفضت اإلجابة )ال تقرأ( 
|__|

Q202C متى تم تعرضك ألي شكل من أشكال العنف

يف الفرة املهنية والعمل العام 

آخر 12 شهرا

 يف فرة محددة )أمثلة: خالل الحملة االنتخابية

 أو عند ابداء رأي معن خالل االجتامعات...( -

حددي

2

3

4

|__|

Q203ما هي الوسائل أو األساليب املستخدمة للعنف؟  (ميكن اختيار أكر من إجابة(
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وجاهيا

الكرونيا / سيرانيا )فيسبوك، توتر، انستجرام، 

تيكتوك ......( 

اعالميا ) عر االعالم املريئ أو املسموع أو 

املكتوب(

غر وجاهي )بواسطة اطراف ثالثة( 

غر متأكدة/ال أعرف )ال تقرأ(

أخرى )حددي(: ................................... 

1

2

3

4

97

98

|__|

Q204)من قبل من تعرضت إلحدى اشكال العنف…؟ )ميكن اختيار أكر من إجابة

غر متأكدة/ال أعرفالنعم

1298مديري/يت يف العمل 

|__|

1298زميل/ة يف العمل أو مجموعة من الزمالء يف العمل

1298منافس/ة يف االنتخابات

1298موظف/ة تابع إلداريت 

1298مراجع/ة /أو مواطن/ة

1298شخص/اشخاص من مجموعات مخالفن يف املواقف السياسية

شخص/اشخاص ضد أحد املطالب املرتبطة بإزالة التمييز أو العنف 

ضد املرأة
1298

1298شخص/اشخاص ليس لهم موقف محدد

1298شخص ذو صلة قرابة أو معرفه 

1298أحد أفراد أرسيت من داخل املنزل 

1298شخص من قاعديت االنتخابية / مجتمعي 

Q205إىل أي درجة تأثرت الجوانب التالية سلبياً جراء العنف الذي تعرضت له؟

إىل 

درجةكبرة 

جداً

إىل درجة 

كبرة

إىل درجة 

متوسطة

إىل درجة 

قليلة

إىل درجة 

قليله جداً

مل أتأثر 

إطالقاً

غر متأكدة/

ال أعرف

|__|

12345698صحتك النفسية

12345698صحتك الجسدية

عالقتك األرسية )داخل املنزل من أقاربك 

من الدرجة األوىل(
12345698

العالقات املجتمعية )العشرة، االصدقاء، 

املنارصين(
12345698

12345698حالتك املادية

12345698األداء يف العمل

12345698القضية التي تعملن من أجلها/تدافع عنها

12345698الحرية الشخصية

Q206
ما هي الوسائل التي تم اتباعها يف التبيلغ  والتحرك جراء 

العنف الذي تعرضت له؟ )ميكن اختيار أكر من إجابة(

|__|1العائلة )زوج، أخ، اخت، والد، والدة، ابناء، بنات .....( 

|__|2العشرة واألقارب واألطر املجتمعية 

|__|3األصدقاء / الصديقات، الزمالء يف العمل / الزميالت يف العمل 

|__|4الرشطة / االدارات املتخصصة يف األمن العام ) حامية االرسة، الجرائم االلكرونية( 

|__|5القضاء / دائرة االدعاء العام 

|__|6الحزب / النقابة / مؤسسة املجتمع املدين 
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|__|7لجان السلوك او االخالق )إن وجدت( 

|__|8وحدات الرقابة املسؤولة يف الوزارات واملؤسسات 

|__|9مجموعات الدعم واملنارصة 

|__|10ادارات منصات التواصل االجتامعي ) فيسبوك، انستجرام، توير( 

|__|97اخرى )حددي(: ..................................................... 

Q207
 هل بإمكانك أن تخرينا عن آليات التكيف التي لجئت لها عند تعرضك 

للعنف  يف الفضاء العام والسيايس  ؟ )ميكن اختيار أكر من إجابة(

|__|1التجاهل 

|__|2الرد واملتابعة ) اصدار بيانات وتوضيحات( 

|__|3اغالق صفحة التواصل االجتامعي 

|__|4شطب التعليقات واختيار ميزة عدم التعليق )العنف السراين(

|__|5اللجوء اىل املختصن للمساعدة ) قانوين، نفي، الكروين ... ( 

|__|6االنسحاب من املشهد العام ) كليا او جزئيا( 

االستعانة بأطراف ثالثة ) العائلة، العشرة، االطار املجتمعي، مجموعات 

املنارصة( 
7|__|

|__|97اخرى )حدد(: ............................. 

|__|98غر متأكدة/ال أعرف

Q208هل سبق وأن تعرض شخص ما من اقاربك للعنف او التنمر بسبب القرابة بك؟

نعم

ال

غر متأكدة/ال أعرف )ال تقرأ(

 1

٢ �� انتقل للقسم الثالث

��98 انتقل للقسم الثالث
|__|

Q208_Aهل تعرض أحد من أفراد أرستك أو أقاربك لـ ….؟

غر متأكدة/ال اعرفالنعم

اإليذاء الجسدي )مثل الدفع، الرب، الصفع .....(1.

اإليذاء النفي أو املعنوي )مثل التجاهل، االقصاء، اغتيال الشخصية، االستخفاف .....( 

اإليذاء اللفظي أو التهديد )مثل الذم، القدح، تحقر، التشهر، االساءة للسمعة ....(

العنف الجني أو التحرش أو االبتزاز )جسديا، لفظيا، ايحائيا....(

العنف االقتصادي أو املايل )االرضار باملمتلكات، الطرد من العمل، الحرمان من 

الحقوق...

العنف السيراين والتنمر اإللكروين )منصات التواصل االجتامعي، املواقع وصفحات 

التواصل(

1298

|__|

.21298

.31298

.41298

.51298

.61298

Q208_B
 إذا كانت إجابة أخرى عى السؤال السابق )نعم( تعرض أحد أقاريب لشكل 

آخر من العنف ، حددي شكل هذا العنف؟
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Q208_Cإىل أي درجة كان تأثر العنف سلبياً عى االقرباء من ناحية …؟

إىل 

درجةكبرة 

جداً

إىل درجة 

كبرة

إىل درجة 

متوسطة

إىل درجة 

قليلة

إىل درجة 

قليله جداً

مل 

أتأثر 

إطالقاً

غر متأكدة/

ال أعرف

|__|

12345698الصحة النفسية

12345698الصحة الجسدية

العالقة األرسية )داخل املنزل واملقربن 

من الدرجة األوىل )
12345698

العالقات املجتمعية )العشرة، االصدقاء، 

املنارصين(
12345698

12345698حالته/ها املادية

12345698أداءه/ها يف العمل

12345698القضية التي تعملن من أجلها/تدافع عنها

12345698الحرية الشخصية

 شباب من أجل املساواة

Q208_D

ما هي اآلليات التي اِتبعوها يف التبليغ والتحرك؟  

)ميكن اختيار أكر من إجابة(

IIIIIIIII\

|__|

1111العائلة )زوج، أخ، اخت، والد، والدة، ابناء، بنات .....( 

2222العشرة واألقارب واألطر املجتمعية 

3333األصدقاء / الصديقات، الزمالء يف العمل / الزميالت يف العمل 

4444الرشطة / االدارات املتخصصة يف األمن العام )حامية االرسة، الجرائم االلكرونية( 

5555القضاء / دائرة االدعاء العام 

6666الحزب / النقابة / مؤسسة املجتمع املدين 

7777لجان السلوك او االخالق )إن وجدت( 

8888وحدات الرقابة املسؤولة يف الوزارات واملؤسسات 

9999مجموعات الدعم واملنارصة 

10101010ادارات منصات التواصل االجتامعي )فيسبوك، انستجرام، توير( 

97979797اخرى )حددي(: .............. 

98989898غر متأكدة/ال أعرف 
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Q207
 هل بإمكانك أن تخرينا عن آليات التكيف التي لجأ إليها أقاربك عند تعرضهم للعنف؟)ميكن اختيار 

أكر من إجابة(

|__|1التجاهل 

|__|2الرد واملتابعة )اصدار بيانات وتوضيحات( 

|__|3اغالق صفحة التواصل االجتامعي 

شطب التعليقات واختيار ميزة عدم التعليق )العنف 

السراين(
4|__|

اللجوء اىل املختصن للمساعدة )قانوين، نفي، 

الكروين ...( 
5|__|

|__|6االنسحاب من املشهد العام )كليا او جزئيا( 

االستعانة بأطراف ثالثة )العائلة، العشرة، اإلطار 

املجتمعي، مجموعات املنارصة( 
7|__|

|__|97اخرى )حدد(: ............................. 

|__|98غر متأكدة/ ال أعرف 

القسم الثالث: املعتقدات واالتجاهات السائدة حول العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس 

Q301ما هي أبرز املشاكل التي تُواجه النساء يف األردن اليوم؟( ميكن اختيار أكر من جواب )

IIIIIIIII\

1111دخل املرأة

2222فرص قيادية محدودة

3333فرص الرقية محدودة

 فرص تقييم القدرات العادلة يف املناصب الحكومية / القطاع

الخاص/املجتمع املدين
4444

5555)... العنف ضّد النساء )سيايس، اقتصادي، اجتامعي، نفي

6666 متييز القوانن بن النساء والرجال

7777هشاشة املنظومة الدميقراطية

8888غياب الحريات العامة

9999انعدام حرية التعبر

10101010الواسطة واملحسوبية

11111111غياب العدالة االجتامعية

12121212الفساد

97979797)......................................................... أُخرى )حددي

98989898 غر متأكدة/ ال أعرف

99999999)رفضت اإلجابة )ال تقرأ

Q302
 باعتقادك، هل تؤثر العادات أو األعراف أو التقاليد االجتامعية عى مستويات وأشكال “العنف ضد النساء يف الحياة العامة” يف

األردن؟

 نعم تؤثر ايجابيا

  نعم تؤثر سلبيا

  ال يوجد اي أثر

)غر متأكدة/ال أعرف )ال تقرأ

1

2

3

98

|__|

Q303باعتقادك، يف أي املواقف/املناصب التالية تعد املرأة الناشطة أكر عرضة للعنف يف الفضاء العام والسيايس  
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 يف حال الرشح ملنصب عام )نائب، مجلس املحافظة، مجلس محي، مجلس

 )أمانة عامن أو بلدي، رئيس بلدية

 ان تكون وزيرة

ان تكون نائبة

 أن تكون مفوض عام

ان تكون أمينة عامة ملؤسسة رسمية

أن تكون أمينة عامة لحزب سيايس

 ان تكون عضو يف حزب سيايس/ هيئة

أن تكون عضو يف مجلس محافظة/ مجلس بلدي/ مجلس محي

 ان تكون عضو يف هيئة نقابية

ان تكون أحد افراد املناصب العليا يف القطاع الخاص او املجتمع املدين

 ان تكون اعالمية

 ان تكون ناشطة سياسية أو حقوقية

أن تكون ناشطة نسوية

جميع ما ذكر

).............. اخرى( حددي

 غر متأكدة/ال أعرف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

97

98

|__|

Q304 بشكل عام، إىل أي درجة، برأيك، يرتكب األشخاص أو املجموعات التالية » العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس

إىل درجة 

كبرة جداً

إىل درجة 

كبرة

إىل درجة 

متوسطة

إىل درجة 

قليلة

إىل درجة 

قليلة جداً

ال يوجد عنف 

إطالقاً

غر متأكدة/

ال أعرف

|__|

املنافسون/ات اآلخرون يف 

االنتخابات 
12345698

12345698افراد االرسة من الدرجة االوىل

12345698افراد العائلة او العشرة او القبيلة

12345698عامة الناس

12345698الزمالء و / أو الزميالت

12345698السلطة أو صناع القرار 

مؤثرين / مؤثرات عى وسائل 

التواصل االجتامعي يف اإلطار 

املحي او الوطني 

12345698

Q305_A

برأيك، ملاذا ميارس بعض الرجال “العنف ضد النساء يف 

الفضاء العام والسيايس  

)ميكن اختيار أكر من اجابة( 

IIIIII

السياسة مجال ذكوري

ملنع املرأة من املشاركة يف السياسة 

ال يريد الرجال أن يخروا امام املرأة 

 ال يريد الرجال ان تأخذ النساء مواقع يعتقدون انها لهم 

يخاف الرجال من املرأة يف السلطة

االتجاهات املجتمعية التي تؤمن بوجوب بقاء النساء يف الفضاء الخاص

االعتقاد بأن وجود املرأة يف العمل العام مخالف لألديان

اإلحباط السيايس العام والشعور بالتهميش سياسيا واجتامعيا

ال اعتقد ان الرجال ميارسون العنف ضد املرأة يف الحياة العامة

 أخرى )حددي(

غر متأكدة/ ال أعرف 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

97

98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

97

98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

97

98

|__|
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Q305_B

برأيك، ملاذا متارس بعض النساء “”العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ؟ 

)ميكن اختيار أكر من اجابة( 

IIIIII\III

السياسة مجال ذكوري

ملنع املرأة من املشاركة يف السياسة 

االتجاهات املجتمعية التي تؤمن بوجوب بقاء النساء يف الفضاء 

الخاص

االعتقاد بأن وجود املرأة يف العمل العام مخالف لألديان

اإلحباط السيايس العام والشعور بالتهميش سياسيا واجتامعيا

محدودية فرص النساء مام يسبب املنافسة السلبية بينهن عى مواقع 

صنع القرار

شعور بعض النساء بأنهن أكر قدرة وجدارة عى املشاركة يف الحياة 

العامة وأن آلية التعين غر عادلة واقصائية

ال اعتقد ان النساء ميارسن العنف ضد النساء يف الفضاء العام 

والسيايس  

أخرى )حددي(

غر متأكدة/ال أعرف 

1

2

3

4

5

6

7

8

97

98

1

2

3

4

5

6

7

8

97

98

1

2

3

4

5

6

7

8

97

98

1

2

3

4

5

6

7

8

97

98

|__|
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Q306إىل أي درجة توافق عى العبارات األتية

إىل درجة 

كبرة

إىل درجة 

متوسطة

إىل درجة 

قليلة

ال أوفق 

إطالقاً

غر 

متأكدة/ال 

اعرف

|__|

املوقف الرافض لقانون الجرائم اإللكرونية، يقلل من لجوء الناشطات النسويات 

والسياسيات إىل القضاء يف حاالت العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  

املوجه من خالل مواقع التواصل

123498

123498ليس لدينا قوانن كافية ملنع والحد من العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  

تطبيق القوانن هو التحدي وليس ضعف القوانن وحرية التعبر وعقوبات مامرسوا 

العنف
123498

123498يؤدي التمييز بن الجنسن إىل انتشار العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  

تؤدي هشاشة املنظومة الدميوقراطية إىل انتشار العنف ضد النساء يف الفضاء العام 

والسيايس  
123498

تواجه املرأة الناشطة العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  إذا اعترت أنها 

تعمل ضد التقاليد والعادات املجتمعية
123498

123498ينتج العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  نتيجة التنافس االنتخايب السلبي

ال تشارك املرأة يف العمل العام و/أو الحياة السياسية نتيجة الخوف من التعرض اىل 

العنف
123498

تساهم بعض املعتقدات الدينية لدى البعض يف تراجع مشاركة املرأة يف الحياة العامة 

أو العمل السيايس
123498

االتجاهات املجتمعية الرافضة للمساواة بن الجنسن تؤدي اىل العنف يف العمل العام 

والحياة السياسية
123498

غياب ثقافة التعددية وعدم احرام الرأي اآلخر يؤدي اىل انتشار العنف ضد النساء 

يف الفضاء العام والسيايس  يف الحياة العامة  
123498

Q306_Aإىل أي مدى توافقي عى العبارات التالية من ناحية عالقتها بتزايد العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ؟

إىل درجة كبرة
إىل درجة 

متوسطة
ال أوفقإىل درجة قليلة

غر متأكدة/ ال 

اعرف

|__|

وصول املزيد من النساء للمواقع العامة 

)مواقع صنع القرار(
123498

123498زيادة التبليغ عن هذه الحاالت

مواقع التواصل االجتامعي التي تسمح 

بإخفاء هوية مامرسوا العنف
123498

إنكار وجود ظاهرة العنف ضد النساء يف 

الفضاء العام والسيايس  من األساس
123498

القسم الرابع: االعالم و العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس 

Q401بشكل عام، هل أثرت منصات التواصل االجتامعي عليك بصورة سلبية؟

نعم

ال

غر متأكدة/ ال أعرف

Q403 انتقل إىل �� ٢  

Q403 انتقل إىل ��98
|__|
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Q402إىل أي درجة تعرضت إىل أي شكل من أشكال العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  من قبل كل من األشخاص/ املجموعات التالية

إىل درجة 

كبرة جداً

إىل درجة 

كبرة

إىل درجة 

متوسطة

إىل درجة 

قليلة

إىل درجة 

قليلة جداً

مل 

أتعرض 

إطالقاً

غر متأكدة/

ال أعرف

|__|

12345698إعالمي/ة

12345698صحفي/ة

12345698مالك موقع إخباري

12345698مالك قناة اذاعية

12345698مالك قناة تلفزيونية

ناشط/ة أو مؤثرة/ة مواقع التواصل 

االجتامعي
12345698

12345698قادة الرأي وكتاب االعمدة

Q403برأيك، هل هناك فرق بن تغطية اإلعالم للمرأة يف الحياة السياسية مقارنة بالرجل؟

نعم

ال

غر متأكدة/ ال أعرف 

1 

Q404 2  �� انتقل إىل

Q404 98 انتقل إىل🡨
|__|

Q403A
اذا كان جوابك نعم، ما هو نوع الفرق يف التغطية اإلعالمية التي تتناول موضوع املرأة يف الحياة 

السياسية مقارنة بالرجل؟

فرق كمي من ناحية عدد التغطيات 

فرق نوعي من ناحية طريقة واسلوب التغطيات 

غر متأكدة/ ال أعرف

1 

2

98

|__|

Q404برأيك، ما هو أثر هذه التغطية عى مشاركة املرأة يف الحياة العامة أو الحياة السياسية

تعزز مشاركة املرأة يف العمل العام أو الحياة السياسية 

تعيق مشاركة املرأة يف العمل العام أو الحياة السياسية 

ال أعتقد أن هنالك أي أثر

غر متأكدة/ ال أعرف 

1

2

3

98

|__|

هذه املعلومات تعبئتها اختيارية ولغايات ضبط الجودة، نرجوا ادخال رقم هاتفك أو عنوان بريدك االلكرونيه 

رقم الهاتف

عنوان الريد اإللكروين
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وقتـكـم ثـمن، رأيـكم أثـمن

الشــكر الجزيــل ملشاركتكــم معنــا

دليل املقابات املعمقة  

مقدمة املحادثة

ـــة  ـــع رشك ـــاون م ـــرأة بالتع ـــؤون امل ـــة لش ـــة الوطني ـــوم اللجن ـــس، تق ـــع بربزن ـــل م ـــمي ………… وأعم ـــا اس ـــا، ان مرحب

بـــر بزنـــز Better Business بإعـــداد دراســـة حـــول العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس ، أتحـــدث إليكـــم 

ـــیة  ـــاة السیاس ـــرأة يف الحی ـــاركة امل ـــى مش ـــره ع ـــاره وتأثی ـــدى انتش ـــكاله وم ـــياقه وأش ـــه وس ـــاش يف مفهوم ـــوم للنق الي

ـــد  ـــة والح ـــة واملجابه ـــة الوقای ـــة لكیفی ـــات املعنی ـــة الجه ـــة لكاف ـــات التفصیلی ـــج والتوصی ـــول للنتائ ـــك للوص ـــة، وذل والعام

ـــه. من

تعريف )العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس (

برأيك ما هو )العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس (

عدد بعض األمثلة عن العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  من حياتك اليومية العملية؟ 

برأيك ما مدى معرفة املجتمع مبصطلح العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  "؟

إىل أي درجة يعد العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  منترش يف األردن؟ 

برأيك اين ينترش العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس   ؟

 يف أي املناصب تعد املرأة أكر عرضة  للعنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ؟ ملاذا؟

أنواع العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس 

 كيف تتعرض املرأة إىل العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟

برأيك ما هي أكر أشكال العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  انتشارا يف الحياة العامة؟ 

برأيك ما هي الدوافع خلف هذا الفعل؟

ملاذا ميارس البعض “العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ”؟

اآلثار املرتبة عى التمثيل السيايس للمرأة يف الحياة العامة

ـــر  ـــدي، أث ـــر جس ـــر )أث ـــدى القص ـــى امل ـــف ع ـــن العن ـــوع م ـــذا الن ـــرأة له ـــرض امل ـــن تع ـــة ع ـــار الناتج ـــي االث ـــا ه م

ـــة االوىل( ؟  ـــات الدرج ـــى عالق ـــر ع ـــي، أث نف

هـــل يؤثـــر العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس   عـــى تحفيـــز وانجـــازات النســـاء يف املناصـــب 

القياديـــة؟ كيـــف؟ وملـــاذا؟

ما هي االثار الناتجة عن تعرض املرأة لهذا النوع من العنف عى املدى الطويل؟ 

ـــن  ـــاة العامـــة؟ كيف؟هـــل تعـــرف او ســـمعت عـــن نســـاء عدلنع ـــر عـــى نســـبة مشـــاركة النســـاء يف معـــرك الحي هـــل تؤث
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الرشـــح او انســـحن مـــن الحيـــاة العامـــة نتيجـــة العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس  )حمـــالت 

ـــرة(  ـــع او العش ـــل املجتم ـــن قب ـــامرس م ـــف امل ـــخصية، العن ـــال الش ـــويه، اغتي التش

التدابر االحرازية السائدة

كيف من املمكن أن تحمي املرأة املنخرطة يف املجال العام نفسها من العنف؟

ما هي التدابر االحرازية املوجودة حاليا باألردن؟

برأيـــك، هـــل تـــرى ان التدابـــر االحرازيـــة الحاليـــة كافيـــة للحـــد مـــن تعـــرض املـــرأة العنـــف يف الفضـــاء العـــام 

والســـيايس  ؟

برأيك، ما هي التدابر االحرازية األنسب للحد من تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام والسيايس  ؟

ـــف يف  ـــرأة للعن ـــرض امل ـــن تع ـــد م ـــكل رســـمي وغـــر رســـمي للح ـــا بش ـــي يجـــب مخاطبته ـــة الت ـــات املعني ـــا هـــي الجه م

ـــا او يف مجـــال  ـــا او تنفيذي ـــم ومســـتويات التدخـــل ســـواء ترشيعي ـــا هـــي أســـاليب عمله ـــام والســـيايس  ؟ م الفضـــاء الع

املنارصة؟ 

الخاصات والتوصيات 

ما هو أول ما يخطر ببالك للحد من العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟

ما هي النصائح التي توجهها للمرأة التي تعمل االن يف الحياة العامة؟

ما هي النصائح التي توجهها للفتيات والنساء الذين يرددن بالدخول يف معرك الحياة العامة؟

ما هي التوصيات املقرحة عى صناع القرار للحد من تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام والسيايس  ؟ 

ـــن  ـــاعد يف الحـــد م ـــن ان يس ـــام والســـيايس  ميك ـــاء يف الفضـــاء الع ـــف ضـــد النس ـــم العن ـــد ان تجري ـــك هـــل تعتق برأي

ـــه؟  ـــاء ل ـــرض النس تع
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دليل مجموعات البحث املركزة 

مقدمة املحادثة

ـــة  ـــع رشك ـــاون م ـــرأة بالتع ـــؤون امل ـــة لش ـــة الوطني ـــوم اللجن ـــس، تق ـــع بربزن ـــل م ـــمي ………… وأعم ـــا اس ـــا، ان مرحب

ـــدث  ـــيايس ، أتح ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــول العن ـــة ح ـــداد دراس ـــز Better Business بإع ـــر بزن ب

ـــكاله  ـــيايس  يف األردن وأش ـــام والس ـــاء الع ـــاء يف الفض ـــد النس ـــف ض ـــیاق العن ـــوم وس ـــاش يف مفه ـــوم للنق ـــم الي إليك

ـــات  ـــج والتوصي ـــول للنتائ ـــك للوص ـــة، وذل ـــیة والعام ـــاة السیاس ـــرأة يف الحی ـــاركة امل ـــى مش ـــره ع ـــاره وتأث ـــدى انتش وم

ـــه. ـــد من ـــة والح ـــة واملجابه ـــة الوقاي ـــة لكیفی ـــات املعني ـــة الجه ـــة لكاف التفصيلي

1.مقدمة عن العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس 

1.بشكل عام، ما هي العوائق التي تواجه املرأة يف الحياة العامة؟ 

2.تعريف )العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس (

1.عند التفكر يف مصطلح "" العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ، ماذا يتبادر اىل ذهنك؟

2. إىل أي درجة تجد العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  منترش يف األردن؟ وما الذي يجعله تتكرر؟ 

3. يف أي املناصب تعد املرأة أكر عرضة للعنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس   ؟ وملاذا؟ 

4.هل سبق ان تعرضت أو سمعت الحد أشكال العنف أو تعرف حوادث من العنف ضد النساء يف الفضاء العام 

والسيايس ؟

5.هل تتعرض املرأة األردنية إىل العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟ كيف؟ وملاذا؟

6.من هم برأيك اللذين من املمكن ان ميارسوا العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  )عى الصعيد املحي 

والوطني(؟ 

3.أنواع 

1.ما هي أكر الوسائل استخداماً ملامرسة العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ضد املرأة؟ وما هو تفسرك 

لذلك؟ 

2.برأيك ما هي أكر أشكال العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  انتشارا يف الحياة العامة؟ وما هي 

أنواعه؟ وما الفرق بينهام

3.برأيك ما هو أهم سبب لهذا الفعل؟ ملاذا ميارس البعض “العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ”؟

4.هل سبق ان سمعت أو رأيت تنمر إلكروين عى السيدات القيادات عى مواقع التواصل االجتامعي؟ 

5.برأيك هل تعتقد ان اإلعالم ساهم يف العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ؟ إذا كان الجواب نعم، كيف؟ 

4.اآلثار املرتبة عى التمثيل السيايس للمرأة يف الحياة العامة

1.هل ميكن ان ميارس العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  بطرق غر مبارشة او ان يستهدف اشخاص 

حولها مثل االرسة او العشرة او الحزب أو املنارصين؟
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2.ما هي االثار الناتجة عن تعرض املرأة لهذا النوع من العنف عى املدى القصر )أثر جسدي، أثر نفي، أثر عى 

عالقات الدرجة االوىل(؟

3. ما هي االثار الناتجة عن تعرض املرأة لهذا النوع من العنف عى املدى الطويل؟ هل تؤثر عى مشاركتها السياسية 

مستقبال يف حال رغبت باملشاركة مرة أخرى؟

4.هل يؤثر العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  عى الحياة العامة يف األردن؟ كيف؟ وملاذا؟

5.التدابر الوقائية والعالجية 

1.كيف من املمكن أن تحمي املرأة املنخرطة يف املجال العام نفسها من العنف؟

2.برأيك هل ترى ان التدابر االحرازية كافية للحد من تعرض املرأة  للعنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  

؟

3.برأيك عى من تقع مسؤولية وضع التدابر العالجية والوقائية للحد من العنف ضد النساء يف الفضاء العام 

والسيايس؟ 

4.ما هي الجهات املعنية التي يجب مخاطبتها بشكل رسمي وغر رسمي للحد من تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام 

والسيايس ؟ 

5.برأيك ما هي أساليب عملهم ومستويات التدخل سواء ترشيعيا او تنفيذيا او يف مجال املنارصة؟ 

6.كيف ميكن ان يساهم املجتمع املدين واالعالم يف الوقاية والحد من انتشار العنف ضد النساء يف الفضاء العام 

والسيايس ؟ )مثال: حمالت املنارصة(

6.الخالصات والتوصيات 

1.ما هو أول ما يخطر ببالك للحد من العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  للمرأة؟

2.ما هي النصائح التي توجهها للمرأة التي تعمل االن يف الحياة العامة؟

3.ما هي النصائح التي توجهها للفتيات والنساء الذين يرددن بالدخول يف معرك الحياة العامة؟

4.ماذا عى صناع القرار فعله للحد من تعرض املرأة للعنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ؟ 
5.برأيك هل تعتقد ان تجريم العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ميكن ان يساعد يف الحد من تعرض 

النساء له؟
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