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مقدمة

 للجهــود التــي بذلهــا مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب خــالل الســنوات املاضيــة فــي املدافعــة عــن حقــوق 
ً
اســتكماال

 خــالل االنتخابــات فــي 
ً
املــرأة والعمــل مــع مختلــف األطــراف الفاعلــة للحــد والقضــاء علــى ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة وخصوصــا

األردن، عمــل املركــز قلعــة الكــرك علــى مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2020 مــن منظــور العنــف االنتخابــي ضــد املــرأة.

 للبحــث امليدانــي الــذي نفــذه املركــز بالتعــاون مــع مكتــب مؤسســة فريدريــش إيبــرت فــي األردن 
ً
ويأتــي هــذا التقريــر اســتكماال

والعــراق والــذي هــدف إلــى املســاهمة فــي ســد فجــوة املعرفــة وتمكيــن أي تدخــالت مســتقبلية مــن العمــل علــى تخفيــف العنــف 

ضــد املــرأة املرتبــط باالنتخابــات فــي األردن والوقايــة منــه.

وخلــص التقريــر الــذي تــم إطالقــه خــالل شــهر تمــوز 2020 إلــى أن النســاء، كمرشــحات، واجهــن الســخرية والتهديــد والضغــوط 

 أخــرى وبمختلــف الوســائل التــي 
ً
 ومــن املحيــط االجتماعــي أحيانــا

ً
العامــة لالنســحاب مــن االنتخابــات مــن قبــل عائالتهــن أحيانــا

تنوعــت مــا بيــن التهديــد املــادي أو التهديــد املعنــوي  أوالضغــط املالــي أو التطــرق الــى الســمعة.

كمــا أن االفتقــار إلــى االســتقالل املالــي يفــرض علــى املرشــحات تحديــات كبيــرة فــي تمويــل أنشــطة الحمــالت عنــد املقارنــة مــع 

نظرائهــن مــن الذكــور، كل هــذه العوامــل وغيرهــا ســاهمت فــي انخفــاض نســبة مشــاركة املــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة واضطــرار 

بعضهــن إلــى مغــادرة الســاحة االنتخابيــة علــى الرغــم مــن كفاءتهــن فــي كثيــر مــن األحــوال.

، قــد تمــت اإلشــارة إلــى أن 
ً
وأثنــاء مقابلــة مســؤوالت فــي العمليــات االنتخابيــة الســابقة أثنــاء إجــراء البحــث املشــار إليــه ســابقا

. وهــذا عائــد إلــى وجــود قوانيــن وأنظمــة التــي تحمــي املوظــف العــام أثنــاء 
ً
عــدد حــوادث العنــف املوجــه نحوهــن منخفــض نســبيا

.
ً
تأديــة وظيفتــه ممــا يــردع املعنفيــن قليــال

ويــرى خبــراء فــي االنتخابــات االردنيــة، بــأن هــذه األرقــام وحــاالت العنــف االنتخابــي التــي تقــع علــى النســاء تتفــق مــع بعــض الثقافــة 

الســائدة والقائمــة علــى التســلط علــى أســاس النــوع االجتماعــي، وأن هنــاك اختــالف فــي قبولهــا وتحملهــا مــا بيــن امــرأة وأخــرى.

ذلك أن ثقافة معتادة على العنف ضد املرأة لها انعكاســات حاســمة على مشــاركة املرأة في الحياة العامة، وخاصة السياســة 

واالنتخابات.

أمــا بصفتهــا ناخبــة، تتعــرض العديــد مــن النســاء لإلكــراه والترهيــب التخــاذ الخيــارات التــي يمليهــا آباؤهــن وإخوانهــن وأبنائهــن 

وأزواجهــن . وبالطبــع، فــإن مخاطــر الطــالق أو التشــهير أو العنــف الجســدي تمنــع بعــض النســاء مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة 

ومســتقلة فــي االنتخابــات.
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وال بــد مــن اإلشــارة إلــى إن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مشــكلة معقــدة ومتعــددة الطبقــات وتتطلــب اســتراتيجيات 

وتدخالت متعددة للتخفيف منها، أولها اعتراف املؤسسات الحكومية بوجود املشكلة. ومع ذلك، فإن تأثيره على االنتخابات 

مهــم ألنــه يحــرم النســاء مــن حقوقهــن فــي املشــاركة علــى قــدم املســاواة كمواطنــات فــي العمليــة الديمقراطيــة.

كمــا ســيتطلب التخفيــف مــن العنــف املرتبــط باالنتخابــات وضــع اســتراتيجيات لتوفيــر حقــوق اقتصاديــة متســاوية، وحمايــة 
ضحايــا العنــف األســري ، وتوفيــر املــوارد للمــرأة للمشــاركة بشــكل مســتقل فــي الحيــاة العامــة. وفــي نهايــة املطــاف، مــن الضــروري 

وجــود إرادة سياســية قويــة لتعزيــز وتنفيــذ السياســات التــي تقلــل مــن العنــف ضــد املــرأة وتســتأصله.

وبالرغــم مــن أنــه لــدى الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات سياســات وآليــات لحمايــة املســؤولين واملســؤوالت عــن العمليــات االنتخابيــة 

مــن العنــف، إال أنــه ال يوجــد سياســات محــددة فيمــا يتعلــق بالعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي تجــاه املوظفــات والعامــالت 

.
ً
فــي االنتخابــات واملرشــحات والناخبــات عمومــا

وقد عرفت األمم املتحدة العنف ضد املرأة بأنه:

»أي عمــل مــن أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ينتــج عنــه أو يحتمــل أن ينتــج عنــه أذى أو معانــاة جســدية أو 

جنســية أو نفســية للمــرأة، بمــا فــي ذلــك التهديــدات بمثــل هــذه األفعــال أو اإلكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواًء كان 

ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة«.

وكمــا يوحــي تعريــف األمــم املتحــدة، ال يقتصــر العنــف ضــد املــرأة علــى العنــف الجســدي أو الجن�ســي. فــي حيــن أن االعتــداء 

 علــى أن العنــف ضــد املــرأة هــو 
ً
 متزايــدا

ً
 دوليــا

ً
، إال أن هنــاك إجماعــا

ً
 وأكثرهــا شــيوعا

ً
الجســدي هــو أكثــر أشــكال العنــف بــروزا

 نف�ســي واقتصــادي.
ً
أيضــا

 إن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي مشــكلة معقــدة ومتعــددة الطبقــات تتطلــب اســتراتيجيات وتدخــالت 
ً
وكمــا ذكــر ســابقا

متعــددة للتخفيــف منهــا. ومــع ذلــك، فــإن تأثيــره علــى االنتخابــات واضــح، ألنــه يحــرم النســاء مــن حقوقهــن فــي املشــاركة علــى قــدم 

املســاواة. كمــا يتطلــب التخفيــف مــن العنــف املرتبــط باالنتخابــات اســتراتيجيات لتوفيــر حقــوق اقتصاديــة متســاوية، وحمايــة 

ضحايــا العنــف املنزلــي واألســري واالنتخابــي، وتوفيــر املــوارد للنســاء للمشــاركة املســتقلة فــي الحيــاة العامــة.

 فعــل مــن أعمــال العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي 
ً
أمــا إذا تحدثنــا عــن العنــف السيا�ســي ضــد النســاء والفتيــات فهــو أيضــا

العمــل كمســؤوالت  أو  للمناصــب،  الترشــح  مثــل  السياســية،  العمليــات  فــي  االنخــراط  إلــى  يطمحــن  ألنهــن  النســاء  يســتهدف 

 أعمــال اإلكــراه أو اســتخدام 
ً
انتخابــات، أو حضــور أو تنفيــذ حمــالت انتخابيــة. يشــمل العنــف املرتبــط باالنتخابــات أيضــا

القــوة أو التهديــد للتأثيــر علــى خيــارات التصويــت لألفــراد، والتــي لهــا تأثيــر أكبــر علــى النســاء بســبب وضعهــن املهمــش والضعيــف 

فــي مجتمعاتهــن. ويمنــع العنــف ضــد املــرأة فــي االنتخابــات النســاء مــن ممارســة وإعمــال حقوقهــن السياســية.
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العنف املبني على النوع االجتماعي املرتبط باالنتخابات حول العالم

 علــى الصعيــد العالمــي، ويحــدث العنــف ضــد املــرأة فــي االنتخابــات طــوال الــدورة 
ً
إن العنــف االنتخابــي ضــد املــرأة يحــدث أيضــا

إلــى آخــر، فــإن العنــف يســتهدف عــادة الناخبــات واملرشــحات  بلــد  فــي حيــن أن األفعــال والضحايــا تختلــف مــن  االنتخابيــة. 

ومســؤوالت االنتخابــات والناشــطات واملراقبــات واألحــزاب السياســية أو مندوبــات املرشــحات.

كما يختلف مرتكبو هذا العنف ولكن يمكن أن يكونوا من أفراد األسرة )بما في ذلك النساء( وقوات األمن ونشطاء األحزاب 
السياســية والجماعــات الدينيــة أو العرقيــة. مــع وجــود تأثيــر أكبــر لوســائل اإلعــالم االجتماعــي علــى االنتخابــات، يمكــن أن يكــون 

 عبــارة عــن »جيــوش وروبوتــات عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي«، وبالتالــي، يختبئــون وراء أســماء وملفــات مزيفــة. 
ً
الجنــاة أيضــا

وقــد يحــدث العنــف ضــد املــرأة فــي االنتخابــات فــي األماكــن الخاصــة أو العامــة، بمــا فــي ذلــك املنــزل وأماكــن العمــل، وقــد يحــدث 

املــرأة وأنــواع  تــم شــرح أشــكال العنــف ضــد  وبشــكل متزايــد عبــر اإلنترنــت عبــر منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي، وقــد 

.
ً
املعنفيــن بالتفصيــل فــي التقريــر املذكــور ســابقا





العنف ضد المرأة خالل االنتخابات في األردن

9

ملخص التقرير

عمــل فريــق مركــز قلعــة الكــرك علــى مراقبــة االنتخابــات خــالل الفتــرة املمتــدة مــن بدايــة الحمــالت االنتخابيــة ولغايــة إعــالن 

نتائج االنتخابات النيابية 2020، وهي الفترة ما بين 6 تشــرين األول/أكتوبر ولغاية 15 تشــرين الثاني/نوفمبر 2020. ولتنفيذ 

هــذا املشــروع عمــل مركــز قلعــة الكــرك علــى تدريــب مجموعــة متخصصــة مــن الباحثــات والباحثيــن فــي جميــع الدوائر االنتخابية 

فــي اململكــة وكان عددهــم 31 بمــا فيهــم الفريــق املســؤول عــن اإلدارة واإلشــراف علــى تنفيــذ هــذا املشــروع.

وعمــل فريــق املشــروع منــذ بــدء فتــرة الحمــالت االنتخابيــة علــى إجــراء مقابــالت مــع املرشــحات لالنتخابــات النيابيــة 2020، 

حيــث تــم إعــداد اســتمارات خاصــة بالبحــث حــول العنــف ضــد املــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة وتــم تدريــب فريــق البحــث علــى 

مــدار يومــي عمــل علــى آليــة إجــراء هــذا البحــث امليدانــي خــالل شــهر تشــرين األول 2020.

باإلضافــة إلــى ذلــك، زار فريــق مراقبــة االنتخابــات فــي مركــز قلعــة الكــرك 109 مكاتــب اقتــراع خــالل يــوم االنتخــاب موزعــة علــى 

جميــع محافظــات اململكــة وتســجيل مشــاهداتهم ملجريــات العمليــة االنتخابيــة خــارج وداخــل مراكــز االقتــراع وداخــل مكاتــب 

االقتــراع، وجميــع هــذه املراكــز كانــت إمــا مخصصــة للنســاء فقــط أو مراكــز مختلطــة.

وتتبــع فريــق مركــز قلعــة الكــرك وســائل التواصــل االجتماعــي خــالل فتــرة الحمــالت االنتخابيــة ومراقبــة صفحــات املرشــحات 

لالنتخابــات النيابيــة 2021، مــن حيــث تتبــع جميــع املنشــورات التــي يتــم نشــرها علــى الصفحــات الخاصــة باملرشــحات وتفاعــل 
الجمهــور معهــا، حيــث تــم تتبــع 202 صفحــة فيســبوك خاصــة باملرشــحات لالنتخابــات النيابيــة، كذلــك تــم تتبــع 2,515 منشــور 

علــى صفحــات املرشــحات والتعليقــات التــي تمــت عليهــا.

بالنســاء  يتعلــق  فيمــا  لالنتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  عــن  صــدرت  التــي  األرقــام  تحليــل  علــى  الكــرك  قلعــة  مركــز  فريــق  وأجــرى 

االنتخابيــة. العمليــة  إدارة  فــي  ومشــاركات  وناخبــات  كمرشــحات 

ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا التقريــر أن مــا نســبته 70.7% مــن املرشــحات عبــرن عــن أن رد فعــل العائلــة واألقــارب علــى 

هــذا القــرار، أفــادت 84.0% منهــن أنــه كان إيجابــي ومشــجع لهــن للترشــح وخــوض غمــار هــذه التجربــة، وهــذا يعطينــا مؤشــر أن 

الســيدات اللواتــي يواجهــن رفــض العائلــة والقــارب للترشــح تحجــم عــن الفكــرة فــي كثيــر مــن األحيــان كونــه ال يســمح لهــا بممارســة 

حقهــا بالترشــح إال بمباركــة االقــارب وهــذا ال يحــدث عــادة إال إذا كانــت فرصــة العشــيرة أو العائلــة ضعيفــة بالحصــول علــى 

مقعــد مــن خــالل التنافــس فتلجــأ إلــى تمثيلهــا بواســطة )الكوتــا(، فيمــا كان 11.3% مــن ردة الفعــل أنهــا وصفــت محايــدة. أمــا مــا 

نســبته 4.6% مــن املرشــحات ألول مــرة، فكانــت ردة الفعــل ســلبية علــى هــذا القــرار.
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وبســبب األوضــاع التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد وإجــراء االنتخابــات خــالل فتــرة حرجــة مــن الجائحــة، اعتمــدت 

فــي تنفيــذ الحمــالت االنتخابيــة والدعايــة والتوعيــة، حيــث  هــذه االنتخابــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل كبيــر 

صرحــت مــا نســبته 99.1% مــن املرشــحات اللواتــي تمــت مقابلتهــن بأنهــن يســتخدمن عــدد مــن وســائل التواصــل االجتماعــي 

لتنفيذ الحملة وبشكل أسا�سي الفيسبوك، فيما لم تستخدم مرشحتين فقط أي من وسائل التواصل االجتماعي واعتمدت 

بشــكل أسا�ســي علــى التواصــل املباشــر مــع الناخبيــن والناخبــات.

وعنــد ســؤال املرشــحات اللواتــي تمــت مقابلتهــن عــن تقييمهــن لعمليــة تســجيل القوائــم االنتخابيــة، أشــارت 48.7% منهــن إلــى 

مــت %21.3  ، فيمــا قيَّ
ً
أنهــا كانــت ممتــازة، فيمــا قيمــت 40.0% مــن املرشــحات عمليــة التســجيل علــى أنهــا جيــدة إلــى جيــدة جــدا

 بســبب املشــاكل والصعوبــات التــي واجهتهــن خــالل عمليــة التســجيل.
ً
مــن املرشــحات إلــى أنهــا كانــت ســيئة إلــى ســيئة جــدا

إن االفتقــار إلــى االســتقالل املالــي يطــرح علــى املرشــحات تحديــات كبيــرة فــي تمويــل أنشــطة الحمــالت علــى عنــد املقارنــة مــع 

 مــن املــوارد مــن 
ً
نظرائهــن مــن الذكــور.  وعنــد الحديــث عــن العنــف نجــد أن العنــف االقتصــادي يشــمل حرمــان النســاء عمــدا

أجــل األنشــطة االنتخابيــة املتاحــة للرجــال، أو تهديــد األمــن املالــي للمــرأة بســبب أنشــطتها املتعلقــة باالنتخابــات، بمــا فــي ذلــك 

التصويــت.

أمــا فيمــا يتعلــق بتفاعــل الناخبيــن والناخبــات مــع حمــالت املرشــحات اإللكترونيــة، فصرحــت 18.6% منهــن أنهــا كانــت ممتــازة، 

، فيما اعتبرت 38.5% من املرشحات 
ً
فيما عبرت 42.9% من املرشحات اللواتي تمت مقابلتهن أنها كانت جيدة إلى جيدة جدا

. وأفــادت 43.2% مــن املرشــحات اللواتــي تمــت مقابتهــن أنهــن تعرضــن لضغوطــات خــالل 
ً
 جــدا

ً
 إلــى ســيئا

ً
أن التفاعــل كان ســيئا

فتــرة الحملــة االنتخابيــة والعمليــة االنتخابيــة بشــكل عــام والتــي كانــت تهــدف بالنهايــة إلــى إجبــار املرشــحات علــى االنســحاب مــن 

االنتخابات.

وعند سؤال املترشحات عما إذا كان يشير مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي إليهن بطريقة مسيئة أو مهينة، فصرحت 

 مــن قبــل مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي علــى صفحاتهــن 
ً
 إليكترونيــا

ً
44.1% بنعــم، حيــث واجهــن املرشــحات تنمــرا

صفحــات  أي  أو  املرشــحات  صفحــات  علــى  ســواًء  املســيئة  التعليقــات  يشــمل  وذلــك  عنهــن،  املنشــورة  واألخبــار  املقــاالت  أو 

 عنهــن، باإلضافــة إلــى الرســائل التــي وصلــت إليهــن عبــر مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي كالفيســبوك 
ً
أخــرى تنشــر أخبــارا

والواتســاب. كذلــك تنــوع هــذا التنمــر مــا بيــن اســتهدافه بشــكل مباشــر للمرشــحة أو أفــراد عائلتهــن.  كذلــك عنــد ســؤالهن عــن 

تعرضهــن أو حملتهــن االنتخابيــة أو أحــد أفــراد عائالتهــن ألي حــوادث خــالل فتــرة االنتخابــات، أجابــت 35.0% منهــن بنعــم، 

حيــث تعــددت الحــوادث مــن تخريــب أو ســرقة مــواد انتخابيــة أو إتــالف للملصقــات والصــور الخاصــة باملرشــحات.

لألســف لــم تقــم إال ثــالث مرشــحات فقــط بتقديــم شــكوى رســمية لــدى الجهــات املختصــة فيمــا يتعلــق بمــا واجهــن مــن مشــاكل 
وتحــرش وتنمــر إلكترونــي، حيــث أبــدت العديــد مــن املرشــحات عــدم رضاهــن عــن الطريــق التــي يتــم التعامــل مــع الشــكاوى 

والجــدوى مــن تقديــم مثــل هــذه الشــكاوى الرســمية. ذلــك أن مفهــوم العنــف االنتخابــي غيــر معتــرف بــه بشــكل عــام باالضافــة 

الــى عــدم وجــود تشــريعات ناظمــة ملحاربــة هــذا النــوع مــن العنــف )كمــا هــو الحــال فــي كل قضايــا العنــف ضــد املــرأة بشــكل عــام( 

وبالتالي عدم وجود قنوات وإجراءات واضحة لتقديم الشكوى ومتابعتها األمر ناهيك عن التهكم الذي تواجه به املشتكيات 

.فتفضــل الســيدات املعنفــات الــى الســكوت وهــذا مــا يحرمنــا مــن وجــود قاعــدة بيانــات حــول حــاالت العنــف االنتخابــي.
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أمــا عــن تنظيــم العمليــة االنتخابيــة خــالل جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد فــإن 29.9% مــن املتواجديــن فــي غــرف االقتــراع 

ســواًء ناخبيــن وناخبــات أو أعضــاء وعضــوات لجنــة االقتــراع أو مندوبــي ومندوبــات القوائــم، فلــم يلتزمــوا بشــكل كامــل بارتــداء 

الكمامــات والتباعــد الجســدي.

 علــى 
ً
 مســيئا

ً
وعنــد تحليــل التعليقــات التــي تــم رصدهــا علــى منشــورات الصفحــات، تــم إحصــاء مــا مجموعــه 25,082 تعليقــا

 
ً
هــذه املنشــورات أي بنســبة 24.2% مــن مجمــل التعليقــات علــى الصفحــات. وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه ال يمكــن فعليــا

رصــد العــدد الحقيقــي للتعليقــات املســيئة علــى الصفحــات كــون الكثيــر مــن مديــري ومديــرات صفحــات التواصــل االجتماعــي 

يقومــون بحــذف التعليقــات غيــر الالئقــة فــي حينهــا باإلضافــة إلــى وجــود خاصيــة منــع مــن يقــوم بهــذه التعليقــات مــن الوصــول إلــى 

الصفحــة مــرة أخــرى وكتابــة املزيــد مــن التعليقــات املســيئة عليهــا.

 الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب بوجــود مشــكلة العنــف االنتخابــي ضــد 
ً
وهنــا ال بــد مــن أن تعتــرف الجهــات الحكوميــة وخصوصــا

املــرأة وإقــرار التعليمــات واألنظمــة الالزمــة لحمايــة املرشــحات والناخبــات علــى حــد ســواء ممــا يضمــن فــرص متســاوية خــالل 

مراحــل العمليــة االنتخابيــة. وهــذا ينعكــس علــى مــدى مشــاركة النســاء فــي العمليــة االنتخابيــة، ويعــد هــذا مــن االلتزامــات التــي 

التزمت بها األردن لتحقيق الهدف الذي أقره املجلس االقتصادي واالجتماعي في هيئة األمم املتحدة وأكد عليه اتفاق بيجين 

1995 وإعــالن القاهــرة للمــرأة العربيــة والــذي ضــم االجتمــاع رفيــع املســتوى حــول األهــداف التنمويــة لأللفيــة املعنيــة بالنســاء 

والفتيــات واملســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن املــرأة فــي املنطقــة العربيــة: أجنــدة التنميــة ملــا بعــد 2015 – الفــرص والتحديــات 

حيــث جــاء فيــه التــزام الــدول املشــاركة )ومــن ضمنهــا األردن(: »العمــل علــى تطويــر النظــم االنتخابيــة الوطنيــة بحيــث تضمــن 

املشــاركة السياســية للفئــات املهمشــة )النســاء – الفقــراء(«. وهــذا يتطلــب إقــرار تشــريعات ملحاربــة العنــف االنتخابــي وإيجــاد 

قنــوات للشــكاوى بإجــراءات واضحــة وســهلة الوصــول بالنســبة للســيدات مــع آليــة متابعــة واضحــة.

وفــي النهايــة يــود أن يتقــدم مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب بالشــكر الجزيــل لــكل مــن: فريــق مكتــب عمــان ملؤسســة 

فريدريــش إيبــرت علــى دعمــه وتعاونــه املتواصــل للمركــز فــي تنفيــذ هــذا املشــروع وباقــي املشــاريع التــي تعنــى بشــكل أسا�ســي باملــرأة 

وحقوقهــا. باإلضافــة إلــى فريــق املتطوعيــن واملتطوعــات املنتشــرين فــي جميــع محافظــات اململكــة والذيــن عملــوا بجــد متواصــل 

إلنجــاح هــذا املشــروع.

كمــا يــود املركــز شــكر جميــع املؤسســات الحكوميــة واألهليــة واملؤسســات اإلعالميــة علــى تعاونهــا الدائــم واســتجابتها للعمــل 
مــع فريــق املركــز فــي تنفيــذ هــذا املشــروع وإنجاحــه ليكــون هــذا التقريــر جــزًء مــن املجهــود الوطنــي للنهــوض بمســتوى الحقــوق 

 املشــاركة السياســية وتمثيلهــا علــى جميــع املســتويات.
ً
األساســية للمــرأة وخصوصــا
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مركز قلعة الكرك
لالستشارات والتدريب

نشئت عام 2008 في محافظة الكرك جنوب العاصمة عمان، تهدف إلى بناء وتعزيز قدرات املرأة والشباب 
ُ
مؤسسة وطنية أ

 واالرتقــاء بمهاراتهــم وتوفيــر فــرص املشــاركة املتكافئــة الفعالــة فــي تنميــة 
ً
 وقانونيــا

ً
 وسياســيا

ً
بمــا ُيســهم فــي تمكينهــم اقتصاديــا

املجتمــع ضمــن إطــار يحتــرم مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون.

الرؤية
الوصول إلى مجتمع يسوده تكافؤ الفرص، وتكريس العدالة 

الدوليــة،  املمارســات  أفضــل  وفــق  التشــاركية  نهــج  وترســيخ 

وبمــا ينســجم مــع اإلطــار القانونــي واملصلحــة الوطنيــة، وذلــك 

 ملتطلبــات تطبيــق 
ً
مــن خــالل أدوات نوعيــة يمكــن بناؤهــا وفقــا

البرامــج وســبل إنجاحهــا.

الرسالة
تفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي بمــا يســاهم فــي تعزيــز 

القــرار،  صنــع  عمليــة  فــي  املجتمــع  شــرائح  كافــة  وإدمــاج 

 فئتــي املــرأة والشــباب وذلــك مــن خــالل العمــل علــى 
ً
وخصوصــا

بمفاهيــم ومتطلبــات  وزيــادة وعيهــم  بنــاء قدراتهــم وتثقيفهــم 

واملســتدامة. الشــاملة  املجتمعيــة  التنميــة 

مؤسسة فريدريش إيبرت - مكتب األردن والعراق

تعتبر مؤسسة فريدريش إيبرت منظمة غير ربحية ملتزمة بقيم الديمقراطية االجتماعية. كما تعتبر أقدم مؤسسة سياسية 

 )فريدريش إيبرت(.
ً
أملانية، حيث تأسست عام 1925 كإرث سيا�سي ألول رئيس املاني منتخب ديمقراطيا

فــي األردن، افتتحــت املؤسســة أبوابهــا عــام 1986 مــن خــالل الشــراكة طويلــة اآلمــد مــع الجمعيــة العلميــة امللكيــة، وتهــدف 

إلــى تعزيــز وتشــجيع الديمقراطيــة واملشــاركة السياســية، ودعــم التقــدم نحــو  فــي عمــان  إيبــرت  أنشــطة مؤسســة فريدريــش 

االجتماعــي. النــوع  ومســاواة  االجتماعيــة  العدالــة 

 عــن املســاهمة فــي االســتدامة البيئيــة والســالم واألمــن فــي املنطقــة. إضافــة إلــى ذلــك، يدعــم مكتــب فريدريــش إيبــرت/
ً
فضــال

عمــان بنــاء وتقويــة املجتمــع املدنــي واملؤسســات العامــة فــي األردن والعــراق. كمــا تعمــل مؤسســة فريدريــش إيبرت/عمــان مــن 

خــالل شــراكة واســعة النطــاق مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي وأطيــاف سياســية مختلفــة إلنشــاء منابــر للحــوار الديمقراطــي، 

تنظيــم املؤتمــرات، عقــد ورش العمــل، وإصــدار أوراق سياســات عــن أســئلة السياســة الحاليــة.
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أهمية التقرير

املرتبطيــن  املصلحــة  أصحــاب  جميــع  مــن  املــدى  وطويلــة  قصيــرة   
ً
جهــودا ومنعــه  املــرأة  ضــد  العنــف  مــن  التخفيــف  يتطلــب 

باالنتخابــات، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات التــي يتخذهــا مســؤولو االنتخابــات واملرشــحين والناشــطين ومنظمــات املراقبــة الدوليــة 

والوطنيــة.

املصلحــة  ألصحــاب  يمكــن  والتــي  املــرأة  ضــد  العنــف  قضيــة  ملعالجــة  األردن  فــي  الحاســمة  التحديــات  مــن  نوعــان  وهنــاك 

القصيــر: املــدى  علــى  معالجتهــا  فــي  البــدء  والناشــطين 

نقــص املعلومــات والبيانــات القابلــة للقيــاس حــول العنــف ضــد املــرأة، وتأثيرهــا علــى العمليــات الديمقراطيــة فــي األدرن.   •

وتأثيرهــا علــى مشــاركة املــرأة السياســية وبالتالــي ضعــف تمثيلهــا فــي مواقــع صنــع القــرار.

نقص الوعي أو الفهم للعنف ضد املرأة.  •

مــن الواضــح أن هذيــن التحدييــن مرتبطــان. ممــا يتطلــب توســيع الوعــي والفهــم وادراج بيانــات ومعلومــات لتوجيــه الحمــالت 

واستراتيجيات املناصرة واإلصالحات التشريعية والسياسية. يمكن - ويجب - معالجة كال التحديين من قبل جميع أصحاب 

املصلحــة قبــل وأثنــاء وبعــد عمليــة االنتخابــات لتطويــر اســتراتيجيات فعالــة ومتماســكة للتخفيــف والوقايــة. مــن خــالل رســم 

الخرائــط وقيــاس ومراقبــة العنــف ضــد املــرأة، ويمكــن ألصحــاب املصلحــة ســد فجــوات املعلومــات واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة 

لزيــادة الوعــي لتخفيــف ومنــع العنــف ضــد املــرأة.

نتائــج  أوضحــت  والــذي  التقريــر،  هــذا  جــاء  اتخاذهــا  يتوجــب  التــي  اإلجــراءات  وتحديــد  املفقــودة  البيانــات  هــذه  ولتوضيــح 

االنتخابــات النيابيــة 2020 أهميتــه مــن خــالل تبيــان أســباب ضعــف مشــاركة املــرأة السياســية واضطرارهــا لالنســحاب فــي 

كثيــر مــن األحيــان، وعــدم فــوز أي ســيدة خــارج نطــاق املقاعــد املخصصــة )الكوتــا(، ممــا يؤكــد حجــم الضغوطــات االجتماعيــة 

واالقتصاديــة التــي تتعــرض لهــا الســيدات عنــد اقتحامهــن ميــدان السياســة الجبارهــن علــى االنســحاب.

 بتاريــخ 2020/11/12 انتقــد فيــه النتائــج التــي حققتهــا املــرأة فــي 
ً
وقــد أصــدر مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب بيانــا

االنتخابــات حيــث تــم ربــط النتائــج املتواضعــة بالعنــف ضــد املــرأة فــي االنتخابــات )مرفــق البيــان(.
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عمــل فريــق مركــز قلعــة الكــرك علــى مراقبــة االنتخابــات خــالل الفتــرة املمتــدة مــن بدايــة الحمــالت االنتخابيــة ولغايــة إعــالن 

نتائــج االنتخابــات النيابيــة 2020، وهــي الفتــرة مــا بيــن 6 تشــرين األول/أكتوبــر ولغايــة 15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020.

اقبة ما يلي: وتضمنت عملية املر

منهجية المراقبة

إجراء مقابالت مع السيدات املر��ات 

لالنتخابات النيابية 2020 �� مختلف دوائر 

اململكة وعددها 23 دائرة انتخابية.

ز�ارة وحضور فعاليات ا��مالت االنتخابية 
للسيدات املر��ات لالنتخابات النيابية 

.2020

متا�عة وسائل التواصل االجتما�� 

والصفحات ا��اصة بالسيدات املر��ات 

لالنتخابات النيابية 2020.

باإلضافة إ�� ت�بع ا��وادث واالن��ا�ات ال�� 

حدثت خالل ف��ة مراقبة االنتخابات النيابية 

.2020

مراقبة األجواء العامة ال�� تمت ف��ا عملية 

االق��اع وز�ارة املراكز والغرف ا��صصة 

لالق��اع.
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ولتنفيــذ هــذا املشــروع عمــل مركــز قلعــة الكــرك علــى تدريــب مجموعــة متخصصــة مــن الباحثــات والباحثيــن فــي جميــع الدوائــر 

االنتخابيــة فــي اململكــة وكان عددهــم 31 بمــا فيهــم الفريــق املســؤول عــن اإلدارة واإلشــراف علــى تنفيــذ هــذا املشــروع.

ولتنفيــذ هــذا البحــث وعمليــة املراقبــة، عمــل فريــق املركــز علــى إعــداد نمــاذج خاصــة لــكل جــزء مــن أجــزاء املشــروع تتمحــور 

حــول العنــف ضــد املــرأة فــي االنتخابــات.

وبعــد االنتهــاء مــن جمــع املعلومــات والبيانــات مــن امليــدان، عمــل الفريــق علــى تحليــل هــذه املعلومــات والخــروج بالنتائــج الــواردة 

فــي هــذا التقريــر، حيــث تــم جمــع:

230 استمارة مقابلة مع مر��ات لالنتخابات 

النيابية 2020.

2,515 م�شور ع�� صفحات التواصل 

االجتما�� ا��اصة بالسيدات املر��ات.

109 استمارة ز�ارة مكتب اق��اع خالل يوم 

االنتخابات.
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مقابلة مرشحات االنتخابات النيابية 2020

عمــل فريــق املشــروع منــذ بــدء فتــرة الحمــالت االنتخابيــة علــى إجــراء مقابــالت مــع املرشــحات لالنتخابــات النيابيــة 2020، حيــث 

تــم إعــداد اســتمارات خاصــة بالبحــث حــول العنــف ضــد املــرأة فــي العمليــة االنتخابيــة وتــم تدريــب فريــق البحــث علــى مــدار يومــي 

عمــل علــى آليــة إجــراء هــذا البحــث امليدانــي خــالل شــهر تشــرين األول 2020.

وشــملت اســتمارة البحــث عــدد مــن الجوانــب املتعلقــة باملعلومــات العامــة عــن املرشــحات وعــن آليــة ترشــحها لالنتخابــات 

وطبيعــة الحملــة التــي تقــوم بهــا واملشــاكل والصعوبــات التــي تواجههــا كمرشــحة، باإلضافــة إلــى العنــف الــذي تعرضــت لــه خــالل 

فتــرة االنتخابــات.

تــم إجــراء 230 مقابلــة مــع مرشــحات لالنتخابــات النيابيــة 2020، فــي جميــع املحافظــات والدوائــر االنتخابيــة، وكانــت نتائــج 

الدراســة كمــا يلــي:



العنف ضد المرأة خالل االنتخابات في األردن

17

المعلومات األساسية حول المرشحات:

توزعت املرشحات التي تمت مقابلتهن على مختلف محافظات اململكة كما يلي:

توز�ع املر��ات ال�� تمت مقابل��ن ع�� مختلف محافظات اململكة
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وتوزعت الحالة االجتماعية للمرشحات كما يلي:

وتوزع املستوى التعليمي للمرشحات كما يلي:

%73.8

%9.2

%4.2

%12.2

عز�اء

م��وجة

مطلقة

أرملة

%2.6

%27.4

%22.9

%17.4

%18.7

ثانوي

دبلوم

ب�الور�وس

ماجست��  فأع��

أقل من ثانوي
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أما فيما يتعلق بمهنة املرشحة قبل خوض االنتخابات النيابية 2020، فتوزعت كما يلي:

وعند سؤال املرشحات حول القاعدة التي تعتمد عليها في الترشح لالنتخابات، فتوزعت اإلجابات كما يلي:

%8.7

%14.3

%37

قطاع عام%40.0

قطاع خاص

سيدة أعمال

ال �عمل

%43.0

%12.6

%16.5

عشائر�ة%58.3

حز�ية

القائمة ال�� تر��ت ضم��ا

مناطقية
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أما عن انتماء املرشحات الحزبي فتوزعت اإلجابات كما يلي:

اإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 29.3% مــن املرشــحات التــي تمــت مقابلتهــن قــد ترشــحن فــي انتخابــات ســابقة ســواًء انتخابــات نيابيــة أو 

انتخابــات أخــرى مثــل النقابــات واالتحــادات، حيــث ترشــحت مــا نســبته 58.6% مــن الســيدات فــي انتخابــات نيابيــة ســابقة، أمــا 

32.9% منهــن فقــد ترشــحن لالنتخابــات البلديــة أو مجالــس املحافظــات.

وعنــد ســؤال املرشــحات ألول مــرة والتــي يشــكلن مــا نســبته 70.7% عــن رد فعــل العائلــة واألقــارب علــى هــذا القــرار، أفــادت 

84.0% منهــن أنــه كان إيجابــي ومشــجع لهــن للترشــح وخــوض غمــار هــذه التجربــة، وهــذا يعطينــا مؤشــر أن الســيدات اللواتــي 

يواجهــن رفــض العائلــة والقــارب للترشــح تحجــم عــن الفكــرة فــي كثيــر مــن األحيــان كونــه ال يســمح لهــا بممارســة حقهــا بالترشــح 

إال بمباركــة االقــارب وهــذا ال يحــدث عــادة إال إذا كانــت فرصــة العشــيرة أو العائلــة ضعيفــة بالحصــول علــى مقعــد مــن خــالل 

التنافــس فتلجــأ إلــى تمثيلهــا بواســطة )الكوتــا(، فيمــا كان 11.3% مــن ردة الفعــل أنهــا وصفــت محايــدة. أمــا مــا نســبته 4.6% مــن 

املرشــحات ألول مــرة، فكانــت ردة الفعــل ســلبية علــى هــذا القــرار، حيــث عبــرت أحــدى املرشــحات أن:

%22.3 %77.7

%29.3 %70.7

»هنــاك تخــوف مــن قبــل العائلــة، بســبب خســارتي فــي االنتخابــات الماضيــة، ممــا 
أدى إلــى تخوفهــم وارتباكهــم هــذه المــرة«.

مرشــحة من محافظة العاصمة
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%11.3 %4.7 %84.0

سلبيةمحايدةإيجابية

ومرشحة أخرى صرحت بأنها:

»واجهــت الرفــض التــام بســبب كونــي أنثــى وليــس مــن الممكــن أن تمثــل العائلة 
امــرأة، بســبب تمســك العائلــة بالعــادات والتقاليد«.

مرشــحة من محافظة العاصمة

وصرحت مرشحة أخرى أن:

»األقــارب فــي قريتــي معارضيــن بشــدة ومــا زالــوا، كونــي أول مرشــحة أنثــى فــي 
قريتــي«. 

ــر مــن عــدد الرجــال فــي  ــه عــدد الســيدات أكب ــا مــره، مــع أن ــا مــا بتقودن ــوا: إحن قال
ــة، لكــن ال رأي لهــن حتــى مــن قبــل ترشــيحي لــم يكــن أي مــن المرشــحين  القري
الســابقين ينادينــي ويعطينــي برنامجــه االنتخابــي ولكــن فقــط للرجــال، دائمــً 

ــود«. ــال األس ــب الم ــيرة أو صاح ــن العش ــن وراء اب ــي تابعي ــل قريت أه
مرشــحة من محافظة اربد

كذلك، إحدى املرشحات قالت بأنه:

»بالرغــم مــن أن زوجــي ووالــدي دعمونــي للترشــح ولكــن الفئــة األكبــر مــن األهــل 
واألقــارب لــم يكونــوا داعميــن لــي بســبب كونــي ســيدة صغيــرة بالســن )30 عامــً( 
وليــس لــدي الخبــرة الكافيــة فــي المجــال السياســي حتــى اســتطيع خــوض مثــل 
هــذه التجربــة وأننــي مــن المتوقــع أن أتعــرض لعنــف خــال االنتخابــات، وقــد حاولــوا 

ممارســة الضغــط علــى زوجــي إلجبــاري علــى االنســحاب«.
مرشــحة من محافظة العاصمة
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وسائل التواصل االجتماعي:

بســبب األوضــاع التــي فرضتهــا جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد وإجــراء االنتخابــات خــالل فتــرة حرجــة مــن الجائحــة، اعتمــدت 

هــذه االنتخابــات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل كبيــر فــي تنفيــذ الحمــالت االنتخابيــة والدعايــة والتوعيــة.

حيث صرحت ما نسبته 99.1% من املرشحات اللواتي تمت مقابلتهن بأنهن يستخدمن عدد من وسائل التواصل االجتماعي 

لتنفيذ الحملة وبشكل أسا�سي الفيسبوك، فيما لم تستخدم مرشحتين فقط أي من وسائل التواصل االجتماعي واعتمدت 

بشكل أسا�سي على التواصل املباشر مع الناخبين والناخبات.

باإلضافــة إلــى ذلــك، صرحــت 99% مــن املرشــحات اللواتــي يســتخدمن وســائل التواصــل االجتماعــي فــي الحمــالت االنتخابيــة 

أنهــن يعتمــدن علــى الفيســبوك بشــكل أسا�ســي للحملــة، فيمــا صرحــت 16.2% مــن املرشــحات أنهــن يعتمــدن علــى الواتســاب 

كأداة أساســية للحملــة، وكذلــك 9.2% منهــن أنهــن يعتمــد علــى انســتغرام للحملــة االنتخابيــة.

ف�سبوك

ا�ستغرام

وا�ساب

%99.0

%16.2

%9.2

عملية تسجيل القوائم االنتخابية:

6 تشــرين األول/أكتوبــر ولغايــة  بيــن  مــا  الفتــرة  بيــن  مــا  الواقعــة  الفتــرة  تمــت مقابلتهــن خــالل  اللواتــي  تــم ســؤال املرشــحات 

أنهــا  إلــى  48.7% منهــن  2020،عــن تقييمهــن لعمليــة تســجيل القوائــم االنتخابيــة، حيــث أشــارت  15 تشــرين الثاني/نوفمبــر 

مــت 21.3% مــن  ، فيمــا قيَّ
ً
كانــت ممتــازة، فيمــا قيمــت 40.0% مــن املرشــحات عمليــة التســجيل علــى أنهــا جيــدة إلــى جيــدة جــدا

 بســبب املشــاكل والصعوبــات التــي واجهتهــن خــالل عمليــة التســجيل.
ً
املرشــحات إلــى أنهــا كانــت ســيئة إلــى ســيئة جــدا
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وصرحت إحدى املرشحات عند وصفها لعملية التسجيل بما يلي:

ــي  ــة كان أحــد الموظفيــن مــن عشــيرتي، كان يســتهتر بقدرات »فــي نفــس الهيئ
عمليــة  أكملــت  تصرفاتــه  بســبب  منــي  االعتــذار  وبعــد  مســتفزة  وبطريقــة 

التســجيل«.
مرشــحة من محافظة العقبة

وعنــد ســؤال املرشــحات عــن الصعوبــات والتحديــات التــي واجهتهــن خــالل عمليــة التســجيل، أشــارت املرشــحات إلــى عــدد مــن 

الصعوبــات ومنهــا:

ُبعد مكان التسجيل وصعوبة الوصول إليه.  •

عدم طلب جميع األوراق مرة واحدة، ويتم طلبها بشكل غير منظم وعشوائي.  •

عدم مالئمة مراكز التسجيل لألشخاص ذوي اإلعاقة.  •

عمليــة التســجيل تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر مــن املرشــحين واملرشــحات ملعرفــة األوراق املطلوبــة والتــي يجــب إحضارهــا   •

التســجيل. عمليــة  خــالل 

طلب اللجان لبعض األوراق اإلضافية التي لم يتم ذكرها من قبل.  •

اإلضافــة إلــى مــا تعرضــت لــه عــدد مــن املرشــحات بســبب ســوء التنظيــم واالكتظــاظ وعــدم االلتــزام بمتطلبــات املفروضــة   •

بســبب جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد.

عدم املعرفة الكافية بالقوانين والتعليمات من قبل اللجان التي كانت تقوم بعملية تسجيل القوائم االنتخابية.  •

س�ئة إ��
ً
س�ئة جدا

ً
جيدة إ�� جيدة جدا

ممتازة

%48.7
%

40
.0

%11.3
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الحملة االنتخابية:

إن االفتقــار إلــى االســتقالل املالــي يطــرح علــى املرشــحات تحديــات كبيــرة فــي تمويــل أنشــطة الحمــالت علــى عنــد املقارنــة مــع 

الذكــور.  مــن  نظرائهــن 

 من املوارد من أجل األنشــطة االنتخابية 
ً
وعند الحديث عن العنف نجد أن العنف االقتصادي يشــمل حرمان النســاء عمدا

املتاحة للرجال، أو تهديد األمن املالي للمرأة بســبب أنشــطتها املتعلقة باالنتخابات، بما في ذلك التصويت.

تشمل أسباب العنف االقتصادي ما يلي:

التبعية االقتصادية للمرأة.  •

األمية أو عدم وجود تعليم كاٍف املرأة.  •

وجود عنف منزلي.  •

اتجاهات التمييز ضد املرأة في املجتمع والثقافة.  •

معارضة القيادة النسائية.  •

ومــن خــالل هــذا البحــث، عبــرت 57.2% مــن املرشــحات عــن مواجهــة صعوبــات ماليــة فــي تمويــل الحملــة االنتخابيــة، حيــث 

أن جميعهــن يعتمــدن علــى أنفســهن فــي تمويــل الحملــة االنتخابيــة وتغطيــة كافــة مصاريفهــا بالرغــم مــن ترشــح البعــض بدعــم 

عشــائري أو حزبــي ولكــن لــم يكــن هنــاك أي دعــم مــادي لهــن.

كذلــك بينــت بعــض املرشــحات أن الصعوبــات املاليــة املوجــودة تفرضهــا كذلــك قــدرة عــدد مــن املرشــحين علــى صــرف مبالــغ 

 الســتمالة الناخبيــن والناخبــات مــن خــالل الهدايــا والضيافــة واملســاعدات. وهــذا يشــكل عبــئ إضافــي 
ً
ماليــة عاليــة وخصوصــا

علــى املرشــحات لزيــادة الســقف املتوقــع للحملــة االنتخابيــة الخاصــة بهــن.

%42.8 %57.2

لم يواجهن صعو�ات�عم، واجهن صعو�ات
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»أنــا شــابة ببدايــة الحيــاة ليــس لــدي أي قــدرة ماليــة علــى تكاليــف الحمــات اإلعامية 
المهلكــة جدًا«.

مرشــحة من محافظة العاصمة

»عــدم وجــود مصــدر دخــل ثابــت لــدي يمكننــي مــن اإلنفــاق علــى حملتــي اإلعامية، 
وهــذا بحــد ذاتــه يشــكل العديــد مــن الصعوبات«.

مرشــحة من محافظة مادبا

ــن  ــح، وم ــجيل والترش ــوم التس ــمل رس ــي تش ــيطة ل ــاعدة بس ــزب مس ــدم الح »ق
ــل حملتــي اإلنتخابيــة مــن صــور  المفــروض أن الحــزب يتكفــل بمســاعدتي لتموي

ــم يتــم ذلــك«. وبروشــورات ولكــن ل
مرشــحة من محافظة البلقاء

ــل حملتــي االنتخابيــة يعــد اجتهــاد شــخصي وحتــى فــي  »كل شــيء يخــص تموي
مــا يخــص مقاباتــي مــع وســائل اإلعــام كلهــا مدفوعــة األجــر واختــص بالذكــر أننــي 
ــار  ــغ ٨00 دين ــع مبل ــات لدف ــدى الفضائي ــن إح ــال م ــي اتص ــة وردن ــام الماضي ــال األي خ

مقابــل فيديــو مصــور وهــذا ليــس بالمبلــغ البســيط كونــي ال أعمــل«.
مرشــحة من محافظة معان

أمــا فيمــا يتعلــق بتفاعــل الناخبيــن والناخبــات مــع حمــالت املرشــحات اإللكترونيــة، فصرحــت 18.6% منهــن أنهــا كانــت ممتــازة، 

، فيما اعتبرت 38.5% من املرشحات 
ً
فيما عبرت 42.9% من املرشحات اللواتي تمت مقابلتهن أنها كانت جيدة إلى جيدة جدا

.
ً
 جدا

ً
 إلى ســيئا

ً
أن التفاعل كان ســيئا

س�ئة إ��
ً
س�ئة جدا

ً
جيدة إ�� جيدة جدا

ممتازة

%18.6
%

38
.5

%42.9
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باإلضافــة إلــى ذلــك، عبــرت 17.3% فقــط مــن املرشــحات اللواتــي تمــت مقابلتهــن أن وســائل اإلعــالم تفاعلــت بشــكل ممتــاز مــع 

، ولكن اعتبرت 30.6% من املرشــحات 
ً
حمالتهن، أما ما نســبته 52.1% منهن فقد اعتبرت أن التفاعل كان جيد إلى جيد جدا

.
ً
 إلــى �ســيء جــدا

ً
أن تفاعــل وســائل اإلعــالم مــع حمالتهــن كان ســيئا

س�ئة إ��
ً
س�ئة جدا

ً
جيدة إ�� جيدة جدا

ممتازة

%17.3
%

30
.6

%52.1

الضغوطات والصعوبات التي واجهت المرشحات:

%56.8 %43.2

لم يتعرضن لضغوطات�عم، �عرضن لضغوطات

43.2% مــن املرشــحات اللواتــي تمــت مقابلتهــن أنهــن تعرضــن لضغوطــات خــالل فتــرة الحملــة االنتخابيــة والعمليــة  أفــادت 

هــذه  وتوزعــت  االنتخابــات.  مــن  االنســحاب  علــى  املرشــحات  إجبــار  إلــى  بالنهايــة  تهــدف  كانــت  والتــي  عــام  بشــكل  االنتخابيــة 

يلــي: املرشــحات كمــا  التــي واجتهــا  الضغوطــات 
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ــحين  ــن مرش ــة م ــاالت هاتفي ــت اتص ــائري، تلقي ــحات: »عش ــدى المرش ــت إح وصرح
مــن نفــس العشــيرة يدعونــي فيهــا لانســحاب مــن الترشــح لانتخابات وأن العشــيرة 
ســوف لــن تقــف بجانبــي فــي حــال نزولــي لانتخابــات، وعندمــا ذهبــت إلــى مجلــس 
العشــيرة قالــوا لــي انــي مــا زلــت صغيــرة علــى ذلــك مــع أن عمــري يتجــاوز 60 عامــً«.
مرشــحة من محافظة عجلون

كذلــك صرحــت إحــدى المرشــحات: »عائلــي، مــن قبــل عائلــة زوجــي حــث يعتبــرون 
ترشــحي لانتخابــات تخريــب علــى المنطقــة كونــي لســت ابنــة هــذه البلــدة وهــي 

بلــدة زوجــي وأنــا مــن البلــدة المجــاورة«.
مرشــحة من محافظة عجلون

%73.0%18.0%9.0

عائلية
وعشائر�ة

مر���ن
وقوائم أخرى

ا��تمع
ا����

وعند سؤال املترشحات عما إذا كان يشير مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي إليهن بطريقة مسيئة أو مهينة، فصرحت 

 مــن قبــل مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي علــى صفحاتهــن 
ً
 إليكترونيــا

ً
44.1% بنعــم، حيــث واجهــن املرشــحات تنمــرا

صفحــات  أي  أو  املرشــحات  صفحــات  علــى  ســواًء  املســيئة  التعليقــات  يشــمل  وذلــك  عنهــن،  املنشــورة  واألخبــار  املقــاالت  أو 

 عنهــن، باإلضافــة إلــى الرســائل التــي وصلــت إليهــن عبــر مختلــف وســائل التواصــل االجتماعــي كالفيســبوك 
ً
أخــرى تنشــر أخبــارا

والواتســاب. كذلــك تنــوع هــذا التنمــر مــا بيــن اســتهدافه بشــكل مباشــر للمرشــحة أو أفــراد عائلتهــن.

%55.9 %44.1

لم يتعرضن لإلساءة�عم، �عرضن لإلساءة
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ومن األمثلة التي أوردتها املرشحات:

»اكيــد هنالــك ردة فعــل عكســية وهجــوم علــي علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، 
فقــط ألننــي مرشــحة أنثــى ومنافســة، ووجــود تعليقــات غيــر الئقــة ولكننــي ال أرد 

علــى هــذه التعليقــات إنمــا أظهــر فــي فيديوهــات تبيــن وجهــة نظــري«.
مرشــحة من محافظة مادبا

»هــاي قائمــة أمــوات، رجــل فــي الدنيــا ورجــل فــي القبــر، هــاي شــو ظــل فيهــا عمــر 
تنــزل، ليــش راميــة الشــال علــى راســها رمــي تشــيله أحســن«.

مرشــحة من محافظة معان

بتمثيــل  واالمكانيــة  القــدرة  أملــك  ال  وأنــي  إعاقتــي  بســبب  واإلســاءة  »اإلهانــة 
المــرأة«.

مرشــحة من محافظة العاصمة

»تشــهير علــى مجموعــات ضمــن مواقــع التواصــل االجتماعي من صور ومنشــورات 
مهينــة ومســيئة لي«.

مرشــحة من محافظة العاصمة

»مبيــن مــن أولهــا ســنان تركيــب، ماضــل عجــوز اإل نزلــت علــى االنتخابــات، أم حجــاب 
بدهــا تخدمنــا«.

مرشــحة من محافظة العاصمة

ــة كيــف بدهــا تشــعر مــع  ــروة غالي ــخ أحســن .. البســه ف »خليهــا تظــل فــي المطب
الفقــراء«.

مرشــحة من محافظة جرش

»الســخرية من النقاب، وذلك باســتخدام تعليقات مهينة لي«.
مرشــحة من محافظة العاصمة

كذلــك عنــد ســؤال املرشــحات عــن تعرضهــن ألي تهديــدات أو ترهيــب أو ابتــزاز بســبب كونهــا أنثــى مــن غيــر وســائل التواصــل 

االجتماعــي، أجابــت 31.0% منهــن بتعرضهــن لحــوادث مختلفــة.

»اتصــل بــي أخ مرشــح وطلــب منــي الخــروج مــن المنطقــة المحســوبة عليهــم 
ــه«. ــد قول ــى ح ــاك عل ــادث هن ــي ح ــر مع ــا وإال بصي ــوع إليه ــدم الرج وع

مرشــحة من محافظة جرش
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ــذا كان  ــحبني وه ــه يس ــه أن ــب من ــه وطل ــي علي ــيرة زوج ــاء عش ــد وجه ــل أح »اتص
ــتمر«. ــل واس ــي أكم ــر ان ــع كبي داف

مرشــحة من محافظة معان

»واجهــت تهديــدات مــن نفــس العشــيرة لكــون أنــه يوجــد مرشــح رجــل لنفــس 
العشــيرة«.

مرشــحة من محافظة مادبا

»التهديد من قبل العشــيرة ألخذ مبلغ من المال مقابل االنســحاب«.
مرشــحة من محافظة اربد

»واجهــت تهديــدات لمقايضتــي باالنســحاب مــن االنتخابــات النيابيــة مقابــل االنتخابات 
الامركزية«.

مرشــحة من محافظة الزرقاء

كذلك عند سؤال املرشحات عن تعرضهن أو حملتهن االنتخابية أو أحد أفراد عائالتهن ألي حوادث خالل فترة االنتخابات، 
أجابــت 35.0% منهــن بنعــم، حيــث تعــددت الحــوادث مــن تخريــب أو ســرقة مــواد انتخابيــة أو إتــالف للملصقــات والصــور 

الخاصــة باملرشــحات.

 عــدد بســيط مــن األمثلــة علــى إتــالف وتخريــب الحملــة االنتخابيــة للمرشــحات مــن خــالل عــدد مــن الصــور التــي التقطهــا 
ً
وتاليــا

املشــروع. فريــق 

%65.0 %35.0

لم يتعرضن ��وادث�عم، �عرضن ��وادث



مركز قلعة الكرك لالستشارات والتدريب

30



العنف ضد المرأة خالل االنتخابات في األردن

31

مرشــحة من محافظة إربد

لألســف لــم تقــم إال ثــالث مرشــحات فقــط بتقديــم شــكوى رســمية لــدى الجهــات املختصــة فيمــا يتعلــق بمــا واجهــن مــن مشــاكل 
وتحــرش وتنمــر إلكترونــي، حيــث أبــدت العديــد مــن املرشــحات عــدم رضاهــن عــن الطريــق التــي يتــم التعامــل مــع الشــكاوى 

والجــدوى مــن تقديــم مثــل هــذه الشــكاوى الرســمية. ذلــك أن مفهــوم العنــف االنتخابــي غيــر معتــرف بــه بشــكل عــام باالضافــة 

الــى عــدم وجــود تشــريعات ناظمــة ملحاربــة هــذا النــوع مــن العنــف )كمــا هــو الحــال فــي كل قضايــا العنــف ضــد املــرأة بشــكل عــام( 

وبالتالي عدم وجود قنوات وإجراءات واضحة لتقديم الشكوى ومتابعتها األمر ناهيك عن التهكم الذي تواجه به املشتكيات 

.فتفضــل الســيدات املعنفــات الــى الســكوت وهــذا مــا يحرمنــا مــن وجــود قاعــدة بيانــات حــول حــاالت العنــف االنتخابــي.
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مراقبة يوم االقتراع

عمــل فريــق مراقبــة االنتخابــات فــي مركــز قلعــة الكــرك علــى زيــارة 109 مكاتــب اقتــراع خــالل يــوم االنتخــاب موزعــة علــى جميــع 

محافظــات اململكــة وتســجيل مشــاهداتهم ملجريــات العمليــة االنتخابيــة خــارج وداخــل مراكــز االقتــراع وداخــل مكاتــب االقتــراع، 

وجميــع هــذه املراكــز كانــت إمــا مخصصــة للنســاء فقــط أو مراكــز مختلطــة.

وشــملت الزيــارات التــي قــام بهــا فريــق املراقبــة خــالل يــوم االنتخــاب علــى الوصــول إلــى مركــز االقتــراع والتجــول خــارج وداخــل 

أســوار مركــز االقتــراع لتســجيل املشــاهدات حــول تنظيــم العمليــة االنتخابيــة خــارج مكاتــب االقتــراع باإلضافــة إلــى زيــارة مكاتــب 

االقتــراع فــي املركــز وقضــاء الوقــت فــي تســجيل املشــاهدات حــول ســير عمليــة التصويــت فــي املكاتــب.

وكانت نتائج المراقبة كما يلي:

ذكــر فريــق املراقبــة أن 93.5% مــن مراكــز االقتــراع كانــت محــددة بشــكل واضــح للناخبيــن والناخبــات، فيمــا حــدد الفريــق 

 عــن التجمــع 
ً
أن 92.6% مــن مكاتــب االقتــراع غيــر ســهلة للوصــول بالنســبة للنســاء إمــا بســبب اختيــار مــكان االقتــراع بعيــدا

الســكاني أو اختيــار املكاتــب داخــل املــدارس التــي تــم اســتخدامها لعمليــة االنتخــاب األمــر الــذي أثــر علــى نســبة مشــاركة املــرأة 

فــي العمليــة االنتخابيــة.

%7.4%92.6

غ�� سهلةسهلة
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 خــالل وقــت الزيــارة خــارج أســوارها، 
ً
وصنــف الفريــق أن 54.2% مــن مراكــز االقتــراع التــي تــم زيارتهــا علــى أنهــا تشــهد اكتظاظــا

 داخــل أســوارها. وهــذا االكتظــاظ يــؤدي إلــى احجــام الســيدات عــن 
ً
فيمــا كان فقــط 13.1% مــن هــذه املراكــز تشــهد اكتظاظــا

الوصــول إلــى قاعــة االقتــراع وبالتالــي يؤثــر علــى نســبة مشــاركة املــرأة فــي االنتخابــات.

وبنــاًء علــى مشــاهدات فريــق املراقبــة، فــإن 37.4% مــن مراكــز االقتــراع كانــت الناخبــات فيهــا يتعرضــن ملضايقــات خــارج أســوار 

املراكــز لضعــف عمليــة التنظيــم فــي هــذه املراكــز ووجــود أعــداد كبيــرة مــن مناصــري املرشــحين واملرشــحات يحاولــون اســتقطاب 

أصــوات الناخبيــن والناخبــات، باإلضافــة إلــى االكتظــاظ عنــد مداخــل املراكــز والتجمعــات التــي حدثــت خــالل يــوم االقتــراع.

إلــى  الناخبــات  مــن  عــدد  تعــرض  املراقبــة  فريــق  ســجل  حيــث  االقتــراع،  مراكــز  داخــل   %21.2 إلــى  النســبة  انخفضــت  فيمــا 

مضايقــات وبشــكل أسا�ســي بســبب تواجــد مناصــري املرشــحي واملرشــحات داخــل أســوار مراكــز التصويــت وضعــف تنظيــم 

العمليــة االنتخابية.وهــذا يخالــف تعليمــات الصمــت االنتخابــي ومنــع وجــود املناصريــن علــى ابــوب وداخــل مراكــز االقتــراع.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتواجــد األمنــي عنــد مراكــز االقتــراع، فســجل فريــق املراقبــة عــدم تواجــد الشــرطة النســائية فــي 30.9% مــن 

مراكــز االقتــراع والتــي جميــع مــا تــم زيارتــه كان إمــا مخصــص للتصويــت اإلنــاث أو مراكــز مختلطــة وهــذا ينعكــس بشــكل ســلبي 

علــى شــعور النســاء باألمــان.

خارج مراكز االق��اع%54.2

االكتظاظ 

داخل مراكز االق��اع %13.1
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%37.4 خارج مراكز االق��اع

15.2%داخل مراكز االق��اع

�عرض الناخبات
للمضايقات

%69.1%30.9

غ�� متواجدةمتواجدة

أمــا عــن تنظيــم العمليــة االنتخابيــة خــالل جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد فــإن 29.9% مــن املتواجديــن فــي غــرف االقتــراع 

ســواًء ناخبيــن وناخبــات أو أعضــاء وعضــوات لجنــة االقتــراع أو مندوبــي ومندوبــات القوائــم، فلــم يلتزمــوا بشــكل كامــل بارتــداء 

الكمامــات والتباعــد الجســدي.

ــر  كذلــك ســجل فريــق املراقبــة فــي 32.5% مــن مكاتــب االقتــراع التــي تمــت زيارتهــا منــع للنســاء مــن اصطحــاب أطفالهــن القصَّ

إلتمــام عمليــة التصويــت، حيــث كان يطلــب منهــن إمــا عــدم إدخــال أطفالهــن لداخــل غرفــة االقتــراع أو إبقــاء أطفالهــن علــى 

مداخــل املكاتــب وبالتالــي يســاعد ذلــك علــى حرمــان النســاء مــن املشــاركة بشــكل أكبــر.

وســجل فريــق املراقبــة مشــاهدة عمليــات تصويــت جماعــي داخــل املعــزل املخصــص لالقتــراع فــي 12.9% مــن املكاتــب التــي تمــت 
زيارتهــا ممــا يؤثــر علــى حريــة الناخبــات ويفتــح املجــال ملمارســة العنــف االنتخابــي بشــكل أكبــر عليهــا.
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تتبع وسائل التواصل االجتماعي

عمــل فريــق مركــز قلعــة الكــرك علــى تتبــع وســائل التواصــل االجتماعــي خــالل فتــرة الحمــالت االنتخابيــة ومراقبــة صفحــات 

املرشــحات لالنتخابات النيابية 2021، من حيث تتبع جميع املنشــورات التي يتم نشــرها على الصفحات الخاصة باملرشــحات 

وتفاعــل الجمهــور معهــا.

باإلضافــة إلــى متابعــة تعليقــات الجمهــور علــى هــذه الصفحــات واملنشــورات وتحديــد طبيعــة هــذه التعليقــات والتفاعــل عليهــا 

.
ً
ســواء مــن الصفحــة أو باقــي املتابعيــن واملتابعــات، لتحديــد طبيعــة الصعوبــات التــي تواجــه املرشــحات إلكترونيــا

صفحــات  علــى  منشــور   2,515 تتبــع  تــم  كذلــك  النيابيــة،  لالنتخابــات  باملرشــحات  خاصــة  فيســبوك  صفحــة   202 تتبــع  تــم 

عليهــا. تمــت  التــي  والتعليقــات  املرشــحات 

 علــى املنشــورات التــي تتبعهــا فــي صفحــات املرشــحات لالنتخابــات 
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إحصــاء مــا مجموعــه 103,647 تعليقــا

النيابية.

 علــى 
ً
 مســيئا

ً
وعنــد تحليــل التعليقــات التــي تــم رصدهــا علــى منشــورات الصفحــات، تــم إحصــاء مــا مجموعــه 25,082 تعليقــا

 
ً
هــذه املنشــورات أي بنســبة 24.2% مــن مجمــل التعليقــات علــى الصفحــات. وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه ال يمكــن فعليــا

رصــد العــدد الحقيقــي للتعليقــات املســيئة علــى الصفحــات كــون الكثيــر مــن مديــري ومديــرات صفحــات التواصــل االجتماعــي 

يقومــون بحــذف التعليقــات غيــر الالئقــة فــي حينهــا باإلضافــة إلــى وجــود خاصيــة منــع مــن يقــوم بهــذه التعليقــات مــن الوصــول إلــى 

الصفحــة مــرة أخــرى وكتابــة املزيــد مــن التعليقــات املســيئة عليهــا.
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 مــن مجمــل التعليقــات املســيئة التــي تــم رصدهــا علــى الصفحــات. وعمــل الفريــق علــى 
ً
 جــدا

ً
 بســيطا

ً
وهنــا يــورد التقريــر عــددا

إخفــاء أســماء املعلقيــن واملعلقــات والصــور وأســماء املرشــحات املقصــودات بالتعليــق، واألمثلــة كالتالــي:

25,082
�عليق م���ء
 أي ب�سبة 24.2% من مجمل 

التعليقات
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إدارات صفحــات  مــن قبــل  الســلبية واملســيئة  التعليقــات  هــذه  6.1% علــى  بنســبة   أي 
ً
1,522 ردا مــا مجموعــه  تــم إحصــاء 

الــرد  الدخــول  وعــدم  باإليجابيــة  الــردود  هــذه  اتســمت  حيــث  الصفحــات،  هــذه  ومتابعــات  متابعــي  باقــي  مــن  أو  الفيســبوك 

بنفــس الطريقــة املســيئة. ممــا يتطلــب التواصــل مــع ادارة الفيــس بــوك للتعامــل مــع التعليقــات املســيئة للمرشــحات كنــوع مــن 

.
ً
التعليقــات التــي يجــب حذفهــا تلقائيــا
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التوصيات

للهيئة المستقلة لالنتخاب:

ال بــد مــن االعتــراف بوجــود مشــكلة العنــف االنتخابــي ضــد املــرأة وإقــرار التعليمــات واألنظمــة الالزمــة لحمايــة املرشــحات   •

والناخبــات علــى حــد ســواء ممــا يضمــن فــرص متســاوية خــالل مراحــل العمليــة االنتخابيــة. وهــذا ينعكــس علــى مــدى 

مشــاركة النســاء فــي العمليــة االنتخابيــة، ويعــد هــذا مــن االلتزامــات التــي التزمــت بهــا األردن لتحقيــق الهــدف الــذي أقــره 

للمــرأة  القاهــرة  وإعــالن   1995 بيجيــن  اتفــاق  عليــه  وأكــد  املتحــدة  األمــم  هيئــة  فــي  واالجتماعــي  االقتصــادي  املجلــس 

العربيــة والــذي ضــم االجتمــاع رفيــع املســتوى حــول األهــداف التنمويــة لأللفيــة املعنيــة بالنســاء والفتيــات واملســاواة 

بيــن الجنســين وتمكيــن املــرأة فــي املنطقــة العربيــة: أجنــدة التنميــة ملــا بعــد 2015 – الفــرص والتحديــات حيــث جــاء فيــه 

التــزام الــدول املشــاركة )ومــن ضمنهــا األردن(: »العمــل علــى تطويــر النظــم االنتخابيــة الوطنيــة بحيــث تضمــن املشــاركة 

السياســية للفئــات املهمشــة )النســاء – الفقــراء(«. وهــذا يتطلــب إقــرار تشــريعات ملحاربــة العنــف االنتخابــي وإيجــاد 

قنــوات للشــكاوى بإجــراءات واضحــة وســهلة الوصــول بالنســبة للســيدات مــع آليــة متابعــة واضحــة.

ضــرورة وجــود سياســة مســتجيبة للنــوع االجتماعــي فــي الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب وبالتالــي اعتمــاد هــذه السياســة ضمــن   •

القــرارات والتعليمــات التنفيذيــة وإيجــاد آليــة ملراقبــة تنفيذهــا.

بــد مــن الهيئــة أن تعمــل علــى تعزيــز دورهــا الرقابــي خــالل الحمــالت االنتخابيــة ومراقبتهــا لســير الحمــالت لضمــان  ال   •

يتــم  لــم  يتعلــق بســقف اإلنفــاق للحمــالت والــذي   فيمــا 
ً
الفــرص املتســاوية لجميــع املرشــحين واملرشــحات وخصوصــا

القانونيــة. النصــوص  وجــود  رغــم  اآلن  لغايــة  ضبطــه 

فــي بنــاء قــدرات كــوادر الهيئــة املســتقلة علــى مفهــوم النــوع االجتماعــي والعنــف االنتخابــي ضــد املــرأة وكيفيــة  التركيــز   •

االقتــراع.  ويــوم  االنتخابيــة  الحمــالت  وخــالل  الترشــح  فتــرات  فــي   
ً
وخصوصــا ومراقبتــه  معــه  التعامــل 
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لمؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال الحقــوق السياســية 
وقضايــا المــرأة:

تكثيــف البرامــج التــي تدفــع باتجــاه وجــود املــرأة فــي مراكــز صنــع القــرار وضمــان تمثيــل عــادل للمــرأة فــي جميــع القطاعــات   •

.
ً
والعمــل علــى تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن املــرأة والتــي التزمــت بهــا الحكومــة االردنيــة مؤخــرا

 
ً
 كبيــرا

ً
التركيــز فــي بنــاء قــدرات املرشــحات لالنتخابــات القادمــة علــى جانــب التواصــل االجتماعــي والــذي أصبــح يلعــب دورا  •

 مــا فرضتــه جائحــة فيــروس كورونــا املســجد.
ً
فــي الفتــرة األخيــرة فــي نجــاح أي مرشــحين أو مرشــحات لالنتخابــات وخصوصــا

إدراج مفهــوم العنــف االنتخابــي فــي عمليــات املراقبــة التــي تنفذهــا املؤسســات ملــا لذلــك مــن تأثيــر علــى شــفافية وعدالــة   •

االنتخابــات. ونزاهــة 

لمجلس النواب:

النــواب العمــل علــى  بنــاء علــى التوجيهــات امللكيــة، فيمكــن ملجلــس   
ً
بمــا أن قانــون االنتخــاب ســيطرح للتعديــل قريبــا  •

ء بزيــادة النســبة املخصصــة 
ً
تعديــل قانــون االنتخــاب بمــا يضمــن زيــادة حصــة املــرأة فــي مقاعــد مجلــس النــواب ســوا

للنســاء داخــل املجلــس ملــا ال يقــل عــن 30% كحــد أدنــى، باإلضافــة إلــى أهميــة تجريــم العنــف االنتخابــي ضــد املــرأة بشــكل 

واضــح وصــارم، ويمكــن االســتفادة مــن تجــارب الــدول األخــرى فــي موضوعــات العنــف ضــد املــرأة وأشــكاله ومــن ضمنهــا 

العنــف السيا�ســي والــذي ينــدرج تحتــه )العنــف االنتخابــي( ومــن الــدول العربيــة التــي ســبقت فــي هــذا املجــال  تونــس،  

حيــث  أدرجــت مفهــوم العنــف السيا�ســي ضمــن  قانــون الحــد مــن العنــف  ضــد  املــرأة رقــم  58 لســنة 2017.

تعزيــز مشــاركة الســيدات فــي اللجــان الدائمــة فــي مجلــس النــواب واملكتــب الدائــم العمــل علــى تعديــل النصــوص القانونيــة   •

 العنــف االنتخابــي باالعتمــاد علــى جميــع املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة التــي 
ً
املعنيــة بالعنــف ضــد املــرأة وخصوصــا

صــادق عليهــا األردن والتــي تضمــن املشــاركة املتســاوية للجنســين.

الجهات الحكومية المعنية: 

كافــة  اتخــاذ  علــى  األعضــاء  الــدول  اتفقــت  حيــث   1995 بيجيــن  عمــل  منهــاج  تجــاه  بالتزاماتهــا  اململكــة  اللتــزام  تنفيــذ   •

القــرار. صنــع  مواقــع  فــي  املــرأة  مشــاركة  وضمــان  لتعزيــز  الالزمــة  اإلجــراءات 

تنفيذ التزامها بتبني االستراتيجية الوطنية لتمكين املرأة.  •
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تحليل رقمي لمشاركة المرأة في االنتخابات 
كناخبات ومرشحات

عمل فريق مركز قلعة الكرك على تحليل األرقام التي صدرت عن الهيئة املستقلة لالنتخاب فيما يتعلق بالنساء كمرشحات 

 نتائج عدد من املؤشرات التي اعتمادها للتحليل.
ً
وناخبات ومشاركات في إدارة العملية االنتخابية، وتاليا

أعداد القوائم في كل دائرة انتخابية وتوزيع المرشحين والمرشحات بينها

املجموع نسبة الذكور عدد الذكور نسبة اإلناث عدد اإلناث عدد القوائم الدائرة االنتخابية

104 %81.7 85 %18.3 19 15 اربد األولى

49 %73.5 36 %26.5 13 11 اربد الثانية

48 %77.1 37 %22.9 11 10 اربد الثالثة

70 %82.9 58 %17.1 12 12 اربد الرابعة

43 %65.1 28 %34.9 15 11 بدو الشمال

43 %67.4 29 %32.6 14 11 بدو الوسط

15 %73.3 11 %26.7 4 4 بدو الجنوب

163 %87.1 142 %12.9 21 18 البلقاء

130 %80.0 104 %20.0 26 19 الزرقاء األولى

56 %80.4 45 %19.6 11 12 الزرقاء الثانية

41 %73.2 30 %26.8 11 9 الطفيلة

70 %80.0 56 %20.0 14 13 العاصمة األولى

111 83.8 93 %16.2 18 18 العاصمة الثانية

98 %72.4 71 %27.6 27 18 العاصمة الثالثة

75 %77.3 58 %22.7 17 16 العاصمة الرابعة
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أعداد المرشحات في القوائم االنتخابية المترشحة

تضمنت القوائم التالية مرشحات إناث فقط وهن:

قائمة نشميات حوران في الدائرة الثانية ملحافظة اربد وعدد املرشحات 3.  •

قائمة األصايل في دائرة بدو الوسط وعدد املرشحات 4.  •

قائمة النهضة في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة وعدد املرشحات 4.  •

قائمة نستحق في الدائرة الثالثة ملحافظة العاصمة وعدد املرشحات 4.  •

قائمة املستقبل في الدائرة الرابعة محافظة العاصمة وعدد املرشحات 3.  •

قائمة نشميات الهية في محافظة الكرك وعدد املرشحات 8.  •

قائمة النشميات في محافظة عجلون وعدد املرشحات 4.  •

في حين تضمنت القوائم التالية ما يلي:

قائمة رعد الشمال في دائرة بدو الشمال تضمنت 3 مرشحات ومرشح واحد فقط.  •

قائمة الوطني األردني في الدائرة األولى بمحافظة الزرقاء تضمنت 3 مرشحات ومرشح واحد فقط.  •

قائمة نداء الزرقاء في الدائرة األولى بمحافظة الزرقاء تضمنت 3 مرشحات و 5 مرشحين.  •

قائمة القدس عربية في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة تضمنت 3 مرشحات و 4 مرشحين.  •

قائمة العقبة في محافظة العقبة تضمنت 3 مرشحات ومرشح واحد فقط.  •

قائمة البيرق في محافظة الكرك تضمنت 4 مرشحات و 6 مرشحين.  •

قائمة القلعة في محافظة الكرك تضمنت 4 مرشحات و 5 مرشحين.  •

قائمة نمو في محافظة الكرك تضمنت 3 مرشحات و 5 مرشحين.  •

كذلــك تضمنــت 227 قائمــة أي مــا نســبته 77.2% مــن مجمــل القوائــم مرشــحة واحــدة فقــط، وتضمنــت 36 قائمــة فقــط أي 

مــا نســبته 12.2% مرشــحتين.

املجموع نسبة الذكور عدد الذكور نسبة اإلناث عدد اإلناث عدد القوائم الدائرة االنتخابية

99 %81.8 81 %18.2 18 13 العاصمة الخامسة

40 %70.0 28 %30.0 12 10 العقبة

177 %76.8 136 %23.2 41 20 الكرك

33 %78.8 26 %21.2 7 7 املفرق

39 %79.5 31 %20.5 8 8 جرش

57 %71.9 41 %28.1 16 14 عجلون

76 %78.9 60 %21.1 16 16 مادبا

37 %75.7 28 %24.3 9 9 معان

1,674 78.5% 1,314 21.5% 360 294 املجموع

تضمنــت دائــرة محافظــة البلقــاء أقــل نســبة مــن املرشــحات بالنســبة لعــدد املرشــحين الكلــي وبنســبة 12.9% فــي حيــن كانــت 

دائــرة بــدو الشــمال تتضمــن أعلــى نســبة للمرشــحات والتــي كانــت %34.9.
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عدد القوائم التي تضمنت الحد األعلى 

لعدد 

املرشحين

عدد 

القوائم
4 مرشحات الدائرة االنتخابية

فأكثر
3 مرشحات مرشحتين

مرشحة 

واحدة

بدون 

مرشحات

0 0 4 11 0 7 15 اربد األولى
0 1 1 8 1 5 11 اربد الثانية
0 0 1 9 0 5 10 اربد الثالثة
0 0 0 12 0 6 12 اربد الرابعة
0 0 1 2 1 4 4 بدو الجنوب
0 1 2 8 0 4 11 بدو الشمال
1 0 0 10 0 4 11 بدو الوسط
0 0 3 15 0 10 18 البلقاء
0 2 4 12 1 9 19 الزرقاء األولى
0 0 0 11 1 5 12 الزرقاء الثانية
0 0 2 7 0 5 9 الطفيلة
0 0 2 10 1 6 13 العاصمة األولى
0 1 0 15 2 7 18 العاصمة الثانية
2 0 3 13 0 7 18 العاصمة الثالثة
0 1 0 14 1 5 16 العاصمة الرابعة
0 0 5 8 0 8 13 العاصمة الخامسة
0 1 0 9 0 4 10 العقبة

*3 1 6 10 0 10 20 الكرك
0 0 0 7 0 5 7 املفرق
0 0 0 8 0 5 8 جرش
1 0 2 8 3 5 14 عجلون
0 0 0 16 0 5 16 مادبا
0 0 0 9 0 5 9 معان
7 8 36 227 11 294 املجموع

القوائم التي لم تتضمن مرشحات:

اسم القائمة الدائرة االنتخابية

همة شباب اربد الثانية

املستقبل املشرق بدو الجنوب

العربي التقدمي الزرقاء األولى

ابشر وطني الزرقاء الثانية

الوطني االردني العاصمة األولى

اسم القائمة الدائرة االنتخابية

الراية

العدالة والتنمية
العاصمة الثانية

النشامى العاصمة الرابعة

اإلصالح

التغيير

املستقبل

عجلون
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نسبة األصوات التي حصلت عليها المرشحات

فيمــا يتعلــق بنســبة األصــوات التــي حصلــت عليهــا املرشــحات مــن مجمــوع األصــوات التــي حصلــت عليهــا قوائمهــن وحصلــت 181 

مرشــحة من أصل 350 أي ما نســبته 51.7% من مجمل املرشــحات على نســبة أصوات تتراوح ما بين 3% و 29.99%. في حين 

حصلــت فقــط 3 مرشــحات علــى نســبة أصــوات تجــاوزت 80% مــن مجمــل األصــوات التــي حصلــت عليهــا قوائمهــن.

عدد املرشحات
نسبة األصوات التي حصلت عليها املرشحات من مجموع 

األصوات التي حصلت عليها القائمة

6 %4.99 - %0.00

35 %9.99 - %5.00

58 %19.99 - %10.00

82 %29.99 - %20.00

59 %39.99 - %30.00

55 %49.99 - %40.00

19 %59.99 - %50.00

18 %69.99 - %60.00

15 %79.99 - %70.00

3 %89.99 - %80.00

350

ترتيب المرشحات والمرشحين ضمن قوائهم

التــي تضمنــت فقــط مرشــحات لغايــات إعــداد هــذه اإلحصائيــة، حيــث كان ترتيــب املرشــحات ضمــن  تــم اســتثناء القوائــم 

قوائمهــن كمــا يلــي:

املجموع
ذكر أنثى

ترتيب
النسبة العدد النسبة العدد

288 %93.4 269 %6.6 19 1

286 %67.5 193 %32.5 93 2

285 %70.9 202 %29.1 83 3

264 %80.7 213 %19.3 51 4

213 %79.8 170 %20.2 43 5

121 %87.6 106 %12.4 15 6

87 %85.1 74 %14.9 13 7

52 %78.8 41 %21.2 11 8

36 %94.4 34 %5.6 2 9

12 %100.00 12 10

1,644 %79.9 1,314 %20.1 330 املجموع
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واملرشحات اللواتي كان ترتيبهن األول حسب عدد األصوات التي حصلن عليها ضمن قوائمهن هن:

عدد أصوات 

املرشح
اسم املرشح

عدد أصوات 

القائمة
اسم القائمة

الدائرة 

االنتخابية
املحافظة

100 سمر محمد ابراهيم صافي 170 الشهامة األولى العاصمة

2,510 بثينه داود محمد الطراونه 3,961
ً
معا الثالثة العاصمة

161 ديما نبيل صالح قلعاوي 262 العون الثالثة العاصمة

95 سهى عوده برهم حداد 218 االتجاه الوطني الثالثة العاصمة

178 هيام خليل محمود محمد 264 موطني الرابعة اربد

74 ديمه خليل محمد الفواعير 120 الوطني االردني البلقاء البلقاء

1,603 بيداء عطا هللا علي الضالعين 3,559 الثقه الكرك الكرك

879 نوفه سميح كامل املواضيه 1,275 شيحان الكرك الكرك

705 بسمه علي مطلق الهباهبه 1,404 الشوبك معان معان

645 نجود طلب سالمه الدقس 2,153 موطني األولى الزرقاء

117 بثينه عبد الكريم محمود جوارنه 189 الوطني االردني األولى الزرقاء

1,926 اسالم صالح مدروش الطباشات 3,009 امليثاق الطفيلة الطفيلة

638 منتهى سالم سليم التين 908 األصل والثبات مادبا مادبا

197 فدوى عبد هللا سليمان الحمارنة 295 موطني مادبا مادبا

89 رانيا محمود حمدان الشخاتره 141 كتلة االرادة مادبا مادبا

255 عالية محمود محمد الخالدي 461 نشامى التغيير بدو الشمال بدو الشمال

982 ثريا خلف سهو الخزام 1,341 العهد بدو الشمال بدو الشمال

1,265 مجد محمد طافور الجباهين 2,281 التجديد بدو الوسط بدو الوسط

305 رشا حمدان منصور املريحيل 345 نعم نستطيع بدو الوسط بدو الوسط
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