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مقدمة
تق ــوم اللجن ــة الوطني ــة األردني ــة لش ــؤون امل ــرأة وانطالق ــا م ــن مهامه ــا املح ــددة مبوج ــب ق ــرار تأسيس ــها (ق ــرار
مجلـــس الـــوزراء رقـــم  3382/11/21لعـــام  )1992باعـــداد دراســـات وطنيـــة تســـاهم يف تقييـــم واقـــع املـــرأة يف
مختل ــف املج ــاالت ،وتكم ــن أهمي ــة ه ــذه الدراس ــات يف تزوي ــد صن ــاع الق ــرار مبعلوم ــات وإحص ــاءات تعك ــس واق ــع
النس ــاء واملس ــاهمة يف جع ــل السياس ــة العام ــة مراعي ــة أك ــر ملب ــادئ العدال ــة االجتامعي ــة واملس ــاواة ب ــن الجنس ــن.
أخ ــذت قضي ــة العن ــف ض ــد امل ــرأة بجمي ــع أش ــكاله ومس ــبباته حي ــزا ً واس ــعاً يف االس ــراتيجية الوطني ــة للم ــرأة يف
األردن لألع ــوام  ،2025-2020وأت ــت بأب ــرز أولوي ــات العم ــل ع ــى مس ــتوى اململك ــة واملحافظ ــات  ،وتس ــتمر اللجن ــة
الوطني ــة بالعم ــل م ــع جمي ــع رشكائه ــا ملناهض ــة جمي ــع أش ــكال العن ــف ال ــذي تواج ــه النس ــاء والفتي ــات  ،م ــن خ ــال
مراجع ــة الترشيع ــات وتطوي ــر السياس ــات والخط ــط وبن ــاء ورف ــع الوع ــي وتغي ــر االتجاه ــات املجتمعي ــة الس ــلبية،
بالرغ ــم م ــن تع ــدد وتن ــوع أش ــكال العن ــف اال أن ج ــذوره ومس ــبباته واح ــدة ل ــذا تعم ــل اللجن ــة الوطني ــة ع ــى تعزي ــز
عالق ــات الق ــوى االيجابي ــة يف األرسة واملجتم ــع ملجابه ــة جمي ــع أش ــكال العن ــف وانهائه ــا.
وبالنظ ــر إىل قضي ــة العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس يوج ــد فه ــم ع ــام ،ب ــأن ه ــذا العن ــف ال ــذي
تتع ــرض ل ــه امل ــرأة ،ه ــو ج ــزء م ــن الثم ــن ال ــذي يج ــب عليه ــا أن تتحمل ــه ،مقاب ــل مش ــاركتها يف الحي ــاة السياس ــية،
إال أن الحقيق ــة ع ــى العك ــس متام ــا ،ف ــإن الثم ــن الحقيق ــي ه ــو غي ــاب مش ــاركة امل ــرأة نفس ــها يف الحي ــاة السياس ــية.
وال تكتم ــل السياس ــة إال بتواج ــد ومش ــاركة النس ــاء ،اال ان الجه ــود لزي ــادة نس ــبة مش ــاركتها السياس ــية تصط ــدم بكث ــر
م ــن التحدي ــات م ــن أبرزه ــا العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس فف ــي الوق ــت ال ــذي تن ــادي أجن ــدة
التنمي ــة املس ــتدامة  2030وع ــر اله ــدف الخام ــس منه ــا بإزال ــة العقب ــات يف الفج ــوة ب ــن الجنس ــن نج ــد م ــن
يح ــاول إع ــادة امل ــرأة إىل الفض ــاءات الخاص ــة ع ــى اعتب ــار أنه ــا البيئ ــة الطبيعي ــة له ــا والت ــي ال يج ــوز أن تخ ــرج
منه ــا ك ــا نج ــد م ــن يح ــاول إظهاره ــا غ ــر كف ــؤة يف املواق ــع القيادي ــة  ،وهن ــاك م ــن يح ــاول وضعه ــا كذل ــك
بص ــورة التاب ــع  ،ع ــى الرغ ــم م ــن كل ذل ــك يبق ــى هن ــاك حقيق ــة واضح ــة ال ب ــد م ــن العم ــل ع ــى إبرازه ــا وه ــي
أن ــه ال ميك ــن ألي دول ــة أن تحق ــق التنمي ــة املس ــتدامة والتق ــدم دون إرشاك وإدم ــاج حقيق ــي متكاف ــئ للنس ــاء.
إن الدراس ــة الت ــي أجرته ــا اللجن ــة ج ــاءت لتوك ــد ع ــى ان العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ال زال
يواج ــه حال ــة م ــن االن ــكار ع ــى الرغ ــم م ــن وج ــود نف ــس مس ــببات باق ــي أش ــكال العن ــف ال ــذي تواج ــه النس ــاء،
ل ــذا كان م ــن ال ــروري الوق ــوف ع ــى م ــدى انتش ــار ه ــذه الظاه ــرة يف الحي ــاة العام ــة والسياس ــية ب ــدءا ً م ــن
اعت ــاد مفه ــوم للعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ضم ــن الس ــياق املح ــي وتحدي ــد م ــدى انتش ــاره
يف اململك ــة ،وم ــن ث ــم اس ــتطالع وتحلي ــل أش ــكال وأن ــواع ه ــذا العن ــف وتأث ــره ع ــى مش ــاركة النس ــاء يف الحي ــاة
العام ــة والسياس ــية وأدائه ــن الس ــيايس والقي ــادي ،وص ــوال اىل مقرتح ــات قانوني ــة ومؤسس ــية وسياس ــاتية و بحثي ــة
تس ــاهم يف الوقاي ــة والح ــد م ــن العن ــف ض ــد النس ــاء يف ه ــذا االط ــار وتع ــزز م ــن وس ــائل دع ــم الناجي ــات من ــه.
مـــع التأكيـــد عـــى حاجتنـــا اىل ملزيـــد مـــن العمـــل نحـــو إنهـــاء العنـــف والتمييـــز ضـــد النســـاء يف األردن بشـــكل
تش ــاريك وض ــان أن يبق ــى مس ــتوى التنس ــيق الوطن ــي ع ــال ومس ــتمر للعم ــل ع ــى جمي ــع القضاي ــا الت ــي م ــن ش ــأنها
متك ــن امل ــرأة والنه ــوض بجمي ــع أوضاعه ــا االجتامعي ــة والسياس ــية واإلقتصادي ــة.
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
تجم ــع بطريق ــة علمي ــة دقيق ــة وتحلي ــل ح ــول واق ــع النس ــاء يس ــاعد يف جع ــل السياس ــة العام ــة والق ــرار الس ــيايس
حساس ــن أك ــر ملب ــادئ العدال ــة االجتامعي ــة واملس ــاواة ب ــن الجنس ــن .ويع ــد واق ــع امل ــرأة االردني ــة الس ــيايس وم ــدى
وش ــكل مش ــاركتها يف صن ــع الق ــرار والسياس ــة العام ــة م ــن أه ــم امل ــؤرشات الت ــي تعك ــس م ــدى دميقراطي ــة النظ ــام
الســيايس وعدالتــه يف التعاطــي مــع املواطنــن/ات .وتعــد دراســة التحديــات أمــام مشــاركة املــرأة السياســية الفاعلــة
والعادل ــة مهم ــة لي ــس فق ــط ع ــى صعي ــد قي ــاس مس ــتوى العدال ــة يف اململك ــة ،ولكنه ــا ايض ــا أساس ــية للتع ــرف ع ــى
طبيع ــة ه ــذه التحدي ــات ولتقدي ــم حل ــول لتجاوزه ــا .وباالس ــتناد اىل قناع ــة مفاده ــا أن العن ــف والتميي ــز ض ــد النس ــاء
ظاه ــرة عاملي ــة ال تق ــف عن ــد أي ح ــد س ــيايس مع ــن ،وأن العن ــف والتميي ــز ظواه ــر تتج ــى يف املج ــال الخ ــاص وال
تس ــتثني الفض ــاء الع ــام ،ف ــإن دراس ــة واقعه ــا وحج ــم انتش ــارها واش ــكالها يف اململك ــة تع ــد رضوري ــة قب ــل الب ــدء
بالتفك ــر يف حل ــول توف ــر الحامي ــة للناجي ــات واملعرض ــات للعن ــف ،وتج ـ ّرم العن ــف ك ــا ينبغ ــي ،وتعم ــل ع ــى الوقاي ــة
من ــه والح ــد م ــن انتش ــاره.
مهم ــة ه ــذه الدراس ــة الت ــي قام ــت اللجن ــة الوطني ــة األردني ــة لش ــؤون امل ــرأة بإعداده ــا بالتع ــاون م ــع رشك ــة بي ــر
بزن ــس ح ــول العن ــف ض ــد النس ــاء يف الحي ــاة السياس ــية والفض ــاء الع ــام ه ــي الوق ــوف ع ــى م ــدى انتش ــار ظاه ــرة
العن ــف ض ــد امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة والسياس ــية يف األردن ب ــدءا ً بتوط ــن مفه ــوم العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء
الع ــام والس ــيايس محلي ــا وتحدي ــد س ــياقاته يف اململك ــة ،وم ــن ث ــم اس ــتطالع وتحلي ــل اش ــكال وان ــواع ه ــذا العن ــف
وتأث ــره ع ــى مش ــاركة النس ــاء يف الحي ــاة العام ــة والسياس ــية وأدائه ــن الس ــيايس والقي ــادي ،وص ــوال اىل مقرتح ــات
قانوني ــة ومؤسس ــية وسياس ــاتية وأخ ــرى بحثي ــة تس ــهم يف الوقاي ــة والح ــد م ــن العن ــف ض ــد النس ــاء يف ه ــذا االط ــار
وتع ــزز م ــن وس ــائل دع ــم الناجي ــات من ــه.
وقد اعتمدت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة عدة أساليب بحثية إلنتاج هذه الدراسة هي التالية:
أوالً :ت ــم إج ــراء بح ــث مكتب ــي لدراس ــات وتقاري ــر متخصص ــة تناول ــت مفه ــوم العن ــف ض ــد النس ــاء يف الحي ــاة
السياس ــية والعام ــة .خل ــص ه ــذا الج ــزء م ــن البح ــث اىل أن العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ه ــو
أح ــد أش ــكال العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس املنت ــرة بتباي ــن ح ــول الع ــامل ،ويع ــد ه ــذا العن ــف
سياس ــيا ألن دوافع ــه سياس ــية بامتي ــاز وه ــي إبق ــاء نظ ــام ق ــوة غ ــر ع ــادل ب ــن النس ــاء والرج ــال يف املجتم ــع،
باإلضاف ــة اىل اتس ــام اش ــكاله وادوات ــه بالطاب ــع الس ــيايس ،فه ــي متث ــل وج ــود متيي ــز ال يس ــاوي ب ــن املواطن ــن
م ــن حي ــث الجن ــس ،وال يوف ــر م ــن حي ــث القان ــون أو بش ــكل مؤس ــي أي ــة حامي ــة أو مس ــاندة للناجي ــات م ــن أو
املتعرض ــات للعن ــف .ويع ــد ه ــذا الن ــوع م ــن العن ــف سياس ــيا م ــن حي ــث ش ــكل وم ــدى تأث ــره ،فه ــو يعك ــس نظام ــا
سياس ــيا مخت ــا غ ــر دميقراط ــي أو ع ــادل ،ال يس ــوده حك ــم القان ــون وال يطب ــق مب ــادئ العدال ــة واملس ــاواة الت ــي
ب ــات يرس ــخها الدس ــتور وتؤكده ــا املواثي ــق واملعاه ــدات الدولي ــة لحق ــوق اإلنس ــان.
ن مواق ــع مؤث ــرة يف الحي ــاة السياس ــية والعام ــة
ثانيــاً :تب ــع البح ــث املكتب ــي مس ــح اس ــتهدف النس ــاء مم ــن تولــ ّ
حــددت يف ســت مجــاالت هــي ( مجلــس الــوزراء  ،مجلــس النــواب واملجالــس األخــرى املنتخبــة ،القيــادة يف القطــاع
الع ــام ،النش ــاط والقي ــادة يف القط ــاع التطوع ــي وامل ــدين مب ــا يف ذل ــك األح ــزاب والنقاب ــات ،ومج ــال التأث ــر يف
قط ــاع اإلع ــام بش ــكليه التقلي ــدي ووس ــائل التواص ــل االجتامع ــي) .رك ــز املس ــح ع ــى تحدي ــد ان ــواع واش ــكال العن ــف
الواقـــع عـــى السياســـيات والناشـــطات والقياديـــات واملؤثـــرات يف الفضـــاء الســـيايس والعـــام ،ومصـــادره ومـــدى
تك ــراره يف آخ ــر س ــنة من ــذ ت ــويل م ــن ش ــملتهن الدراس ــة املنص ــب .ك ــا واش ــتمل املس ــح ع ــى معرف ــة ردود فع ــل
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النس ــاء تج ــاه العن ــف ومص ــدره واث ــاره س ــواء ع ــى أنفس ــهن أو ع ــى املقرب ــن لديه ــن .وعكس ــت نتائ ــج املس ــح آراء
وردود  287مســـتجيبة مثلـــن كافـــة املحافظـــات ،حيـــث شـــكلت املســـتجيبات مـــن إقليـــم الوســـط  %48مـــن جملـــة
املس ــتجيبات للدراس ــة ،وم ــن إقلي ــم الش ــال  ،%37في ــا ش ــكلت املس ــتجيبات م ــن محافظ ــات اقلي ــم الجن ــوب .%14
وش ــغلت املس ــتجيبات مواق ــع متباين ــة يف س ــلم القي ــادة ويف مج ــاالت مختلف ــة ،حي ــث كان أغلبه ــن ( %47م ــن العين ــة)
مم ــن ش ــغلن موقع ــا سياس ــيا منتخب ــا ،تبعه ــا م ــن ش ــغلن منصب ــا قيادي ــا يف القط ــاع التطوع ــي وامل ــدين بنس ــبة
 ،%19ومـــن مثلـــ ّن القطـــاع العـــام بنســـبة  ،%14وتوزعـــت البقيـــة  %21عـــى مواقـــع قياديـــة وتأثرييـــة اخـــرى
كاإلعـــام التقليـــدي وااللكـــروين.
انقســمت ببعدهــا الكمــي اىل مســتويني ،االول يحــدد واقــع العنــف املــارس واملختــر مــن قبــل املســتجيبات للدراســة،
والث ــاين يوض ــح النتائ ــج في ــا يتص ــل باتجاه ــات املس ــتجيبات نح ــو ابع ــاد معين ــة م ــن العن ــف يف اإلطاري ــن الع ــام
والس ــيايس .ج ــاءت نتائ ــج الدراس ــة في ــا يتص ــل بواق ــع العن ــف ض ــد النس ــاء كااليت:
تتع ــرض النس ــاء مم ــن يش ــغلن مواق ــع قيادي ــة وسياس ــية للعن ــف وع ــى وت ــرة عالي ــة ،ك ــا يتج ــاوز العن ــف امل ــرأة
ذاته ــا ليش ــمل ايض ــا أف ــراد أرسته ــا وأقاربه ــا .فتظه ــر النتائ ــج تع ــرض اثنت ــن م ــن كل ث ــاث مس ــتجيبات (اي م ــا
نس ــبته  )%64.9مم ــن ش ــملتهن الدراس ــة ألح ــد أش ــكال العن ــف يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام ،وتع ــرض أرس وأق ــارب
واح ــدة م ــن كل ث ــاث مس ــتجيبات (وبواق ــع  )%28.4للعن ــف باملعي ــة أو بس ــبب صل ــة القراب ــة.
وبين ــت نتائ ــج املس ــح أن محافظ ــة املف ــرق ق ــد كان ــت االع ــى م ــن حي ــث نس ــب التع ــرض للعن ــف ،إذ اق ــرت %87
م ــن املس ــتجيبات م ــن املف ــرق تعرضه ــن للعن ــف يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام بس ــبب موقعه ــن او عمله ــن الس ــيايس
الح ــايل أو الس ــابق ،ت ــا ذل ــك محافظ ــة ارب ــد وبنس ــبة  ،%69ث ــم العاصم ــة ع ــان وبنس ــبة .%60
كان ــت نس ــبة التع ــرض للعن ــف أع ــى خ ــال م ــدة مامرس ــة املس ــتجيبة لعمله ــا ،حي ــث ش ــكلت نس ــبة املتعرض ــات للعن ــف
خ ــال م ــدة مزاول ــة العم ــل ح ــوايل  %57م ــن مجم ــوع املس ــتجيبات ،تاله ــا ترك ــز العن ــف يف ف ــرة االنتخاب ــات
وبنس ــبة بلغ ــت  %56م ــن مجم ــل املس ــتجيبات .وقل ــت نس ــب التع ــرض للعن ــف كل ــا ابتع ــدت امل ــرأة ع ــن العم ــل
الع ــام أو الس ــيايس فش ــكلت نس ــبة م ــن تعرض ــن ل ــه خ ــال الش ــهور االثن ــي ع ــر املاضي ــة  %14فق ــط ،وه ــي ف ــرة
مل تش ــمل انتخاب ــات ،وتراجع ــت فيه ــا نس ــبة التمثي ــل النس ــايئ الحكوم ــي ،حي ــث اس ــتلمت النس ــاء ث ــاث حقائ ــب
وزاريـــة فقـــط يف الحكومـــة منـــذ ترشيـــن األول عـــام  2020وحتـــى تاريـــخ إعـــداد هـــذه الدراســـة مقابـــل ســـبع
حقائ ــب اس ــتلمتها نس ــاء يف الحكوم ــة يف الف ــرة م ــا ب ــن . 2020-2018
ش ــكلت النس ــاء مم ــن يشغلن/ش ــغلن مواق ــع سياس ــية منتخب ــة النس ــبة األع ــى للمتعرض ــات للعن ــف وحس ــب إجاب ــات
املس ــتجيبات .فتعرض ــت م ــا نس ــبته  %72م ــن النس ــاء مم ــن يش ــغلن مواق ــع منتخب ــة للعن ــف ،تبعه ــا م ــا نس ــبته %69
م ــن مجم ــل املس ــتجيبات مم ــن يش ــغلن مواق ــع قيادي ــة يف القط ــاع الع ــام ،و %68مم ــن يش ــغلن موقع ــا قيادي ــا يف
القط ــاع امل ــدين او التطوع ــي.
ش ــكل العن ــف النف ــي واملعن ــوي أك ــر اش ــكال العن ــف ش ــيوعا ،فأق ــرت  %90.4م ــن املس ــتجيبات تعرضه ــن له ــذا
العن ــف ،ت ــاه االي ــذاء اللفظ ــي وبنس ــبة بلغ ــت  ،%69.2وم ــن ث ــم العن ــف الس ــيرباين والتنم ــر االلك ــروين ال ــذي بلغ ــت
نس ــبته  .%63.1وبلغ ــت نس ــبة م ــن أف ــدن بتعرضه ــن للعن ــف الجن ــي أو التح ــرش  %17.5م ــن مجم ــل املس ــتجيبات.
أم ــا م ــن حي ــث وس ــائل العن ــف امل ــارس فق ــد اظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة أن العن ــف امل ــارس باس ــتخدام الفض ــاء
الســـيرباين والتنمـــر باســـتخدام تقنيـــات ومواقـــع التواصـــل عـــى اإلنرتنـــت  ،قـــد كانـــت أكـــر الوســـائل شـــيوعا،
فأكــدت  %55مــن املســتجيبات ممــن تعرضــن للعنــف اســتخدام هــذه الوســيلة ضدهــن ،فيــا افــادت  %48.1منهــن
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تعرضه ــن للعن ــف الوجاه ــي  .وش ــكل العن ــف خ ــال وس ــائط االع ــام التقليدي ــة أق ــل النس ــب حي ــث أف ــادت %22
م ــن املس ــتجيبات فق ــط تعرضه ــن للعن ــف م ــن خ ــال ه ــذه الوس ــيلة .وش ــكلت املس ــتجيبات مم ــن يش ــغلن مواق ــع
منتخب ــة اع ــى النس ــب م ــن حي ــث التع ــرض للعن ــف بوس ــائل االنرتن ــت وبنس ــبة بلغ ــت  ،%62تاله ــا املس ــتجيبات مم ــن
يش ــغلن مواق ــع يف القط ــاع التطوع ــي وبنس ــبة  .%51في ــا ش ــكلت املس ــتجيبات مم ــن يش ــغلن مواق ــع حكومي ــة الفئ ــة
االع ــى تعرض ــا للعن ــف باس ــتخدام وس ــائل االع ــام حي ــث ش ــكلن  %37م ــن مجم ــل املس ــتجيبات ال ــايت تعرض ــن
للعن ــف باس ــتخدام ه ــذه الوس ــيلة.
واظه ــرت النتائ ــج في ــا يتعل ــق مب ــاريس العن ــف يف اإلط ــار الع ــام والس ــيايس وض ــد النس ــاء الفاع ــات يف ه ــذه
الفض ــاءات أن املنافس ــن/ات للمس ــتجيبات واملخالف ــن/ات له ــن يف املواق ــف السياس ــية ق ــد كان ــوا أك ــر مامرس ــة
للعن ــف .حي ــث اش ــارت  %51م ــن املس ــتجيبات اىل ه ــذه الفئ ــة بالتحدي ــد ،ت ــا ه ــذه الفئ ــة وبالتس ــاوي م ــن حي ــث
النس ــب مجموعت ــن ه ــا :اولئ ــك التابع ــون ملجموع ــات مخالف ــة يف التوج ــه الس ــيايس للمس ــتجيبة ،واف ــراد أرسة او
عش ــرة املس ــتجيبة وذل ــك بنس ــبة  %33ل ــكل منه ــا .وتق ــل النس ــب إىل ح ــد ملم ــوس عن ــد الحدي ــث ع ــن األش ــخاص
أو املجموع ــات م ــن قاعدته ــا االنتخابي ــة أو زمالئه ــا يف العم ــل أو نش ــاطها اذ بلغ ــت نس ــبة الزم ــاء  %18م ــن مجم ــل
االش ــخاص مس ــببي العن ــف وك ــا أف ــادت املس ــتجيبات.
ام ــا بخص ــوص تأث ــر العن ــف فق ــد اظه ــرت النتائ ــج أن اش ــد اش ــكال التأث ــر ق ــد كان ــت نفس ــية ومعنوي ــة ،حي ــث
أظه ــرت النتائ ــج أن  %92م ــن املس ــتجيبات أك ــدن أث ــر العن ــف ال ــذي تعرض ــن ل ــه ع ــى صحته ــن النفس ــية ،ام ــا م ــن
حيــث شــدة التأثــر فأشــارت  %29منهــن (مــن الـــ  )%92اىل انهــن قــد تأثــرن بدرجــة كبــرة جــدا ً وبدرجــة كبــرة.
وأث ــر العن ــف ايض ــا ع ــى عالق ــات املس ــتجيبات املجتمعي ــة وبنس ــبة بلغ ــت  %79وتراوح ــت ش ــدة تأث ــر العن ــف ع ــى
ه ــذا الجان ــب م ــن حي ــاة املس ــتجيبات مم ــن تعرض ــن للعن ــف ب ــن تأث ــر بدرج ــة كب ــرة ج ــدا وبنس ــبة بلغ ــت %22
وبدرج ــة كب ــرة بلغ ــت  .%17في ــا اش ــارت  %75م ــن املس ــتجيبات اىل أن العن ــف ق ــد أث ــر س ــلبياً ع ــى القضي ــة الت ــي
يعمل ــن ألجله ــا ،وأك ــدت  %33منه ــن (م ــن الـــ  )%75أنه ــن ك ــن ق ــد تأث ــرن بدرج ــة كب ــرة ج ــدا ً و %18أث ــر بدرج ــة
كبــرة جــراء العنــف .وأكــدت أخريــات أن العنــف قــد أثــر عــى حريتهــن الشــخصية وبنســبة  %22( %70منهــن أثــر
بدرج ــة كب ــرة ج ــدا ً و %21منه ــن أث ــر بدرج ــة كب ــرة و %13أث ــر بدرج ــة متوس ــطة).
أم ــا نتائ ــج الدراس ــة في ــا يتص ــل ب ــردة فع ــل املس ــتجيبات تج ــاه العن ــف امل ــارس عليه ــن ،فق ــد كان التوج ــه الع ــام
لــدى الغالبيــة العظمــى مــن املســتجيبات هــو التجاهــل ( .)%68فيــا قــررت مــا نســبته  %28فقــط مــن املســتجيبات
الـــرد واملتابعـــة (مثـــل اصـــدار بيانـــات وتوضيحـــات) .ومـــن الجديـــر ذكـــره أن نســـبة قليلـــة جـــدا قـــد لجـــأن اىل
املختص ــن ( .)%10أم ــا النس ــبة املقلق ــة بخص ــوص ردود االفع ــال ه ــي ق ــرار  %15م ــن املس ــتجيبات االنس ــحاب م ــن
املش ــهد الع ــام (س ــواء جزئي ــا أو كلي ــا) ،في ــا ق ــررت  %4م ــن املس ــتجيبات الغ ــاء صفحته ــن ع ــى وس ــائل التواص ــل
االجتامع ــي.
أم ــا م ــن حي ــث االج ــراءات الت ــي اتبعنه ــا يف التص ــدي للعن ــف فق ــد أك ــدت املس ــتجيبات مم ــن قم ــن بإج ــراء انه ــن
ق ــد فضل ــن اللج ــوء اىل محيطه ــن القري ــب ع ــى اللج ــوء اىل الجه ــات املختص ــة والرس ــمية والرقابي ــة،
حي ــث إن  %44.4م ــن املس ــتجيبات أرشن أنه ــن ق ــد لج ــن اىل عائالته ــن ح ــال تعرضه ــن للعن ــف ،ت ــا ذل ــك التوج ــه
لألصدق ــاء وبنس ــبة ( )%31ث ــم العش ــرة بنس ــبة ( ،)%28في ــا ق ــررت  %16فق ــط م ــن املس ــتجيبات اللج ــوء للرشط ــة
و %12فق ــط اىل القض ــاء و %4.0فق ــط اىل وح ــدات الرقاب ــة يف املؤسس ــات س ــواء يف القط ــاع الع ــام أو الخ ــاص.
أم ــا في ــا يتص ــل باتجاه ــات املس ــتجيبات نح ــو العن ــف يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام ،فق ــد ج ــاءت نتائ ــج الدراس ــة
ع ــى النح ــو الت ــايل:
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ان أب ــرز التحدي ــات الت ــي تواج ــه امل ــرأة يف األردن والت ــي ش ــكلت م ــن وجه ــة نظ ــر املس ــتجيبات أه ــم األس ــباب الت ــي
تقل ــل م ــن مش ــاركة النس ــاء السياس ــية ،ه ــي محدودي ــة م ــوارد امل ــرأة االقتصادي ــة وحج ــم دخله ــا القلي ــل واملح ــدود،
حي ــث أك ــد ثلث ــا املس ــتجيبات ب ــأن أب ــرز تح ــدي له ــن ه ــو دخ ــل امل ــرأة وبنس ــبة بلغ ــت ( ،)%64ت ــا ذل ــك محدودي ــة
الف ــرص القيادي ــة املتاح ــة أم ــام النس ــاء حي ــث واف ــق م ــا يق ــارب الثلث ــن وبنس ــبة( )%58ع ــى وج ــود وتأث ــر ه ــذا
املعــوق ،فيــا ش ـكّل العنــف ضــد النســاء بشــكل عــام عائقــا ملــا نســبته ( )%57مــن املســتجيبات ،وأكــدت مــا نســيته
( )%54منه ــن ب ــأن الواس ــطة واملحس ــوبية تلع ــب ايض ــا دورا يف الح ــد م ــن مش ــاركة امل ــرأة .أم ــا اش ــكال التحدي ــات
األخ ــرى الت ــي مت ــت اإلش ــارة اليه ــا وبنس ــب أق ــل فق ــد كان م ــن أبرزه ــا :غي ــاب الحري ــات العام ــة وبنس ــبة بلغ ــت
( ،)%28وف ــرص الرتقي ــة املح ــدودة بنس ــبة ( )%26وانع ــدام حري ــة التعب ــر بنس ــبة (.)%25
بخص ــوص أث ــر الع ــادات والتقالي ــد واألع ــراف الس ــائدة ع ــى مس ــتوى وش ــكل العن ــف ض ــد امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة،
تب ــن م ــن خ ــال الدراس ــة أن الغالبي ــة العظم ــى م ــن املس ــتجيبات ( )%68.8يعتق ــدن بتأثريه ــا الس ــلبي املش ــجع ع ــى
العنـــف ضـــد املـــرأة يف الحيـــاة العامـــة ،فالعديـــد مـــن العـــادات والتقاليـــد يســـ ّوغ العنـــف ضـــد النســـاء ويـــرره
اجتامعي ــا ،ك ــا ق ــد ت ّحم ــل بع ــض املعتق ــدات املجتمعي ــة مس ــؤولية العن ــف الواق ــع ع ــى النس ــاء للنس ــاء أنفس ــهن
في ــا يع ــرف بل ــوم الضحي ــة .وم ــن الالف ــت أيض ــا بخص ــوص نتائ ــج الدراس ــة يف ه ــذا الص ــدد أيض ــا ان هناك ــا
نس ــبته  %20.7م ــن املس ــتجيبات مم ــن يعتق ــدن أن للع ــادات والتقالي ــد تأث ــر إيج ــايب م ــن حي ــث توفريه ــا ألط ــر
حامي ــة معين ــة للنس ــاء .ولع ــل ه ــذا مرتب ــط باالعتق ــاد ب ــأن هن ــاك أعراف ــا اجتامعي ــة تح ــرم النس ــاء وتحم ــل الرج ــال
مس ــؤولية املحافظ ــة عليه ــن وحاميته ــن م ــن التع ــرض للعن ــف وال ــرر .ف ــا ت ــرى صاحب ــات ه ــذا االعتق ــاد ب ــأن
اعراف ــا كه ــذه تدخ ــل يف ب ــاب الوصاي ــة ع ــى النس ــاء ،ب ــل يرينه ــا إيجابي ــة.
واظه ــرت النتائ ــج ان املس ــتجيبات يعتق ــدن بش ــكل ع ــام ان عن ــف امل ــرأة تج ــاه امل ــرأة يف الفض ــاء الع ــام أو الس ــيايس
م ــر ّده محدودي ــة الف ــرص أم ــام النس ــاء وذل ــك بواق ــع  %57م ــن املس ــتجيبات ،ت ــاه غ ــرور بع ــض النس ــاء أو ش ــعور
بعضه ــن بأنه ــن أك ــر ق ــدرة ع ــى ودراي ــة باملش ــاركة يف الحي ــاة العام ــة وبنس ــبة  .%56عام ــل آخ ــر لتفس ــر عن ــف
النس ــاء ض ــد النس ــاء م ــن وجه ــة نظ ــر املس ــتجيبات كان م ــرده تل ــك االتجاه ــات الت ــي تؤم ــن بوج ــوب بق ــاء النس ــاء
يف الفض ــاء الخ ــاص ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة  .%33وه ــذه النتائ ــج مث ــرة لالهت ــام ألنه ــا تعك ــس تأث ــر النس ــاء بالثقاف ــة
االبوي ــة وم ــن ناحيت ــن ،االوىل م ــن خ ــال تبن ــي النس ــاء من ــط قي ــادة ذك ــوري بح ــت يعتم ــد ع ــى التناف ــس وإقص ــاء
االخ ــر ،وم ــن ناحي ــة ثاني ــة م ــن خ ــال امي ــان البع ــض ب ــأن الفص ــل ب ــن الفض ــاء الع ــام والخ ــاص ه ــو لصال ــح
امل ــرأة وان املج ــال الخ ــاص ه ــو فض ــاء امل ــرأة ومكانه ــا االس ــايس .ومبقارن ــة ذل ــك م ــع اس ــباب عن ــف الرج ــل م ــن
وجه ــة نظ ــر املس ــتجيبات ،فق ــد اش ــارت النتائ ــج اىل اتف ــاق أك ــر م ــن نص ــف املس ــتجيبات ع ــى أن أب ــرز س ــببني وراء
ه ــذا العن ــف ه ــي املعتق ــد الع ــام واالتجاه ــات الت ــي تؤم ــن بوج ــوب بق ــاء النس ــاء يف الفض ــاء الخ ــاص به ــن (أي
ال ــدور التقلي ــدي) ،وع ــدم رغب ــة وتقب ــل الرج ــال بالخس ــارة أم ــام امل ــرأة ،وبنس ــبة بلغ ــت  %51ل ــكل منه ــا .واتف ــق
 46%م ــن املس ــتجيبات أن الرغب ــة مبن ــع امل ــرأة م ــن املش ــاركة السياس ــية ه ــي م ــا يق ــف وراء ه ــذا العن ــف.
ولتعزيــز نتائــج الدراســة الكميــة وتكميلهــا بنقاشــات نوعيــة حــول العنــف ضــد النســاء يف الفضــاء العــام والســيايس،
ولتوثي ــق ش ــهادات وخ ــرات حقيقي ــة تب ــن م ــدى اس ــباب ودواف ــع العن ــف وتأث ــره الفع ــي ع ــى حي ــاة الناجي ــات
أو املس ــتهدفات من ــه اعتم ــدت الدراس ــة منهج ــا ثالثــاً نوعي ــا ش ــمل نقاش ــا مرك ــزا ً ملجموع ــات م ــن الخ ــراء م ــن
الناش ــطني/ات ،والسياس ــيني/ات ،واالعالمي ــن/ات ،واألكادميي ــن/ات ،ج ــاءت النتائ ــج ع ــى ه ــذا املس ــتوى ك ــا ي ــي:
اظهــرت نتائــج البحــث النوعــي صــورة مامثلــة لتلــك التــي خلــص اليهــا البحــث الكمــي مــن حيــث اتفــاق املشــاركات
واملش ــاركني ع ــى انتش ــار العن ــف يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس االردين ،وغي ــاب اط ــر املس ــاندة املؤسس ــية والقانوني ــة
للناجي ــات من ــه أو املعرض ــات ل ــه بش ــكل خ ــاص ،وغي ــاب اط ــر التجري ــم القان ــوين للعن ــف املوج ــه نح ــو النس ــاء يف
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الفض ــاء الع ــام والس ــيايس .وج ــاءت اه ــم نتائ ــج البح ــث ع ــى ه ــذا املس ــتوى ك ــا ي ــي:
أظه ــر البح ــث النوع ــي اختالف ــا يف التقدي ــرات واآلراء ح ــول مفه ــوم العن ــف يف الفضائ ــن الس ــيايس والع ــام تبع ــا
للجن ــس .ففي ــا رأى املس ــتهدفون بالدراس ــة م ــن الرج ــال ه ــذا العن ــف ع ــى ان ــه ش ــكل م ــن اش ــكال التميي ــز وان ــه
راس ــخ يف الثقاف ــة املجتمعي ــة ،رأت ــه النس ــاء م ــن ذات الفئ ــة ع ــى أن ــه خل ــل يف هي ــكل الدول ــة وش ــكل االقتص ــاد
ر يف تحقي ــق املس ــاواة ب ــن املواطن ــن حس ــب الدس ــتور .فالعن ــف بالنس ــبة للنس ــاء مم ــن ش ــملتهن الدراس ــة
وتقصــ ٌ
ال ينفص ــل ع ــن حقائ ــق التميي ــز االقتص ــادي والس ــيايس والت ــي تفتق ــر يف الغال ــب اىل مرجعي ــة ثقافي ــة مرشوع ــة وال
ميك ــن تفس ــره اال م ــن خ ــال توزي ــع الق ــوة وامل ــوارد غ ــر الع ــادل ب ــن النس ــاء والرج ــال يف املجتم ــع.
اظه ــرت النتائ ــج اجامع ــا ع ــى الحل ــول واالج ــراءات الوقائي ــة واالحرتازي ــة م ــن حي ــث رضورة ايج ــاد خط ــة وطني ــة
ش ــاملة لحامي ــة النس ــاء م ــن العن ــف امل ــارس ضده ــن يف الفضاءي ــن الع ــام والس ــيايس .ه ــذه الخط ــة الش ــاملة الب ــد
م ــن ان تحت ــوي ع ــى إط ــار ترشيع ــي قان ــوين يحم ــي النس ــاء ويج ــرم العن ــف ال ــذي يتعرض ــن ل ــه ،وهي ــكل مؤس ــي
يخل ــق اط ــرا للمس ــاندة واملس ــاعدة يف ح ــال التع ــرض للعن ــف ،وبع ــد توع ــوي تثقيف ــي يس ــعى لن ــر ثقاف ــة املس ــاواة
والعدال ــة ،واخ ــر يتعل ــق بالتدري ــب وتعزي ــز ق ــدرات السياس ــيات ع ــى مجابه ــة العن ــف والتبلي ــغ عن ــه ومتابعت ــه حت ــى
يتحق ــق الح ــق.
اظهـــرت النتائـــج ايضـــا فروقـــا يف التقديـــرات واآلراء تبعـــا ملجـــال عمـــل املشـــاركني/ات يف مجموعـــات النقـــاش
املرك ــزة ح ــول اث ــار العن ــف االك ــر ش ــيوعا واالش ــد وط ــأة ع ــى حي ــاة املعرض ــات وامله ــددات بالعن ــف م ــن السياس ــيات
والناش ــطات والقيادي ــات يف املج ــال الع ــام ،فم ــن كان ــت خلفيته ــم/ن سياس ــية رأوا/ي ــن ان العن ــف االس ــايس ي ــأيت
ع ــى ش ــكل منافس ــة سياس ــية غ ــر رشيف ــة (وه ــذه النتيج ــة دعمته ــا نتائ ــج البح ــث الكم ــي حي ــث أف ــادت  %51م ــن
املس ــتجيبات ال ــايت تعرض ــن للعن ــف أن معنفه ــن كان بالدرج ــة االوىل مناف ــس يف االنتخاب ــات) ،وم ــن ه ــم/ن م ــن
خلفي ــة إعالمي ــة رأوا /ي ــن ع ــى ان ــه متج ــذر أك ــر يف مس ــاحات الحري ــة غ ــر املس ــؤولة الت ــي منحه ــا االع ــام
الجدي ــد ووس ــائط التواص ــل االجتامع ــي .وه ــذه النتائ ــج منطقي ــة ،ف ــكل تبع ــا ملج ــال عمل ــه يح ــدد اش ــكال العن ــف
االك ــر ش ــيوعا وأهمي ــة.
ك ــا أك ــدت نتائ ــج البح ــث النوع ــي ع ــى األث ــار النفس ــية واملعنوي ــة املكلف ــة ج ــدا ج ــراء العن ــف ال ــذي تتع ــرض ل ــه
النساء خالل عملهن السيايس ،ما يجعل هذا املجال بيئة طاردة للنساء ليست آمنة او مرحبة بهن.
وقد خرجت الدراسة بناء عىل هذه النتائج مبجموعة من التوصيات ،كان اهمها ما ييل:

التوصيات
بن ــاء ع ــى نتائ ــج ه ــذه الدراس ــة املتع ــددة املنهجي ــة م ــن بح ــث كم ــي ونوع ــي وتحلي ــل لألدبي ــات ح ــول موض ــوع
العن ــف ض ــد النس ــاء يف املج ــال الس ــيايس ،تنقس ــم توصي ــات ه ــذه الدراس ــة اىل ث ــاث مج ــاالت رئيس ــية ه ــي:

أوالً :رف ــع مس ــتوى الوع ــي الع ــام ،ووع ــي صن ــاع الق ــرار والسياس ــة بحج ــم ،ش ــكل
ومــدى انتشــار ظاهــرة العنــف املــارس ضــد السياســيات والقياديــات والناشــطات
يف الفضـــاء العـــام االردين مـــن خـــال توثيـــق وتقييـــم الظاهـــرة دوريـــا عـــى
اس ــس علمي ــة دقيق ــة ،ولتحقي ــق ذل ــك تق ــرح الدراس ــة:
أ) انشـــاء قاعـــدة بيانـــات وأدلـــة متخصصـــة بالعنـــف ضـــد املـــرأة يف الحيـــاة السياســـية .لتغذيـــة هـــذه القاعـــدة
املتخصص ــة ،ن ــويص بإج ــراء مس ــح س ــنوي/دوري للظاه ــرة م ــن خ ــال قي ــاس م ــؤرشات مح ــددة بخصوصه ــا ه ــي:
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•مدى انتشار العنف جغرافيا وحسب املواقع السياسية والقيادية التي تشغلها النساء،
•قياس فرتات الصعود والهبوط ملعدالت العنف،
•رصد التحوالت التي تطرأ عىل اشكال العنف املامرس واملوجه ضد النساء ورصد ادواته،
•قياس تأثريه الكمي والنوعي عىل حياة وأداء النساء القيادي والسيايس يف اململكة،
•رص ــد ع ــدد البالغ ــات بالعن ــف ،ورص ــد مصريه ــا وط ــرق التعاط ــي معه ــا وحله ــا ،واالنتب ــاه اىل البالغ ــات
الت ــي ال تت ــم متابعته ــا م ــن قب ــل الناجي ــة أو الجه ــات املس ــؤولة.
عـــى أن يتـــم ذلـــك مـــن خـــال اعتـــاد أدوات قيـــاس علميـــة ودوريـــة يقـــوم بتطويرهـــا مختصات/مختصـــون
يف مج ــال البح ــث النس ــوي .وق ــد يت ــم ذل ــك ايض ــا بالتنس ــيق م ــع دائ ــرة االحص ــاءات العام ــة بإضاف ــة ه ــذه
املعاي ــر اىل جمل ــة املعاي ــر الت ــي يت ــم جم ــع البيان ــات بصدده ــا ضم ــن احص ــاءات امل ــرأة والن ــوع االجتامع ــي الت ــي
تجمعهـــا االحصـــاءات العامـــة وبشـــكل دوري.
ـاً ونوعــاً ،ويق ّي ــم اداء الس ــلطات املختلف ــة م ــن حي ــث
ب) إص ــدار تقري ــر س ــنوي يوث ــق حج ــم انتش ــار الظاه ــرة ك ـ ّ
حج ــم وش ــكل االس ــتجابة له ــا ،واس ــتخدام ه ــذا التقري ــر كأداة ملس ــاءلة الحكوم ــة والس ــلطة الترشيعي ــة والقضائي ــة
بخصــوص حاميــة النســاء مــن العنــف يف املجــال الســيايس.
ج) العمـــل مـــع املنظـــات النســـوية والســـيام مـــروع مرصـــد "عـــن عـــى النســـاء" ،يف تطوير باروميـــر خـــاص
بنزاه ــة وعدال ــة االنتخاب ــات م ــن منظ ــور يأخ ــذ بع ــن االعتب ــار معاي ــر قي ــاس العن ــف امل ــارس ض ــد النس ــاء يف
املجــال الســيايس ،بحيــث يرصــد ويوثــق ظــروف املنافســة السياســية اثنــاء االنتخابــات مــن حيــث عدالتهــا ونزاهتهــا
وخلوه ــا م ــن العن ــف ،ويراق ــب الي ــات اص ــدار وإق ــرار قوائ ــم الرتش ــيح وترتيبه ــا ع ــى مس ــتوى الح ــزب أو الكتل ــة
االنتخابي ــة الواح ــدة وينرشه ــا ،ويراق ــب ويقي ــس ش ــكل وحج ــم التغطي ــة االعالمي ــة لالنتخاب ــات واملرش ــحني /ات،
وينرشه ــا .ه ــذا الش ــكل م ــن الرص ــد والتقيي ــم يضم ــن اس ــتقاللية البيان ــات ويحق ــق فعالي ــة أك ــر للمس ــاءلة النس ــوية.
د) القي ــام بحمل ــة لتش ــجيع املزي ــد م ــن النس ــاء ع ــى التق ــدم وك ــر حاج ــز الصم ــت بش ــأن تجربته ــن الخاص ــة
بالعن ــف ،م ــا ق ــد يله ــم األخري ــات لفع ــل ال ــيء نفس ــه؛ التح ــدث عل ًن ــا ع ــن تج ــارب العن ــف ل ــه تأث ــرات متباين ــة
اهمها  :بن ــاء التضام ــن ب ــن النس ــاء يف السياس ــة  -يف الربملان ــات واملجال ــس املحلي ــة واألح ــزاب والنقاب ــات واملجتم ــع
امل ــدين والقط ــاع الع ــام ،ومتكينه ــن م ــن وض ــع اس ــراتيجية عم ــل مش ــركة ملكافح ــة جمي ــع أش ــكال العن ــف القائ ــم
ع ــى الن ــوع االجتامع ــي ض ــد امل ــرأة.
ه) العم ــل م ــع وبن ــاء الوع ــي داخ ــل وس ــائل اإلع ــام الت ــي لديه ــا الق ــدرة ع ــى تعزي ــز ثقاف ــة خالي ــة م ــن العن ــف
ض ــد النس ــاء يف مواق ــع القي ــادة والتش ــجيع ع ــى برام ــج وم ــواد اعالمي ــة تع ــزز م ــن ص ــورة امل ــرأة القيادي ــة ومتن ــح
النس ــاء فرص ــة يف التعلي ــق ع ــن مواضي ــع ذات صف ــة عام ــة ولي ــس فق ــط م ــا يخ ــص امل ــرأة( .االج ــراء املق ــرح ق ــد
يك ــون ع ــى ش ــكل من ــح جائ ــزة دوري ــة للمحط ــات التلفزيوني ــة ،واالذاعي ــة ،والجرائ ــد الت ــي تس ــتقبل النس ــاء بش ــكل
مكث ــف كخب ــرات للحدي ــث ع ــن قضاي ــا الش ــأن الع ــام ،ولتل ــك الت ــي متن ــح النس ــاء تغطي ــة خاص ــة وايجابي ــة يف ف ــرة
االنتخاب ــات).
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ثانياً :من الناحية املؤسسية ،تقرتح الدراسة:
أ) تطوي ــر مس ــاحات مؤسس ــية مس ــتقلة وآمن ــة لإلب ــاغ ع ــن ح ــاالت العن ــف يف املج ــال الس ــيايس ومتابع ــة الح ــاالت
حت ــى النهاي ــة ،ويتضم ــن ذل ــك:
خل ــق مس ــاحات آمن ــة للنس ــاء حي ــث ميكنه ــن الوث ــوق بأخذه ــن وقصصه ــن ع ــى محم ــل الج ــد وس ــاع ادعاءاته ــن
مبهني ــة وعدال ــة والتعام ــل معه ــا ع ــى وج ــه الرسع ــة والكف ــاءة .ه ــذه املس ــاحات ق ــد تك ــون خطوط ــا س ــاخنة أو/
ومكاتـــب (مظـــامل) أو تبليـــغ وشـــكوى مســـتقلة تابعـــة ومرتبطـــة باللجنـــة الوطنيـــة لشـــؤون املـــرأة ،أو محليـــة ذات
صالحي ــة ومس ــتقلة ومتواج ــدة داخ ــل كاف ــة مؤسس ــات الدول ــة والقط ــاع الع ــام ومؤسس ــات االع ــام ،يتواله ــا طاق ــم
م ــد ّرب ع ــى العن ــف والتميي ــز ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام ،ومرتبط ــة بأع ــى موق ــع لصناع ــة الق ــرار
يف املؤسس ــة .ع ــى أن مينحه ــا النظ ــام الداخ ــي الصالحي ــات الالزم ــة للتح ــرك واملتابع ــة.
ض ــان أن تش ــمل صالحي ــات ه ــذه املكات ــب أو الخط ــوط الس ــاخنة ووف ــق النظ ــام الداخ ــي الق ــدرة ع ــى تحوي ــل
الح ــاالت اىل مرجعي ــات رعاي ــة صحي ــة ونفس ــية آمن ــة وس ــهلة الوص ــول اليه ــا م ــن قب ــل الناجي ــات وأف ــراد ارسه ــن.
رص ــد ميزاني ــة مح ــددة له ــذه املكات ــب وااللي ــات وتزويده ــا بكاف ــة الوس ــائل التقني ــة والحديث ــة الت ــي متكنه ــا م ــن
جم ــع االدل ــة ،وتحدي ــد متطلب ــات الحامي ــة م ــا بع ــد التبلي ــغ ،وإج ــراءات املتابع ــة.
توف ــر الدع ــم للمؤسس ــات الرس ــمية لتوف ــر التقني ــات الحديث ــة الت ــي تس ــاعد النس ــاء ع ــى جم ــع االدل ــة أو اس ــناد
متطلب ــات الحامي ــة م ــا بع ــد التبلي ــغ.
تحدي ــد املواق ــع الوظيفي ــة والس ــيام تل ــك القيادي ــة منه ــا والت ــي تق ــع ضم ــن تراتبي ــة الهي ــكل املؤس ــي للقطاع ــات
املختلفــة املطلــوب منهــا التبليــغ رســميا وبكفــاءة فيــا يعــرف باملبلّــغ امللــزم ( )Mandatory Reporterأو عــن حــاالت
العن ــف يف ح ــال العل ــم ب ــه ،وادراجه ــا ضم ــن الوص ــف الوظيف ــي للموق ــع وتوف ــر التدري ــب ال ــازم لألش ــخاص مم ــن
يحتل ــون ه ــذه املواق ــع ،وربطه ــا بالنظ ــام الداخ ــي والقان ــون ك ــا توض ــح التوصي ــات يف الج ــزء الترشيع ــي.
ب) تطوي ــر الي ــات قضائي ــة مس ــتقلة ورسيع ــة وآمن ــة لحامي ــة النس ــاء وأرسه ــن م ــن العن ــف يف إط ــاره الس ــيايس
وبالتعـــاون مـــع الجهـــات االمنيـــة واملحاكـــم ،عـــى أن يكون/تكـــون مـــن ينظـــر يف القضايـــا املتعلقـــة بالعنـــف يف
السياســـة وبالحاميـــة كادرا مدربـــا وذا كفـــاءة.
ج) تش ــكيل ش ــبكات وتحالف ــات نس ــائية تجم ــع النس ــاء القيادي ــات م ــن ف ــرات س ــابقة وحالي ــة وقطاع ــات مختلف ــة
واعتب ــار الش ــبكات وعضويته ــا مص ــدر مع ــريف للنس ــاء يف رف ــع قدراته ــن ع ــى التعام ــل م ــع مامرس ــات متييزي ــة
اساس ــها الجن ــس ،حي ــث وردت ع ــدة توصي ــات دولي ــة بأهمي ــة بن ــاء تحالف ــات نس ــائية.
د) تشــجيع القياديــات والقياديــن املحليــن املنارصيــن لحقــوق النســاء لالنخــراط يف حمــات املنــارصة والتحالفــات
الدوليـــة ،والســـيام حركـــة التضامـــن  HeForSheالتابعـــة لهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة ،أو حملـــة # NotTheCost
التابع ــة للمعه ــد الدميقراط ــي الوطن ــي ،الت ــي ميك ــن تهيئته ــا ونرشه ــا ع ــى املس ــتوى الوطن ــي ،بحي ــث تس ــتهدف
أصح ــاب املصلح ــة الذي ــن ميكنه ــم التأث ــر ع ــى التص ــورات ذات الصل ــة بامل ــرأة يف السياس ــة واإلج ــراءات املتعلق ــة
بالعنـــف ضـــد املـــرأة يف الحيـــاة السياســـية ،ويشـــمل ذلـــك قـــوات األمـــن والقضـــاء واملجتمـــع املـــدين والزعـــاء
الديني ــن والتقليدي ــن والق ــادة السياس ــيني وغريه ــم.
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ثالثاً :االطار القانوين:
أ) ت ــويص الدراس ــة بأولوي ــة إص ــدار قان ــون خ ــاص مرتب ــط بالعن ــف ض ــد النس ــاء يف اإلط ــار الس ــيايس يتب ــع الن ــاذج
الدولي ــة املعتم ــدة (بوليفي ــا وتون ــس مث ــا) ،بحي ــث يتضم ــن:
•تعري ــف بقص ــد التجري ــم ل ــكل االفع ــال العنيف ــة املب ــارشة وغ ــر املب ــارشة ذات دواف ــع تأخ ــذ الطاب ــع التميي ــزي
ضـــد املـــرأة ،والتـــي تســـتخدم أدوات سياســـية ،وتحمـــل تأثـــرا سياســـيا ،والتـــي تســـتهدف النســـاء ممـــن
يش ــغلن مواق ــع سياس ــية قيادي ــة ،والقيادي ــات يف القط ــاع الع ــام ،واملرش ــحات ،وعض ــوات األح ــزاب السياس ــية،
والناخب ــات ،وناش ــطات املجتم ــع امل ــدين واملدافع ــات ع ــن حق ــوق اإلنس ــان .ك ــا ت ــويص الدراس ــة ب ــأن يج ــرم
القان ــون العن ــف امل ــارس ض ــد اف ــراد ارس النس ــاء بس ــبب نش ــاطهن الس ــيايس والع ــام ،وامل ــارس أيض ــا ض ــد
معاونيه ــن والعامل ــن معه ــن وخصوص ــا اذا م ــا كان يه ــدف اىل تهدي ــد الناش ــطة السياس ــية ومنعه ــا م ــن التمت ــع
بحقوقه ــا السياس ــية كامل ــة.
•ان يح ــدد القان ــون الجه ــات املس ــؤولة ع ــن التبلي ــغ (املبل ــغ املل ــزم) ويح ــدد التبع ــات القانوني ــة لع ــدم االلت ــزام
به ــذا ال ــدور م ــن خ ــال نص ــوص قانوني ــة واضح ــة.
• يح ــدد القان ــون الجه ــات املخول ــة باس ــتقبال الش ــكاوى املتعلق ــة بالعن ــف املوج ــه ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام
والس ــيايس ،ويح ــدد اج ــراءات والي ــات النظ ــر والتحقي ــق فيه ــا ،وصالحي ــات ه ــذه الجه ــات م ــن خ ــال نص ــوص
قانوني ــة واضح ــة.
•أن يتضم ــن القان ــون النموذج ــي تحدي ــدا لإلج ــراءات التحقيقي ــة والعقابي ــة مب ــا يتناس ــب وش ــكل وحج ــم العن ــف
ومـــدى تأثـــره ،وأن يحـــدد مســـؤولية الجهـــات املختلفـــة مـــن حكوميـــة ومنتخبـــة ومؤسســـات مجتمـــع مـــدين
وإلزامه ــا بتوف ــر ضامن ــات وقائي ــة للحامي ــة م ــن العن ــف ،وتوف ــر وس ــائل مس ــاندة ورعاي ــة للمتعرض ــات ل ــه
والناجي ــات من ــه.
•ان يتضم ــن القان ــون نصوص ــا اج ــراءات مح ــددة للتعوي ــض ع ــن ال ــرر وش ــكل التعوي ــض امل ــادي واملعن ــوي يف
ح ــال ثب ــوت العن ــف ويوض ــح مس ــؤولية املؤسس ــة واألف ــراد به ــذا الخص ــوص.
ب) وت ــويص الدراس ــة ع ــى ه ــذا املس ــتوى أيض ــا مبراجع ــة االنظم ــة العام ــة الناظم ــة لعم ــل الربمل ــان واالدارة املحلي ــة
وتضمينهــا نصوصــا تعكــس التــزام هــذه الهيئــات بتوفــر بيئــة مرحبــة وآمنــة للنســاء وتؤكــد مســؤولية هــذه الهيئــات
بتوفــر الحاميــة للنســاء مــن العنــف ،والتفــات هــذه الهيئــات اىل العنــف ضــد النســاء يف السياســة ،عــى أن توضــح
االنظم ــة العامل ــة ايض ــا الي ــات العم ــل واج ــراءات التعاط ــي م ــع قضاي ــا العن ــف .ع ــى أن توض ــح االنظم ــة العامل ــة
ايض ــا آلي ــات العم ــل وإج ــراءات التعاط ــي م ــع قضاي ــا العن ــف وتح ــدد يف النظ ــام االش ــخاص املطل ــوب منه ــم التبلي ــغ
ع ــن العن ــف ( )mandatory reportersوصالحي ــات جه ــات التبلي ــغ ع ــن العن ــف ومتابع ــة حاالت ــه حت ــى النهاي ــة.
ج) ك ــا تق ــرح الدراس ــة تضم ــن القوان ــن الناظم ــة لحري ــة التعب ــر واالع ــام والصحاف ــة نصوص ــا تف ــرق ب ــن
خط ــاب الكراهي ــة للنس ــاء وحري ــة التعب ــر ع ــن ال ــرأي بحي ــث تج ــرم األول وتح ــرم االخ ــر.
د) ك ــا ت ــويص الدراس ــة بتضم ــن إج ــراءات رف ــع الحصان ــة السياس ــية والدبلوماس ــية بن ــودا تتعل ــق بتعلي ــق ورف ــع
الحصان ــة خ ــال التحقي ــق يف قضاي ــا العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس.
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الفصل االول :حول الدراسة
خلفية ومربرات الدراسة
تع ــد مش ــاركة امل ــرأة السياس ــية م ــؤرشا ً أساس ــياً ع ــى م ــدى دميقراطي ــة الدول ــة وعدالته ــا ،فه ــي تعك ــس مب ــادئ
اإلنص ــاف والحك ــم التش ــاريك املمث ــل والرش ــيد وقيمه ــا .ولك ــن ه ــذه املش ــاركة يف األردن ك ــا يف غريه ــا م ــن دول
الع ــامل مل تك ــن أولوي ــة تلقائي ــة للحكوم ــات املتعاقب ــة ،م ــا جعله ــا مطلب ــا ملح ــا يتص ــدر الئح ــة أولوي ــات الحرك ــة
النس ــائية وعـــى م ــدى تاريخه ــا .فاإلنج ــازات األخ ــرة مب ــا يش ــمل تضم ــن امل ــادة الثانيـــة مـــن الدس ــتور لف ــظ
االردني ــات اىل جان ــب األردني ــن ،وااللت ــزام بتخصي ــص مقاع ــد للنس ــاء ع ــى مس ــتوى مواق ــع صن ــع الق ــرار املنتخب ــة
ع ــى اختالفه ــا ،م ــا ه ــي اال نتائ ــج لتاري ــخ نض ــايل طوي ــل ب ــدأ م ــع الحمل ــة الت ــي نظمته ــا جمعي ــة االتح ــاد النس ــايئ
األردني ــة (إح ــدى أوائ ــل الجمعي ــات النس ــوية االردني ــة والت ــي تحم ــل الي ــوم اس ــم اتح ــاد امل ــرأة األردني ــة) ع ــام .1957
يف الحمل ــة طالب ــت النس ــاء منحه ــن حقوقه ــن السياس ــية باالنتخ ــاب والرتش ــيح تطبيق ــا ملب ــادئ املواطن ــة .ج ــاء ردا
الحكوم ــة يف ذل ــك الوق ــت مخيب ــا لآلم ــال ،اذ اف ــى مق ــرح الحكوم ــة ردا ع ــى الحمل ــة واملطال ــب مبن ــح النس ــاء
املتعل ــات فق ــط ح ــق االق ــراع دون الرتش ــيح .ع ــرت األردني ــات ع ــن خيب ــة أمله ــن ب ــرد الحكوم ــة ه ــذا ،ووصف ــن
الح ــق املمن ــوح م ــن خالل ــه بالح ــق الس ــيايس املنق ــوص ،ووقّع ــن عريض ــة احتج ــاج ش ــملت ايض ــا بص ــات العدي ــدات
م ــن النس ــاء مم ــن مل تت ــح له ــن فرص ــة التعلي ــم ،تع ــد واح ــدة م ــن اه ــم وثائ ــق تاري ــخ اململك ــة الس ــيايس والحرك ــة
النس ــوية يف اململك ــة .وبرغ ــم إرصار الحرك ــة النس ــوية ع ــى االس ــتمرار باملطالب ــة بالح ــق الس ــيايس كامــاً ،إال إن
ف ــرة االح ــكام العرفي ــة الت ــي فرض ــت بس ــبب احت ــال الضف ــة الغربي ــة وظ ــروف املنطق ــة االمني ــة كان ــت ق ــد عطل ــت
الحي ــاة السياس ــية ووجه ــت النض ــال النس ــوي اىل جبه ــات أخ ــرى ال تق ــل أهمي ــة كالتضام ــن م ــع القضاي ــا االقليمي ــة
وتب ّن ــي اجن ــدة تنموي ــة وذات طاب ــع رع ــايئ.
شــكل مطلــع الســبعينات محطــة تاريخيــة مهمــة أخــرى يف طريــق وصــول االردنيــات اىل حقوقهــن السياســية كاملــة.
فحصل ــت النس ــاء ع ــى ح ــق االنتخ ــاب والرتشّ ــح م ــن خ ــال إرادة ملكي ــة س ــامية ص ــدرت ع ــام  ،1974تحول ــت يف
ذات العـــام اىل قانـــون حمـــل الرقـــم  8وعـــرف بالقانـــون املعـــدل لقانـــون االنتخـــاب لعـــام  .1974أكـــدت اإلرادة
والقان ــون املنبث ــق عنه ــا الت ــزام اململك ــة مبب ــادئ العدال ــة االجتامعي ــة وش ــكل متهي ــدا ملش ــاركة مهم ــة لنس ــاء األردن يف
مؤمت ــر األم ــم املتح ــدة الخ ــاص بامل ــرأة وال ــذي كان ق ــد عق ــد يف املكس ــيك ع ــام  ،1975ولك ــن م ــرة أخ ــرى مل تت ــح
للنس ــاء يف تل ــك الف ــرة مامرس ــة ه ــذا الح ــق بس ــبب اس ــتمرار العم ــل باألح ــكام العرفي ــة حت ــى ع ــام .1989
من ــح االنفت ــاح الس ــيايس أواخ ــر الثامنيني ــات االردني ــات فرص ــة مهم ــة للمطالب ــة بتمثي ــل س ــيايس ع ــادل .فم ــع ع ــودة
الحي ــاة النيابي ــة تج ــدد االم ــل الس ــيايس للنس ــاء .ولك ــن ،وبع ــد محاول ــة العدي ــدات خ ــوض االنتخاب ــات ب ــاء غالبه ــا
بالفش ــل ،تع ــززت القناع ــة ل ــدى الحرك ــة النس ــوية ب ــأن ال متثي ــل ع ــادل ي ــأيت م ــن دون دع ــم ،فطال ــن وع ــى م ــدى
عق ــدي التس ــعينيات وااللفي ــة بتطبي ــق نظ ــام تخصي ــص مقاع ــد للنس ــاء يف الربمل ــان (كوت ــا نس ــائية) .أول اس ــتجابة
له ــذا املطل ــب ب ــدأت بتخصي ــص س ــتة مقاع ــد للم ــرأة يف قان ــون انتخ ــاب ع ــام  ،2001ارتف ــع عدده ــا اىل  12مقع ــد
يف ع ــام  ،2012واىل  15مقع ــد ع ــام  ،2015في ــا ش ــكلت املقاع ــد املخصص ــة للنس ــاء مؤخ ــرا مح ــورا مه ــا م ــن
مح ــاور نقاش ــات اللجن ــة امللكي ــة لتحدي ــث املنظوم ــة السياس ــية والت ــي ش ــكلها جالل ــة املل ــك ع ــام 2021ـ فخرج ــت
اللجن ــة بتوصي ــة لتخصي ــص مقاع ــد للنس ــاء يف قان ــون االنتخابـــ ك ــا أوص ــت بتضم ــن تعدي ــات الدس ــتور لف ــظ
االردني ــات حت ــى يتوث ــق الت ــزام اململك ــة بالعدال ــة واملس ــاواة.
وق ــد س ــاعد نظ ــام الحص ــص املخصص ــة للنس ــاء وإرصار الحرك ــة النس ــائية ع ــى ال ــدور الس ــيايس الفاع ــل للنس ــاء
ع ــى مس ــتوى املواق ــع القيادي ــة املنتخب ــة يف تش ــجيع العدي ــد م ــن املواطن ــات ع ــى خ ــوض التجرب ــة السياس ــية ع ــى
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مس ــتوى مجل ــس الن ــواب واس ــهم يف تحس ــن س ــبل وص ــول بعضه ــن إىل عضوي ــة املجل ــس .فارتف ــع ع ــدد النس ــاء
املمث ــات يف مجل ــس الن ــواب م ــن س ــيدة واح ــدة ف ــازت يف انتخاب ــات املجل ــس الثال ــث ع ــر ع ــام ( 1993وكان ذل ــك
ع ــى حس ــاب مقع ــد مخص ــص للرشك ــس) ،اىل س ــت س ــيدات يف املجل ــس الراب ــع ع ــر (بفض ــل تخصي ــص س ــتة
مقاع ــد للنس ــاء ضم ــن قان ــون االنتخ ــاب املع ــدل لع ــام  ،)2001ارتف ــع اىل  7س ــيدات يف املجل ــس الخام ــس ع ــر
مبعن ــى ان س ــيدة ق ــد ف ــارت بالتناف ــس الح ــر اضاف ــة اىل الس ــيدات الس ــت ال ــايت ف ــزن ع ــى حس ــاب الكوت ــا.
وارتف ــع ع ــدد النس ــاء املمث ــات م ــرة أخ ــرى ليص ــل اىل  12س ــيدة يف انتخاب ــات املجل ــس الس ــادس ع ــر ،و 18س ــيدة
يف انتخاب ــات املجل ــس الس ــابع ع ــر بفض ــل تعديل ــن ع ــى قان ــون االنتخ ــاب رفع ــا الكوت ــا م ــن  6اىل  12مقع ــد
ع ــام  2010وم ــن  12اىل  15مقع ــد يف ع ــام  ،2013وبفض ــل متك ــن ث ــاث س ــيدات م ــن الف ــوز ع ــن طري ــق التناف ــس
الح ــر يف االنتخاب ــات الت ــي اجري ــت ع ــام  .2016وفي ــا ارتف ــع ع ــدد املقاع ــد الت ــي ش ــغلتها النس ــاء اىل  20مقع ــد
يف املجل ــس الثام ــن ع ــر (اي  5مقاع ــد اضافي ــة للمقاع ــد الخمس ــة ع ــر املخصص ــة للكوت ــا) تراج ــع الع ــدد يف
انتخاب ــات  2020لينح ــر فق ــط يف املقاع ــد الخمس ــة ع ــر الت ــي خصصته ــا الكوت ــا ،لتش ــغل النس ــاء م ــا نس ــبته
 %11.5فق ــط م ــن مقاع ــد املجل ــس التاس ــع ع ــر .الب ــد م ــن فه ــم الرتاج ــع االخ ــر يف التمثي ــل يف س ــياق تأث ــر
جائح ــة كورون ــا الت ــي حول ــت اولوي ــات النس ــاء يف املجم ــل نح ــو ادوار الرعاي ــة والس ــيام لكب ــار الس ــن االك ــر عرض ــة
لألث ــار الجانبي ــة النتش ــار الف ــروس ،والحضان ــة والتعلي ــم لألطف ــال والس ــيام يف ظ ــل اغ ــاق دور الحضان ــة وامل ــدارس
ف ــرة طويل ــة م ــن الزم ــن حول ــت أدوار الحضان ــة والتعلي ــم بش ــكل كام ــل ل ــأرسة ،وللنس ــاء داخ ــل االرسة تحدي ــدا.
ه ــذا التأرج ــح يف نس ــب متثي ــل النس ــاء جع ــل التخ ــي ع ــن الكوت ــا النس ــائية أم ــرا غاي ــة يف الصعوب ــة ،فع ــى الرغ ــم
مـــن محدوديـــة التمثيـــل الناجمـــة عنـــه اال أن الكوتـــا نظـــام ضمـــن للنســـاء بعضـــا مـــن التمثيـــل وقـــدم للناخـــب
األردين من ــاذج قي ــادات نس ــائية فاعل ــة تج ــاوزت رمزي ــة التمثي ــل .ه ــذا االم ــر دف ــع بجمل ــة اإلصالح ــات األخ ــرة
الت ــي تبنته ــا اللجن ــة امللكي ــة إلص ــاح املنظوم ــة السياس ــية ألن تتمس ــك بالكوت ــا ،وانعك ــس ذل ــك ايض ــا ع ــى قان ــون
االنتخ ــاب ال ــذي أق ــره مجل ــس الن ــواب يف كان ــون الث ــاين م ــن ع ــام  ،2022بحي ــث قس ــم القان ــون الجدي ــد اململك ــة
اىل  18دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة ودائ ــرة واح ــدة عام ــة ،وخص ــص م ــن ضم ــن املقاع ــد ع ــى كل مس ــتوى مقاع ــد
للس ــيدات ج ــاءت ع ــى الش ــكل الت ــايل :متن ــح النس ــاء  15مقع ــدا م ــن أص ــل  97مقع ــد مخص ــص للدوائ ــر املحلي ــة
املمثل ــة ملختل ــف محافظ ــات اململك ــة .أم ــا ع ــى صعي ــد الدائ ــرة الوطني ــة العام ــة واملخصص ــة لقوائ ــم األح ــزاب فق ــد
ن ــص القان ــون ع ــى رضورة ان تحت ــل النس ــاء واح ــدا م ــن املواق ــع الثالث ــة األوىل للقامئ ــة الحزبي ــة ،وأن تتضم ــن
القامئ ــة ش ــابة أو ش ــاب ،وأن تخت ــار املرش ــحة ن ــوع املقع ــد إذا م ــا كان حس ــاب الكوت ــا أو التناف ــس الح ــر ،ع ــى أال
تؤث ــر الكوت ــا ع ــى ف ــرص النس ــاء يف الف ــوز مبقاع ــد ع ــن طري ــق التناف ــس الح ــر.
ك ــا أس ــهم نظ ــام الحص ــص املخصص ــة للنس ــاء واس ــتمرار الحرك ــة النس ــوية بتوف ــر الدع ــم والتدري ــب الالزم ــن
لدع ــم املرش ــحات يف تش ــجيع النس ــاء ع ــى خ ــوض االنتخاب ــات .فارتفع ــت تدريجي ــا نس ــب ترش ــح الس ــيدات م ــن
نســـبة كان قدرهـــا  %1.85فقـــط مـــن مرشـــحي انتخابـــات املجلـــس الثـــاين عـــر (عـــام  )1989اىل  %5.5مـــن
مجم ــل مرش ــحي املجل ــس الراب ــع ع ــر ،وارتفع ــت النس ــبة بش ــكل تدريج ــي أك ــر بحي ــث ش ــكلن  %22.4م ــن مجم ــوع
مرش ــحي املجل ــس الخام ــس ع ــر ،في ــا ش ــكلن فق ــط  %16.7م ــن مجم ــل املرش ــحني للدوائ ــر املحلي ــة و %10.6م ــن
مرش ــحي الدائ ــرة الوطني ــة للمجل ــس الس ــادس ع ــر ،و %14.1للمجل ــس الس ــابع ع ــر ،و %19.95يف املجل ــس الثام ــن
ع ــر ،وش ــكلن %21.4م ــن مرش ــحي املجل ــس التاس ــع ع ــر.
متثي ــل النس ــاء يف مجل ــس االعي ــان ش ــهد أيض ــا تط ــورا ملحوظ ــا من ــذ بداي ــات االنفت ــاح الس ــيايس وع ــودة الحي ــاة
الربملاني ــة .فتش ــغل النس ــاء م ــا نس ــبته  %10.8م ــن مجم ــوع مقاع ــد املجل ــس الثام ــن والعرشي ــن ( )2021البالغ ــة 67
مقع ــدا ،في ــا بلغ ــت النس ــبة  %15.4يف املجل ــس الس ــابع والعرشي ــن ( ،)2016ويش ــكل ه ــذا التمثي ــل برغ ــم تذبذب ــه
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ارتفاع ــا يف نس ــبة التمثي ــل حي ــث ش ــغلت ام ــرأة واح ــدة فق ــط أول مقع ــد يف ه ــذا املجل ــس ع ــام .1989
أم ــا ع ــى صعي ــد مش ــاركة النس ــاء ع ــى مس ــتوى الحك ــم املح ــي فكان ــت وك ــا تعك ــس النس ــب اع ــى م ــن معدالته ــا
ع ــى مس ــتوى مجل ــي الن ــواب واالعي ــان .فمن ــذ أن ت ــم تعدي ــل قان ــون البلدي ــات ع ــام  1982ومنح ــه -اس ــوة بقان ــون
االنتخــاب رقــم  8لعــام  -1974النســاء والرجــال حــق الرتشــح واالنتخــاب ،حاولــت النســاء خــوض التجربــة السياســية
عــى هــذا املســتوى .جــاءت أوىل هــذه املحــاوالت عــام  ،1995بحيــث انتهــزت الحركــة النســوية فرصــة تعيــن لجــان
تحضريي ــة لالنتخاب ــات البلدي ــة يف ذات الع ــام كان ــت ق ــد أعلن ــت عنه ــا الحكوم ــة ضم ــن خط ــة لتطوي ــر وتحدي ــث
البلدي ــات ،وطال ــن ب ــرورة تعي ــن نس ــاء فيه ــا .افض ــت املحاول ــة اىل تعي ــن  99س ــيدة يف اللج ــان املختلف ــة ،االم ــر
ال ــذي ش ــجع املزي ــد م ــن النس ــاء ع ــى الرتش ــح للف ــوز مبقاع ــد يف البلدي ــات املختلف ــة يف اململك ــة .خاض ــت إث ــر
ذل ــك م ــا مجموع ــه  19س ــيدة تجرب ــة الرتش ــح ،ف ــازت منه ــن  9مبقاع ــد عضوي ــة ،في ــا حظي ــت أخ ــرى مبنص ــب
رئيـــس بلديـــة ألول مـــرة يف تاريـــخ االردن .ســـاهم القانـــون الـــذي كان مينـــح مجلـــس الـــوزراء صالحيـــة تعيـــن
أعض ــاء إضافي ــن بتعي ــن  23س ــيدة إضافي ــة يف املجال ــس املختلف ــة لريتف ــع مس ــتوى التمثي ــل اىل مس ــتويات غ ــر
مس ــبوقة يف تاري ــخ اململك ــة .وق ــدم نظ ــام الكوت ــا ال ــذي خص ــص م ــا نس ــبته  %20وف ــق قان ــون البلدي ــات رق ــم 14
لس ــنة  2007دفع ــة إضافي ــة لتمثي ــل النس ــاء ع ــى ه ــذا املس ــتوى تع ــززت م ــرة أخ ــرى م ــن خ ــال قان ــون االنتخ ــاب
رق ــم  41لس ــنة  2015ال ــذي أض ــاف اىل التعي ــن تخصي ــص م ــا نس ــبة "ال تق ـ ُّـل" ع ــن  %25م ــن مقاع ــد املجال ــس
البلدي ــة للنس ــاء وف ــق امل ــادة رق ــم  3م ــن القان ــون .وتش ــغل النس ــاء بحس ــاب نتائ ــج انتخاب ــات  2017م ــا نس ــبته %41
م ــن عضوي ــة املجال ــس البلدي ــة ،حصل ــن عليه ــا م ــن خ ــال التناف ــس الح ــر والكوت ــا والتعي ــن .ك ــا تش ــغل النس ــاء
م ــا نس ــبته  %14م ــن مجال ــس املحافظ ــات (الالمركزي ــة) .ولك ــن ه ــذا التق ــدم ق ــد ش ــهد مؤخ ــرا تراجع ــا مثل ــه ق ــرار
مجل ــس الن ــواب ،يف  2021ح ــذف عب ــارة (ال تق ــل ع ــن) يف امل ــادة  3الفق ــرة ب م ــن قان ــون البلدي ــات والالمركزي ــة
1
املتعلق ــة باملقاع ــد املخصص ــة للنس ــاء ،ح ــارصا بذل ــك نس ــبة مقاع ــد النس ــاء بـــ ٪٢٥ دون زي ــادة أو نقص ــان.
ام ــا ع ــى مس ــتوى الس ــلطة التنفيذي ــة فمن ــذ أن حصل ــت الس ــيدة انع ــام املفت ــي ع ــى اول حقيب ــة وزاري ــة ع ــام ،1979
ارتفع ــت وت ــرة االهت ــام مبش ــاركة النس ــاء ع ــى ه ــذا املس ــتوى ،وتحدي ــدا يف ف ــرة التس ــعينيات تأث ــرا بعامل ــن
اساســن هــا :التــزام االردن باملواثيــق الدوليــة الخاصــة باملــرأة والتــي صــادق عليهــا والســيام اتفاقيــة ســيداو عــام
 ،1989واالنفت ــاح الس ــيايس ال ــذي ش ــهدته اململك ــة يف نهاي ــة الثامنين ــات وال ــذي متث ــل بع ــودة الحي ــاة النيابي ــة اوال،
والحزبي ــة تالي ــا ع ــام  .1992فاس ــتلمت النس ــاء حقائ ــب وزاري ــة مهم ــة تراوح ــت م ــن حي ــث الق ــوة ب ــن التقلي ــدي
واملؤثـــر ،حيـــث قـــدن وزارات التنميـــة االجتامعيـــة ،والتخطيـــط ،واالعـــام ،والثقافـــة ،وتولـــن منصـــب الناطـــق
باس ــم الحكوم ــة ،ووزارة الدول ــة لش ــؤن امل ــرأة ،واالتص ــاالت واملعلوم ــات ،والس ــياحة واالث ــار ،والبيئ ــة ،وتطوي ــر االداء
املؤس ــي ،والطاق ــة وال ــروة املعدني ــة ،والصناع ــة والتج ــارة والتموي ــن ،ومنص ــب نائ ــب رئي ــس ال ــوزراء .وبرغ ــم
التن ــوع والح ــرص ع ــى التمثي ــل ،اال ان النس ــب املحلي ــة الت ــزال دون املس ــتويات العاملي ــة القليل ــة اص ــا ،حي ــث تش ــكل
النس ــاء م ــا نس ــبته  %13.8م ــن مجم ــل ال ــوزراء يف االردن ،مقاب ــل تش ــكيلهن م ــا نس ــبته  %20م ــن وزراء الع ــامل.
ويع ــد متثي ــل النس ــاء يف االح ــزاب األردني ــة ضعيف ــا ،وق ــد يك ــون م ــرد ذل ــك ضع ــف األح ــزاب ذاته ــا ،وعمله ــا يف
س ــياق تناف ــي صع ــب م ــن مهامه ــا يف تقدي ــم مرش ــحني ملجل ــس الن ــواب يص ــوت له ــم الناخ ــب األردين .فالح ــزب
يف منافس ــة دامئ ــة م ــع العش ــائر الت ــي تش ــكل األط ــر األك ــر فاعلي ــة يف االنتخاب ــات .وع ــى ه ــذا الصعي ــد ال تتع ــدى
مش ــاركة امل ــرأة يف األح ــزاب السياس ــية نس ــبة مقداره ــا  %28.76م ــن مجم ــوع األعض ــاء ،وذل ــك ع ــى الرغ ــم م ــن
 1نصــت المــادة علــى انــه يخصــص للنســاء فــي مجلــس المحافظــة نســبة (  ) %25مــن 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 ( )1مــن 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 ( )4و(  )5و(  )6و ( )7مــن الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة .
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أن س ــيدة فاعل ــة تحت ــل موق ــع األم ــن الع ــام ،وه ــو االم ــر ال ــذي يع ــد اس ــتثناء مل يتك ــرر حت ــى يف األح ــزاب الت ــي
ش ــملت تاريخي ــا نس ــاء ب ــن أعضائه ــا العامي ــن واملؤسس ــن.
وهــذا الضعــف عــى املســتوى الحــزيب ال ينعكــس بالــرورة عــى مشــاركة النســاء يف القطاعــن املــدين والتطوعــي.
فيمك ــن الق ــول أن االردني ــات يق ــدن املش ــهد الحقوق ــي وامل ــدين ب ــدون من ــازع وله ــن ع ــى ه ــذا الصعي ــد تاري ــخ
طوي ــل ب ــدأ م ــن تأس ــيس تنظي ــات تطوعي ــة ومدني ــة يف العرشين ــات والثالثيني ــات م ــن الق ــرن امل ــايض .توجه ــن
يف االربعيني ــات والخمس ــينيات اىل تش ــكيل منظ ــات نس ــائية متخصص ــة تحول ــت خ ــال ف ــرة االح ــكام العرفي ــة اىل
مؤسس ــات اجتامعي ــة ورعائي ــة لتع ــود يف ف ــرة االنفت ــاح لتنش ــط م ــن جدي ــد وتق ــوق املش ــهد الحقوق ــي يف اململك ــة.
وال تقت ــر مش ــاركة امل ــرأة ع ــى مس ــتوى مؤسس ــات الدول ــة وس ــلطاتها ،ب ــل أن النس ــاء ايض ــا فاع ــات يف االع ــام.
فب ــادرت الناش ــطات كأم ــي نف ــاع وس ــلوى زيادي ــن بالكتاب ــة يف مجل ــة الرائ ــد الع ــريب الت ــي خصص ــت يف نهاي ــات
االربعيني ــات واوائ ــل الخمس ــينيات قس ــا للم ــرأة ،ع ــن مواضي ــع تخ ــص التعلي ــم واملش ــاركة السياس ــية ومكان ــة امل ــرأة
يف املجتم ــع.
مل تـــأت مـــن فـــراغ إذا مطالـــب االردنيـــات بـــرورة تضمـــن الدســـتور مبـــدأ املســـاواة بـــن الجنســـن وأهميـــة
وج ــود ن ــص دس ــتوري رصي ــح يعك ــس الت ــزام اململك ــة مبب ــادئ العدال ــة واملس ــاواة .وتضم ــن مب ــدأ املس ــاواة للوثائ ــق
الوطني ــة األساس ــية ب ــدأ بامليث ــاق الوطن ــي الص ــادر ع ــام  ،1992وه ــو الوثيق ــة الت ــي تع ــد اإلط ــار األس ــايس األه ــم
للعم ــل الس ــيايس العلن ــي يف األردن بحي ــث نظمت ــه بع ــد عق ــود م ــن س ــيادة قوان ــن الط ــوارئ .وين ــص امليث ــاق م ــن
ضم ــن ثوابت ــه ومرتكزات ــه رصاح ــة ع ــى أن األردني ــن "رج ــاال ونس ــاء ام ــام القان ــون س ــواء ال متيي ــز بينه ــم يف
الحق ــوق والواجب ــات" ،2وأس ــوة بامليث ــاق طالب ــت الحرك ــة النس ــوية وع ــى ال ــدوام رضورة ان يعك ــس الدس ــتور ه ــذه
اللغــة الرصيحــة رغــم إرصار البعــض شــمول لفــظ األردنيــن (بتذكــر الجمــع) الــوارد يف الدســتور للنســاء والرجــال
ع ــى ح ــد س ــواء .االس ــتجابة له ــذا املطال ــب الت ــي اس ــتمرت ألك ــر م ــن عقدي ــن ج ــاءت مدرج ــة ضم ــن التعدي ــات
األخـــرة التـــي أصدرتهـــا اللجنـــة امللكيـــة لتحديـــث املنظومـــة السياســـية ـ بحيـــث نـــص مـــروع تعديـــل الدســـتور
األردين ،يف مادت ــه األوىل ع ــى أن يع ــدل عن ــوان الفص ــل الث ــاين م ــن الدس ــتور بإضاف ــة عب ــارة (واألردني ــات) بع ــد
كلم ــة (األردني ــن) ال ــواردة في ــه ،وت ــم ،بع ــد س ــجال ع ــام ت ــراوح ب ــن مق ــدر للتعدي ــل واخري ــن رفض ــوه أو قلص ــوا
م ــن أهميت ــه وأث ــره ع ــى واق ــع النس ــاء الحقيق ــي ،إق ــرار التعدي ــل واملوافق ــة علي ــة م ــن قب ــل مجل ــي االعي ــان
والن ــواب.
تع ــد ه ــذه االنج ــازات ع ــى أهميته ــا وع ــى مختل ــف املس ــتويات ضعيف ــة مقارن ــة بطم ــوح الحرك ــة النس ــوية الت ــي
كان ــت ومن ــذ بداياته ــا تأم ــل بتمثي ــل أك ــر ع ــدالً وإنصاف ــا للرتكيب ــة االجتامعي ــة يف اململك ــة .ويع ــزى ضعفه ــا اىل
ع ــدة عوام ــل منه ــا ،ت ــردد االرادة السياس ــية يف دم ــج النس ــاء يف العملي ــة السياس ــية وتذبذبه ــا ،وتواض ــع امل ــوارد
املخصص ــة لدع ــم النس ــاء للوص ــول وللتأث ــر بفاعلي ــة يف الق ــرار الس ــيايس ،وضع ــف املؤسس ــات السياس ــية وقدرته ــا
عــى إحــداث التغيــر بفضــل غيــاب برامــج سياســية ش ــاملة وناضجــة محليــا ســببها ضع ــف املش ــهد الحــزيب املحــي،
باإلضاف ــة اىل الثقاف ــة الذكوري ــة الس ــائدة الت ــي ترب ــط ع ــادة ب ــن القي ــادة والن ــوع االجتامع ــي وتحم ــل تص ــورا
منطي ــا لق ــدرات النس ــاء والرج ــال ع ــى الفع ــل الس ــيايس والقي ــادة مصدره ــا االس ــاس فه ــم خاط ــئ لتعالي ــم الدي ــن
وللطبيع ــة الفس ــيولوجية للم ــرأة.
باإلضاف ــة اىل ه ــذه العوام ــل ،ف ــإن عام ــل العن ــف ض ــد النس ــاء يف السياس ــة وال ــذي يش ــكل كلف ــة إضافي ــة للعم ــل
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الســيايس والعــام تتحملهــا الناشــطات يف الفضــاء العــام واملؤثــرات االجتامعيــات واملنخرطــات يف الحكومــة وصناعــة
السياس ــة العام ــة وع ــى مس ــتوياتها املختلف ــة .والت ــي تتحمله ــا النس ــاء فق ــط بس ــبب كونه ــن نس ــا ًء وال تط ــال الرج ــال
ممـــن يحتلـــون ذات املواقـــع .ويضـــع العنـــف يف اإلطـــار الســـيايس هـــؤالء النســـوة يف مواجهـــة أشـــكال إضافيـــة
ملخاط ــر العم ــل الس ــيايس والع ــام ،تتمث ــل مبامرس ــة العن ــف املب ــارش ضده ــن م ــن قت ــل أو رضب أو اعت ــداء او تهدي ــد،
وبانته ــاك حقوقه ــن وخصوصيته ــن والتقلي ــل م ــن ش ــأنهن ،واغتي ــال ش ــخصياتهن ،ويف حال ــة النس ــاء تت ــم ش ــخصنة
ونع ــوت بذيئ ــة وهج ــات س ــيربانية ح ّول ــت الفض ــاء االف ــرايض إىل خ ــط مواجه ــة جدي ــد يف ح ــن انه ــا يف حال ــة
الرج ــل تت ــم مبواجه ــة املؤسس ــة والهيئ ــة الت ــي ينتم ــي اليه ــا  ،والتنم ــر والتميي ــز ضده ــن بش ــكل ضمن ــي أو واض ــح
كجامع ــة اجتامعي ــة أو كأش ــخاص منف ــردات ،وبدع ــم م ــن القان ــون احيان ــا ،م ــا يح ــد م ــن وصولوه ــن واس ــتفادتهن
م ــن امل ــوارد .ه ــذه االش ــكال م ــن العن ــف والتميي ــز غالب ــا م ــا يت ــم اعتباره ــا عادي ــة وكلف ــة اعتيادي ــة للعم ــل الع ــام،
ولكنه ــا تع ــد تكلف ــة اضافي ــة تس ــهم س ــواء كان ــت منف ــردة أو بش ــكلٍ ُمج ِتم ــع يف إضع ــاف مش ــاركة النس ــاء يف الفض ــاء
الع ــام ،ويف تحدي ــد قدرته ــن ع ــى التأث ــر يف السياس ــة العام ــة وصناع ــة الق ــرار الس ــيايس.
وتش ــر اإلحص ــاءات املتوف ــرة عاملي ــا إىل أن العن ــف ض ــد امل ــرأة يف السياس ــة لي ــس ن ــاد ًرا او ممث ــا لح ــاالت فردي ــة
فق ــط .إذ يق ــر االتح ــاد الربمل ــاين ال ــدويل أن جمي ــع الربملاني ــات تقري ًب ــا ع ــى مس ــتوى الع ــامل ق ــد تعرض ــن لش ــكل
م ــن اش ــكال العن ــف .اك ــر ه ــذه االش ــكال ش ــيوعا ه ــو العن ــف النف ــي ،فأق ــرت غالبي ــة الربملاني ــات مم ــن ش ــملهن
مس ــح االتح ــاد تعرضه ــن او اف ــراد ارسه ــن للتهدي ــد أو الرتهي ــب بالقت ــل او االغتص ــاب او التعذي ــب .ك ــا يش ــر
االتحـــاد اىل ان ثلـــث الربملانيـــات تقري ًبـــا قـــد عانـــن مـــن العنـــف االقتصـــادي (كتدمـــر ممتلكاتهـــن ،أو تحديـــد
فـــرص حصولهـــن عـــى دعـــم لتمويـــل حمالتهـــن االنتخابيـــة مثـــا) مبعنـــى ان فـــرص حصولهـــن ووصولهـــن اىل
امل ــوارد املالي ــة واالقتصادي ــة ق ــد كان مح ــدودا .ام ــا رب ــع املس ــتجيبات للمس ــح فق ــد أف ــدن بأنه ــن ق ــد عان ــن م ــن
بع ــض أن ــواع العن ــف الجس ــدي (كال ــرب مث ــا) ،وأف ــاد ُخمس ــهن بالتع ــرض اىل العن ــف الجن ــي (كالتح ــرش او
حت ــى االغتص ــاب) .
تنعك ــس ه ــذه األمن ــاط العاملي ــة العام ــة ع ــى املس ــتويات االقليمي ــة والدولي ــة وتتج ــى م ــن خ ــال الح ــوادث الفردي ــة
العدي ــدة الت ــي وص ــل صداه ــا أنح ــاء الع ــامل .فق ــد تعرض ــت العدي ــد م ــن الش ــخصيات السياس ــية النس ــائية لالغتي ــال
(حادث ــة اغتي ــال بنازي ــر بوت ــو ،والس ــودانية س ــت النف ــر ب ــكار ع ــى س ــبيل املث ــال) ،وتع ــرض بعضه ــن لالغتص ــاب و/
أو التهدي ــد باالغتي ــال (الناش ــطات الس ــوريات ض ــد النظ ــام ع ــى س ــبيل املث ــال) ،والبع ــض االخ ــر دف ــع رضيب ــة
املش ــاركة السياس ــية باالعتق ــال وبتهدي ــد فح ــص العذري ــة ،ك ــا ح ــدث م ــع الناش ــطات م ــن م ــر خ ــال م ــا س ــمي
بالربي ــع الع ــريب .ك ــا ان العن ــف كأداة لتحقي ــق أه ــداف سياس ــية ق ــد ط ــال النس ــاء خصوصــاً إذا م ــا اخذن ــا بع ــن
االعتب ــار امثل ــة العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس والتطه ــر العرق ــي ال ــذي اس ــتهدف النس ــاء
باالغتص ــاب لتحقي ــق ن ــر س ــيايس والف ــوز يف الح ــرب (كحال ــة التطه ــر العرق ــي يف البوس ــنه مث ــا) .وم ــن امله ــم
التأكي ــد يف اط ــار ه ــذه الح ــوادث ع ــى أن أث ــر م ــا يح ــدث يف دول ــة مح ــددة ال يك ــون محص ــورا بجغرافيته ــا فق ــط،
ب ــل ان ص ــداه يؤث ــر بعي ــدا .فخط ــر االغتي ــال واالغتص ــاب والرتهي ــب والتش ــهري يتج ــاوز ح ــدود الدول ــة الواح ــدة
ويتحــول اىل اداة ترهيــب للنســاء حــول العــامل ،فهــي تذكّــر كل مــن تحــاول االنخــراط يف السياســة او العمــل العــام
ب ــأن ه ــذا املص ــر ه ــو الكلف ــة االضافي ــة الت ــي ينبغ ــي ان يتحملنه ــا أو يحس ــن حس ــابها.
أهمي ــة دراس ــة واق ــع العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ض ــد النس ــاء وأش ــكاله وم ــدى تفش ــيه يف
اململك ــة .وع ــى الرغ ــم م ــن اهميت ــه مل يح ــظ باهت ــام بحث ــي متخص ــص أو كاف .وتتج ــاوز اهمي ــة بح ــث متخص ــص
يف ه ــذه الظاه ــرة ح ــدود وص ــف واق ــع العن ــف ض ــد النس ــاء يف إط ــاره الس ــيايس .فبح ــث م ــن ه ــذا الن ــوع م ــن
ش ــأنه تعزي ــز قدرتن ــا ع ــى تقيي ــم تأث ــره وتحدي ــد ش ــكل وحج ــم االس ــتجابة املطلوب ــة لدرئ ــه والح ــد من ــه نهائي ــا.
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وهــذا مــا نحــاول تحقيقــه يف هــذه الدراســة .إذ نبحــث نظريــا وميدانيــا يف ظاهــرة العنــف املــارس ضــد السياســيات
واملؤث ــرات االجتامعي ــات والناش ــطات السياس ــيات يف اململك ــة ،فنق ــدم باالس ــتناد اىل بح ــث مكتب ــي حثي ــث يراج ــع
تعريف ــات العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس املتداول ــة عاملي ــا ويحل ــل الوثائ ــق واملراج ــع الدولي ــة يف
ه ــذا الص ــدد ،تعريف ــا اجرائي ــا للعن ــف ض ــد السياس ــيات والناش ــطات يف املج ــال الع ــام يف االردن .وس ــيمكننا ه ــذا
التعري ــف م ــن البن ــاء علي ــه يف املس ــتقبل لقي ــاس حج ــم التغي ــر يف ش ــكل وحج ــم الظاه ــرة محلي ــا .ونح ــاول م ــن
خ ــال البح ــث املي ــداين تحدي ــد ش ــكل وحج ــم ه ــذه الظاه ــرة م ــن خ ــال مس ــح لعين ــة م ــن الناش ــطات السياس ــيات
الحالي ــات والس ــابقات .وتحلي ــل تج ــارب السياس ــيات والناش ــطات وخرباته ــن الش ــخصية يف العم ــل الس ــيايس والع ــام.
وأتب ــع املس ــح مبقاب ــات معمق ــة وحلق ــات نق ــاش مرك ــزة م ــع سياس ــيات وسياس ــيني م ــن ذوات/ذوي الخ ــرة والب ــاع
الطوي ــل يف العم ــل الس ــيايس يف اململك ــة للوق ــوف م ــدى انتش ــار العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس
وآث ــاره ع ــى املدي ــن القص ــر والبعي ــد.
ولتقدي ــم نتائ ــج ه ــذه الدراس ــة ،تنقس ــم ه ــذه الوثيق ــة اىل ع ــدة اج ــزاء تب ــدأ باملقدم ــة الت ــي تحدثن ــا فيه ــا ع ــن
أهمي ــة وم ــررات ه ــذه الدراس ــة وتص ــف منهجيته ــا ،وم ــن ث ــم تنتق ــل يف جزئه ــا الث ــاين اىل اس ــتعراض ومناقش ــة
نتائ ــج البح ــث املكتب ــي ،وتتب ــع بج ــزء ثال ــث يس ــتعرض ويحل ــل نتائ ــج البح ــث الكم ــي والنوع ــي وتخت ــم مبجموع ــة
مـــن التوصيـــات تـــم تقســـيمها اىل مجموعـــات حســـب شـــكلها ومســـتواها فمنهـــا مـــا يتعلـــق بإجـــراءات قانونيـــة،
واخ ــرى مؤسس ــية وهيكلي ــة ،وثالث ــة تتعل ــق ب ــدور االع ــام وتغي ــر الثقاف ــة العام ــة ح ــول العن ــف ض ــد النس ــاء يف
الفض ــاء الع ــام والس ــيايس .
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املنهجية
ات ّبع ــت ه ــذه الدراس ــة منهجي ــة مختلط ــة ثالثي ــة األبع ــاد تضمن ــت بحثً ــا مكتبيً ــا وكميــاً ونوعيــاً .فت ــم م ــن خ ــال
البح ــث املكتب ــي ،تحلي ــل التقاري ــر والدراس ــات البحثي ــة املتعلق ــة بالعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس
ض ــد امل ــرأة يف الع ــامل بش ــكل ع ــام ،وم ــن ث ــم ت ــم الرتكي ــز ع ــى منطق ــة ال ــرق األوس ــط وش ــال إفريقي ــا ،قب ــل
الرتكيــز عــى الســياق األردين .واســتخدمت لغايــات هــذا املســتوى مــن البحــث ورقــة تحليــل قارنــت بــن التعريفــات
الش ــائعة له ــاذ العن ــف وأنواع ــه وأش ــكاله وأس ــبابه وحج ــم املش ــكلة ح ــول الع ــامل .ك ــا تن ــاول البح ــث املكتب ــي ايض ـاً
اس ــتعراض الدراس ــات الت ــي اس ــتهدفت تقيي ــم فعالي ــة القوان ــن والتداب ــر االحرتازي ــة املوج ــودة ملعالج ــة العن ــف
ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ض ــد النس ــاء ح ــول الع ــامل .ك ــا مت ــت ضم ــن إط ــار ه ــذا املس ــتوى م ــن
الدراس ــة مراجع ــة االتفاقي ــات الدولي ــة والترشيع ــات الوطني ــة في ــا يتص ــل بالعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام
والس ــيايس ض ــد امل ــرأة م ــن أج ــل تحدي ــد أوج ــه التش ــابه واالخت ــاف بينه ــا في ــا يتعل ــق بتناوله ــا له ــذه الظاه ــرة،
وتقيي ــم الثغ ــرات ال ــواردة يف ه ــذه الوثائ ــق.
تبــع البحــث املكتبــي ببحــث كمــي ،أُجــري مــن خــال اســتامرة إلكرتونيــة اســتهدفت عينــة بلغــت  333مــن الســيدات
املنخرط ــات يف العم ــل العـــام ش ــملت برملاني ــات (حالي ــات وس ــابقات) ووزي ــرات (حالي ــات وس ــابقات) وعض ــوات
يف االح ــزاب ومجال ــس البلدي ــات ومجال ــس اإلدارة املحلي ــة واملنظ ــات الحقوقي ــة والنقاب ــات .بع ــد ضب ــط ج ــودة
االس ــتجابات لالس ــتامرة ت ــم اعت ــاد  287اس ــتامرة منه ــا للتحلي ــل يف ه ــذه الدراس ــة .ش ــملت أس ــئلة االس ــتامرة أبع ــاد
العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ال ــذي تعرض ــت ل ــه الناش ــطات والسياس ــيات م ــن حي ــث أش ــكاله،
وتك ــراره ،ومص ــدره ومامرس ــيه ،ووس ــائل مامرس ــته ،ومس ــتهدفيه ،وااللي ــات واالج ــراءات الت ــي اتبعته ــا املس ــتجيبات
للتبلي ــغ عن ــه او درئ ــه او التكي ــف مع ــه.
ولتعمي ــق فه ــم الظاه ــرة ت ــم ايض ــا اج ــراء ع ــدد م ــن مجموع ــات البح ــث املرك ــزة واملقاب ــات املعمق ــة م ــع ذك ــور
وانــاث خــراء ميثلــون مختلــف املجــاالت والخلفيــات .شــملت العينــة وزيــرات/وزراء وسياسيات/سياســيني بــارزات/ن،
وممث ــات/ي ع ــن وس ــائل اإلع ــام ،وناشطات/نش ــطاء يف الفض ــاء الع ــام .ناق ــش ه ــؤالء القضاي ــا الت ــي ت ــم دراس ــتها
يف البح ــث املكتب ــي .وت ــم تس ــجيل نق ــاش املجموع ــات املرك ــزة واملقاب ــات صوت ًي ــا ،ت ــم بع ــد ذل ــك نس ــخ التس ــجيالت
الصوتي ــة وفرزه ــا وتصنيفه ــا اس ــتعدا ًدا للتحلي ــل .باملجم ــل ،ركّ ــز البح ــث النوع ــي هن ــا ع ــى وع ــي املس ــتجيبات/ين
وفهمهــن/م للعنــف ضــد النســاء يف الفضــاء العــام والســيايس  ،وأشــكاله يف ســياقات مختلفــة ،وآثــاره عــى مشــاركة
ودور امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة .ك ــا نوقش ــت اإلج ــراءات الس ــائدة حاليــاً ل ــدرء العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء
الع ــام والس ــيايس ض ــد امل ــرأة ،وت ــداول/ت الخبريات/الخ ــراء اإلج ــراءات الت ــي ميك ــن إضافته ــا ملكافح ــة ه ــذه
الظاه ــرة ،وأخ ــرا ً ت ــم ط ــرح التوصي ــات بش ــكل ع ــام.
ت ــم تحلي ــل نتائ ــج جمي ــع مكون ــات البح ــث الثالث ــة :املكتب ــي ،والكم ــي ،والنوع ــي م ــن خ ــال اس ــتخدام ع ــدة أدوات
وط ــرق صمم ــت للتحق ــق م ــن ص ــدق وثب ــات ادوات البح ــث ومصداقي ــة النتائ ــج .ه ــدف ه ــذا االج ــراء ه ــو فح ــص
النتائ ــج بتوضي ــح مج ــاالت التقاط ــع واالخت ــاف فيه ــا ومب ــا يتص ــل بش ــكل وماهي ــة العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء
الع ــام والس ــيايس ض ــد امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة يف األردن م ــن حي ــث أنواع ــه وأس ــبابه وأن ــواع وحج ــم التحدي ــات
التـــي تواجـــه املـــرأة يف هـــذا الســـياق .كـــا هـــدف إجـــراء التثليـــث املنهجـــي إىل تقديـــم عـــدد مـــن التوصيـــات
املمنهج ــة واملرك ــزة ،يؤم ــل منه ــا ان تس ــهم يف تحدي ــد اإلج ــراءات الالزم ــة قانوني ــا ومؤسس ــيا بص ــدد ه ــذه الظاه ــرة.
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الفصل الثاين :نتائج البحث املكتبي
مفهوم واشكال العنف يف االطار السيايس
 .1تعريف العنف ضد املرأة يف اإلطار السيايس
يعــد التعريــف خطــوة أوىل رضوريــة عنــد تحليــل أي ظاهــرة سياســية .متكننــا هــذه الخطــوة مــن جمــع بيانــات
دقيق ــة تص ــف الظاه ــرة ،وإج ــراء تحلي ــات مفي ــدة تس ــهم يف تطوي ــر حل ــول ملموس ــة له ــا .وق ــد أدرك ــت الباحث ــات
النس ــويات أهمي ــة "تس ــمية" قضاي ــا امل ــرأة وتعريفه ــا وتفصيله ــا كطريق ــة أساس ــية للتص ــدي لذل ــك املنط ــق الخاط ــئ
ال ــذي يس ــند التميي ــز ض ــد امل ــرأة للطبيع ــة البرشي ــة والف ــروق الطبيعي ــة ب ــن الجنس ــن ،وللتأكي ــد ع ــى فك ــرة أن
التميي ــز ض ــد امل ــرأة تش ــكله ظ ــروف وعالق ــات ق ــوى اجتامعي ــة اقتصادي ــة تاريخي ــة وسياس ــية ال عالق ــة مب ــارشة
له ــا بطبيع ــة الب ــر.3
وع ــى الرغ ــم م ــن أن السياس ــيات ح ــول الع ــامل يواجه ــن ومن ــذ ف ــرة طويل ــة اعت ــداءات وإك ــراه وتخوي ــف ،اال أن
مفه ــوم "العن ــف ض ــد النس ــاء يف االط ــار الس ــيايس" يع ــد حدي ــث النش ــأة .فظه ــر مصطل ــح "العن ــف ض ــد امل ــرأة
يف السياســـة" فقـــط يف العرشيـــن ســـنة املاضيـــة ويف ســـياقات مختلفـــة حـــول العـــامل .ومـــن املهـــم قبـــل البـــدء
باس ــتعراض تاري ــخ املفه ــوم وظ ــروف نش ــأته ح ــول الع ــامل ،التأكي ــد ع ــى أن حداث ــة التعري ــف وتس ــمية الظاه ــرة
مبفاهي ــم ومصطلح ــات جدي ــدة ال تعن ــي بال ــرورة حداث ــة الظاه ــرة قي ــد التس ــمية والبح ــث ،وإمن ــا ت ــأيت م ــن
ب ــاب مس ــاعدة الفئ ــات -الت ــي تتع ــرض للتميي ــز والتهمي ــش والعن ــف -يف فه ــم تجاربه ــن الخاص ــة بش ــكل ين ــزع
ع ــن ه ــذه التج ــارب صف ــات االعتيادي ــة والطبيعي ــة والفردي ــة ،ومتك ــن ه ــذه الفئ ــات م ــن املطالب ــة بفاعلي ــة بإزال ــة
التميي ــز وم ــن رف ــع الظل ــم الواق ــع عليه ــن.
وتع ــد أمري ــكا الالتيني ــة م ــن أوائ ــل املناط ــق يف الع ــامل الت ــي التفت ــت لظاه ــرة العن ــف ض ــد النس ــاء يف االط ــار
الس ــيايس والفض ــاء الع ــام .فظه ــر "العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس والتح ــرش بالسياس ــيات" ألول
م ــرة يف ع ــام  ،2000عندم ــا عق ــدت عض ــوات املجال ــس املحلي ــة ن ــدوة ح ــول ه ــذا املوض ــوع يف مجل ــس الن ــواب يف
بوليفي ــا ملناقش ــة التقاري ــر املتعلق ــة باألفع ــال املوجه ــة ض ــد املرش ــحات واملس ــؤوالت املنتخب ــات يف املناط ــق الريفي ــة
والبلدي ــات .وع ــى م ــدى االثن ــي ع ــر عا ًم ــا الت ــي تل ــت ،عمل ــت جمعي ــة عض ــوات املجل ــس املح ــي يف بوليفي ــا
( ،)ACOBOLجن ًب ــا إىل جن ــب م ــع سياس ــيات وناش ــطات أخري ــات ع ــى تس ــمية ه ــذه الظاه ــرة وتحدي ــد مظاهره ــا
املختلف ــة .4وق ــد توج ــت ه ــذه الجه ــود يف ع ــام  2012بإص ــدار القان ــون رق ــم  243ض ــد التح ــرش الس ــيايس والعن ــف
ض ــد امل ــرأة يف السياس ــة ،وحامي ــة املرش ــحات واملس ــؤوالت املنتخب ــات واملعين ــات وم ــن ميارس ــن وظائ ــف سياس ــية
مم ــن يواجه ــن مح ــاوالت م ــن قب ــل آخري ــن ته ــدف اىل من ــع وجوده ــن يف مناص ــب صن ــع الق ــرار ألس ــباب تتعل ــق
بجن ــس ش ــاغل املنص ــب .ويُعــ ّرف القان ــون ( )243وال ــذي يع ــد االول م ــن نوع ــه يف الع ــامل "املضايق ــة السياس ــية"
بأنه ــا "أع ــال ضغ ــط أو اضطه ــاد أو مضايق ــة أو تهدي ــد" .أم ــا "العن ــف يف السياس ــة" فيع ــرف ع ــى أن ــه جمل ــة
"األع ــال و /أو التهدي ــدات بالعن ــف الجس ــدي أو النف ــي أو الجن ــي" به ــدف تقص ــر أو تعلي ــق أو إعاق ــة أو تقيي ــد
مامرس ــة املنص ــب الس ــيايس ال ــذي تش ــغله ام ــرأة  ،أو إرغ ــام امل ــرأة ع ــى ارت ــكاب فع ــل م ــا أو الرتاج ــع ع ــن القي ــام
5
بعم ــل م ــا يتعل ــق بتفويضه ــا الس ــيايس".
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وإىل جانــب املناقشــات يف أمريــكا الالتينيــة  ،أكــدت الناشــطات يف مناطــق اخــرى مــن العــامل خصوصيــة موضــوع
العنـــف ضـــد املـــرأة يف االطـــار الســـيايس .ففـــي اســـيا الجنوبيـــة (أفغانســـتان  ،وبنغالديـــش  ،والهنـــد  ،ونيبـــال ،
وباكس ـ�تان  ،ورسيالن ـ�كا) وضم ـ�ن مــ�روع متع ـ�دد الس ـ�نوات بتنس ـ�يق م ـ�ن �South Asia Partnership Internation
 - alنتـــج عنـــه العديـــد مـــن الكتـــب واملؤمتـــرات اإلقليميـــة يف  2007و 2008و  – 2009شـــاركت فيـــه السياســـيات
والناش ــطات واملحامي ــات والباحث ــات واألكادميي ــات واالعالمي ــات ،خلص ــت يف معظمه ــا اىل أن العن ــف ض ــد امل ــرأة
يف السياس ــة يش ــمل اش ــكاال "كمعاقب ــة أو حرم ــان امل ــرأة م ــن حقه ــا يف املش ــاركة يف السياس ــة ،باس ــتخدام افع ــال
ش ــملت ال ــرب ،والدف ــع ،والتح ــرش ،واالعت ــداء الجن ــي ،واالغتص ــاب ،واالختط ــاف ،والقت ــل ،باإلضاف ــة إىل أن ــواع
مختلف ــة م ــن العن ــف النف ــي ،مث ــل التهدي ــد ،والتنم ــر ،واإلس ــاءة اللفظي ــة ،واإلك ــراه ،واغتي ــال الش ــخصية ،والتهدي ــد
ض ــد أف ــراد األرسة".6
أم ــا يف إط ــار البح ــث فق ــد لفت ــت العدي ــد م ــن الباحث ــات اىل اهمي ــة اي ــاء الن ــوع االجتامع ــي بارتباط ــه بالعن ــف
املوج ــه ض ــد السياس ــن/ات والعن ــف امل ــارس يف االط ــار الس ــيايس ،ودع ــن اىل رضورة النظ ــر اىل ه ــذا املس ــتوى
م ــن العن ــف ع ــى ان ــه متاث ــر بال ــرورة بالن ــوع االجتامع ــي ملس ــتهدفيه ومس ــتخدميه مبعن ــى ان ــه "مجن ــدر" .فف ــي
دراس ــة 7قام ــت به ــا الباحث ــات ( ) J.M ،Piscopo & ،.E ،Bjarnegård ،.G ،Bardallيف ع ــام ( )2020تح ــت عن ــوان:
كيـــف يكـــون العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس متأثـــرا بالجنـــدر؟ تفكيـــك الدوافـــع واألشـــكال
والتأث ــرات ،تش ــر الباحث ــات اىل ان العن ــف يف االط ــار الس ــيايس يع ــد "مجن ــدرا" م ــن ن ــواح ث ــاث ه ــي :دوافع ــه،
وأش ــكاله وتأث ــره .فالداف ــع ل ــه يك ــون يف الغال ــب م ــن ب ــاب االبق ــاء ع ــى وض ــع قائ ــم غ ــر ع ــادل يف توزي ــع
الق ــوة وامل ــوارد يف املجتم ــع لصال ــح الرج ــل ع ــى حس ــاب امل ــرأة ،ام ــا م ــن حي ــث االش ــكال فه ــو يس ــتهدف اجس ــاد
النس ــاء بش ــكل خ ــاص ويس ــتغل الص ــور النمطي ــة الس ــلبية ويش ــجع ع ــى كراهي ــة النس ــاء ،أم ــا تأث ــره فه ــو يش ــمل
ابع ــادا نفس ــية وش ــخصية وجس ــدية واقتصادي ــة وسياس ــية أقله ــا من ــع النس ــاء م ــن تحقي ــق انس ــانيتهن الكامل ــة أس ــوة
بالرج ــل.
وتس ــتند ه ــذه التعريف ــات ع ــى حداثته ــا بال ــرورة اىل أدبي ــات تتف ــاوت يف الق ــدم والوض ــوح م ــن حي ــث تعريفه ــا
لظاه ــرة العن ــف ض ــد امل ــرأة يف االط ــار الس ــيايس .فق ــد التفت ــت كاف ــة االط ــر واالتفاقي ــات الدولي ــة الخاص ــة بامل ــرأة
ومن ــذ الثامنين ــات ألهمي ــة تذلي ــل العقب ــات أم ــام مش ــاركة النس ــاء الفاعل ــة يف املجتم ــع والدول ــة .فم ــع تركي ــز اتفاقي ــة
القض ــاء ع ــى كاف ــة أش ــكال التميي ــز ض ــد امل ــرأة الت ــي طالب ــت بتذلي ــل عقب ــات ام ــام مش ــاركة النس ــاء يف السياس ــة
وصن ــع الق ــرار ،ج ــاء االع ــان العامل ــي للقض ــاء ع ــى العن ــف ض ــد امل ــرأة الص ــادر ع ــن الجمعي ــة العام ــة لألم ــم
املتح ــدة ع ــام  1993ليق ــدم يف مادت ــه االوىل تعريف ــا للعن ــف امل ــارس ض ــد النس ــاء يف االط ــار الس ــيايس ع ــى أن ــه:
"أي فع ــل م ــن أفع ــال العن ــف القائ ــم ع ــى الن ــوع االجتامع ــي ينت ــج عن ــه ،أو يُرج ــح أن ي ــؤدي ،إىل إي ــذاء النس ــاء أو
معاناته ــن ،مب ــا يف ذل ــك التهدي ــد مبث ــل ه ــذه األفع ــال أو اإلك ــراه أو الحرم ــان التعس ــفي م ــن الحري ــة ،س ــواء ح ــدث
ذل ــك يف الحي ــاة العام ــة أو الخاص ــة " .8ويف ــرق االع ــان ذات ــه ب ــن اش ــكال العن ــف املوج ــه ض ــد النس ــاء وال ــذي
يش ــمل ع ــى س ــبيل االمثل ــة ال الح ــر يف مادت ــه الثاني ــة االش ــكال التالي ــة " :أ -العن ــف الب ــدين والجن ــي والنف ــي
ال ــذي يح ــدث يف إط ــار األرسة مب ــا يف ذل ــك ال ــرب والتع ــدي الجن ــي ع ــى أطف ــال األرسة اإلن ــاث ،والعن ــف
املتص ــل بامله ــر ،واغتص ــاب الزوج ــة ،وخت ــان اإلن ــاث وغ ــره م ــن املامرس ــات التقليدي ــة املؤذي ــة للم ــرأة ،والعن ــف غ ــر
)UNWomen. (2021) Violence against Women in Politics (A study conducted in India, Nepal and Pakistan 6ز �https://www.unwomen.org/en/digital-library/publica
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
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الزوج ــي والعن ــف املرتب ــط باالس ــتغالل ؛ ب -العن ــف الب ــدين والجن ــي والنف ــي ال ــذي يح ــدث يف إط ــار املجتم ــع
الع ــام مب ــا يف ذل ــك االغتص ــاب والتع ــدي الجن ــي واملضايق ــة الجنس ــية والتخوي ــف يف م ــكان العم ــل ويف املؤسس ــات
التعليمي ــة وأي م ــكان آخ ــر ،واالتج ــار بالنس ــاء وإجباره ــن ع ــى البغ ــاء؛ ج -العن ــف امل ــدين والجن ــي والنف ــي ال ــذي
9
ترتكب ــه الدول ــة أو تتغ ــاىض عن ــه ،أين ــا وق ــع".
بني ــت ع ــى ه ــذا االس ــاس مجموع ــة واس ــعة م ــن التعريف ــات .تن ــوع وتع ــدد ه ــذه التعريف ــات ال يعن ــي بال ــرورة
غم ــوض ظاه ــرة العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس  ،فربغ ــم ع ــدم التواف ــق ع ــى م ــا تص ــف ،اال أن
تن ــوع وتع ــدد التعريف ــات يعك ــس اش ــكاله ومامرس ــيه ومس ــتوياته .وميك ــن تقس ــيم التعريف ــات املقدم ــة ملفه ــوم العن ــف
ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس اىل ثالث ــة مس ــتويات اساس ــية ه ــي:
املس ــتوى األول  :العن ــف امل ــارس ض ــد النس ــاء كجامع ــة اجتامعي ــة عام ــة باعتب ــاره أداة سياس ــية ،مبعن ــى اس ــتعامله
م ــن قب ــل ق ــوى سياس ــية ق ــد تك ــون ع ــى ش ــكل حكوم ــات او جامع ــات سياس ــية أو مس ــلحة ،يه ــدف اىل تحقي ــق
اهــداف سياســية وعســكرية ضــد عــدو مســتهدف .التاريــخ مــيء بأمثلــة متثــل هــذا النــوع مــن العنــف ،فاالغتصــاب
الجامع ــي واس ــتغالل نس ــاء "الع ــدو" جنس ــيا ،ق ــد واكب ــت دامئ ــا الح ــروب والنزاع ــات املس ــلحة يف الع ــامل .10ون ــادرا
م ــا التفت ــت اتفاقي ــات الس ــام لذل ــك البع ــد ،وأقصي ــت النس ــاء حت ــى الي ــوم م ــن م ــداوالت ن ــزع الس ــاح وانه ــاء
النزاع ــات وتحقي ــق العدال ــة بش ــكليها االنتق ــايل والدائ ــم .ضم ــن ه ــذا املس ــتوى ميك ــن االش ــارة اىل املامرس ــات م ــن
قب ــل الدول ــة والت ــي تعام ــل النس ــاء كمواطن ــات م ــن الدرج ــة الثاني ــة ،وتق ــدم الدول ــة باإلضاف ــة إىل ذل ــك حامي ــات
قانوني ــة مل ــاريس العن ــف ض ــد النس ــاء .امثل ــة ذل ــك يف املنطق ــة العربي ــة قوان ــن االغتص ــاب الت ــي س ــمحت حت ــى
وق ــت قري ــب يف العدي ــد م ــن الدول ــة العربي ــة بإف ــات الج ــاين م ــن العقوب ــة إن ت ــزوج ضحيت ــه ،وقوان ــن االح ــوال
الش ــخصية الت ــي تح ــد م ــن ق ــدرة النس ــاء ع ــى التنق ــل ،وقوان ــن العقوب ــات الت ــي منح ــت م ــن خ ــال االع ــذار
املخفف ــة أو املحل ــة رخص ــا للرج ــال بقت ــل النس ــاء بذرائ ــع أبوي ــة تقليدي ــة جائ ــرة غ ــر مدني ــة.
املس ــتوى الث ــاين :العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس امل ــارس م ــن قب ــل النس ــاء يف اط ــار ن ــزاع
أو ح ــرب ،ومتارس ــه النس ــاء بس ــبب انت ــاءات سياس ــية معين ــة ت ــراوح ب ــن الدف ــاع والتحري ــر أو حت ــى االره ــاب .يف
هــذا الفهــم ننتقــل مــن النظــر اىل النســاء كضحايــا للعنــف ومســتهدفات لــه مــن قبــل الرجــال ،اىل ادراك حقيقــة أن
النس ــاء ايض ــا ق ــادرات ع ــى مامرس ــة العن ــف ض ــد النس ــاء وض ــد الرج ــال ايض ــا .وه ــذا العن ــف يع ــد سياس ــيا بس ــبب
احت ــال امل ــرأة موقع ــا سياس ــيا مارس ــت م ــن خالل ــه العن ــف او مل تح ــاول التدخ ــل اليقاف ــه ( صم ــت أون س ــان س ــو
ت ــي رئيس ــة وزراء بورم ــا ازاء التطه ــر العرق ــي امل ــارس ض ــد مس ــلمي الروهينغ ــا مث ــا) ،أو بس ــبب انخراطه ــا يف
حرك ــة ساس ــية مس ــلحة ذات مطال ــب ق ــد تك ــون تحريري ــة أو انفصالي ــة (كمش ــاركة النس ــاء حرك ــة الخم ــر الحم ــر
يف كمبودي ــا) ،أو دفاعي ــة كأنخ ــراط العدي ــد م ــن الكردي ــات واليزيدي ــات يف الدف ــاع املس ــلح ض ــد الدول ــة االس ــامية،
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
الفض ــاء الع ــام والسياس ــيات ع ــى مختل ــف مس ــتويات السياس ــة الت ــي ميارس ــنها س ــواء ع ــى مس ــتوى الدول ــة أو
املجتم ــع امل ــدين أو الح ــركات االجتامعي ــة والحم ــات املوس ــمية واملوضوعاتي ــة (مبعن ــى تل ــك الت ــي تس ــتهدف قضي ــة
بعينه ــا كتغي ــر قان ــون أو سياس ــة بعينه ــا) .وه ــذا املس ــتوى م ــن العن ــف ب ــدأ بالتزاي ــد املقل ــق عاملي ــا -حس ــب االتح ــاد
العامل ــي للربملاني ــات -اث ــر ارتف ــاع اص ــوات النس ــاء ح ــول الع ــامل ومطالبته ــن مبس ــاواتهن بالرج ــال يف صناع ــة الق ــرار
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والسياس ــة العام ــة .وتؤك ــد ذل ــك هيئ ــة األم ــم املتح ــدة للم ــرأة ،اذ تق ــر ب ــأن العن ــف ض ــد امل ــرأة يف الع ــامل أجم ــع ق ــد
ش ــهد ارتفاع ــا ملحوظ ــا من ــذ ع ــام  1995وتحدي ــدا بع ــد "املؤمت ــر العامل ــي الراب ــع للم ــرأة" وال ــذي عق ــد يف العاصم ــة
الصيني ــة بك ــن يف ذل ــك الع ــام .فع ــى الرغ ــم م ــن اإلنج ــازات الت ــي حققه ــا املؤمت ــر ،إال أن حج ــم املش ــكلة ازداد
خط ــورة ،وتحدي ــدا في ــا يتعل ــق بالعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ض ــد امل ــرأة.
ومن ــذ ذل ــك الح ــن ،ع ــززت الهيئ ــة جهوده ــا يف ه ــذا املج ــال وقام ــت بتعري ــف العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء
الع ــام والس ــيايس ض ــد امل ــرأة م ــن خ ــال ثالث ــة مح ــاور :الهي ــكيل ،واملؤس ــي ،والوظيف ــي .11فيتمح ــور العن ــف ض ــد
النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ض ــد امل ــرأة م ــن املنظ ــور الهي ــكيل ح ــول الهي ــكل االجتامع ــي ،والس ــيايس،
والقان ــوين ،واالقتص ــادي الع ــام للدول ــة ،وذل ــك أن العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ض ــد امل ــرأة
ينت ــج ع ــن املكان ــة املتأخ ــرة للم ــرأة يف تل ــك الس ــياقات م ــن الدول ــة ،تحدي ــدا الس ــياق االجتامع ــي ،حي ــث أن مكان ــة
امل ــرأة املتأخ ــرة نس ــبيا يف املجتم ــع تنعك ــس س ــلبا ع ــى مش ــاركتهن يف الحي ــاة السياس ــية .وتضي ــف هيئ ــة األم ــم
املتح ــدة للم ــرأة أن هن ــاك عالق ــة م ــا ب ــن العن ــف ض ــد امل ــرأة ،واملش ــاركة السياس ــية للم ــرأة ،ومش ــاركة امل ــرأة يف
الحي ــاة العام ــة وي ــؤدي ذل ــك إىل زي ــادة ف ــرص تع ــرض امل ــرأة للعن ــف .باإلضاف ــة إىل ذل ــك ،تع ــد امل ــرأة املنعزل ــة م ــن
الحي ــاة العام ــة واالجتامعي ــة أك ــر عرض ــة العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس  ،بين ــا تع ــد امل ــرأة
الت ــي تحظ ــى بف ــرص أك ــر يف الحي ــاة العام ــة ومتل ــك إمكاني ــة الوص ــول إىل الحامي ــة القانوني ــة أق ــل عرض ــة ل ــه.
أم ــا ع ــن العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ض ــد امل ــرأة م ــن املنظ ــور املؤس ــي ،فيش ــر اىل العدي ــد
م ــن العوام ــل املؤسس ــية الت ــي ته ــدد أم ــن وس ــامة النس ــاء ،وتتضم ــن ه ــذه املح ــاور العدي ــد م ــن املؤسس ــات الت ــي
تع ــد بيئ ــة خصب ــة للعن ــف الهي ــكيل ،ومنه ــا األح ــزاب السياس ــية ،واملؤسس ــات الديني ــة ،والرشط ــة ،والقض ــاء ،والعائل ــة،
واإلع ــام .وتضي ــف الهيئ ــة أن ه ــذه املؤسس ــات ترتك ــب العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ض ــد
امل ــرأة إم ــا بش ــكل مب ــارش أو تف ــره ع ــى أن ــه ش ــكل غ ــر م ــريئ م ــن أش ــكال العن ــف ض ــد امل ــرأة.
أم ــا العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس الوظيف ــي ،فيش ــمل الط ــرق املختلف ــة الت ــي م ــن خالله ــا
تواج ــه امل ــرأة الت ــي ترغ ــب يف املش ــاركة يف العملي ــة السياس ــية العن ــف بش ــكل يوم ــي ،وتحدي ــدا النس ــاء الت ــي تش ــارك
للم ــرة األوىل ،فيواجه ــن عنف ــا بأش ــكال ،وأبع ــاد ،ومس ــتويات مختلف ــة مب ــا يف ذل ــك التميي ــز االس ــتبدادي ،والنخب ــوي
بـــن الجنســـن والـــذي يســـود يف العقليـــات داخـــل األرسة ،واألحـــزاب السياســـية ،واملؤسســـات األمنيـــة ،واملجتمـــع
بش ــكل ع ــام .وم ــن أمث ــال ه ــذا الن ــوع ،هنال ــك اغتي ــال الش ــخصية ،العن ــف الجس ــدي ،والتح ــرش الجن ــي.
أم ــا ع ــى املس ــتوى االقليم ــي الع ــريب فيع ــرف الدلي ــل ح ــول العن ــف ض ــد امل ــرأة يف السياس ــة ،والص ــادر ع ــن ائت ــاف
الربملاني ــات م ــن ال ــدول العربي ــة ملناهض ــة العن ــف ض ــد امل ــرأة بالرشاك ــة م ــع املعه ــد الدميوقراط ــي الوطن ــي ،العن ــف
ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ع ــى أن ــه "فع ــل أو مجموع ــة م ــن أفع ــال الضغ ــط أو االضطه ــاد أو
التح ــرش أو املضايق ــة أو التهدي ــد أو التجاه ــل الت ــي يرتكبه ــا ش ــخص أو مجموع ــة م ــن األش ــخاص بش ــكل مب ــارش أو
غ ــر مب ــارش ض ــد النس ــاء املرش ــحات أو املنتخب ــات أو املعين ــات يف مناص ــب سياس ــية و/أو حكومي ــة أو املدافع ــات
ع ــن حق ــوق النس ــاء أو الل ــوايت ميارس ــن دورا ً عام ـاً  /سياس ــياً أو النس ــاء يف مراك ــز صن ــع الق ــرار بص ــورة ش ــخصية
مب ــارشة أو ض ــد أرسه ــم أو م ــن ميث ــل مصالحه ــم ،بغ ــرض التقلي ــل م ــن أو التعلي ــق أو املن ــع أو التقيي ــد ملهامه ــم
ومامرس ــة حقوقه ــم .وذل ــك إلقصائه ــم ع ــن ه ــذه املواق ــع أو إلزامه ــم بالقي ــام بعم ــل ض ــد إرادته ــم .وذل ــك لتش ــكيل
حال ــة عام ــة ترك ــز ع ــى ال ــدور النمط ــي التقلي ــدي للم ــرأة وع ــدم قدرته ــا ع ــى ت ــويل املناص ــب العام ــة"12.
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تبح ــث ه ــذه الدراس ــة يف العن ــف امل ــارس ض ــد السياس ــيات والناش ــطات واملؤث ــرات االجتامعي ــات يف املج ــال الع ــام
يف االردن ،وال ــذي يس ــتخدم ادوات سياس ــية قانوني ــة وغ ــر قانوني ــة به ــدف تحقي ــق اه ــداف سياس ــية ه ــي االبق ــاء
ع ــى مي ــزان الق ــوى املخت ــل  ،وتدعي ــم تراتبي ــة اجتامعي ــة متن ــع النس ــاء م ــن االس ــتمتاع غ ــر امل ــروط بحقوقه ــن
الطبيعي ــة كب ــر.
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يحمل هذا العنف اشكاال متعددة 13هي:
العنف النفيس /الشخيص:
يش ــمل الس ــلوك الع ــدايئ أو التعس ــفي ال ــذي يعم ــل ع ــى إخاف ــة و/أو الح ــاق رضر معن ــوي بالضحي ــة .فف ــي الحي ــاة
السياس ــية تتلق ــى امل ــرأة تهدي ــدات عنيف ــة ع ــى املس ــتوى الش ــخيص أو الجس ــدي وتتع ــرض لالبت ــزاز تح ــت ضغ ــط
التهدي ــد بتش ــويه س ــمعتها ومكانته ــا يف املجتم ــع وق ــد تتلق ــى النق ــد بس ــبب الش ــكل أو اللب ــاس .وق ــد يك ــون العن ــف
ع ــى ش ــكل التهمي ــش وحرم ــان النس ــاء م ــن الف ــرص.

العنف الجسدي:
يش ــمل اإلصاب ــات الت ــي لحق ــت بأجس ــاد النس ــاء ،وكذل ــك أع ــال أذى جس ــدي نف ــذت ض ــد أف ــراد أرسته ــا .وم ــن
األمثل ــة ع ــى ذل ــك :االغتي ــال والخط ــف وال ــرب والعن ــف املن ــزيل ،س ــواء املوج ــه تج ــاه امل ــرأة مب ــارشة أو تج ــاه أي
م ــن أف ــراد عائلته ــا ،وذل ــك به ــدف من ــع املش ــاركة السياس ــية للم ــرأة .أو م ــن خ ــال اس ــتنزاف الطاق ــات الجس ــدية
للنس ــاء به ــدف إبعادهــ ّن أو إش ــغاله ّن ع ــن العم ــل الس ــيايس.

عنف من القواعد الشعبية:
ه ــو يش ــمل الضغ ــط ع ــى امل ــرأة م ــن جه ــة عش ــائرية أو مناطقي ــة والضغ ــط عليه ــا م ــن منطل ــق االنت ــاء للعائل ــة أو
العش ــرة أو املنطق ــة .وتحمي ــل امل ــرأة ذن ــب التس ــبب بخس ــارة أو تفري ــق ص ــف العش ــرة أو اإلرضار بالتحالف ــات م ــن
خ ــال مامرس ــتها لعمله ــا الس ــيايس ،ومنعه ــا م ــن الرتش ــح أو اجباره ــا ع ــى التصوي ــت ألش ــخاص محددي ــن.

العنف االقتصادي:
ه ــو الس ــلوك الق ــري ال ــذي يعم ــل ع ــى التحك ــم ومص ــادرة امل ــوارد والف ــرص االقتصادي ــة .ق ــد تفتق ــر امل ــرأة
للدعـــم املـــايل مـــن عائالتهـــا ،مـــا يعيـــق أو مينـــع بشـــكل تـــام مامرســـتها األنشـــطة السياســـية أو يحرمهـــا مـــن
الحق ــوق السياس ــية البس ــيطة مب ــا يف ذل ــك التصوي ــت يف االنتخاب ــات .وق ــد تُ ن ــع امل ــرأة بش ــكل منس ــق ومنهج ــي
م ــن الحص ــول ع ــى امل ــوارد املالي ــة واالقتصادي ــة املتوف ــرة لنظرائه ــا م ــن الذك ــور .إن امل ــرأة ق ــد ال تحص ــل ع ــى
املـــوارد الالزمـــة لحملتهـــا الدعائيـــة االنتخابيـــة أو أنشـــطتها السياســـية االعتياديـــة أو الروتينيـــة.

العنف السيرباين /االلكرتوين:
ه ــو األك ــر ش ــيوعا يف الوق ــت الح ــايل نظ ــرا ً النتش ــار وس ــهولة اس ــتخدام التكنولوجي ــا .يش ــكل العن ــف الس ــيرباين
تحدي ــا أم ــام النس ــاء مل ــا ق ــد يرتك ــه م ــن أث ــر نف ــي واقتص ــادي واجتامع ــي عليه ــن .ويش ــمل ذل ــك اإلس ــاءة للنس ــاء
م ــن خ ــال التنم ــر عليه ــن يف مواق ــع التواص ــل االجتامع ــي واالبتع ــاد ع ــن النق ــد اإليج ــايب وتعمي ــم األخط ــاء ع ــى
النس ــاء بش ــكل ع ــام .وم ــن أش ــكاله القرصن ــة الت ــي تع ــرض الحي ــاة الخاص ــة للنس ــاء للكش ــف م ــا ق ــد ي ــرك أث ــارا
س ــلبية عدي ــدة .املجتم ــع بش ــكل ع ــام والنس ــاء بش ــكل خ ــاص يج ــب أن يدرك ــوا اآلث ــار الس ــلبية لالس ــتخدام الخاط ــئ
للتكنولوجي ــا .باإلضاف ــة إىل ذل ــك ينبغ ــي وض ــع ترشيع ــات رادع ــة وبنف ــس الوق ــت توض ــح الف ــرق ب ــن حري ــة التعب ــر
ل ــدى املواطن ــن واغتي ــال الش ــخصية.
NDI 2016. Not the Cost Program Guide https://www.ndi.org/sites/default/files/not-the-cost-program-guidance-final.pdf 13
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العنف الترشيعي:
وه ــو العن ــف القائ ــم ع ــى التميي ــز الترشيع ــي الس ــلبي تج ــاه النس ــاء .وق ــد يتضم ــن ع ــدم مراع ــاة احتياج ــات
الجنس ــن عن ــد إع ــداد أو صياغ ــة الترشيع ــات الناظم ــة للحي ــاة العام ــة أو اقص ــاء النس ــاء أو انع ــدام تجري ــم العن ــف
املـــارس ضـــد النســـاء بكافـــة أشـــكاله أو تربيرهـــا قانونيـــا ،ويتضمـــن العنـــف الترشيعـــي مســـتويات عـــدة منهـــا
القوان ــن ،األنظم ــة والتعلي ــات.

عنف جنيس:
ويشمل التهديد بالتعرض أو التحرش واملضايقات الجنسية بأنواعها.14

حجم وشكل ظاهرة العنف يف االطار السيايس ضد املرأة يف العامل
يش ــمل االط ــار الس ــيايس ال ــذي مي ــارس في ــه العن ــف بش ــكله الس ــيايس املح ــض كاف ــة املؤسس ــات السياس ــية
املختلف ــة كالحكوم ــات والربملان ــات ومجال ــس الحك ــم املح ــي واالح ــزاب ومؤسس ــات املجتم ــع امل ــدين .وتظه ــر املس ــوح
الص ــادرة ع ــن املؤسس ــات الدولي ــة عاملي ــة ه ــذه الظاه ــرة وانتش ــارها املقل ــق .فيظه ــر املس ــح ال ــذي أج ــري ع ــام 2018
ع ــى عين ــة م ــن  64أنث ــى و 76ذكــ ًرا م ــن أعض ــاء األح ــزاب السياس ــية م ــن  4دول ه ــي س ــاحل الع ــاج وهن ــدوراس
وتانزانيـــا وتونـــس ،أن  %44مـــن النســـاء االعضـــاء يف االحـــزاب يف تلـــك الـــدول قـــد كـــ ّن أكـــر عرضـــة للعنـــف
الس ــيايس .15ووج ــدت دراس ــة أخ ــرى أجراه ــا االتح ــاد الربمل ــاين ال ــدويل أن  55عض ــوة يف الربمل ــان م ــن  39دول ــة
يف 5مناط ــق م ــن ح ــول الع ــام ق ــد تعرض ــن للعن ــف .فتعرض ــت  %81.8منه ــن تعرض ــن لش ــكل م ــن أش ــكال العن ــف
النفــي مــن أعضــاء الربملــان مــن الرجــال ومــن قبــل عامــة النــاس ،كــا تلقــت  %44منهــن تهديــدات باالغتصــاب
ن التهدي ــدات ،أن تل ــك
أو القت ــل أو تهدي ــدات اختط ــاف أثن ــاء م ــدة خدمته ــن ،و تعتق ــد أك ــر م ــن  %60مم ــن تلقــ ّ
األع ــال كان ــت ته ــدف إىل ثنيهــ ّن وزميالتهــ ّن ع ــن االس ــتمرار يف السياس ــة ،ك ــا ذك ــرن أن هن ــاك عوام ــل أخ ــرى
ميك ــن أن تؤث ــر ع ــى حج ــم العن ــف منه ــا متثيله ــن ألح ــزاب املعارض ــة ،ك ــا اس ــتهدفت ع ــى وج ــه الخص ــوص
السياس ــيات م ــن الش ــباب وم ــن األقلي ــات ،ومم ــن يعمل ــن بش ــكل واض ــح م ــن أج ــل حق ــوق امل ــرأة.16
العنف يف اإلطار السيايس يف املنطقة العربية
تؤك ــد الدراس ــة الص ــادرة ع ــن ش ــبكة الربملاني ــات العربي ــات للمس ــاواة "رائ ــدات" يف ع ــام  ،2019ش ــملت اس ــتطالع
 210نائب ــة حالي ــة وس ــابقة يف الربمل ــان م ــن  15دول ــة عربي ــة 21 ،منه ــن أردني ــات ،أن  %79.6منه ــن ق ــد واجه ــن
ش ــكال او أك ــر م ــن أش ــكال العن ــف ،وأن  %70.7منه ــن أنه ــن واجه ــن ش ــكلني أو أك ــر م ــن أش ــكال العن ــف يف ذات
الوق ــت .وم ــن ب ــن أش ــكال العن ــف ال ــذي نج ــن من ــه ،تعرض ــت  %47.1منه ــن إىل التح ــرش الجن ــي و %32.9إىل
تهدي ــدات باالغتص ــاب أو التهدي ــد باالختط ــاف أو التهدي ــد بالقت ــل .يؤك ــد ه ــذا االس ــتطالع اذا اس ــترشاء الظاه ــرة
وخط ــورة اش ــكالها.
أمـــا بخصـــوص كيفيـــة تعاملهـــن مـــع تلـــك التهديـــدات ،فقـــد أفـــادت  %77.8منهـــن إىل أنهـــن قدمـــن شـــكاوى/
بالغ ــات ،أس ــفرت  %28.7منه ــا فق ــط ع ــن نتائ ــج مرضي ــة .االم ــر ال ــذي ي ــدل ع ــى أن غالبي ــة املس ــتجيبات كــ ّن
 14ائتالف البرملانيات من الدول للعربية ملناهضة العنف ضد املرأة واملعهد الديمقراطي الوطني – األردن وبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة ويست مينستر للديمقراطية http://
. 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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ع ــى اس ــتعداد لتقدي ــم ش ــكوى وه ــذا م ــؤرش ايج ــايب ي ــدل ع ــى وع ــي السياس ــيات العربي ــات بحقوقه ــن الدس ــتورية
والقانوني ــة .أال أنن ــا ال ميكنن ــا الت ــرع بالحك ــم ع ــى ايجابي ــة ظاه ــرة تقدي ــم الش ــكاوي إذ اظه ــرت النتائ ــج ايض ــا
أن ( %47.3أي م ــا يق ــرب م ــن نص ــف املس ــتجيبات) ك ـ ّن ق ــد ش ــعرن بالخ ــوف نتيج ــة تهدي ــدات تعرض ــن له ــا بفع ــل
الش ــكاوى الت ــي تقدم ــن به ــا ،ك ــا أف ــادت  %32.3منه ــن ب ــأن أرسه ــن ق ــد تعرض ــت إىل ضغوط ــات مختلف ــة نتيج ــة
لذل ــك .وأظه ــرت ه ــذه النتائ ــج الحقيق ــة املقلق ــة والت ــي مفاده ــا أن جمي ــع أش ــكال العن ــف املوج ــه للنس ــاء ت ــؤدي إىل
انعكاس ــات س ــلبية ع ــى مش ــاركتهن السياس ــية ،حي ــث ق ــررت  %31.7منه ــن تقلي ــص نش ــاطهن الس ــيايس ،وانس ــحبت
%12.5منه ــن كل ًي ــا م ــن الحي ــاة السياس ــية ،ووص ــل ذل ــك إىل  %13.1م ــن املش ــاركات الل ــوايت ش ــاركن يف االنتخاب ــات
يف الس ــابق وق ــررن االنس ــحاب م ــن الس ــباق بس ــبب تل ــك التهدي ــدات.
العنف ضد املرأة يف املجال السيايس يف األردن
تتع ــرض النس ــاء يف األردن مث ــل باق ــي دول الع ــامل إىل العن ــف بفض ــل مش ــاركتهن يف الحي ــاة السياس ــية والعام ــة .إذ
تتع ــرض الكث ــر م ــن النس ــاء املنخرط ــات يف العم ــل الس ــيايس لإلك ــراه والس ــخرية والضغ ــوط العام ــة .وتتفاق ــم ه ــذه
املش ــكلة يف ض ــوء غي ــاب سياس ــات مح ــددة وأط ــر قانوني ــة رادع ــة للعن ــف القائ ــم ع ــى الن ــوع االجتامع ــي تج ــاه
الناش ــطات واملوظف ــات والعام ــات يف االنتخاب ــات باإلضاف ــة إىل املرش ــحات أنفس ــهن .17ف ــا ي ــزال األردن يفتق ــر
اىل اط ــار ترشيع ــي مامث ــل لل ــادة  243يف بوليفي ــا ،أو قان ــون مامث ــل لقان ــون القض ــاء ع ــى العن ــف ض ــد امل ــرأة يف
تونــس ،إذ يلــزم االخــر الدولــة بالقضــاء عــى كل أشــكال العنــف ضــد املــرأة القائــم عــى أســاس النــوع االجتامعــي
والس ــيام "املامرس ــات املس ــتهدفة لحرم ــان امل ــرأة أو إعاقته ــا ع ــن مامرس ــة أي نش ــاط س ــيايس أو ح ــزيب".18
وتتع ــدد اش ــكال العن ــف ض ــد النس ــاء يف االط ــار الس ــيايس املح ــي وتتن ــوع .فأظه ــر اس ــتطالع اجرته ــا مرك ــز قلع ــة
الك ــرك لالستش ــارات بالتع ــاون م ــع مؤسس ــة فريدري ــش إي ــرت ع ــام  2020ع ــى عين ــة ش ــملت  128م ــن اإلن ــاث
يف مختل ــف الدوائ ــر االنتخابي ــة ه ــدف اىل تس ــليط الض ــوء ع ــى التحدي ــات الت ــي مت ــر به ــا النس ــاء عن ــد خ ــوض
االنتخاب ــات الربملاني ــة والبلدي ــة يف اململك ــة ،أن النس ــاء يف اط ــار العملي ــة االنتخابي ــة يتعرض ــن ألش ــكال عدي ــدة م ــن
العن ــف كمرش ــحات وناخب ــات .ف ــروي الدراس ــة ش ــهادات حي ــة دال ــة ع ــى ش ــكل وحج ــم العن ــف امل ــارس واملوج ــه
ض ــد النس ــاء كناخب ــات ،كقص ــة اح ــدى املش ــاركات يف االس ــتطالع الت ــي أف ــادت ب ــأن ش ــقيقها ق ــد رضبه ــا إلجباره ــا
ع ــى التصوي ــت ملرش ــح كان يس ــانده .ك ــا أف ــادت مرش ــحة م ــن املف ــرق ب ــإن ام ــرأة ق ــد تعرض ــت للتهدي ــد بالط ــاق
م ــن زوجه ــا يف ح ــال ق ــررت االخ ــرة التصوي ــت ملرش ــح آخ ــر غ ــر مرش ــح عش ــرة ال ــزوج .ك ــا أظه ــرت النتائ ــج أن
بع ــض العش ــائر مت ــارس تهميش ــا للمرش ــحات االن ــاث لصال ــح املرش ــحني م ــن الذك ــور بحي ــث تج ــر املرش ــحات ع ــى
التن ــازل لصال ــح املرش ــح الذك ــر ،وإن رفض ــن فإن ــه يت ــم اقصاؤه ــن واتهامه ــن بتفري ــق أوارص العش ــرة.
وم ــن امله ــم التنبي ــه اىل أن الرتهي ــب واالك ــراه امل ــارس ع ــى خي ــارات التصوي ــت للنس ــاء يف االردن لي ــس مج ــرد
حـــاالت فرديـــة .فوفـــق االســـتطالع تعتقـــد  %86.4مـــن املرشـــحات الســـابقات أن منـــع النســـاء مـــن التصويـــت أو
اكراههــن عــى التصويــت هــو إجــراء ســائد وممنهــج ،وتتفــق مــع هــذا التشــخيص أكــر مــن ثالثــة أربــاع املســؤوالت
الس ــابقات ع ــن العملي ــة االنتخابي ــة .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،اش ــار االس ــتطالع اىل وق ــوع النس ــاء املت ــررات اقتصاديًــا
ضحاي ــا لالس ــتغالل امل ــادي ،وذل ــك م ــن حي ــث اس ــتغاللهن بالتأث ــر ع ــى صوته ــن .ومب ــا أن النس ــاء أك ــر عرض ــة
للمعان ــاة م ــن مش ــكالت اقتصادي ــة ومادي ــة يف املجتم ــع بس ــبب ضع ــف مش ــاركتهن االقتصادي ــة واج ــراءات التميي ــز

 . 17مركز قلعة الكرك لالستشارات والتدريب ،مؤسسة فريدريتش ايبرت .2020 .العنف ضد املرأة خالل االنتخابات في األردنhttps://www.karakcastle.org/publications-1/Violence-Against- :
Women-During-Elections-In-Jordan---2020-Elections
 .Carolina Floru. 2019 18مصدر سابق
26

العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022

يف االرث ،فإنه ــن يواجه ــن ضغوط ــات خارجي ــة كب ــرة عن ــد االنتخ ــاب غ ــر تل ــك املتعلق ــة بالس ــلطة الذكوري ــة.
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وهنالـــك بعـــد آخـــر للعنـــف اشـــارت اليـــه دراســـة أجراهـــا مركـــز الحيـــاة – راصـــد عـــام  .2020اســـتطلعت آراء
الناشـــطات واملنتخبـــات يف الربملـــان ومجالـــس املحافظـــة واملجالـــس البلديـــة واملحليـــة حـــول العنـــف االلكـــروين،
وأظه ــرت الدراس ــة اىل أن %60.4م ــن املس ــتجيبات ق ــد ش ــعرن ب ــاألذى م ــن التنم ــر اإللك ــروين ال ــذي اس ــتهدفهن
ش ــخصيا أو حمالته ــن االنتخابي ــة .ك ــا أدل ــت  %55منه ــن أن التنم ــر اإللك ــروين ق ــد أث ــر س ــلبا ع ــى إنج ــازات
املـــرأة يف املجـــال الســـيايس وعـــى صـــورة معظـــم الربامـــج الهامـــة التـــي تنفـــذ بهـــدف تحســـن واقـــع النســـاء.
ك ــا أش ــارت  %62.4م ــن املس ــتطلعات إىل أن التنم ــر ع ــى اإلنرتن ــت يؤث ــر س ــلبا ع ــى طم ــوح اإلن ــاث يف املش ــاركة
20
السياســـية.
واشــارت الدراســات ايضــا اىل أن هنــاك متييــز مبنــي عــى الجنــس داخــل بعــض املؤسســات السياســية وتحديــدا يف
األح ــزاب السياس ــية والقوائ ــم االنتخابي ــة الت ــي تقدمه ــا أم ــا بالف ــوز .ف ــا تتمت ــع امل ــرأة بنف ــس مكان ــة الرج ــل يف
س ــلم صناع ــة الق ــرار داخ ــل االح ــزاب ،ويف العدي ــد م ــن األحي ــان يت ــم ارشاك النس ــاء حزبي ــا فق ــط لغاي ــات زي ــادة
عــدد األصــوات أو الســتغالل خلفيتهــا العشــائرية للحصــول عــى املزيــد مــن الدعــم أو الوصــول لإلجــاع العشــائري
وبالت ــايل املزي ــد م ــن األص ــوات .واس ــتغالل االح ــزاب لض ــم النس ــاء كأعض ــاء مل يرتج ــم اىل عدال ــة متثيله ــن يف
مواق ــع الق ــوة يف هيكلي ــة الح ــزب .حي ــث تذه ــب غالبي ــة األص ــوات للمرش ــحني يف أع ــى القامئ ــة والذي ــن بالغال ــب
ه ــم م ــن الرج ــال ،ولرمب ــا كان ه ــذا أح ــد األس ــباب وراء التمثي ــل القلي ــل للنس ــاء يف مجل ــس الن ــواب الح ــايل ،حي ــث
مل يت ــم انتخ ــاب أي ام ــرأة خ ــارج الكوت ــا النس ــائية .هن ــاك بالطب ــع ح ــاالت اس ــتثنائية لبع ــض االح ــزاب ،وه ــي وع ــى
الرغ ــم م ــن اهميته ــا تبق ــي اس ــتثناءات يطم ــح لتكراره ــا ،ولك ــن ال ينبغ ــي تضخيمه ــا.
وم ــن ذل ــك نس ــتنتج أن اش ــكال العن ــف ض ــد النس ــاء يف اإلط ــار الس ــيايس اذا متع ــددة وك ــا تش ــر الدراس ــات .فه ــي
يف الغال ــب تس ــتند اىل اظه ــار ص ــور منطي ــة س ــلبية للم ــرأة ،وتقدمه ــا ع ــى انه ــا غ ــر مؤهل ــة للقي ــادة ،أو ترغمه ــا
ع ــى التخ ــي ع ــن اس ــتقاللها الس ــيايس واالنصي ــاع لس ــطوة الرج ــال يف العش ــرة أو الح ــزب.
وتش ــر دراس ــة راص ــد املش ــار اليه ــا س ــابقا اىل أن م ــا مجموع ــه  153ش ــكوى كان ــت ق ــد قدم ــت م ــن قب ــل النس ــاء
إث ــر انتخاب ــات  2016عكس ــت غالبي ــة ه ــذه التحدي ــات ،وه ــذا العـــدد مـــن الش ــكاوى وإن شـــكل مص ــدرا لألم ــل
بوع ــي النس ــاء بحقوقه ــن ورضورة توف ــر الحامي ــة له ــن م ــن عن ــف العش ــرة والح ــزب ،اال أن غالبي ــة املش ــتكيات ق ــد
أف ــدن بع ــدم ج ــدوى الش ــكوى النع ــدام وج ــود املتابع ــة او االط ــر القانوني ــة أو املؤسس ــية إلحق ــاق حقوقه ــن.
يفت ــح النق ــاش ح ــول نجاع ــة الش ــكاوى ورضورة ايج ــاد أط ــر مؤسس ــية وقانوني ــة لحامي ــة السياس ــيات م ــن العن ــف
الب ــاب أم ــام اس ــتعراض مرجعي ــات التص ــدي للعن ــف ض ــد السياس ــيات يف القانون ــن ال ــدويل واملح ــي.

 . 19مركز قلعة الكرك لالستشارات والتدريب ،مؤسسة فريدريتش ايبرت .مصدر سابق.
 20مركز الحياة-راصد .2020.التنمر االلكتروني على السيدات الناشطات في وسائل التواصل االجتماعيhttps://www.rasedjo.com/ar/publications :
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املرجعيات الترشيعية للتصدي للعنف ضد املرأة يف اإلطار السيايس
اإلطار الترشيعي الدويل
ت ــأيت اهمي ــة القان ــون ال ــدويل م ــن خ ــال كون ــه املرجعي ــة االساس ــية ل ــكل م ــا يتص ــل بحق ــوق االنس ــان واحق ــاق
الع ــدل واملس ــاواة .فالقان ــون ال ــدويل يس ــمي ويع ــرف الظواه ــر التمييزي ــة واملجحف ــة تج ــاه املواطن ــن ويطل ــب م ــن
ال ــدول االعض ــاء القي ــام ب ــكل م ــا يل ــزم م ــن اج ــل القض ــاء عليه ــا ،حت ــى يتمت ــع املواطن ــون واملواطن ــات بحقوقه ــم/
ه ــن كامل ــة غ ــر منقوص ــة .وتعــ ُّد املش ــاركة الكامل ــة للم ــرأة يف العملي ــات السياس ــية واالنتخابي ــة م ــن مب ــادئ ع ــدم
التميي ــز واملس ــاواة يف التمت ــع بالحق ــوق السياس ــية املنص ــوص عليه ــا يف اإلع ــان العامل ــي لحق ــوق اإلنس ــان ()UDHR
املعتم ــد يف ع ــام  ،194821واتفاقي ــة الحق ــوق السياس ــية للم ــرأة ( )CPRWالص ــادرة  ،195222وه ــي معاه ــدة قص ــرة
اعتمدته ــا الجمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة فـ ــي عـ ــام  1953وبـ ــدأ نفاده ــا فـ ــي  7متوز/يولي ــو  .1954فتن ــص ع ــى
الحق ــوق التالي ــة الواج ــب كفالته ــا "ع ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع الرج ــل دون أي متيي ــز:
الحق يف التصويت يف كافة االنتخابات (املادة األوىل)"؛
الحق يف األهلية ألن ت ُنتخب يف كافة الهيئات املنتخبة عموماً ،املنشأة مبوجب قانون وطني (املادة الثانية)؛
الحق يف شغل منصب عام ومامرسة كافة الوظائف العامة ".
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كــا تتضمــن العديــد مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق االنســان أحكا ًمــا رصيحــة تعــرف بالحقــوق السياســية للمــرأة،
يف ضـــوء مبـــادئ عـــدم التمييـــز والتمتـــع املتســـاوي بالحقـــوق .إذ توكـــد املـــادة  25مـــن العهـــد الـــدويل الخـــاص
بالحق ــوق املدني ــة والسياس ــية الص ــادر ع ــام  1966حق ــوق جمي ــع املواطن ــن ،نس ــاء ورج ــال ،يف "املش ــاركة يف إدارة
الش ــؤون العام ــة" و "التصوي ــت واالنتخ ــاب يف انتخاب ــات دوري ــة نزيه ــة يج ــب أن تك ــون باالق ــراع الع ــام وع ــى
ق ــدم املس ــاواة ويج ــب أن تج ــرى باالق ــراع ال ــري ،مب ــا يضم ــن حري ــة التعب ــر للناخب ــن 24".ك ــا تن ــص امل ــادة 25
م ــن العه ــد ال ــدويل الخ ــاص بالحق ــوق املدني ــة والسياس ــية ،والت ــي وق ــع علي ــه األردن يف ع ــام  1972وص ــادق علي ــه
يف ع ــام  ،1975ع ــى م ــا ي ــي:
"يكــون لــكل مواطــن ،دون أي وجــه مــن وجــوه التمييــز املذكــور يف املــادة  2الحقــوق التاليــة والتــي يجــب أن تتــاح
ل ــه فرص ــة التمت ــع به ــا دون قي ــود غ ــر معقول ــة:
(أ) أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية؛
(ب) أن ينتخ ــب وينتخ ــب ،يف انتخاب ــات نزيه ــة تج ــرى دوري ــا باالق ــراع الع ــام وع ــى ق ــدم املس ــاواة ب ــن الناخب ــن
وبالتصوي ــت ال ــري ،تضم ــن التعب ــر الح ــر ع ــن إرادة الناخب ــن؛
(ج) أن تتاح له ،عىل قدم املساواة عموما مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده".

25

 ]1[ 21األمم المتحدة  ،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (.)1948
راجعي/ع/http://www.un.org/en/universal-decisions-human-rights :
 22اتفاقية األمم المتحدة بشأن الحقوق السياسية للمرأة (.)1952
راجعي/عhtm.cprw/net.documents-un.www//:http :
UN General Assembly, Convention on the Political Rights of Women, 20 December 1952, A/RES/640, available at: https://www.refworld.org/docid/3b00f08448.html [ac� 23
]cessed 21 February 2021
 24األمم المتحدة  ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (.)1966
راجعي/عpa/professionalinterest/en/org.ohchr.www//:https :
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
28

العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022

وج ــاءت اتفاقي ــة القض ــاء ع ــى جمي ــع أش ــكال التميي ــز ض ــد امل ــرأة  CEDAWالص ــادرة ع ــام  1979لتع ــزز ه ــذا
النه ــج م ــن خ ــال إل ــزام ال ــدول األط ــراف بش ــكل إيج ــايب باتخ ــاذ جمي ــع التداب ــر املناس ــبة لوض ــع ح ــد لذل ــك
التميي ــز ،ع ــى النح ــو املنص ــوص علي ــه يف امل ــادة  7والت ــي تن ــص ع ــى م ــا ي ــي" :تتخ ــذ ال ــدول األط ــراف جمي ــع
التداب ــر املناس ــبة للقض ــاء ع ــى التميي ــز ض ــد امل ــرأة يف الحي ــاة السياس ــية والعام ــة للبل ــد ،وبوج ــه خ ــاص تضم ــن
للم ــرأة  ،ع ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع الرج ــل  ،الح ــق يف:
(أ) التصوي ــت يف جمي ــع االنتخاب ــات واالس ــتفتاءات العام ــة واألهلي ــة لالنتخ ــاب لجمي ــع الهيئ ــات املنتخب ــة باالق ــراع
الع ــام؛
(ب) املش ــاركة يف صياغ ــة سياس ــة الحكوم ــة وتنفيذه ــا وش ــغل املناص ــب العام ــة وأداء جمي ــع الوظائ ــف العام ــة ع ــى
جمي ــع مس ــتويات الحكوم ــة؛
(ج) املشاركة يف املنظامت والجمعيات غري الحكومية املعنية بالحياة العامة والسياسية للبلد ".
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أم ــا امل ــادة ( )8م ــن االتفاقي ــة فتؤك ــد ع ــى اهمي ــة أن "تتخ ــذ ال ــدول األط ــراف جمي ــع التداب ــر املناس ــبة لتكف ــل
للم ــرأة ع ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع الرج ــل ودون أي متيي ــز فرص ــة متثي ــل حكوماته ــا ع ــى املس ــتوى ال ــدويل واالش ــراك
يف أع ــال املنظ ــات الدولي ــة .وع ــاوة ع ــى ذل ــك ،تش ــجع امل ــادة  4م ــن ذات االتفاقي ــة ع ــى اس ــتخدام التداب ــر
الخاص ــة املؤقت ــة ( )TSMsلترسي ــع تحقي ــق املس ــاواة الفعلي ــة  ،يف ض ــوء امل ــادة  7م ــن االتفاقي ــة.27
ك ــا ويتع ــزز الدف ــع بأهمي ــة مش ــاركة النس ــاء الفاعل ــة يف السياس ــة والفض ــاء الع ــام م ــن خ ــال أه ــداف التنمي ــة
املس ــتدامة الت ــي أعلنته ــا األم ــم املتح ــدة ب ــدأ يف ع ــام  ،1992إذ يس ــعى اله ــدف  5م ــن أه ــداف التنمي ــة املس ــتدامة،
"تحقي ــق املس ــاواة ب ــن الجنس ــن ومتك ــن جمي ــع النس ــاء والفتي ــات" ،إىل "ض ــان املش ــاركة الكامل ــة والفعال ــة للم ــرأة
وتكافـــؤ الفـــرص للقيـــادة عـــى جميـــع مســـتويات صنـــع القـــرار يف الحيـــاة السياســـية واالقتصاديـــة والعامـــة".28
وتش ــمل مؤرشات ــه "نس ــبة املقاع ــد الت ــي تش ــغلها النس ــاء يف الربملان ــات الوطني ــة والحكوم ــات املحلي ــة" (امل ــؤرش)5.5.1
ونس ــبة النس ــاء يف املناص ــب اإلداري ــة" (امل ــؤرش .)5.5.2وبالطب ــع ،ال ميك ــن تحقي ــق اله ــدف  16م ــن أه ــداف التنمي ــة
املســـتدامة القـــايض ب"تعزيـــز املجتمعـــات الســـلمية والشـــاملة لتحقيـــق التنميـــة املســـتدامة ،وتوفـــر الوصـــول إىل
العدال ــة للجمي ــع وبن ــاء مؤسس ــات فعال ــة وخاضع ــة للمس ــاءلة وش ــاملة ع ــى جمي ــع املس ــتويات" م ــن دون ض ــان
تكاف ــؤ الف ــرص ب ــن الرج ــال والنس ــاء للمش ــاركة يف السياس ــة واالنتخاب ــات.
ه ــذا ويش ــكل ح ــق امل ــرأة يف املش ــاركة الكامل ــة يف جمي ــع جوان ــب الحي ــاة العام ــة أيض ــا حج ــر الزاوي ــة يف العدي ــد
مــن قــرارات وإعالنــات األمــم املتحــدة االخــرى ،كقــرار املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لألمــم املتحــدة (E / RES
 ، )/ 1990/15و"إع ــان ومنه ــاج عم ــل بيج ــن" ( ، )1995وق ــرار مجل ــس األم ــن رق ــم  1325بش ــأن امل ــرأة والس ــام
واألمـــن ( ،)2000و"االســـتنتاجات املتفـــق عليهـــا للجنـــة وضـــع املـــرأة لعـــام  ،"2006وقـــرار الجمعيـــة العامـــة رقـــم
 130/66بش ــأن امل ــرأة واملش ــاركة السياس ــية ( ،)2011حي ــث تح ــث جميعه ــا الحكوم ــات وباس ــتمرار ع ــى تنفي ــذ تداب ــر
لزي ــادة ع ــدد النس ــاء يف املناص ــب والوظائ ــف العام ــة الت ــي تش ــغل باالنتخ ــاب والتعي ــن ع ــى جمي ــع املس ــتويات،
به ــدف تحقي ــق التمثي ــل املتس ــاوي للم ــرأة والرج ــل ،وإذا ل ــزم األم ــر م ــن خ ــال التميي ــز اإليج ــايب ،يف املناص ــب
الحكومي ــة واإلداري ــة العام ــة .فيؤك ــد ق ــرار مجل ــس األم ــن باألم ــم املتح ــدة  1325ح ــول امل ــرأة واألم ــن والس ــام

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
 27المصدر نفسه.
 28تحديدا في الغاية .5.5.5
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يف ع ــام  2000ع ــى اهمي ــة ه ــذه الحق ــوق .حي ــث يح ــث الق ــرار ال ــدول األعض ــاء ع ــى أخ ــذ التداب ــر الالزم ــة
يف املس ــائل املتعلق ــة مبش ــاركة امل ــرأة يف عملي ــات صن ــع الق ــرار والعملي ــات الس ــلمية ،ودم ــج الن ــوع االجتامع ــي يف
التدري ــب وحف ــظ الس ــلم ،وحامي ــة امل ــرأة ووض ــع وتطبي ــق الخط ــط الوطني ــة للق ــرار يف ال ــدول االعض ــاء يف االم ــم
املتحدة29.كـــا نتـــج عـــن املؤمتـــر العاملـــي الرابـــع للمـــرأة يف عـــام  1995منهـــاج عمـــل بيجـــن ،والـــذي تضمـــن
 12مجـــاال متييزيـــا رئيســـيا تتطلـــب مـــن الدولـــة التدخـــل الفـــوري للحـــد منهـــا أو القضـــاء عليهـــا ومـــن بينهـــا:
"العن ــف ض ــد امل ــرأة" ،و"حق ــوق االنس ــان للم ــرأة" ،ورضورة انش ــاء "اآللي ــات املؤسس ــية" الالزم ــة لض ــان العدال ــة
ب ــن الجنس ــن ،و"امل ــرأة يف الس ــلطة وصن ــع الق ــرار ".ويج ــدر الذك ــر أن االع ــان واملنه ــاج املنبث ــق ع ــن املؤمت ــر
ن ــص ع ــى إل ــزام ال ــدول املش ــاركة بض ــان املش ــاركة السياس ــية للم ــرأة وض ــان تقدي ــم الحامي ــة للم ــرأة م ــن أي
ن ــوع م ــن أن ــواع العن ــف .وق ــد ج ــرت خم ــس اس ــتعراضات ع ــى م ــدار الس ــنوات املاضي ــة – م ــرة كل  5س ــنوات –
وأس ــفر ع ــن كل منه ــا وثيق ــة ختامي ــة تتعه ــد فيه ــا ال ــدول مبواصل ــة الجه ــود نح ــو تنفي ــذ التزاماته ــا املتعلق ــة بحق ــوق
النس ــاء .30وبرغ ــم عمومي ــة مفه ــوم العن ــف ال ــوارد يف املنه ــاج ،اال أن ــه يش ــمل في ــا يش ــمل العن ــف املوج ــه ض ــد
النس ــاء يف االط ــار الس ــيايس ويف الفض ــاء الع ــام.
وقع االردن عىل غالبية هذه القرارات واملعاهدات الدولية وصادق عليها كام هو موضح يف الجدول أدناه.
تاريخ التوقيع

االتفاقية

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة (سيداو)  3كانون األول 1980
 30متوز 1972
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
 13نيسان 1976
اتفاقية الحقـوق السياسية للمرأة
مل يصادق عليها األردن
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل كافة
أشكال التمييز ضد املرأة
 1متوز 1992
االتفاقية الخاصة بجنسية املرأة املتزوجة
2000
قرار  1325حول املرأة واألمن والسالم

تاريخ املصادقة
 1متوز 1992
 28أيار 1975

األردن واالتفاقيات الدولية الخاصة باملرأة

هن ــاك ايض ــا باإلضاف ــة اىل املس ــؤولية الوطني ــة باإليف ــاء بااللتزام ــات الدولي ــة الت ــي وقع ــت وصادق ــت عليه ــا اململك ــة،
مب ــادرات اقليمي ــة ش ــارك االردن فيه ــا بفاعلي ــة ،كله ــا تؤك ــد ع ــى رضورة اج ــراء كل م ــا يل ــزم لرف ــع الظل ــم ع ــن
النس ــاء وازال ــة كاف ــة العوائ ــق أم ــام مش ــاركتهن املجتمعي ــة العام ــة الفاعل ــة والعادل ــة .نش ــر يف ه ــذا الص ــدد اىل
م ــروع ق ــرار ح ــول خط ــة العم ــل االس ــراتيجية التنفيذي ــة “اجن ــدة تنمي ــة امل ــرأة يف املنطق ــة العربي ــة  ″ 2030املع ــد
مــن قبــل املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي وذلــك بالتحضــر للقمــة العربيــة يف دورتهــا الـــ  28يف عــام  .2017حيــث
كل ــف م ــروع الق ــرار األمان ــة العام ــة لجامع ــة ال ــدول العربي ــة ،مبتابع ــة تنفي ــذ إع ــان القاه ــرة و” اجن ــدة تنمي ــة
امل ــرأة  ،2030″وطالب ــت األمان ــة العام ــة ،بع ــرض تقري ــر دوري ع ــى القم ــة العربي ــة م ــرة كل  5اع ــوام ي ــرز م ــدى
التق ــدم املح ــرز يف مج ــال دع ــم مش ــاركة امل ــرأة السياس ــية واج ــراءات التص ــدي ألش ــكال العن ــف والتميي ــز امل ــارس
ضده ــا ه ــذا اإلط ــار. 31
]UN Secretary-General (UNSG), Women, Peace and Security, 2002, available at: https://www.refworld.org/docid/4a54bc0f19.html [accessed 21 February 2021 29
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 31رمضان .هناء ( .)2017قمة ّ
عمان تعتمد مشروع قرار حول إعالن القاهرة للمرأة العربية وخطة عمل أجندة تنمية املرأة  – 2030جمعية معهد تضامن النساء األردنيSigi-Jordan.Org. https:// .
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اإلطار الترشيعي الوطني
تتضم ــن النص ــوص الترشيعي ــة األردني ــة التزام ــا عام ــا واعرتاف ــا بحق ــوق النس ــاء السياس ــية وأن كان ذل ــك يظه ــر
بتفــاوت بــن الوثائــق الرئيســية الناظمــة للقانــون والسياســة العامــة يف البــاد .ولعــل اإلطــار األهــم لضــان حقــوق
النس ــاء السياس ــية وحاميته ــن م ــن العن ــف ه ــو الدس ــتور .فين ــص الدس ــتور االردين املع ــدل لع ــام  2021يف عن ــوان
الفص ــل الث ــاين م ــن مادت ــه االوىل ع ــى اع ــراف بحق ــوق النس ــاء املس ــاوية لحق ــوق الرج ــال ومس ــاواة ايض ــا يف
الواجب ــات ،حي ــث أن العن ــوان يحم ــل عب ــارة "حق ــوق األردني ــن واالردني ــات وواجباته ــم " ،وذل ــك اث ــر تعدي ــل واف ــق
علي ــه مجلس ــا الت ــواب واالعي ــان أض ــاف عب ــارة (واألردني ــات) بع ــد كلم ــة (األردني ــن)  .32وه ــذا التعدي ــل ع ــى رمزيت ــه
يش ــكل نقل ــة نوعي ــة يف تعاط ــي الدس ــتور م ــع موض ــوع املس ــاواة ب ــن النس ــاء والرج ــال يف اململك ــة وسيش ــكل حج ــر
أس ــاس تبن ــى علي ــه مطالب ــات قادم ــة باملس ــاواة ومحارب ــة والتميي ــز يف القان ــون والسياس ــة العام ــة .ك ــا أضاف ــت
التعديـــات األخـــرة املســـتندة اىل توصيـــات اللجنـــة امللكيـــة لتحديـــث املنظومـــة السياســـية واملشـــار اليهـــا ســـابقا،
الفق ــرة ( )6إىل امل ــادة السادس ــة م ــن الدس ــتور وبالن ــص الت ــايل" :تكف ــل الدول ــة متك ــن امل ــرأة ودعمه ــا للقي ــام
ب ــدور فاع ــل يف بن ــاء املجتم ــع مب ــا يضم ــن تكاف ــؤ الف ــرص ع ــى أس ــاس الع ــدل واإلنص ــاف وحاميته ــا م ــن جمي ــع
أش ــكال العن ــف والتميي ــز" .33وه ــذا التعدي ــل مه ــم ألن ــه يؤس ــس وع ــى مس ــتوى الدس ــتور اط ــارا س ــيحمي النس ــاء م ــن
العن ــف والس ــيام بش ــكله الس ــيايس في ــا ل ــو عرف ــه القان ــون املنبث ــق ع ــن الدس ــتور به ــذا الش ــكل .وبرغ ــم التعدي ــات
اإليجابي ــة ه ــذه اال أن لغ ــة الدس ــتور الت ــزال يف عمومه ــا ويف بقي ــة األج ــزاء املش ــكلة ل ــه لغ ــة تتب ــع ضامئ ــر املذك ــر.
وتع ــي الحرك ــة النس ــوية يف األردن أن تعزي ــز وض ــع امل ــرأة ال يتوق ــف ع ــى ضم ــر ،أال أن لغ ــة الدس ــتور بوصفه ــا
لغ ــة قانوني ــة أص ــا ،الب ــد له ــا م ــن ان تك ــون واضح ــة ودقيق ــة تعك ــس نظ ــرة وخطاب ــا متس ــاويني ل ــكل املواطن ــن
ب ــدون اس ــتثناء.
ك ــا تن ــص تعدي ــات  2021ع ــى قان ــون االنتخ ــاب ال ــذي اخ ــذ بع ــن االعتب ــار توصي ــات اللجن ــة امللكي ــة لتحدي ــث
املنظوم ــة السياس ــية ع ــى إج ــراءات متيي ــز إيجابي ــة تضمن ــت تخصي ــص مقاع ــد للنس ــاء يف الدوائ ــر املختلف ــة املحلي ــة
منه ــا والوطني ــة وحس ــب القان ــون .اذ تن ــص التعدي ــات يفامل ــادة  8م ــن القان ــون ع ــى تقس ــيم اململك ــة إىل مث ــاين
ويخص ــص له ــا جميع ــا ()138
ع ــرة دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة ودائ ــرة انتخابي ــة عام ــة واح ــدة ع ــى مس ــتوى اململك ــة،
ّ
مقعــدـ وذلــك حســب الفقــرة أ  ،بحيــث يخصــص للدوائــر االنتخابيــة املحليــة وف ًقــا لنظــام القامئــة النســبية املفتوحــة
( )97مقعــ ًدا ،متن ــح النس ــاء منه ــا وبتف ــاوت حس ــب مقاع ــد املحافظ ــات املختلف ــة م ــا مجموع ــه  18مقع ــدا وبنس ــبة
مقدراه ــا  %18.5م ــن مجم ــوع املقاع ــد ع ــى ه ــذا املس ــتوى وحس ــب التقس ــيم الت ــايل:
ويخص ــص له ــا ع ــرون مقع ــدا ضم ــن ث ــاث دوائ ــر انتخابي ــة محلي ــة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا
ـان،
ّ
"العاصم ــة ع ـ ّ
مقع ــد للم ــرأة يف كل دائ ــرة انتخابي ــة وع ــى مس ــتوى املحافظ ــة مقع ــد للرشك ــس والشيش ــان ومقع ــد للمس ــيحيني.
ويخصـــص لهـــا خمســـة عـــر مقعـــ ًدا ضمـــن دائرتـــن انتخابيتـــن محليتـــن ،عـــى أن يكـــون
محافظـــة إربـــد،
ّ
م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة يف كل دائ ــرة انتخابي ــة ومقع ــد ع ــى مس ــتوى املحافظ ــة للمس ــيحيني.محافظ ــة البلق ــاء،
ويخص ــص له ــا مثاني ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة
ّ
ويخص ــص له ــا مثاني ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى
ومقع ــد للمس ــيحيني .محافظ ــة الك ــرك،
ّ
ويخص ــص له ــا أربع ــة مقاع ــد ضم ــن
أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة ومقع ــد للمس ــيحيني .محافظ ــة مع ــان،
ّ
ويخص ــص له ــا ع ــرة
دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة .محافظ ــة الزرق ــاء،
ّ
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مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة ومقع ــد للرشك ــس والشيش ــان
ويخص ــص له ــا أربع ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى
ومقع ــد للمس ــيحيني .محافظ ــة املف ــرق،
ّ
ويخص ــص له ــا أربع ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة
أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة .محافظ ــة الطفيل ــة،
ّ
ويخص ــص له ــا أربع ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة
واح ــدة،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة .محافظ ــة مأدب ــا،
ّ
ويخص ــص
انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة ومقع ــد للمس ــيحيني .محافظ ـة ج ــرش،
ّ
له ــا أربع ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة .محافظ ــة
ويخص ــص له ــا أربع ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة
عجل ــون،
ّ
ويخص ــص له ــا ثالث ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى أن
ومقع ــد للمس ــيحيني .محافظ ـ ة العقب ــة،
ّ
ويخص ــص له ــا ثالث ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة
يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة .دائ ــرة ب ــدو الش ــال،
ّ
ويخص ــص له ــا ثالث ــة مقاع ــد ضم ــن دائ ــرة
واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة .دائ ــرة ب ــدو الوس ــط،
ّ
ويخص ــص له ــا ثالث ــة مقاع ــد
انتخابي ــة واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة .دائ ــرة ب ــدو الجن ــوب،
ّ
34
ضم ــن دائ ــرة انتخابي ــة محلي ــة واح ــدة ،ع ــى أن يك ــون م ــن بينه ــا مقع ــد للم ــرأة".
ك ــا أش ــار القان ــون اىل إمكاني ــة أخ ــرى لتعزي ــز متثي ــل النس ــاء الس ــيايس وذل ــك ع ــى مس ــتوى الدائ ــرة االنتخابي ــة
"يخص ــص للدائ ــرة االنتخابي ــة العام ــة وف ًق ــا لنظ ــام
الوطني ــة العام ــة بحي ــث تن ــص الفق ــرة ج م ــن امل ــادة  8ع ــى أن:
ّ
القامئ ــة النس ــبية املغلق ــة ( )41مقعــ ًدا م ــن املقاع ــد املش ــار إليه ــا يف الفق ــرة (أ) م ــن ه ــذه امل ــادة تشــكّل بقوائ ــم
حزبي ــة وف ًق ــا مل ــا ي ــي 1- -:وج ــود ام ــرأة واح ــدة ع ــى األق ــل ضم ــن املرتش ــحني الثالث ــة األوائ ــل ،وكذل ــك ضم ــن
املرتش ــحني الثالث ــة التال ــن 35".وتضي ــف الفق ــرة ب م ــن امل ــادة التاس ــعة رشط ــا ع ــى الكوت ــا النس ــائية وذل ــك م ــن
املخصص ــة للنس ــاء أو للمس ــيحيني أو للرشك ــس والشيش ــان يف الدوائ ــر
خ ــال الن ــص ع ــى "املرتش ــحني ع ــى املقاع ــد
ّ
االنتخابي ــة املحلي ــة اختي ــار مس ــار الكوت ــا أو مس ــار التناف ــس الح ــر ،وال يُعت ــر الفائ ــز ع ــن طري ــق التناف ــس الح ــر
املخص ــص للمرتش ــحني ع ــى ه ــذه املقاع ــد ،ويت ــم م ــلء مقع ــد الكوت ــا م ــن املرتش ــحني الذي ــن
ضم ــن الحــ ّد األدىن
ّ
36
ترش ــحوا وف ًق ــا ملس ــار الكوت ــا فق ــط".
مــا يعنــي ان فــرص النســاء يف متثيــل أوســع قــد باتــت ممكنــة عــى نطــاق أوســع مــا مكنتــه قوانــن االنتخابــات
الســابقة واجتهــادات الكوتــا التــي تضمنتهــا.
أم ــا ع ــى مس ــتوى االط ــر القانوني ــة الناظم ــة للعم ــل الح ــزيب فق ــد ش ــكلت ع ــودة الحي ــاة الحزبي ــة ع ــام ،1992
فرصــة أمــام تدعيــم مشــاركة املــرأة عــى هــذا املســتوى .فأشــار قانــون األحــزاب السياســية املعــدل لعــام  2021يف
مادت ــه الخامس ــة فق ــرة أ اىل املس ــاواة ع ــى أس ــاس املواطن ــة في ــا يخ ــص تأس ــيس األح ــزاب واالنض ــام الي ــه بحي ــث
نص ــت الفق ــرة ع ــى أن" :ي ْؤ ّس ــس الح ــزب ع ــى أس ــاس املواطن ــة واملس ــاواة ب ــن األردني ــن ،وااللت ــزام بالدميقراطي ــة
واح ــرام التعددي ــة السياس ــية ".ع ــززت فك ــرة املس ــاواة يف الفق ــرة ب م ــن ذات القان ــون بحي ــث رشع القان ــون لع ــدم
ج ــواز تأس ــيس الح ــزب "ع ــى أس ــس ديني ــة أو طائفي ــة أو عرقي ــة أو فئوي ــة ،وال ع ــى أس ــاس التفرق ــة بس ــبب الجن ــس
أو األص ــل 37".ك ــا رشط القان ــون يف امل ــادة رق ــم  10من ــه ع ــى "أن ال تق ــل نس ــبة امل ــرأة ع ــن  %20م ــن ع ــدد
38
املؤسس ــن".
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وبالنظ ــر لقان ــون البلدي ــات ،39فهن ــاك مادت ــان رئيس ــيتان تتضمن ــان دور النس ــاء يف البلدي ــات ،فتن ــص امل ــادة -33أ
ع ــى أن ــه "يخص ــص للنس ــاء مقع ــد واح ــد لعضوي ــة املجل ــس املح ــي م ــن املقاع ــد املق ــررة ويت ــم اش ــغاله م ــن قب ــل
املرش ــحة الت ــي حصل ــت ع ــى أع ــى األص ــوات بالنس ــبة لع ــدد املقرتع ــن ومل يحالفه ــا الح ــظ بالتناف ــس املب ــارش م ــع
باق ــي املرش ــحني ".وتن ــص الفق ــرة ب 1-م ــن نف ــس امل ــادة ع ــى تخصي ــص نس ــبة ال تق ــل ع ــن  ٪25م ــن ع ــدد أعض ــاء
املجل ــس للنس ــاء "إلش ــغالها م ــن ب ــن النس ــاء األعض ــاء يف املجال ــس املحلي ــة التابع ــة للمجل ــس والحاص ــات ع ــى
أع ــى األص ــوات بالنس ــبة لع ــدد املقرتع ــن ضم ــن مجالس ــهن املحلي ــة ".وتضي ــف الفق ــرة الثاني ــة م ــن نف ــس امل ــادة
(م ــادة  38ب )2-ع ــى أن ــه يف ح ــال مل تك ــن منطق ــة البلدي ــة مقس ــمة إىل مجال ــس محلي ــة "فإن ــه يخص ــص للنس ــاء
لعضوي ــة املجل ــس نس ــبة ال تق ــل ع ــن ( )٪25م ــن ع ــدد أعض ــاء املجل ــس إلش ــغالها م ــن قب ــل النس ــاء الل ــوايت حصل ــن
ع ــى أع ــى األص ــوات ومل يحالفه ــن الح ــظ بالتناف ــس املب ــارش م ــع باق ــي املرش ــحني ".وك ــا تش ــر امل ــادة -68ج-أ
ع ــى أن ــه يف ح ــال ش ــغرت عضوي ــة املجل ــس املح ــي أي م ــن النس ــاء "فتح ــل محله ــا املرش ــحة غ ــر الفائ ــزة والت ــي
نال ــت أع ــى ع ــدد م ــن األص ــوات بالنس ــبة لع ــدد املقرتع ــن ضم ــن املجل ــس املح ــي إذا كان ــت ال ت ــزال محتفظ ــة
ب ــروط الرتش ــح وإال فالت ــي تليه ــا".
كن ــا ين ــص قان ــون اإلدارة املحلي ــة رق ــم  22لس ــنة  2021ع ــى كوت ــا نس ــائية ح ــددت ب  %25م ــن مقاع ــد مجل ــس
املحافظ ــة ،بحي ــث تش ــغلها املرش ــحات مم ــن حصل ــن ع ــى أع ــى األص ــوات يف الدائ ــرة الت ــي ترش ــحن له ــا ومل يحق ــق
له ــن ع ــدد األص ــوات الف ــوز ع ــن طري ــق التناف ــس الح ــر . 40ومن ــح القان ــون يف امل ــادة  3فق ــرة د الوزي ــر صالحي ــات
تعي ــن نس ــاء مس ــجالت ضم ــن قائ ــم الناخب ــن يف ح ــال مل تص ــل نس ــبة املرش ــحات م ــن غ ــر الفائ ــزات نس ــبة ال
 %25الت ــي تحدده ــا القان ــون يف الفق ــرة ج م ــن ذات امل ــادة.
نس ــتنتج م ــا س ــبق ،أن األردن ي ــدرك متام ــا أهمي ــة إرشاك امل ــرأة يف عملي ــة صن ــع الق ــرار ويس ــعى نح ــو متكينه ــا.
ولك ــن وبرغ ــم ه ــذه الجه ــود لتعزي ــز متثي ــل ومش ــاركة امل ــرأة سياس ــيا اال ان االردن الي ــزال يفتق ــر اىل قوان ــن واط ــر
تحم ــي امل ــرأة يف ح ــال ت ــم التميي ــز ضده ــا .فاالط ــار الوطن ــي للحامي ــة م ــن العن ــف متخص ــص بالعن ــف داخ ــل
اط ــار االرسة فق ــط و ال يلتف ــت للعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس وال يوج ــه الحكوم ــة اىل ايج ــاد
اط ــر مؤسس ــية تس ــائل وتحاس ــب م ــن مي ــارس العن ــف بش ــكله الس ــيايس ض ــد النس ــاء.
يرافــق غيــاب اطــر املســاءلة القانونيــة والحاميــة ايضــا وجــود نصــوص قــد تهــدد السياســيات والناشــطات ومتتعهــن
بح ــق حري ــة التعب ــر ع ــن ال ــرأي يف العل ــن .فالج ــدل ال ــذي راف ــق م ــروع قان ــون مكافح ــة الجرائ ــم االلكرتوني ــة
أواخ ــر ع ــام  2018وبداي ــة  ،2019وال ــذي ت ــم س ــحبه بع ــد احتجاج ــات ش ــعبية واس ــعة يف  ،412019يع ــد م ــؤرشا مه ــا
لحاج ــة االردن اىل إط ــار قان ــوين يف ــرق بدق ــة ب ــن التعب ــر الح ــر ع ــن ال ــرأي وب ــن االس ــتغالل ال ــيء له ــذا الح ــق
يف اش ــاعة اخب ــار كاذب ــة وخط ــاب كراهي ــة بش ــكل ع ــام وتنم ــر ض ــد النس ــاء بش ــكل مح ــدد .فالب ــد للقان ــون م ــن
يف ــرق ب ــن "ح ــق نق ــد الش ــخصية العام ــة" و ب ــن "اغتي ــال الش ــخصية" و "ال ــذم والق ــدح والتحق ــر".
التدابري االحرتازية املقرتحة
قامــت املنظــات واملؤسســات الدوليــة بالتعــاون القــراح عــدة إجــراءات وبرامــج مــن شــأنها متكــن املــرأة سياســيا،
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رضورة إدراج حامي ــة امل ــرأة م ــن العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ع ــى اللوائ ــح الداخلي ــة للربمل ــان
وقواع ــد الس ــلوك ويف ج ــداول أع ــال لج ــان الس ــلوك الربملاني ــة؛
رضورة العمــل عــى كســب التأييــد مــن الربملــان واألحــزاب والرجــال والنســاء واإلعــام مــن أجــل حاميــة املــرأة مــن
العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس والتأكي ــد ع ــى دور امل ــرأة الفاع ــل يف السياس ــة ،وبن ــاء ثقاف ــة
سياس ــية صديق ــة للم ــرأة؛
رضورة بن ــاء آلي ــات داعم ــة مث ــل :االنت ــاء إىل األح ــزاب والكت ــل السياس ــية داخ ــل الربمل ــان ،وتحدي ــد وإيج ــاد آلي ــات
ذات مصداقي ــة داخ ــل الربمل ــان يس ــهل الوص ــول إليه ــا م ــن قب ــل األف ــراد لتقدي ــم ش ــكاوى والتحقي ــق فيه ــا بش ــكل
محاي ــد؛
توف ــر خدم ــات املس ــاعدة القانوني ــة وتس ــهيل س ــبل الوص ــول للعدال ــة ،وإيج ــاد سياس ــة حساس ــة للن ــوع االجتامع ــي
داخ ــل املجال ــس املنتخب ــة ،ث ــم تدري ــب وتوعي ــة الربملاني ــن واملوظف ــن ع ــى التعام ــل م ــع ه ــذه السياس ــات؛
املراجع ــة الدوري ــة واملس ــتمرة للمناه ــج املدرس ــية لرتس ــيخ مفاهي ــم حق ــوق اإلنس ــان وحق ــوق امل ــرأة مب ــا يضم ــن
إنش ــاء أجي ــال تتبن ــى مفاهي ــم املس ــاواة ب ــن الجنس ــن يف املجتم ــع ومش ــاركة الجمي ــع يف اتخ ــاذ الق ــرار؛
يقي ــم برنام ــج  WPPRIم ــن خ ــال م ــؤرش مخاط ــر املش ــاركة السياس ــية للم ــرأة الجدي ــد الخط ــر املرتت ــب ع ــى أن
تك ــون امل ــرأة ناش ــطة سياس ــياً يف  172دول ــة ح ــول الع ــامل .ويعتم ــد امل ــؤرش ع ــى قي ــاس مس ــتوى املش ــاركة السياس ــية
للم ــرأة ع ــى املس ــتوى الوطن ــي وقي ــاس حال ــة الدميقراطي ــة يف كل دول ــة وقي ــاس احت ــال العن ــف ال ــذي تواجه ــه
النس ــاء يف ه ــذا البل ــد.
وق ــد ق ــام املعه ــد الدميقراط ــي الوطن ــي بإط ــاق مب ــادرة يف ع ــام  2016بعن ــوان( :ليس ــت التكلف ــة) لتس ــليط الض ــوء
ع ــى أهمي ــة القض ــاء ع ــى العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس  ،وق ــام املعه ــد أيض ـاً بإط ــاق تطبي ــق
يحم ــل عن ــوان (فك ــري  )10وه ــي أداة طوره ــا املعه ــد الدميقراط ــي الوطن ــي لتخطي ــط الس ــامة م ــن قب ــل النس ــاء.
إذ توف ــر ه ــذه األداة للم ــرأة إرش ــادات ح ــول ط ــرق تعزي ــز أمنه ــا الش ــخيص  -باس ــتخدام الدرج ــات املجمع ــة م ــن
اس ــتبيان التقيي ــم ال ــذايت وحس ــاب املخاط ــر يف بلده ــن املأخ ــوذ م ــن م ــؤرش مخاط ــر املش ــاركة السياس ــية للم ــرأة
الجدي ــد.

خالصات البحث املكتبي
كشـــفت الدراســـات التـــي تـــم االطـــاع عليهـــا يف البحـــث املكتبـــي العديـــد مـــن تعريفـــات العنـــف ضـــد
امل ــراة يف املج ــال الس ــيايس ،وه ــي ع ــى اختالفه ــا تتف ــق أن "العن ــف ض ــد امل ــرأة يف السياس ــة" مفه ــوم مرك ــب فه ــو
يش ــمل أوال :التخ ــاذل املؤس ــي والقان ــوين يف حامي ــة النس ــاء م ــن العن ــف والتنم ــر والتح ــرش والرتهي ــب أو العم ــل
ع ــى الوقاي ــة منه ــا ضم ــن اج ــراءات قانوني ــة أو مؤسس ــية ،و يع ــر ثاني ــا ع ــن :أي ــة أفع ــال وس ــلوكيات مب ــارشة
او غـــر مبـــارشة موجهـــة ضـــد النســـاء عـــى وجـــه التحديـــد وبســـبب نوعهـــن االجتامعـــي بهـــدف ردعهـــن عـــن
مامرس ــة السياس ــة كلي ــا او الح ــد م ــن قدرته ــن ع ــى مامرس ــتها باس ــتقاللية ،ومعاقبته ــن ع ــن طري ــق الفع ــل العني ــف
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
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أو الضغ ــط او التهدي ــد أو التنم ــر لدفعه ــن نح ــو التنح ــي كمرش ــحات أو االس ــتقالة ،او تغي ــر قراراته ــن السياس ــية
باالنتخـــاب أو بالرتشـــيح ،أو بالرتاجـــع عـــن أبـــداء الـــرأي يف الشـــؤون العامـــة وذات الصل ــة مبوقعهـــن ،أو تغي ــر
الق ــرارات السياس ــية الت ــي يتطلبه ــا موقعه ــن الس ــيايس" .
هــذا املفهــوم يــرى ان العنــف ضــد النســاء يف االطــار الســيايس يــأيت عــى شــكل افعــال مبــارشة (كالقتــل والتهديــد
أو التح ــرش) ،وق ــد يك ــون احيان ــا ع ــى ش ــكل غي ــاب للفع ــل (كالتخ ــاذل يف تقدي ــم الحامي ــة ،أو غي ــاب التدخ ــل
م ــن خ ــال اج ــراءات بنيوي ــة أو قانوني ــة وقائي ــة) ،وأن ل ــه بع ــد هي ــكيل مؤس ــي ،مبعن ــى ان ــه يلتف ــت اىل العن ــف
املؤس ــي والقان ــوين الراس ــخ يف بني ــة مؤسس ــات الدول ــة ،وبع ــد آخ ــر س ــلويك ف ــردي او جامع ــي يع ــر عن ــه م ــن
خــال االيــذاء أو التهديــد أو التحــرش أو القتــل ،وأشــارت نتائــج البحــث املكتبــي اىل أن اهتاممــا عامليــا قــد بــدأ يف
التبل ــور يف العرشي ــن س ــنة املاضي ــة ج ــاء ع ــى ش ــكل بح ــوث ودراس ــات وقف ــت ع ــى حج ــم الظاه ــرة املتزاي ــد م ــا
يس ــتدعي القل ــق والتح ــرك ضم ــن اج ــراءات عقابي ــة رادع ــة واخ ــرى احرتازي ــة متن ــع وقوع ــه اص ــا ،وثالث ــة عالجي ــة
تعال ــج ابع ــاد تأث ــر العن ــف املوج ــه ض ــد السياس ــيات بش ــكله النف ــي واالقتص ــادي.
اختت ــم ه ــذا الج ــزء م ــن ه ــذه الدراس ــة باس ــتطالع اه ــم التداب ــر الت ــي ت ــم تبنيه ــا ح ــول الع ــامل للح ــد م ــن ه ــذه
الظاه ــرة ج ــاءت ع ــى ش ــكل قوان ــن تع ــرف العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس وتجرم ــه وتح ــدد
االط ــار الترشيع ــي واملؤس ــي للح ــد من ــه ومعالجت ــه ،واج ــراءات ترف ــع الوع ــي بانتش ــار ه ــذه الظاه ــرة وتأثريه ــا
النف ــي والرتب ــوي ،واخ ــرى مس ــاندة للناجي ــات من ــه .ك ــا اش ــار البح ــث اىل اهمي ــة االج ــراءات املؤسس ــية كإيج ــاد
الي ــات للتبلي ــغ ع ــن العن ــف والتحقي ــق فيه ــا ومتابع ــة الح ــاالت املت ــررة من ــه وايج ــاد الحل ــول املناس ــبة .ك ــا أف ــادت
نتائ ــج البح ــث اهمي ــة دراس ــة ه ــذه الظاه ــرة محلي ــا وبش ــكل دوري ومعم ــق ،ورضورة ايج ــاد مقي ــاس ع ــام يضم ــن
قياس ــا دقيق ــا لحج ــم الظاه ــرة ويقي ــم وس ــائل ردعه ــا والح ــد منه ــا.
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الفصل الثالث:
نتائج البحث الكمي
يس ــتعرض ه ــذا الج ــزء م ــن الدراس ــة نتائ ــج البح ــث الكم ــي ،وينقس ــم اىل ع ــدة اج ــزاء ه ــي :م ــدى التع ــرض للعن ــف
يف املج ــال الس ــيايس وتوزع ــه حس ــب املوق ــع ال ــذي تش ــغله املس ــتجيبة واش ــكاله ،باإلضاف ــة اىل الكش ــف ع ــن مص ــدره
وم ــدى وش ــكل تأث ــره ع ــى مش ــاركة امل ــرأة السياس ــية وفاعلي ــة واس ــتقالل وأم ــن مش ــاركتها السياس ــية.
واقـــع العنـــف ضـــد النســـاء يف السياســـة
واشـــكاله وأثـــاره وأهـــم مامرســـيه
مـــدى التعـــرض للعنـــف يف املجـــال العـــام
والســـيايس وتوزيعـــه حســـب املوقـــع القيـــادي
للمســـتجيبات
تعرض ــت -وك ــا تظه ــر نتائ ــج البح ــث الكم ــي
املوضحـــة يف الشـــكل ( – )1اثنتـــن مـــن كل
ثـــاث سياســـيات ممـــن اســـتجنب للدراســـة
لهـــذا العنـــف أثنـــاء مشـــاركتهن يف الحيـــاة
السياســـية والعامـــة
وبنسبة بلغت .64.9%

/

شكل  :1توزيع املستجيبات حسب حالة تعرضهن العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس

وتع ــد ه ــذه النس ــبة والت ــي تع ــادل  185س ــيدة م ــن أص ــل  78سياس ــية اس ــتجنب للدراس ــة مرتفع ــة وم ــؤرشا مقلق ــا
ع ــى حج ــم انتش ــار ه ــذه الظاه ــرة ،وتأثريه ــا املحتم ــل ع ــى الس ــيدات الل ــوايت يش ــغلن مواق ــع تأث ــر س ــيايس أو
صناع ــة ق ــرار.
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التعرض للعنف حسب املنصب القيادي
أم ــا بالنس ــبة مل ــدى تع ــرض امل ــرأة للعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس حس ــب منصبه ــا بغ ــض
النظ ــر ع ــن توليه ــا ه ــذا املنص ــب حالي ــا أو يف الس ــابق
فق ــد تب ــن هن ــاك أن تباين ــا طفيف ــا ب ــن املس ــتجيبات م ــن حي ــث تعرضه ــن للعن ــف حس ــب املوق ــع الس ــيايس
ال ــذي يش ــغلنه وك ــا يش ــر الش ــكل رق ــم (.)2

)

(..

/

/

شكل رقم ( :)2حالة تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام والسيايس حسب املنصب /املوقع الحايل أو السابق

فتشـــر النتائـــج وحســـب الشـــكل ( )2اىل تصـــدر النســـاء املرشـــحات والـــايئ يشـــغلن مناصـــب منتخبـــة الئحـــة
املتعرض ــات للعن ــف تبع ــا للمنص ــب ،وبنس ــبة مقداره ــا  ،%72تاله ــن القيادي ــات يف القط ــاع الع ــام م ــن وزي ــرات
س ــابقات أو حالي ــات ،وبنس ــبة  ،%69في ــا أف ــادت  %68مم ــن يش ــغلن موقع ــا /منصب ــا يف القط ــاع التطوع ــي بأنه ــن
قــد تعرضــن للعنــف .هــذه النتائــج تؤكــد انتشــار العنــف والتعــرض لــه مــن قبــل القياديــات والناشــطات يف اململكــة.
التعرض للعنف حسب املوقع القيادي مفصال
وبدراسة واقع التعرض للعنف حسب املوقع القيادي بالتفصيل
تؤكــد النتائــج وكــا يوضــح الشــكل رقــم ( )3ان السياســيات والناشــطات يف املجــال العــام والســيايس يتعرضــن
للعن ــف بش ــكل متباي ــن بحس ــب املوق ــع ال ــذي يش ــغلنه حالي ــا أو ك ــن ق ــد ش ــغلنه يف الس ــابق .ويوض ــح الش ــكل أن
النس ــاء يتعرض ــن للعن ــف ع ــى املس ــتوى املح ــي (البلدي ــة
املحافظ ــة) بش ــكل اع ــى وت ــرة مقارن ــة م ــع النس ــاء ال ــايت يش ــغلن مواق ــع قيادي ــة ع ــى مس ــتوى القط ــاع
الع ــام والقط ــاع التطوع ــي وقط ــاع الس ــلطة التنفيذي ــة أي الحكوم ــة.
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شكل رقم ( :)3التعرض للعنف مفصال حسب املوقع القيادي الحايل او السابق للمستجيبات

فتش ــر نتائ ــج البح ــث وحس ــب الش ــكل اىل تع ــرض م ــا نس ــبته  %80م ــن النس ــاء االعض ــاء يف مجل ــس أمان ــة ع ــان
لش ــكل أو اخ ــر م ــن العن ــف ،تاله ــا م ــا نس ــبته  %75م ــن الس ــيدات االعض ــاء يف الربمل ــان ،و %73م ــن النس ــاء مم ــن
يش ــغلن موق ــع رئيس ــة أو عض ــوة يف جمعي ــة  ،و %70م ــن العض ــوات يف مجال ــس املحافظ ــات.
أم ــا ع ــى مس ــتوى املواق ــع السياس ــية العام ــة والحكومي ــة فتب ــن النتائ ــج وحس ــب الش ــكل تع ــرض م ــا نس ــبته %44
م ــن املس ــتجيبات مم ــن ش ــغلن أو يش ــغلن موق ــع وزي ــرة لش ــكل أو اخ ــر م ــن العن ــف ،وتع ــد ه ــذه الرشيح ــة االدىن
م ــن حي ــث نس ــب التع ــرض للعن ــف بالرغ ــم م ــن ارتفاعه ــا .ومبقارن ــه ه ــذه النس ــبة م ــع نس ــبة التع ــرض للعن ــف م ــن
قب ــل النس ــاء القيادي ــات يف القط ــاع الع ــام م ــن موظف ــات الفئ ــات العلي ــا أو االوىل فتش ــكل م ــن تعرض ــن للعن ــف م ــن
املس ــتيجبات مم ــن ش ــغلن او يش ــغلن ه ــذه املواق ــع م ــا نس ــبته .%67
ام ــا نس ــب التع ــرض للعن ــف م ــن قب ــل النس ــاء الناش ــطات يف االح ــزاب أو النقاب ــات املهني ــة فأظه ــرت النتائ ــج وك ــا
يوض ــح الش ــكل تع ــرض الحزبي ــات للعن ــف بوت ــرة اع ــى وبنس ــبة بلغ ــت  %69مقارن ــة م ــع  %61م ــن املس ــتجيبات
مم ــن ش ــغلن أو يش ــغلن مواق ــع يف النقاب ــات املهني ــة أو العاملي ــة.
واظهرت النتائج ايضا تعرض ما نسبته  %60من الناشطات يف القطاع الحقوقي واملدين.
م ــن امله ــم فه ــم ه ــذه النتائ ــج ع ــى انه ــا تقدي ــرات ش ــخصية ،وه ــي مهم ــة النه ــا تعك ــس م ــدى وع ــي النس ــاء
بالعن ــف الواق ــع عليه ــن .وم ــن الالف ــت يف ه ــذا الض ــوء ،اي اذا م ــا ت ــم اعتب ــار النس ــب انعكاس ــا لحج ــم الوع ــي
بالعن ــف بش ــكله الع ــام والس ــيايس ،م ــدى وع ــي النس ــاء ع ــى مس ــتوى املحافظ ــات والبلدي ــات بالعن ــف الواق ــع عليه ــن
وامل ــارس ضده ــن .ك ــا ان ه ــذه النتائ ــج تعت ــر مهم ــة النه ــا ق ــد تعك ــس ايض ــا مس ــاحة الراح ــة والألم ــان ل ــدى
السياس ــية والقيادي ــة بالحدي ــث ع ــن العن ــف ال ــذي يتعرض ــن ل ــه ،فحس ــب املوق ــع الس ــيايس تتباي ــن كلف ــة االع ــراف
بالتع ــرض للعن ــف وتختل ــف تبعاته ــا السياس ــية .وق ــد يك ــون التباي ــن ايض ــا انعاكس ــا لس ــيادة النم ــط الذك ــوري للقي ــادة
وهيمنت ــه يف مواق ــع قيادي ــة دون غريه ــا  ،فق ــد تعت ــر البع ــض أن تخصي ــص قضاي ــا النس ــاء وجعله ــا أولوي ــة عام ــة
ه ــي عالم ــة ضع ــف سياس ــية أو انه ــا مامرس ــة سياس ــية غ ــر مقبول ــة أو ذات أولوي ــة .وع ــى اي ــة حال ــة يتطل ــب
تفس ــر ه ــذا التباي ــن بحث ــا معمق ــا اضافي ــا للوق ــوف ع ــى اس ــباب التباي ــن الحقيق ــة وماهيته ــا م ــن حي ــث كونه ــا
تع ــر فع ــا ع ــن تباي ــن يف الوع ــي او تباي ــن يف الواق ــع الس ــيايس للنس ــاء حس ــب املوق ــع ال ــذي يش ــغلنه.
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أش ــكال العن ــف ال ــذي تعرض ــت ل ــه السياس ــيات وتوزيع ــه حس ــب املوق ــع الس ــيايس ال ــذي تش ــغله املس ــتجيبة،
واملحافظ ــة والف ــرة الزمني ــة للتع ــرض للعن ــف.
أم ــا بخص ــوص أش ــكال العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ال ــذي تعرض ــت ل ــه املس ــتجيبات
مم ــن أف ــدن بتعرضه ــن للعن ــف (أي  185س ــيدة م ــن مجم ــل املس ــتجيبات) ،فق ــد اظه ــرت البيان ــات بان ــه ايض ــا
منت ــوع .فبحس ــب الش ــكل رق ــم ( )3تعرض ــت املس ــتجيبات اىل عن ــف نف ــي ولفظ ــي وس ــيرباين وتنم ــر الك ــروين
وذل ــك حس ــب التوزي ــع املوض ــح يف الش ــكل الت ــايل:

شكل رقم ( :)4أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة يف الحياة العامة ( -السياسيات ممن تعرضن للعنف )=n 185

فيبـــن الشـــكل ( )4أن حـــوايل  % 90مـــن
املســـتجيبات قـــد تعرضـــن لإليـــذاء النفـــي،
و %69منهـــن قـــد تعرضـــن لإليـــذاء اللفظـــي،
و % 63منهـــن تعرضـــن للعنـــف الســـيرباين
والتنم ــر اإللك ــروين .واظه ــرت النتائ ــج أن أق ــل
أش ــكال العن ــف انتش ــارا ً حس ــب م ــا أف ــادت ب ــه
املســتجيبات قــد كان العنــف الجنــي أو التحــرش
والعن ــف الجس ــدي ،اذ بلغ ــت نس ــب التع ــرض ل ــه
 %17.5و ،%7.2عـــى التـــوايل ،وكـــا يوضـــح
الشـــكل (.)4
وبالنظـــر اىل مـــدى التعـــرض للعنـــف بحســـب
املحافظ ــة فق ــد اظه ــرت النتائ ــج وك ــا يوض ــح الش ــكل رق ــم ( )5أن انتش ــار العن ــف مل يس ــتنث اي ــة محافظ ــة وان كان
م ــدى انتش ــاره متفاوت ــا حس ــب املحافظ ــات ،وحس ــب ن ــوع العن ــف امل ــارس.
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شكل رقم ( :)5أشكال العنف الذي تتعرض له املرأة يف الحياة العامة حسب املحافظة

فك ــا يوض ــح الش ــكل ( )5فق ــد احتل ــت العاصم ــة ع ــان أع ــى النس ــب م ــن حي ــث انتش ــار العن ــف الجن ــي إذ اف ــادت
 %53م ــن املس ــتجيبات م ــن محافظ ــة العاصم ــة مم ــن تعرض ــن للعن ــف تعرضه ــن للعن ــف الجن ــي أو التح ــرش أو
االبت ــزاز ،تلته ــا ارب ــد ضم ــن ه ــذا الش ــكل م ــن العن ــف وبف ــرق شاس ــع ،حي ــث ان نس ــبة ش ــيوع ه ــذا العن ــف يف ارب ــد
وف ــق اف ــادات املس ــتجيبات ق ــد كان ــت  .%9واحتل ــت العاصم ــة املوق ــع االع ــى يف انتش ــار العن ــف الس ــيرباين والتنم ــر
االلك ــروين بنس ــبة بلغ ــت  %31م ــن مجم ــل االف ــادات ،واالي ــذاء النف ــي واملعن ــوي بنس ــبة بلغ ــت  %32م ــن مجم ــوع
املس ــتجيبات ،في ــا تس ــاوت نس ــب االش ــارة اىل العن ــف االقتص ــادي أو امل ــايل واالي ــذاء اللفظ ــي او التهدي ــد حي ــث
حص ــل كال الش ــكلني ع ــى نس ــبة  %28م ــن مجم ــوع املس ــتجيبات .وتص ــدرت إرب ــد قامئ ــة املحافظ ــات م ــن حي ــث
انتش ــار االي ــذاء الجس ــدي وبنس ــبة بلغ ــت  %23م ــن مجم ــوع املس ــتجيبات.
يقي ــس ه ــذا البع ــد م ــن الدراس ــة الف ــرات الزمني ــة املح ــددة الت ــى كان ــت فيه ــا املس ــتيجبات مم ــن تعرض ــن للعن ــف
أك ــر عرض ــة ل ــه .فيع ــرض الش ــكل رق ــم( )6توزي ــع املس ــتجيبات مم ــن تعرض ــن للعن ــف حس ــب ف ــرة التع ــرض.
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:
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شكل رقم ( :)6توزيع املستجيبات حسب الفرتة التي تعرضن خاللها للعنف يف الفضاء العام والسيايس

ويوضــح الشــكل ان  %57مــن املســتجيبات املتعرضــات للعنــف ممــن يشــغلن مواقــع صنــع قــرار يف القطــاع الحكومــي
والعم ــل الع ــام ك ــن ق ــد تعرض ــن للعن ــف خ ــال مامرس ــتهن املهني ــة وش ــغلهن للمنص ــب الع ــام .ك ــا اظه ــرت النتائ ــج
ان  %56منه ــن ق ــد تعرض ــن للعن ــف يف ف ــرة مح ــددة أي خ ــال ف ــرة ترش ــحهن وادارة حمالته ــن االنتخابي ــة مث ــا
40
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او خــال ابــداء آرائهــن يف محافــل أو اجتامعــات ،واكــدت  %14منهــن انهــن قــد تعرضــن للعنــف خــال الســنة.
 5-1-2وسائل مامرسة العنف ضد السياسيات وتوزيعها حسب املوقع السيايس للمستجيبة
يقي ــس ه ــذا البع ــد م ــن الدراس ــة الوس ــائل الت ــي اتبعه ــا املعنف ــون ض ــد السياس ــيات والفاع ــات يف العم ــل الع ــام.
ويبح ــث يف طبيع ــة ه ــذه الوس ــائل م ــن حي ــث كونه ــا وجاهي ــة أو الكرتوني ــة .نتائ ــج البح ــث ع ــى ه ــذا املس ــتوى
يوضحه ــا الش ــكل رق ــم (.)7

/

/

شكلرقم ( )7وسائل العنف املستخدمة ضد املرأة يف الحياة العامة

ويوضـــح الشـــكل أن العنـــف الســـيرباين قـــد كان اكـــر الوســـائل املســـتخدمة.
فأف ــادت  %55م ــن املس ــتجيبات ال ــايئ تعرض ــن للع ــف تعرضه ــن للعن ــف م ــن
خـــال وســـائل ســـيربانية .امـــا مـــن حيـــث وجاهيـــة ومبـــارشة العنـــف فقـــد
ع ــرت  %48.1م ــن املس ــتجيبات ع ــن تعرضه ــن للعن ــف بش ــكل وجاه ــي ولك ــن
غ ــر مب ــارش ،في ــا أف ــادت
 %43.8منهــن تعرضهــن للعنــف وجاهيــا .أمــا العنــف مــن خــال وســائل االعــام
فقد أفادت  %22من املستجيبات تعرضهن للعنف باستخدام هذه الوسيلة.
ويوض ــح الش ــكل رق ــم ( )8توزي ــع املس ــتجيبات حس ــب وس ــيلة تعرضه ــن للعن ــف
وتباي ــن ذل ــك حس ــب املوق ــع ال ــذي يش ــغلنه.
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شكل رقم ( :)8وسائل العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس حسب املنصب/املوقع الحايل أو السابق

ويبـــن الشـــكل اســـتهداف السياســـيات الـــايئ يشـــغلن مواقـــع منتخبـــة بالعنـــف مـــن خـــال وســـائل الكرتونيـــة
س ــيربانية وذل ــك بنس ــبة بلغ ــت  ،%62تلته ــن املس ــتجيبات مم ــن ش ــغلن موقع ــا يف القط ــاع التطوع ــي حي ــث كان ــت
النس ــبة  %51م ــن املس ــتجيبات مم ــن يش ــغلن ه ــذا الن ــوع م ــن املواق ــع .وتص ــدرت املس ــتجيبات مم ــن يش ــغلن موقع ــا
حكوميـــا أو عامـــا نســـب التعـــرض للعنـــف الوجاهـــي غـــر املبـــارش وبنســـبة بلغـــت  ،%47والعنـــف عـــر وســـائل
االع ــام وبنس ــبة .%37
مامرسو العنف ضد السياسيات ،وتوزيعهم تبعا للموقع السيايس للمستجيبة
ام ــا بالنس ــبة مل ــاريس العن ــف ض ــد السياس ــيات فق ــد اظه ــرت النتائ ــج وك ــا يوض ــح الش ــكل رق ــم ( )9تباي ــن
املامرســـن تبعـــا لتبايـــن املوقـــع الســـيايس .فتثبـــت النتائـــج املوضحـــة يف الشـــكل تعـــرض واحـــدة مـــن كل
مس ــتجيبتني للعن ــف م ــن قب ــل مناف ــس/ة سياس ــية ،وأن واح ــدة م ــن كل اربع ــة منه ــن تعرض ــن للعن ــف م ــن قب ــل
اش ــخاص ميثلون/ميثل ــن قواعده ــن االنتخابي ــة.
/
/

/
/
/

/
/
/

شكل ( )9مصدر العنف ضد املرأة يف الحياة العامة
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/

وك ــا يوض ــح الش ــكل كان ــت أع ــى نس ــبة مل ــاريس/ات العن ــف ض ــد
السياس ــيات كان ــت م ــن ذات الفئ ــة ،أي م ــن قب ــل مناف ــس أو منافس ــة
يف االنتخابــات وبنســبة بلغــت  ،%51تالهــا االشــخاص ممــن ينتمــون/
ينتم ــن اىل مجموع ــات سياس ــية مخالف ــة لتوج ــه السياس ــية املتعرض ــة
للعنــف .وعــرت  %33مــن املســتجيبات تعرضهــن للعنــف الــذي مــورس
م ــن قب ــل اح ــد أف ــراد االرسة ،و  %30منه ــن تعرضه ــن للعن ــف م ــن
قبـــل شـــخص تربطهـــن بهـــم صلـــة قرابـــة أو معرفـــة .أمـــا العنـــف
املـــارس مـــن قبـــل القواعـــد االنتخابيـــة ضـــد املرشـــحات وممـــن
يش ــغلن مواق ــع منتخب ــة م ــن املس ــتجيبات فق ــد بلغ ــت  %25م ــن نس ــبة
املس ــتجيبات.
وبدراســـة نـــوع املامرســـن/ات للعنـــف حســـب املوقـــع اظهـــرت النتائـــج وكـــا يوضـــح الشـــكل رقـــم ( )10تصـــدر
السياســـيات ممـــن يشـــغلن مواقـــع منتخبـــة قوائـــم العنـــف تبعـــا لـــكل مصـــدر ومـــارس.
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شكل رقم ( :)10مصدر العنف ضد املرأة يف الحياة العامة حسب املوقع/املنصب الذي تشغله

فك ــا يوض ــح الش ــكل كان ــت السياس ــيات مم ــن يش ــغلن او ش ــغلن مواق ــع منتخب ــة اك ــر عرض ــة للعن ــف املن ــزيل
واملـــارس مـــن قبـــل احـــد أفـــراد االرسة ،فعـــرت  %88منهـــن عـــن أن االرسة واحـــد اعضائهـــا قـــد كانـــوا هـــم
املامرســن للعنــف الــذي تعرضــن لــه ،فيــا أفــادت  %56منهــن تعرضهــن للعنــف مــن قبــل منافــس يف االنتخابــات.
وباملقارن ــة م ــع الفئ ــات االخ ــرى م ــن السياس ــيات ،فق ــد أف ــادت  %78م ــن املس ــتجيبات مم ــن يش ــغلن أو ش ــغلن
مواق ــع قيادي ــة يف القط ــاع الحكوم ــي او الع ــام تعرضه ــن للعن ــف االرسي ايض ــا ،و %39منه ــن تعرضه ــن للعن ــف
العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022
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م ــن قب ــل ش ــخص مخال ــف لتوجهه ــن الس ــيايس .أم ــا املص ــدر االع ــى للعن ــف ب ــن م ــن يش ــغلن مواق ــع قيادي ــة
يف القط ــاع التطوع ــي فق ــد كان ايض ــا م ــن داخ ــل االرسة وبنس ــبة بلغ ــت  ،%61تاله ــا املعنف ــون مم ــن ينتم ــون اىل
توجه ــات سياس ــية مخالف ــة للمس ــتجيبة وبنس ــبة بلغ ــت .%31

 2-2اآلثار املرتتبة عىل العنف
اس ــتطلعت الدراس ــة ع ــى ه ــذا املس ــتوى م ــدى تأث ــر العن ــف ال ــذي واجهت ــه السياس ــيات املس ــتهدفات م ــن ه ــذه
الدراس ــة وش ــكل ه ــذا التأث ــر ،وذل ــك ك ــا يوض ــح الش ــكل (.)11
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فق ــد أظه ــرت النتائ ــج أن  %92م ــن املس ــتجيبات أك ــدن تأث ــر العن ــف ال ــذي تعرض ــن ل ــه ع ــى صحته ــن النفس ــية
بدرج ــة كب ــرة أو متوس ــطة ،بين ــا أش ــار %79م ــن املس ــتجيبات أن ــه أث ــر ع ــى عالقاته ــا املجتمعي ــة ،و %75م ــن
املس ــتجيبات أك ــدن أن العن ــف أث ــر س ــلباً ع ــى "القضي ــة الت ــي أعم ــل م ــن أجله ــا" .وأك ــدت أخري ــات أن ــه أث ــر ع ــى
الحري ــة الش ــخصية بنس ــبة .%70
ويف الجان ــب املقاب ــل ،تق ــل ح ــدة التأث ــر الس ــلبي للعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس عن ــد الحدي ــث
عــن الصحــة الجســدية للمــرأة وأدائهــا يف العمــل وعالقتهــا األرسيــة ،حيــث يُالحــظ أن هنــاك فئــة مــن املســتجيبات
أكـــدن أن العنـــف مل يؤثـــر إطالقـــاً عـــى الصحـــة الجســـدية وبنســـبة بلغـــت  ،%31وال عـــى عالقاتهـــن األرسيـــة
وحريته ــن الش ــخصية وبنس ــبة  %28ل ــكل منه ــا.
الوسائل املتبعة يف التبليغ والتحرك ضد العنف
يس ــتعرض الش ــكل رق ــم ( )12مختل ــف الوس ــائل الت ــي اتبعته ــا السياس ــيات يف التبلي ــغ ض ــد العن ــف ومواجهت ــه،
حيــث تؤكــد النتائــج تــردد السياســيات يف التبليــغ عــن حــوادث العنــف التــي تعرضــن لهــا ،ولجوئهــن لوســائل
غ ــر رس ــمية أو مؤسس ــية يف الغال ــب ملعالج ــة املوق ــف.
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شكلرقم ( :)12الوسائل املتبعة يف التبليغ والتحرك ضد العنف

فتفضـــل املســـتجيبات -وكـــا يوضـــح الشـــكل -اللجـــوء
اىل محيطهـــن القريـــب مـــن أفـــراد االرسة أواالقـــارب
واملع ــارف ،ع ــى اللج ــوء اىل الجه ــات املختص ــة والرس ــمية
والرقابي ــة ،حي ــث أش ــارت  %44.4م ــن املس ــتجيبات أنه ــن
ق ــد لج ــأن اىل عائالته ــن ،ت ــى ذل ــك اللج ــوء لألصدق ــاء
( )%31ثـــم العشـــرة ( .)%28بينـــا أشـــار  %16فقـــط
م ــن املس ــتجيبات أنه ــن ق ــد لج ــأن اىل الرشط ــة و%12
فق ــط اىل القض ــاء و %4فق ــط اىل وح ــدات الرقاب ــة يف
املؤسس ــات س ــواء يف القط ــاع الع ــام أو الخ ــاص.
قـــد يســـاعدنا يف فهـــم هـــذا الواقـــع مقارنـــة نتائـــج دراســـتنا مـــع نتائـــج دراســـة شـــبكة الربملانيـــات العربيـــات
للمســـاواة "رائـــدات" يف عـــام  ،2019حيـــث أشـــارت  %77.8مـــن املســـتجيبات لتلـــك الدراســـة إىل أنهـــن قدمـــن
شــكاوى /بالغــات ،أســفرت  %28.7منهــا فقــط عــن نتائــج مــا .االمــر الــذي يدلــل عــى أنــه وبالرغــم مــن اســتعداد
العدي ــد م ــن املس ــتجيبات لتقدي ــم ش ــكاوى ح ــال تعرضه ــن للعن ــف ،اال ان غالبي ــة الش ــكاوى الت ــي تقدم ــن به ــا مل
تل ــق االهت ــام ال ــكايف او املطل ــوب ومل تنت ــه إىل إغ ــاق أو إرض ــاء .ي ــؤدي ه ــذا الوض ــع اىل ترس ــيخ قناع ــة ل ــدى
السياس ــيات ب ــأن املؤسس ــات القانوني ــة ق ــد ال تضم ــن للم ــرأة حقه ــا بش ــكل م ــريض يف مث ــل ه ــذه الح ــاالت ،م ــا
ي ــؤدي إىل تراج ــع نس ــبة اللج ــوء إىل ه ــذه الجه ــات عن ــد التع ــرض ألي ش ــكل م ــن أش ــكال العن ــف ض ــد النس ــاء يف
الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ولجوئه ــن لجه ــات كاالرسة أو العش ــرة كبدائ ــل.
وه ــذا م ــؤرش خط ــر ع ــى تراج ــع املؤسس ــية وانع ــدام الس ــبل الت ــي ترس ــخ حك ــم القان ــون ،وتجع ــل النس ــاء يعتم ــدن
وبش ــكل دائ ــم ع ــى اط ــر تقليدي ــة -ه ــي يف الغال ــب ذكوري ــة -لنرصته ــن واحق ــاق حقوقه ــن.
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ردود االفعال تجاه العنف
تتضـــح النتائـــج التـــي توصلنـــا اليهـــا بخصـــوص الـــردد يف اللجـــوء اىل القضـــاء مـــن خـــال قيـــاس ردود
االفع ــال العام ــة عن ــد السياس ــيات حي ــال تعرضه ــن للعن ــف .فتتبايـــن وك ــا يوض ــح الشـــكل رقـــم ( )13ردود
افع ــال السياس ــيات للعن ــف ال ــذي يتعرض ــن ل ــه ب ــن تجاه ــل ،ورد ومتابع ــة وتبلي ــغ قان ــوين .وتب ــن وك ــا ه ــو
موض ــح يف الش ــكل ()13أن النس ــاء الل ــوايت يتعرض ــن للعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس قل ــا
يق ــررن أخ ــذ أي ق ــرار نش ــط لالس ــتجابة للعن ــف ،ب ــل يلج ــأن يف الع ــادة إىل وس ــائل تكيفي ــة دفاعي ــة كاالبتع ــاد
متام ــا ع ــن الحي ــاة العام ــة .
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شكل رقم ( :)13آليات التكيف املتبعة بعد تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام والسيايس

فكـــا يظهـــر الشـــكل قـــررت الغالبيـــة العظمـــى مـــن
املس ــتجيبات يف البح ــث الكم ــي تجاه ــل العن ــف املوج ــه
ضده ــن
وبنس ــبة بلغ ــت ( ،)%68في ــا ق ــررت  %28منه ــن فق ــط
ال ــرد واملتابع ــة (كإص ــدار بيان ــات رس ــمية أو توضي ــح).
ومـــن الجديـــر ذكـــره أن نســـبة قليلـــة جـــدا مـــن
املس ــتجيبات ق ــد لج ــأن اىل أه ــل االختص ــاص النف ــي
أو القان ــوين ( .)%10وم ــن املقل ــق ج ــدا ،أيض ــا ،أن 15
 %م ــن املس ــتجيبات ق ــررن االنس ــحاب م ــن املش ــهد الع ــام (س ــواء جزئي ــا أو كلي ــا) ،في ــا ق ــرر  %4م ــن املس ــتجيبات
الغ ــاء صفحاته ــن ع ــى وس ــائل التواص ــل االجتامع ــي.
 3-2العنف غري املبارش ضد السياسيات :العنف ضد أرسة وأقارب السياسية
كش ــفت النتائ ــج أن العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس يف الحي ــاة العام ــة مل يقت ــر ع ــى امل ــرأة
ـس أقاربه ــا أيض ــا ،وك ــا يوض ــح ذل ــك الش ــكل (.)14
لوحده ــا ،ب ــل م ـ ّ
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شكل رقم ( :)14توزيع املستجيبات اللوايت تعرض أحد أقاربهن للعنف

فأش ــارت نتائ ــج البح ــث الكم ــي املوضح ــة يف الش ــكل أن  %28.4م ــن املس ــتجيبات أف ــدن ب ــأن أح ــد أقاربه ــن ق ــد
تعرض ــوا اىل ش ــكل م ــن أش ــكال العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس نتيج ــة صل ــة القراب ــة ،وه ــي
نس ــبة قريب ــة مقارن ــة م ــع نتائ ــج دراس ــة ش ــبكة الربملاني ــات العربي ــات للمس ــاواة "رائ ــدات" يف ع ــام  ،2019والت ــي
أشــارت بــأن نســبة تعــرض أي مــن أفــراد أرسة املســتجيبات إىل ضغوطــات مختلفــة نتيجــة العنــف قــد بلغــت %32.3
أما بخصوص اشكال العنف التي تعرض لها األقارب ،فهي ايضا متنوعة كام يوضح الشكل رقم (.)15
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شكل رقم ( :)15أشكال العنف الذي تعرض لها األقارب أو أحد أفراد أرسة املرأة ()n=81

إذ تب ــن وفق ــا للدراس ــة أن ( %70م ــن الـــ %28.4املذك ــورة أع ــاه) م ــن أق ــارب املس ــتجيبات يف البح ــث الكم ــي
قـــد تعرضـــوا لإليـــذاء النفـــي ،وتعـــرض  %68اىل اإليـــذاء اللفظـــي و %64للعنـــف الســـيرباين و %41إىل العنـــف
االقتص ــادي .ون ــرى بأن ــه ق ــد تع ــرض  %16م ــن األق ــارب للعن ــف الجن ــي وتع ــرض  %15إىل اإلي ــذاء الجس ــدي.
تدل ــل ه ــذه النتائ ــج ع ــى ش ــيوع ذات أن ــواع العن ــف ،وأن االق ــارب يتعرض ــون لنف ــس أن ــواع وأش ــكال العن ــف ال ــذي
تتع ــرض ل ــه السياس ــية والناش ــطة يف الحي ــاة العام ــة .وبش ــكل ع ــام ،يق ــرن تأث ــر العن ــف ع ــى األق ــارب بن ــواة
تعري ــف العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ض ــد امل ــرأة وال ــذي يس ــلط الض ــوء ع ــى جن ــس الش ــخص
املتع ــرض للعن ــف :امل ــرأة ،ويف ه ــذه الحال ــة ،تتع ــرض األق ــارب لتبع ــات العن ــف بس ــبب صل ــة القراب ــة م ــع امل ــرأة
العامل ــة – أو الت ــي ترغ ــب بالعم ــل – يف الحي ــاة السياس ــية.
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أم ــا م ــن حي ــث تأث ــر العن ــف ع ــى االق ــارب فه ــو وك ــا يوض ــح الش ــكل رق ــم ( )16يتش ــابه ايض ــا وبش ــكل ع ــام م ــع
تأث ــره ع ــى السياس ــية والناش ــطة ح ــن يتعرض ــن للعن ــف.
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شكل رقم ( :)16مدى التأثري السلبي للعنف عىل األقارب أو أحد أفراد األرسة من وجهة نظر املستجيبة عىل النواحي التالية

فأش ــد م ــدى لتأث ــر العن ــف ض ــد االق ــارب كان ع ــى القضي ــة الت ــي تعم ــل السياس ــيات ألجله ــا به ــف ثن ــي امل ــرأة ع ــن
تسيس ــيها أو العم ــل ألجله ــا ،وذل ــك بنس ــبة بلغ ــت  %28م ــن االس ــتجابات الت ــي وصف ــت تأث ــر العن ــف ع ــى القضي ــة
بأن ــه ق ــد وص ــل اىل درج ــة كب ــرة ج ــدا .وج ــاء التأث ــر النف ــي تالي ــا حي ــث أن اك ــر م ــن نص ــف املس ــتجيبات ق ــد
أك ــدن تأث ــر العن ــف ع ــى صحته ــن النفس ــية اىل درج ــة كب ــرة ( %25م ــن املس ــتجيبات) أو درج ــة كب ــرة ج ــدا
( )%27مــن املســتجيبات .أمــا اقــل تأثــر فقــد كان عــى الصحــة الجســدية أذ اشــارت  %28مــن املســتجيبات بتأثــره
ن بتأث ــر العن ــف ع ــى صحته ــن الجس ــدية اىل درج ــة كب ــرة
بش ــكل كب ــر أو كب ــر ج ــدا (بجم ــع نس ــبة م ــن أج ـ ّ
( )%12ومـــن أجـــن بتأثـــره اىل درجـــة كبـــرة جـــدا ( ،))%16مقابـــل  %40ممـــن أرشن اىل تأثـــره الضعيـــف أو
الضعي ــف ج ــدا (بجم ــع نس ــب م ــن أج ــن بأن ــه ق ــد اث ــر اىل درج ــة قليل ــة ج ــدا ( ،)%10أو مل يؤث ــر ع ــى االط ــاق
بنس ــبة .)%30
ويق ــدم الش ــكل رق ــم ( )17آلي ــات التح ــرك والتبلي ــغ ض ــد العن ــف والت ــي اتبعه ــا األق ــارب أو أح ــد أف ــراد األرسة نتيج ــة
تعرضه ــم للعن ــف.
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فق ــد تب ــن وبش ــكل ع ــام أيض ــا أن األق ــارب ق ــد فضل ــوا اللج ــوء اىل محيطه ــم العائ ــي والعش ــائري ع ــى اللج ــوء
اىل الجه ــات املختص ــة والرس ــمية والرقابي ــة ،وه ــو م ــا يتطاب ــق م ــع النه ــج ال ــذي اتبعت ــه املس ــتجيبات ذاته ــن .وبش ــكل
دقي ــق ،فق ــد أش ــار  %49م ــن املس ــتجيبات اىل أن أقاربه ــن ق ــد لج ــأوا اىل عائالته ــم ،ث ــم العش ــرة بنس ــبة(،)%48
وم ــن ث ــم األصدق ــاء بنس ــبة ( .)%30بين ــا لج ــأ  %9منه ــم فق ــط اىل الرشط ــة وذل ــك مبع ــدل  7نق ــاط مئوي ــة أق ــل
باملقارن ــة بتوج ــه امل ــرأة ذاته ــا إىل الرشط ــة) .ك ــا أش ــار  %7فق ــط ب ــأن أقاربه ــم ق ــد لج ــأوا اىل القض ــاء ( 5نق ــاط
أقـــل عنـــد الحديـــث عـــن املـــرأة) و %6فقـــط اىل وحـــدات الرقابـــة يف املؤسســـات ســـواء يف القطـــاع العـــام أو
الخ ــاص.
وعن ــد النظ ــر اىل آلي ــات التكي ــف بع ــد تع ــرض أح ــد أف ــراد أرسة أو أق ــارب امل ــرأة للعن ــف ،فق ــد أظه ــرت النتائ ــج
اتس ــاقاً م ــع اآللي ــات الت ــي لج ــأت إليه ــا امل ــرأة عن ــد تعرضه ــا للعن ــف بش ــكل مب ــارش .ويوض ــح ذل ــك الش ــكل رق ــم
(.)18

/

شكل رقم ( :)18آليات التكيف بعد تعرض أحد أفراد أرسة أو أقارب املرأة للعنف
فقـــررت  -وكـــا يوضـــح الشـــكل -الغالبيـــة العظمـــى مـــن املتعرضـــن للعنـــف تجاهلـــه ( ،)%63وقـــرر  %24منهـــم
حس ــب املس ــتجيبات -ال ــرد واملتابع ــة (مث ــل اص ــدار بيان ــات وتوضيح ــات) .وم ــن الجدي ــر بالذك ــر ايض ــا أن نس ــبةقليل ــة ج ــدا ق ــد لج ــأت اىل املختص ــن ( ،)%10في ــا ق ــرر  %5منه ــم االنس ــحاب م ــن املش ــهد الع ــام ( 10نق ــاط اق ــل
إذا م ــا ق ــورن بآلي ــات تكي ــف امل ــرأة).
وتكم ــن أهمي ــة ه ــذه النتائ ــج يف داللته ــا ع ــى ذل ــك التش ــابه الكب ــر يف س ــبل التكي ــف ال ــذي تتبع ــه العائ ــات
واالق ــارب م ــع تل ــك الت ــي تتبعه ــا امل ــرأة الت ــي تتع ــرض للعن ــف بالدرج ــة األوىل ،واملش ــكلة ه ــي أن العائل ــة ه ــي
الدائ ــرة األوىل الت ــي تتوج ــه له ــا امل ــرأة ،وعلي ــه ،يع ــد رف ــع مس ــتوى األرس مه ــم ج ــدا وذل ــك يك يحض ــوا النس ــاء
ع ــى التوج ــه للقض ــاء واملؤسس ــات األمني ــة والرقابي ــة ،ويحثوه ــن ع ــى تلق ــي خدم ــات الرعاي ــة النفس ــية عوض ــا ع ــن
التجاه ــل أو االنس ــحاب ال ــكيل م ــن الحي ــاة العام ــة.
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اتجاهات املستجيبات نحو التحديات املؤثرة يف مشاركة وفاعلية السياسيات من وجهة نظرهن
ويس ــتعرض الش ــكل ( )19أراء املس ــتجيبات بخص ــوص أب ــرز التحدي ــات الت ــي تواجهه ــا السياس ــيات يف االردن يف
إط ــار مش ــاركتهن السياس ــية االمن ــة والفاعل ــة .ويوض ــح الش ــكل تقديره ــن الث ــر عوام ــل كالدخ ــل ،وم ــدى توف ــر
الفـــرص القياديـــة والتدريبيـــة ،ودرجـــة الفســـاد الســـيايس واملحســـوبية ،باالضافـــة اىل عوامـــل تتعلـــق مبـــدى
تح ــرر البيئ ــة السياس ــية وانفتاحه ــا ع ــى املش ــاركة السياس ــية العادل ــة والفاعل ــة .ك ــا يوض ــح الش ــكل ترتي ــب
ه ــذه العوام ــل م ــن وجه ــة نظ ــر املس ــتجيبات حس ــب درج ــة تأثريه ــا واهميته ــا.
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شكل رقم ( :)19أبرز التحديات التي تواجه املرأة يف األردن
فباإلجاب ــة ع ــن س ــؤال اب ــرز التحدي ــات الت ــي تواجهه ــا امل ــرأة االردني ــة والت ــي تقل ــل م ــن فعالي ــة وق ــدرة امل ــرأة
عـــى القيـــام بالنشـــاط الســـيايس االمـــن والفعـــال ،فقـــد أيـــدت معظـــم املســـتجيبات أن دخـــل املـــرأة يعـــد أبـــرز
التحدي ــات الت ــي تواج ــه امل ــرأة يف األردن وبنس ــبة  ،%64ومحدودي ــة الف ــرص القيادي ــة الت ــي تس ــتطيع املنافس ــة عليه ــا
بنس ــبة بلغ ــت  ،%58والعن ــف ال ــذي تواجه ــه في ــا ل ــو ش ــاركت يف الحي ــاة السياس ــية بنس ــبة بلغ ــت  ،%57والواس ــطة
واملحس ــوبية ( .)%54بين ــا اجاب ــت األقلي ــة م ــن املس ــتجيبات (اقلي ــة ملموس ــة) أن أب ــرز التحدي ــات غي ــاب الحري ــات
العام ــة ( )%28وف ــرص الرتقي ــة مح ــدودة ( )%26انع ــدام حري ــة التعب ــر (.)%25
اتجاهات السياسيات نحو أكرث الفئات من السياسيات تعرضا للعنف
يس ــتعرض الش ــكل رق ــم ( )20اتجاه ــات املس ــتجيبات نح ــو أك ــر فئ ــات النس ــاء مم ــن يش ــغلن مواق ــع سياس ــية
ويعمل ــن بالعم ــل الع ــام تعرض ــا للعن ــف م ــن وجه ــة نظره ــن .وج ــاءت اجاباته ــن ك ــا ه ــو موض ــح يف الش ــكل:
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شكل رقم ( :)20أكرث املواقع/املناصب التي تعد املرأة فيها أكرث عرضة للعنف يف الفضاء العام والسيايس
حي ــث اتفق ــت النس ــبة االع ــى م ــن املس ــتجيبات ع ــى ك ــون النس ــاء عرض ــة للعن ــف يف مختل ــف مواقعه ــن القيادي ــة ،إذ
اخت ــارت م ــا نس ــبته  %47منه ــن "جمي ــع م ــا ذك ــر" م ــن مواق ــع بغ ــض النظ ــر ع ــن كونه ــا ش ــغلت م ــن قب ــل النس ــاء
بالتعي ــن ،أو باالنتخ ــاب ،أو م ــن خ ــال التط ــوع امل ــدين .وإذا راجعن ــا التفصي ــل يف اإلجاب ــة فإنن ــا ن ــرى وك ــا يش ــر
الج ــدول أيض ــا اىل اعتق ــاد نس ــبة بلغ ــت  %19.8ب ــأن املنتخب ــات ه ــن اك ــر عرض ــة للعن ــف تاله ــن السياس ــيات مم ــن
يش ــغلن موق ــع نائ ــب يف الربمل ــان بف ــارق يف اإلجاب ــات املوافق ــة ع ــى ذل ــك بلغ ــت  10.3نقط ــة مئوي ــة وبنس ــبة بلغ ــت
 .%9.6ولع ــل النس ــب املتدني ــة للنس ــاء مم ــن يش ــغلن مواق ــع حكومي ــة او حزبي ــة والت ــي يوضحه ــا الش ــكل ق ــد تع ــود
اىل قل ــة ع ــدد النس ــاء أص ــا يف ه ــذه املواق ــع.
اتجاهات املستجيبات نحو اسباب العنف ومامرسيه
العادات والتقاليد وتأثريها
وخصص ــت الدراس ــة وك ــا يوض ــح الش ــكل ( )21س ــؤاال ح ــول أث ــر الع ــادات والتقالي ــد ع ــى حج ــم وفعالي ــة
مش ــاركة امل ــراة السياس ــية
وهن ــا تفاوت ــت اآلراء يرغ ــم أن االغلبي ــة ق ــد أق ــرت بس ــلبية تأث ــر الع ــادات والتقالي ــد ع ــى فعالي ــة ومش ــاركة
النس ــاء السياس ــية.

/

شكل رقم ( :)21أثر العادات والتقاليد واألعراف السائدة عىل مستوى وشكل العنف ضد املرأة يف الحياة العامة
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فتكش ــف الدراس ــة وحس ــب الش ــكل م ــدى االعتق ــاد بالتأث ــر الس ــلبي للع ــادات والتقالي ــد في ــا يتعل ــق بالعن ــف ض ــد
النســاء يف الفضــاء العــام والســيايس ضــد املــرأة يف الحيــاة العامــة ،ولــه أشــارت الغالبيــة العظمــى مــن املســتجيبات
وبنس ــبة ( ،)%68.8في ــا بلغ ــت النس ــبة املقابل ــة (اي م ــن رأيــ ّن أن للع ــادات والتقالي ــد تأث ــرا ايجابي ــا)  ،%20.7في ــا
اعتق ــدت  %5.6منه ــن ب ــأن ال تأث ــر له ــا ع ــى اإلط ــاق.
ومبقارنـــة نتائجنـــا بنتائـــج الدراســـات األخـــرى مثـــل الدراســـة التـــي نفذهـــا مركـــز قلعـــة الكـــرك بالتعـــاون مـــع
مؤسس ــة فريدري ــش اي ــرت ،فإنن ــا ن ــرى توافق ــا حي ــث اش ــارت تل ــك الدراس ــة أيض ــا اىل أن معظ ــم املرتش ــحات يف
انتخاب ــات  2016مم ــن تعرض ــن للعن ــف يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ق ــد أك ــدن ب ــأن أن العوام ــل العش ــائرية تلع ــب
دو ًرا يف تهمي ــش املرش ــحة لصال ــح مرش ــح ذك ــر.
مامرسو العنف
تس ــتعرض نتائ ــج البح ــث الكم ــي ع ــى ه ــذا املس ــتوى اتجاه ــات املس ــتجيبات ع ــى أس ــئلة تتضم ــن مص ــدر
العن ــف وجن ــس مامرس ــيه
واسباب مامرستهن/م للعنف من وجهة نظر املستجيبات.
مصدر العنف
يس ــتعرض الش ــكل رق ــم ( )22نتائ ــج البح ــث بخص ــوص س ــؤال أك ــر األش ــخاص أو املجموع ــات املرتكب ــة للعن ــف
ضــد املــرأة .اذ تــم ســؤال املســتجيبات يف البحــث الكمــي عــن مجموعــة مــن األشــخاص واملجموعــات املختلفــة
الت ــي ترتك ــب العن ــف ضده ــا
وجاءت ردودهن موزعة كالتايل:
/

/

ً

شكل رقم ( :)22مدى ارتكاب األشخاص أو املجموعات التالية العنف ضد املرأة يف الحياة العامة
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فتب ــن أن نس ــب مرتكب ــي العن ــف ترتف ــع عن ــد املخالف ــن للم ــرأة باملواق ــف السياس ــية ،حي ــث أش ــارت م ــا نس ــبته
 %45م ــن املس ــتجيبات اعتقاده ــن ب ــأن أك ــر م ــن يرتك ــب العن ــف بحقه ــن كان ــوا منافس ــن له ــن يف االنتخاب ــات.
وأرشن أن ــه ق ــد يك ــون شخص/أش ــخاص م ــن مجموع ــات مخالف ــة يف املواق ــف السياس ــية وال ــرؤى .أم ــا املع ِّنف ــون
م ــن أف ــراد األرسة أو العش ــرة فق ــد كان ــوا بنس ــبة أق ــل .فأك ــدت واح ــدة م ــن كل اربع ــة مس ــتجيبات (  %25م ــن
املس ــتجيبات) اعتقاده ــا أن مص ــدر العن ــف يف الغال ــب ه ــو م ــن داخ ــل االرسة او العش ــرة اىل درج ــة كب ــرة ،في ــا
اك ــدت  %15منه ــن فق ــط اعتقاده ــن أن م ــارس العن ــف ه ــو م ــن أف ــراد االرسة أو العش ــرة اىل درج ــة كب ــرة ج ــدا.
وتش ــر نتائ ــج البح ــث الكم ــي أن ــه عن ــد الحدي ــث ع ــن األش ــخاص أو املجموع ــات م ــن قاع ــدة امل ــرأة االنتخابي ــة أو
زمالئه ــا يف العم ــل أو نش ــاطها ،ف ــإن نس ــب ارتكابه ــم للعن ــف ض ــد امل ــرأة تق ــل ،لك ــن إىل ح ــد ملم ــوس.
أسباب عنف الرجال تجاه النساء
أش ــارت نتائ ــج البح ــث الكم ــي أن أب ــرز األس ــباب الت ــي تع ــود الرت ــكاب الرج ــل العن ــف ض ــد امل ــرأة م ــن وجه ــة
نظ ــر املس ــتجيبات ال تنط ــوي يف الغالـــب عـــى أس ــباب مهنيـــة وإمن ــا تعك ــس معتق ــدات اجتامعي ــة تقليديـــة
وهيمن ــة ذكوري ــة .ه ــذه النتائ ــج يوض ــح الش ــكل رق ــم ( )23كالت ــايل:

/

شكل  :22أسباب مامرسة بعض الرجال العنف ضد املرأة يف الحياة العامة
فك ــا يش ــر الش ــكل اتفق ــت أك ــر م ــن نص ــف املس ــتجيبات ع ــى أن أب ــرز س ــببني وراء ه ــذا العن ــف ه ــا االتجاه ــات
الت ــي تؤم ــن بوج ــوب بق ــاء النس ــاء يف الفض ــاء الخ ــاص به ــن (ال ــدور التقلي ــدي) ،وع ــدم رغب ــة وتقب ــل الرج ــال
للخس ــارة أم ــام امل ــرأة ،وبنس ــبة بلغ ــت  %51ل ــكل منه ــا .وب ــرزت أس ــباب أخ ــرى ،حي ــث اتفق ــت م ــا نس ــبته %46
م ــن املس ــتجيبات ع ــى أن الرغب ــة مبن ــع امل ــرأة م ــن املش ــاركة السياس ــية ه ــي م ــا يق ــف وراء ه ــذا العن ــف ،باإلضاف ــة
اىل انتش ــار االعتق ــاد ب ــأن السياس ــة ه ــي مج ــال للذك ــور فق ــط ( ،)%44وأن مص ــدره ه ــو اإلحب ــاط الس ــيايس الع ــام
والش ــعور بالتهمي ــش سياس ــياً واجتامعيــاً مب ــا نس ــبته ( ،)%41أو خ ــوف الرج ــل م ــن امل ــرأة يف الس ــلطة وبنس ــبة
(.)%41
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عنف النساء تجاه النساء
أم ــا قي ــاس اتجاه ــات املس ــتجيبات نح ــو اس ــباب العن ــف امل ــارس سياس ــيا وال ــذي تركب ــه النس ــاء ض ــد النس ــاء،
فق ــد اوضح ــت النتائ ــج الت ــي يس ــتعرضها الش ــكل رق ــم ( )24م ــا ي ــي:

/

شكل ( :)24أسباب مامرسة بعض النساء العنف ضد املرأة يف الحياة العامة
فتكشــف النتائــج وكــا يشــر الشــكل اىل اتفــاق  %57مــن املســتجيبات عــى أن أبــرز ســبب يقــف وراء عنــف النســاء
ض ــد النس ــاء ه ــو محدودي ــة الف ــرص أم ــام النس ــاء وتحدي ــدا الف ــرص القيادي ــة ،ت ــاه ش ــعور بع ــض النس ــاء بأنه ــن
أك ــر ق ــدرة ودراي ــة باملش ــاركة يف الحي ــاة العام ــة بنس ــبة  ،%56ت ــاه االتجاه ــات الت ــي تؤم ــن بوج ــوب بق ــاء النس ــاء
يف الفضــاء الخــاص بنســبة  .%33وباملجمــل ،فــإن هــذه األســباب تشــر إىل أن التنافــس يلعــب دورا محوريــا ،وهــذا
أم ــر إيج ــايب يف منح ــى مع ــن ،وم ــن منح ــى آخ ــر فإن ــه يش ــر إىل ن ــدرة وش ــح الف ــرص.
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قناعات السياسيات حول العنف املوجه ضدهن
يوض ــح الش ــكل ( )25ردود املس ــتجيبات ح ــول مجموع ــة م ــن املق ــوالت الت ــي تتط ــرق للعن ــف ض ــد السياس ــيات
وتقي ــس م ــدى اتفاقه ــن أو اختالفه ــن معه ــا .فق ــد س ــئلت املس ــتجيبات ح ــول إذا م ــا ك ــن يوافق ــن ع ــى العب ــارات
التالي ــة:
•تس ــاهم بع ــض املعتق ــدات الديني ــة ل ــدى البع ــض يف تراج ــع مش ــاركة امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة أو العم ــل
الس ــيايس
•ال تشارك املرأة يف العمل العام و/أو الحياة السياسية نتيجة الخوف من التعرض اىل العنف
•املوقف الرافض لقانون الجرائم اإللكرتونية
• يقلل من لجوء املرأة إىل القضاء
•ليس لدينا قوانني 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 القوانني هو التحدي وليس ضعف القوانني وحرية التعبري 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
•غي ــاب ثقاف ــة التعددي ــة وع ــدم اح ــرام ال ــرأي اآلخ ــر ي ــؤدي اىل انتش ــار العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء
الع ــام والس ــيايس يف الحي ــاة العام ــة
•ي ــؤدي التميي ــز ب ــن الجنس ــن إىل انتش ــار العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس يف الحي ــاة
العام ــة
•تواج ــه امل ــرأة الناش ــطة العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس يف الحي ــاة العام ــة إذا اعت ــرت
أنهــا تعمــل ضــد التقاليــد والعــادات املجتمعية
حيث جاءت الردود موزعة حسب الشكل كالتايل:
…

…
…

…
…
…

/

…
…

ً

شكل رقم ( :)25توزيع مدى موافقة املستجيبات عىل العبارات التالية
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فكـــا يوضـــح الشـــكل وافقـــت غالبيـــة
املســـتجيبات عـــى عبـــارة "تواجـــه املـــرأة
الناش ــطة العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء
العـــام والســـيايس يف الحيـــاة العامـــة
إذا اعتـــرت أنهـــا تعمـــل ضـــد التقاليـــد
والع ــادات املجتمعي ــة" وبنس ــبة قارب ــت ثلث ــي
العينـــة ( ، )%69.5مبعنـــى أن السياســـيات
واعي ــات لح ــدود مامرس ــتهن السياس ــية وان
الع ــادات والتقالي ــد االبوي ــة يف الغال ــب تع ــد
خط ــا احم ــرا وتابوه ــا يتجنبن ــه يف عمليه ــن
الســـيايس .أمـــا العبـــارات االخـــرى التـــي
وافق ــت عليه ــا املس ــتجيبات وبش ــكل كب ــر فق ــد كان ــت " ي ــؤدي التميي ــز ب ــن الجنس ــن إىل انتش ــار العن ــف ض ــد
النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس يف الحي ــاة العام ــة" ،وبنس ــبة بلغ ــت ( ،)%69.3تلته ــا عب ــارة "غي ــاب ثقاف ــة
التعددي ــة وع ــدم اح ــرام ال ــرأي اآلخ ــر ي ــؤدي اىل انتش ــار العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس يف
الحي ــاة العام ــة" وبنس ــبة بلغ ــت ( ،)%67.7وم ــن ث ــم عب ــارة " ت ــؤدي هشاش ــة املنظوم ــة الدميوقراطي ــة إىل انتش ــار
العن ــف ض ــد امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة" ،وبنس ــبة بلغ ــت ( .)%64.7أم ــا العب ــارات الت ــي ش ــهدت نس ــب اتف ــاق أق ــل
فكان ــت عب ــارة "تس ــاهم بع ــض املعتق ــدات الديني ــة ل ــدى البع ــض يف تراج ــع مش ــاركة امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة أو
العم ــل الس ــيايس" وبنس ــبة وعب ــارة " "ال تش ــارك امل ــرأة يف العم ــل الع ــام و/أو الحي ــاة السياس ــية نتيج ــة الخ ــوف م ــن
التع ــرض اىل العن ــف" .أم ــا عب ــارة تأث ــر القان ــون أو غياب ــه فق ــد وافق ــت عليه ــا ( )%38.8م ــن املس ــتجيبات ،مبعن ــى
أنه ــن يري ــن أثره ــا اق ــل ع ــى مش ــاركتهن السياس ــية مقاب ــل س ــطوة التقالي ــد والتميي ــز امل ــارس والش ــائع يف املج ــال
الع ــام.

دور اإلعــام ومواقــع التواصــل االجتامعــي يف العنــف ضــد النســاء يف الفضــاء
العــام والســيايس ضــد املــرأة
تس ــتعرض النتائ ــج يف ه ــذا القس ــم اراء املس ــتجيبات ح ــول ال ــدور ال ــذي يلعب ــه االع ــام وتلعب ــه وس ــائل التواص ــل
االجتامع ــي يف العن ــف امل ــارس ض ــد السياس ــيات يف االردن ،ويتض ــح وك ــا تظه ــر النتائ ــج املس ــتعرضة يف الش ــكل
( )26ان بع ــض املس ــتجيبات تتفـــق م ــع وج ــود اثـــر س ــلبي مب ــارش لإلعـــام ووس ــائل التواصـــل ع ــى مامرس ــتهن
السياس ــية وعمله ــن الع ــام ،م ــع ان الغالبي ــة منه ــن اليري ــن مب ــارشة ذل ــك االث ــر.
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شكل رقم ( :)26توزيع التأثري السلبي ملواقع التواصل االجتامعي عىل املرأة يف الحياة العامة
فــرى وكــا يوضــح الشــكل أن  %64.5مــن املســتجيبات ان ليــس لإلعــام ووســائل التواصــل االجتامعــي اثــر مبــارش
وأن ــه مل يلع ــب دورا كب ــرا يف الح ــد م ــن مش ــاركتهن السياس ــية بأم ــن وفاعلي ــة في ــا رأت ح ــوايل  %29أن ل ــه اث ــرا
س ــلبيا ومب ــارشا.
وبقي ــاس م ــدى ه ــذا االث ــر حس ــب ت ــوزع املس ــتجيبات ع ــى املحافظ ــات يف اململك ــة فإنن ــا ن ــرى م ــا ي ــي وك ــا
يوض ــح الش ــكل (:)27

شكل رقم ( :)27توزيع التأثري السلبي ملواقع التواصل االجتامعي عىل املرأة يف الحياة العامة حسب املحافظة
أن املس ــتجيبات م ــن العاصم ــة ع ــان ق ــد انقس ــمن ب ــن م ــن تعتق ــد ب ــأن لإلع ــام والتواص ــل االجتامع ــي اث ــرا
مب ــارشا ودورا كب ــرا بنس ــبة  %33وب ــن م ــن اعتق ــدن ان ال تأث ــر له ــا وبنس ــبة بلغ ــت  .%35وتع ــد النتائ ــج م ــن
الزرق ــاء والك ــرك واملف ــرق به ــذا الص ــدد مث ــرة لالهت ــام ،ولع ــل ارتف ــاع نس ــب م ــن يعتق ــدن أن ال أث ــر لإلع ــام او
وس ــائل التواص ــل االجتامع ــي والت ــي بلغ ــت ( %10يف الزرق ــاء ،و %7ل ــكل م ــن الك ــرك واملف ــرق) ناجم ــة ع ــن غي ــاب
ه ــذه املناط ــق أص ــا م ــن تركي ــز االع ــام عليه ــا.
ك ــا اظه ــرت النتائ ــج اع ــار النس ــاء املس ــتهدفات بالعن ــف املوج ــه ع ــر االع ــام ووس ــائل التواص ــل االجتامع ــي.
فغالبي ــة املس ــتجيبات مم ــن أج ــن بنع ــم زادت اعامره ــن  35عام ــا وك ــا يوض ــح الش ــكل (.)28
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شكل رقم ( :)28توزيع التأثري السلبي ملواقع التواصل االجتامعي عىل املرأة يف الحياة العامة حسب الفئة العمرية
ام ــا مس ــبب العن ــف فق ــد كان ايض ــا مح ــط بح ــث يف ه ــذه الدراس ــة .واظه ــرت نتائ ــج الدراس ــة وك ــا يوض ــح الش ــكل
رقـــم ( )29تركـــزت يف فئتـــن هـــا :العنـــف مـــن قبـــل اعالمي/يـــة ،أومـــن قبـــل ناشـــط/ة يف مواقـــع التواصـــل
االجتامع ــي ،وبالش ــكل الت ــايل:

/
/

/

/

شكل رقم ( :)29درجة التعرض للعنف يف الفضاء العام والسيايس من قبل األشخاص أو املجموعات املختلفة
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فالنظـــر اىل النتائـــج وكـــا نـــرى مـــن الشـــكل أن مـــا
مجموع ــه  %53م ــن املس ــتجيبات اك ــدن التع ــرض للعن ــف
مـــن قبـــل االعالميـــن/ات بشـــكل تفـــاوت بـــن درجـــة
متوس ــط وكب ــرة ج ــدا وبنس ــب بلغ ــت  %14مم ــن وافق ــن
عـــى تعرضهـــن للعنـــف مـــن قبـــل اعالمـــي/ة بشـــمل
متوســـط ،و %17بدرجـــة كبـــرة ،و 22%بدرجـــة كبـــرة
جـــدا.
وأفـــاد مـــا مجموعـــه  % 65مـــن املســـتجيبات بـــأن
الناش ــطني/ات ع ــى وس ــائل التواص ــل ق ــد كان ــواّ /ن مص ــدر العن ــف ومس ــبباته/يه ،وذل ــك وف ــق الدرج ــات التفصيلي ــة
التالي ــة %20 :رأي ــن تأث ــر الناش ــطني/ات بش ــكل متوس ــط %24 ،رأين ــه مؤث ــرا بدرج ــة كب ــرة ،و %21بدرج ــة كب ــرة
ج ــدا.
تغطية االعالم لقضايا النساء ومشاركة السياسيات يف االعالم
أشــارت املشــاركات يف البحــث الكمــي إىل أن اإلعــام مييــز ضــد املــرأة إذا مــا تحدثنــا عــن التغطيــة اإلعالميــة
م ــن منظ ــور الن ــوع االجتامع ــي ،ويوض ــح الش ــكل ( )30ردود املس ــتجيبات فب ــا يتعل ــق برأيه ــن في ــا إذا كان
االع ــام ممي ــزا ض ــد النس ــاء .وج ــاءت االجاب ــات موزع ــة كالت ــايل:

/

شكل رقم ( :)30توزيع الفرق يف تغطية اإلعالم للحياة السياسية للرجل واملرأة
ن ــرى وحس ــب الش ــكل أن أك ــر م ــن  %71م ــن املس ــتجيبات ق ــد اك ــدن أن هن ــاك فرق ــا يف تغطي ــة اإلع ــام م ــن
الناحيــة املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي .وهــذا الفــرق ملمــوس باســتضافة العديــد مــن الربامــج التلفزيونيــة واملقابــات
الصحفي ــة رج ــاال اك ــر م ــن النس ــاء وتقدميه ــم ع ــى انه ــم خ ــراء ح ــول قضي ــة معين ــة وتجن ــب او تجاه ــل النس ــاء
مم ــن يحمل ــن ذات الخ ــرة أو ع ــى مق ــدرة مكافئ ــة م ــن التحلي ــل والتح ــدث بطالق ــة ومنط ــق ح ــول موض ــوع أو
ش ــأن ع ــام.
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أم ــا م ــن حي ــث ش ــكل الف ــرق فق ــد اك ــدت املس ــتجيبات أن ــه يتج ــى يف الك ــم والن ــوع وك ــا يتض ــح م ــن خ ــال
الشـــكل رقـــم (.)31

/

شكل رقم ( :)31توزيع نوع الفرق يف التغطية اإلعالمية ( -من اللوايت أفدن أن هناك فرق يف تغطية اإلعالم بني املرأة والرجل يف
الحياة العامة ) n =202
فك ــا يش ــر الش ــكل رق ــم ( ،)31فق ــد أش ــا َرت
م ــا نس ــبته  %57م ــن املس ــتجيبات اىل أن ه ــذا
الفـــرق يف التغطيـــة هـــو فـــرق نوعـــي مـــن
ناحيـــة طريقـــة وأســـلوب التغطيـــة والتحليـــل،
فيـــا اشـــارت  %40منهـــن إىل أنـــه فـــرق
كمـــي مـــن ناحيـــة عـــدد املـــواد االعالميـــة
املشـــمولة بالتغطيـــة.
أمـــا مـــن حيـــث تقديـــر املســـتجيبات ألثـــر
التحي ــز يف التغطي ــة االعالمي ــة فق ــد تفاوت ــت
اجاباته ــن وإن ترك ــزت يف الغال ــب يف تأت ــر
ذلـــك التحيـــز عـــى عمـــل املـــراة العـــام
ومش ــاركتها السياس ــية  ،وك ــا يوض ــح الش ــكل
رقـــم (:)32
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شكل ( :)32تأثري التغطية اإلعالمية عىل مشاركة املرأة يف الحياة العامة (الحياة السياسية)
فكــا يوضــح الشــكل تؤمــن السياســيات يف االردن بــأن لالعــام اثــر يف تعزيــز أو تحديــد شــكل وحجــم مشــاركتهن
العام ــة والسياس ــية ،فأك ــدت م ــا نس ــبته  %45.7منه ــن تأث ــر االع ــام االيج ــايب اذا م ــا كان ــت التغطي ــة غ ــر متييزي ــة
أو متحي ــزة للرج ــال ،او إذا رك ــزت بش ــكل مب ــارش وواع ــي ع ــى قضاي ــا وص ــورة النس ــاء .ووافق ــت  %41.1منه ــن ع ــى
اث ــر االع ــام الس ــلبي اذا كان متحي ــزا ض ــد النس ــاء.

الفصل الرابع  :نتائج البحث النوعي
أوال :مفه ــوم العن ــف ض ــد امل ــرأة يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام األردين ،أش ــكاله،
اث ــاره وط ــرق الوقاي ــة والح ــد من ــه
اس ــتخدمت ه ــذه الدراس ــة املقاب ــات وجامع ــات النق ــاش املرك ــزة كأدوات للبح ــث وبش ــكل معم ــق يف تل ــك
االبع ــاد م ــن الدراس ــة والت ــي مل يس ــمح البح ــث الكم ــي بفحصه ــا بتعم ــق ،وه ــي التع ــرف ع ــى الفه ــم الع ــام والس ــائد
للعن ــف ض ــد امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة والسياس ــية يف االردن وك ــا ت ــراه وي ــراه السياس ــيات/ون ،واظه ــار ان ــواع
العن ــف امل ــارس ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام م ــن خ ــال اس ــتعراض تج ــارب حي ــة ،ش ــهادات وأراء ،وتحلي ــل اث ــاره
بع ــد التع ــرف اىل اش ــكالها ،وم ــن ث ــم تقيي ــم نجاع ــة وس ــائل الوقاي ــة والتص ــدي للعن ــف ض ــد النس ــاء يف الحي ــاة
العام ــة م ــن وجه ــة نظ ــر السياس ــيني/ات والناش ــطات/ين يف الفض ــاء الع ــام.

العنف ضد املرأة يف الحياة العامة والسياسية مفهومه ومدى انتشاره:
بــدى مفهــوم العنــف ضــد املــرأة يف الحيــاة العامــة مألوف ـاً لــدى جميــع املشــاركني/ات يف الدراســة وعــى اختــاف
خلفياته ــم/ن س ــواء كان ــت سياس ــية أو إعالمي ــة أو كنشطاء/ناش ــطات .ك ــا اتف ــق املش ــاركون/ات يف الدراس ــة النوعي ــة
ع ــى انتش ــاره جغرافي ــا يف اململك ــة بغ ــض النظ ــر ع ــن املحافظ ــة أو طبيع ــة املجتم ــع املح ــي س ــاء كان ــت ريفي ــة أم
حرضي ــة ،أو يغل ــب عليه ــا طاب ــع الب ــداوة.
وعند تحليل آراء املشاركني/ات يف الدراسة بخصوص املفهوم ،برز ما ييل:
كان هنــاك وبشــكل عــام توافـ ٌـق بــن آراء جميــع املشــاركني/ات يف الدراســة (سياســيني/ات ،إعالميــن/ات ،نشــطاء/
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ناش ــطات) ح ــول مفه ــوم العن ــف ض ــد امل ــرأة يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام ع ــى اعتب ــاره “أي س ــلوك أو أي اج ــراء
أو نش ــاط م ــن ش ــأنه أن يعي ــق ومين ــع ويق ــي أو حت ــى يح ــد م ــن مش ــاركة امل ــرأة يف الحي ــاة العام ــة ،و"يح ــر
وجوده ــا يف املواق ــع البعي ــدة ع ــن الترشي ــع وصن ــع الق ــرار ويقصيه ــا ع ــن تل ــك املواق ــع املؤث ــرة كاألم ــن والقض ــاء"،
ي ولي ــس ب ــدور أس ــايس".
أو "يعت ــر أن دوره ــا الع ــام والس ــيايس ثان ــوي أو تجميــ ٌ
وبالنظــر اىل مفهــوم العنــف ضــد املــرأة يف الفضــاء الســيايس والعــام بنــا ًء عــى خلفيــات املشــاركني/ات يف الدراســة
العملي ــة (سياس ــية ،إعالمي ــة ،نش ــطاء) ،فق ــد تب ــن أن السياس ــيني/ات دون غريه ــم/ن م ــن املش ــاركني/ات ينظ ــرن/ون
للعن ــف ع ــى أن ــه "أذى ُمســتَ َمد م ــن الفك ــر املجتمع ــي الذك ــوري ،ك ــا رأيــ ّن أن ــه يف بع ــض االحي ــان "محم ــي م ــن
قب ــل القان ــون أو أن القان ــون ال يق ــوم بردع ــه" ،وأن ــه "يع ــزى ايض ــا اىل ت ــدين مس ــتوى املش ــاركة االقتصادي ــة للنس ــاء
واعتـــاد النســـاء اقتصاديـــا ،مبعنـــى كونهـــن غـــر مســـتقالت" .أمـــا اإلعالميـــن/ات والنشـــطاء /الناشـــطات فقـــد
توافق ــن/وا ع ــى أن العن ــف يف اإلط ــار الس ــيايس والحي ــاة العام ــة م ــا ه ــو اال "متيي ــز مبن ــي ع ــى الن ــوع االجتامع ــي
ولصال ــح الرج ــل" ،و"أن ــه رف ــض لتواج ــد امل ــرأة يف املواق ــع واملناص ــب املؤث ــرة" .وبخص ــوص اس ــبابه ودوافع ــه ت ــرى
ذات الفئ ــة أن ه ــذا العن ــف " ُمس ـتَ َمد م ــن الثقاف ــة التقليدي ــة (ع ــادات وتقالي ــد)" ،وان ــه "م ــارس ومس ــاند م ــن قب ــل
اإلعـــام ومواقـــع التواصـــل االجتامعـــي" بهـــدف "تهميـــش املـــرأة أو التنمـــر عليهـــا ونقـــد شـــخصها وخصوصيـــات
حياته ــا".
وتف ــاوت تعري ــف العن ــف يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس حس ــب الن ــوع االجتامع ــي للمشاركات/املش ــاركني يف الدراس ــة.
ـي عــى اســاس الجنــس
فاعتــر الرجــال مــن السياســيني واالعالميــن والناشــطني يف الفضــاء العــام أن "متيي ـ ٌز مبنـ ٌ
ض ــد امل ــرأة مس ــتند اىل ثقاف ــة ذكوري ــة تطبع ــه وتجعل ــه عادي ــا" ،ك ــا تش ــجع علي ــه "بيئ ــة ترشيعي ــة ال تع ِّرف ــه وال
تجرمــه حتــى االن" .أمــا النســاء السياســيات واالعالميــات والنشــاطات يف الفضــاء العــام فقــد تركــز فهمهــن للعنــف
ضم ــن ه ــذا اإلط ــار ح ــول كون ــه انع ــكاس ل"ضع ــف يف اإلمكان ــات االقتصادي ــة واملادي ــة للم ــرأة" ،و"النع ــدام اإلرادة
السياس ــية الحقيقي ــة لدم ــج النس ــاء يف السياس ــة"" ،وإلقص ــاء النس ــاء م ــن الس ــاحة السياس ــية املمنه ــج واملقص ــود".
ـأت م ــن الثقاف ــة املرتاكم ــة تاريخيــاً والت ــي َخ ّصص ــت
أم ــا في ــا يتص ــل بدوافع ــه واس ــبابه ،فاتفق ــن ع ــى ان ــه "يَتَ ـ َ
األدوار العام ــة للرج ــل دون امل ــرأة ".
ه ــذا الف ــرق يف التعري ــف مه ــم .فاملس ــتجيبات يري ــن العن ــف يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام ع ــى ان ــه ظاه ــرة معق ــدة
ومتقاطعـــة .فهـــي متصلـــة بإقصـــاء املـــرأة والتمييـــز ضدهـــا يف كافـــة املجـــاالت والســـيام اقتصاديـــا ،فضعـــف
امكان ــات النس ــاء االقتصادي ــة تح ــد م ــن مش ــاركتهن السياس ــية نظ ــرا لتكلف ــة الحم ــات االنتخابي ــة الباهظ ــة ع ــى
س ــبيل املث ــال ،ك ــا انه ــن ربط ــن وج ــود العن ــف بانع ــدام ارادة سياس ــية حقيق ــة تحق ــق دم ــج النس ــاء الع ــادل والكام ــل
يف اط ــر صناع ــة السياس ــة والق ــرار العام ــن ،م ــا يعن ــي ضمن ــا فش ــل تح ــول الدول ــة الحقيق ــي اىل دول ــة مدني ــة
يحكمه ــا القان ــون ،في ــا ت ــراه املس ــتجيبات مؤسس ــيا وهيكلي ــا ،رآه املس ــتجيبون نتيج ــة لثقاف ــة مجتمعي ــة فق ــط ،مبعن ــى
أن الدول ــة وهياكله ــا معف ــاة م ــن املس ــؤولية تج ــاه وج ــود العن ــف وانتش ــاره.
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ثانيا :أشكال العنف ضد املرأة يف اإلطار السيايس والعام
اس ــتخدمت مجموع ــة م ــن األس ــئلة للوق ــوف ع ــى م ــدى إدراك املش ــاركني/ات ألش ــكال العن ــف ض ــد امل ــرأة يف
ـب مج ــال عمله/ه ــا أو حس ــب جنس ــه/
اإلط ــار الس ــيايس ،س ــواء بش ــكل ع ــام أو م ــن منظ ــور املش ــاركني/اتٌ ،كل َح ْس ـ َ
هــا .خلــص النقــاش حــول هــذه االســئلة مــا يــي:
 1.2اتضـــح وعـــى العمـــوم ،أن هنـــاك اتســـاقاً يف اآلراء حـــول اشـــكال العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام
والس ــيايس ،فأش ــارت الغالبي ــة إىل العدي ــد م ــن أمثل ــة العن ــف املنت ــرة مث ــل "العن ــف الجس ــدي والجن ــي (التح ــرش)
والنف ــي والعن ــف اإللك ــروين" ،باإلضاف ــة إىل "العن ــف الترشيع ــي" ،أي "العن ــف ال ــذي تتع ــرض ل ــه امل ــرأة نتيج ــة
ـــر وتقلـــص حضـــور ودور املـــرأة يف الحيـــاة العامـــة" أو انهـــا تفشـــل يف تجريـــم العنـــف
الترشيعـــات التـــي ت َ ْح ُ
ـر يف الكوت ــا"
امل ــارس ضده ــا .وأش ــار البع ــض ع ــى س ــبيل املث ــال اىل دور امل ــرأة يف الربمل ــان األردين "ال ــذي ُح ـ ِ َ
وبالت ــايل قل ــص م ــن فرصه ــا يف التمثي ــل الع ــادل ،وكذل ــك اىل "قان ــون االنتخاب ــات ال ــذي يح ِّج ــم مش ــاركة امل ــرأة يف
االنتخاب ــات ،ويس ــمح للعش ــائرية ب ــإدارة العملي ــة االنتخابي ــة يف غالبه ــا" ،يف إش ــارة هن ــا اىل نج ــاح العش ــائر املس ــتمر
بتقدي ــم مرش ــحني/ات ملجل ــس الن ــواب وتحقي ــق االخري ــن/ات للف ــوز يف الغال ــب .وتج ــدر االش ــارة هن ــا اىل عالق ــة
الكوت ــا والعش ــائرية أك ــر تعقي ــدا م ــن االعتق ــاد الس ــائد ب ــأن العش ــرة تق ــدم يف الغال ــب مرش ــحني ذك ــورا ع ــى
حس ــاب املرش ــحات االن ــاث ،وان كان ه ــذا صحيح ــا في ــا يتعل ــق بالعش ــائر الكب ــرة الت ــي ح ــذت حذوه ــا األح ــزاب
السياســـية يف اململكـــة مـــن حيـــث تقدميهـــا ملرشـــحني ذكـــور أكـــر مـــن مرشـــحات ،فـــإن ذلـــك ال ينطبـــق عـــى
العش ــائر الصغ ــرة .فم ــن الالف ــت يف انتخاب ــات مجل ــس الن ــواب الثام ــن ع ــر مث ــا تس ــجيل دوائ ــر الب ــدو الث ــاث
ألع ــى نس ــب ترش ــح للنس ــاء ،حي ــث ج ــاءت دائ ــرة ب ــدو الش ــال باملرك ــز األول وبنس ــبة  %36.6وتاله ــا دائ ــرة ب ــدو
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الوس ــط بنس ــبة ( )%28.6ودائ ــرة ب ــدو الجن ــوب بنس ــبة (. )%.25
وظه ــر تباي ــن طفي ــف ب ــن اآلراء الت ــي طرح ــت بخص ــوص اش ــكال ه ــذا العن ــف االك ــر انتش ــارا يف األردن ،فبالرغ ــم
مـــن إقـــرار كل مـــن السياســـيني/ات واإلعالميـــن/ات والنشـــطاء /الناشـــطات "بـــأن العنـــف الجســـدي والنفـــي
والجن ــي (التح ــرش) والترشيع ــي ،متث ــل أنواع ــا م ــن العن ــف املنت ــر يف األردن" ،إال أن السياس ــيني/ات مي ــزن/وا
بش ــكل خ ــاص العن ــف املتمث ــل "باملنافس ــة السياس ــية غ ــر األخالقي ــة" ،ع ــى انه ــا الش ــكل االه ــم واالش ــد انتش ــارا.
فاملرش ــحني م ــن الرج ــال غالب ــا م ــا يس ــتخدمون وس ــائل ضغ ــط عش ــائرية لثن ــي النس ــاء ع ــن الرتش ــح .فيتهم ــون
املرشـــحات بتفكيـــك أوارص العشـــرة وتقليـــص فـــرص العشـــرة يف التمثيـــل مبجـــرد قرارهـــن الرتشـــح لالنتخـــاب.
وأك ــدت املش ــاركات /املش ــاركون م ــن ه ــذه الخلفي ــة (العم ــل الس ــيايس) أن "العن ــف ميث ــل غي ــاب الدميوقراطي ــة،
ويخال ــف بن ــد املس ــاواة ب ــن الجنس ــن ال ــوارد ضمن ــا يف الدس ــتور األردين ".
أمـــا اإلعالميـــون/ات فأشـــاروا/أرشن إىل ان "التنميـــط والتهميـــش الـــذي تلقـــاه املـــرأة خصوصـــاً عـــى املســـتوى
اإلعالم ــي" ه ــي األش ــكال األك ــر انتش ــارا .في ــا اش ــار النش ــطاء واش ــارت الناش ــطات إىل أن "العن ــف اإللك ــروين
والعن ــف ال ــذي ي ــأيت ع ــى ش ــكل تهدي ــد لألق ــارب أو العش ــرة" ه ــو اكرثه ــا خط ــورة وحض ــورا .وه ــذا التميي ــز لي ــس
مفاجئ ــة ،ب ــل إن ــه يعك ــس خصوصي ــة العن ــف ال ــذي تواجه ــه وتتعام ــل مع ــه كل مجموع ــة ،فللسياسيات/السياس ــيني
تشـــكل املنافســـة غـــر النظيفـــة شـــكل العنـــف االهـــم ،ولإلعالميات/االعالميـــن التهميـــش والتنمـــر ،وللناشـــطني/
الناش ــطات يش ــكل العن ــف االلك ــروين اه ــم االش ــكال.
ـح علي ــه م ــن قب ــل
وتتبع ــت الدراس ــة آراء املش ــاركات/ين ح ــول العن ــف الس ــيرباين/اإللكرتوين ،بس ــبب الرتكي ــز املل ـ ّ
44
64

العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022

الناشطات/الناش ــطني واغفال ــه عن ــد املش ــاركات/ين م ــن السياس ــيات/ين واإلعالميات/ي ــن .فت ــم للبح ــث املعم ــق ح ــول
ه ــذه الظاه ــرة إج ــراء دراس ــة حال ــة ع ــى بع ــض املش ــاهدات واج ــراء تحلي ــل مق ــارن ع ــن العن ــف ت ــم م ــن خالل ــه
رصـــد ومالحظـــة وتوثيـــق عـــدد مـــن التعليقـــات التـــي تحمـــل اســـاءة مبـــارشة وغـــر مبـــارشة ضـــد الشـــخصيات
النس ــائية العام ــة ،حي ــث ت ــم الوق ــوف ع ــى بع ــض املش ــاهد ،الت ــي ورد فيه ــا عنف ـاً عم ــل ع ــى ش ــخصنة العن ــف ض ــد
بع ــض الوزي ــرات ،وقل ــل م ــن ش ــأنهن وش ــكك بكفاءته ــن ،واظه ــر متيي ــزا ً ارتب ــط بص ــورة كب ــرة باملظه ــر الخارج ــي
وطريق ــة اللب ــس ،وتصفي ــف الش ــعر ،وطريق ــة ال ــكالم وغريه ــا.

ثالثا :اآلثار املرتتبة عىل العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
يحمـــل العنـــف املوجـــه ضـــد النســـاء يف الفضاءيـــن العـــام والســـيايس آثـــارا مبـــارشة واخـــرى غـــر مبـــارشة ال
تق ــل م ــن حي ــث االهمي ــة ،وه ــذه االث ــار تحم ــل اش ــكاال نفس ــية واجتامعي ــة وسياس ــية واقتصادي ــة ال تع ــاين منه ــا
امل ــرأة املقص ــودة مب ــارشة م ــن العن ــف فق ــط ،ب ــل واف ــراد أرسته ــا ومحيطه ــا م ــن اق ــارب واصدق ــاء ومنارصي ــن،
ومس ــاعدين ،ه ــذا ناهي ـ ِ
ـك َ
/ك ع ــن تأث ــر ه ــذا العن ــف املؤس ــي والهي ــكيل واملرتب ــط بتأخ ــر تط ــور الدول ــة املدني ــة
الحديث ــة املس ــتندة اىل مب ــادئ العدال ــة وحك ــم القان ــون.
وقـــد اتفـــق املشاركون/املشـــاركات يف الدراســـة النوعيـــة عـــى قضيتـــن :اوال ان النســـاء اكـــر عرضـــة للعنـــف يف
االط ــار الس ــيايس والع ــام م ــن اقرانه ــن الذك ــور ،وأن اف ــراد ارسه ــن ومعاوناته ــن م ــن النس ــاء ه ــن ايض ــا اك ــر
عرض ــة للعن ــف .واتف ــق الجمي ــع ثاني ــا ع ــى أن للعن ــف اث ــار مب ــارشة ع ــى العالق ــات االرسي ــة للم ــرأة ضحي ــة العن ــف
والناجيـــة منـــه ،فاتفقوا/اتفقـــن عـــى انـــه وعـــى املســـتوى االرسي يـــؤدي اىل تفكيـــك أو التهديـــد بتفكيـــك االرسة
(عندم ــا ته ــدد امل ــرأة بالط ــاق مث ــا ،أو بخس ــارة أوالده ــا ،أو بال ــزواج عليه ــا م ــن أخ ــرى ،أو ح ــن تقط ــع أوارص
العالقــات االرسيــة أو حــن يتــم التهديــد بقطــع صلــة الرحــم) ،وانــه عــى املســتوى النفــي ،يشــكل تهديــدا للصحــة
النفس ــية واملعنوي ــة للم ــرأة امله ــددة بالعن ــف واملعرض ــة ل ــه وملحيطه ــا االرسي واقرابه ــا ومس ــاعديها (كتعرضه ــا للخ ــوف
او اغتي ــال ش ــخصيتها وتش ــكيكها بذاته ــا وقدراته ــا) ،ك ــا ان ــه وع ــى املس ــتوى املهني/العم ــي يش ــكل تهدي ــدا لحريته ــا
يف التعب ــر والس ــتقاللية قراره ــا الس ــيايس (ف ــا ق ــرار ف ــردي له ــا يتناس ــب م ــع تقدريه ــا الش ــخيص لألم ــور) ،ويح ــد
م ــن حريته ــا يف التنق ــل والظه ــور الع ــام ومامرس ــة حياته ــا الخاص ــة ب ــدون الخ ــوف م ــن التنم ــر او التهدي ــد املوج ــه
لس ــمعتها أو مظهره ــا أو حياته ــا الش ــخصية الخاص ــة ،باإلضاف ــة اىل اث ــره الس ــيايس والع ــام ،حي ــث يش ــكل ق ــرار
النس ــاء املعرض ــات او امله ــددات للعن ــف بالرتاج ــع واالنس ــحاب م ــن الفض ــاء الع ــام ومامرس ــة السياس ــة االث ــر االه ــم
للعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس حس ــب املش ــاركني/ات.
والحظن ــا م ــن خ ــال النقاش ــات تباين ــا طفيف ــا ،ولكن ــه مه ــم م ــن حي ــث جن ــس املش ــاركني/ات وتأث ــره يف تحدي ــد
حجــم وشــكل تأثــر العنــف ،فتحدثــت املشــاركات حــول اثــر العنــف الــذي ال يتمثــل فقــط يف االمثلــة التــي أدرجناهــا
اعـــاه فقـــط ،بـــل يتجاوزهـــا اىل التأثـــر يف النســـاء عمومـــا وخصوصـــا مـــن متتلـــك منهـــن طموحـــا سياســـيا أو
رغب ــة يف مامرس ــة السياس ــة والعم ــل الع ــام ،فيظه ــر العن ــف وحس ــب النقاش ــات الت ــي دارت ب ــن املش ــاركات ككلف ــة
إضافيــة باهظــة الثمــن للعمــل العــام والســيايس ،يح ّمـ ُّـل للمــرأة ذات الطمــوح الســيايس ،ويؤثــر مبــارشة يف قراراهــا
دخ ــول مع ــرك السياس ــية .ع ــى النس ــاء مم ــن ي ــردن مامرس ــة حقه ــن الدس ــتوري بالعم ــل الس ــيايس ان يفك ــرن ملي ــا
بالتضحي ــات الت ــي س ــيتحملنها وس ــيحملنها ألرسه ــن بس ــبب قراره ــن االنخ ــراط يف السياس ــة .تخل ــق ه ــذه الحال ــة
درج ــات م ــن املواطن ــن حس ــب نوعه ــم االجتامع ــي ،فيطل ــب م ــن النس ــاء تحم ــل كل ــف للعم ــل الس ــيايس ال يتوقعه ــا
املجتم ــع م ــن الرج ــال.
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رابعا :التدابري االحرتازية والوقائية
بش ــكل ع ــام ،أجم ــع/ت املش ــاركني/ات يف الدراس ــة ع ــى أن التداب ــر االحرتازي ــة ملن ــع ومحارب ــة العن ــف ض ــد النس ــاء
يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس واملوج ــودة واملفعل ــة يف األردن يف الوق ــت الح ــايل غ ــر كافي ــة .وعلي ــه أوىص/ت
املش ــاركون/ات جميعــاً ب ــرورة ايج ــاد خط ــة وطني ــة ش ــاملة للح ــد م ــن العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الس ــيايس
والع ــام ،تك ــون تش ــاركية وت ــويل أهمي ــة خاص ــة ملس ــاهمة الحرك ــة النس ــوية يف رس ــم مالمحه ــا واق ــراح اجراءاته ــا.
ك ــا ظه ــر اتف ــاق ب ــأن تتضم ــن ه ــذه الخط ــة الوطني ــة تعدي ــات للترشيع ــات املمي ــزة ض ــد النس ــاء ،وايج ــاد اط ــر
قانوني ــة اخ ــرى تج ــرم العن ــف يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام وتس ــعى لتقدي ــم خدم ــات حامي ــة ورد اعتب ــار للنس ــاء
الل ــوايت يوج ــه ه ــذا العن ــف ضده ــن .ك ــا ظه ــر اتف ــاق أف ــى ب ــرورة أن يك ــون هنال ــك عم ــل جامع ــي لخل ــق
برام ــج توعوي ــة تثقيفي ــة ع ــن العن ــف وأش ــكاله وكيفي ــة محاربت ــه والتص ــدي ل ــه يش ــمل جمي ــع املحافظ ــات .وأك ــد
البع ــض رضورة ايج ــاد خدم ــات مس ــاندة قانوني ــة ونفس ــية للنس ــاء املعرض ــات للعن ــف ع ــى ه ــذه املس ــتويات ،ومكات ــب
مس ــتقلة للش ــكاوى والتحقي ــق يف العن ــف ويف مختل ــف املؤسس ــات العام ــة والسياس ــية.
واتف ــق/ت املش ــاركون/ات بش ــكل ع ــام ع ــى ان املس ــؤولية لوض ــع تداب ــر وقائي ــة وعالجي ــه تق ــع ع ــى الس ــلطات
التنفيذيـــة والترشيعي ــة .أم ــا مس ــؤولية ن ــر التوعي ــة فتق ــع ع ــى وزارة الرتبيـــة والتعليـــم وع ــى املجتم ــع املـــدين
واالع ــام بش ــكليه التقلي ــدي وااللك ــروين الحدي ــث ،وذل ــك ع ــن طري ــق الرتكي ــز ع ــى مفه ــوم العن ــف ض ــد امل ــرأة يف
الفضاءي ــن الس ــيايس والع ــام وأش ــكاله وط ــرق محاربت ــه ك ــا اك ــدت النقاش ــات ع ــى رضورة دم ــج الش ــباب والرج ــال
يف الحل ــول.
وطرح ــت يف النقاش ــات ايض ــا حل ــوال سياس ــية ،فتح ــدث البع ــض ع ــن رضورة خل ــق تحالف ــات وتكت ــات سياس ــية
إلح ــداث ه ــذا التغي ــر ووج ــوب بن ــاء مه ــارات السياس ــيات القيادي ــة والتأكي ــد ع ــى إش ــاعة ثقاف ــة سياس ــية وعام ــة
قامئ ــة ع ــى املس ــاواة ومبني ــة ع ــى أس ــاس املؤه ــات والكف ــاءة.

الفصل الخامس  :مناقشة وتحليل النتائج
نناق ــش يف ه ــذا الج ــزء نتائ ــج الدراس ــة بأبعاده ــا النظري ــة والكمي ــة والنوعي ــة
والت ــي اظه ــرت م ــا ي ــي:
خلــص البحــث املكتبــي اىل ان العنــف ضــد النســاء يف السياســة والفضــاء العــام مفهــوم مركــب فهــو يشــمل باإلضافــة
اىل التخ ــاذل املؤس ــي والقان ــوين يف حامي ــة النس ــاء م ــن العن ــف والتنم ــر والتح ــرش والرتهي ــب والتقاع ــس ع ــن
العم ــل ع ــى الوقاي ــة منه ــا ،أي ــة س ــلوكيات مب ــارشة او غ ــر مب ــارشة موجه ــة ض ــد النس ــاء ع ــى وج ــه التحدي ــد ال
لس ــبب آخ ــر غ ــر كونه ــن نس ــاء به ــدف ردعه ــن ع ــن مامرس ــة السياس ــة كلي ــا او الح ــد م ــن قدرته ــن ع ــى مامرس ــتها
باســـتقاللية ،ومعاقبتهـــن عـــن طريـــق الفعـــل العنيـــف أو الضغـــط او التهديـــد أو التنمـــر لدفعهـــن نحـــو التنحـــي
كمرش ــحات أو االس ــتقالة ،او تغي ــر قراراته ــن السياس ــية باالنتخ ــاب أو بالرتش ــيح ،أو بالرتاج ــع ع ــن إب ــداء ال ــرأي يف
الش ــؤون العام ــة وذات الصل ــة مبوقعه ــن ،أو تغي ــر الق ــرارات السياس ــية الت ــي يتطلبه ــا موقعه ــن الس ــيايس .ه ــذا
املفه ــوم مرك ــب ألن ــه ي ــرى ان العن ــف ض ــد النس ــاء يف االط ــار الس ــيايس ي ــأيت ع ــى ش ــكل افع ــال مب ــارشة وق ــد
يك ــون احيان ــا ع ــى ش ــكل غي ــاب للفع ــل (كالتخ ــاذل يف تقدي ــم الحامي ــة ،أو التقاع ــس ع ــن التدخ ــل م ــن خ ــال
اج ــراءات بنيوي ــة أو قانوني ــة وقائي ــة)  ،وأن ل ــه بع ــدا هيكلي ــا مؤسس ــيا مبعن ــى ان ــه يتلف ــت اىل العن ــف املؤس ــي
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والقان ــوين الراس ــخ يف بني ــة مؤسس ــات الدول ــة ،وبع ــدا آخ ــر س ــلوكيا فردي ــا او جامعي ــا يع ــر عن ــه م ــن خ ــال
االي ــذاء أو التهدي ــد أو التح ــرش أو القت ــل ،ويش ــر ايض ــا اىل املص ــدر فه ــو عن ــف مبن ــي ع ــى الجن ــس ومو ّج ــه م ــن
قب ــل الرج ــال تج ــاه النس ــاء يف الغال ــب ،ومتارس ــه بع ــض النس ــاء ،وتدعم ــه ثقاف ــة أبوي ــة ته ــدف اىل الحف ــاظ ع ــى
مي ــزان ق ــوى مخت ــل وتوزي ــع غ ــر ع ــادل للم ــوارد يف املجتم ــع.
وأظه ــرت نتائ ــج البح ــث النوع ــي أن مفه ــوم العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس م ــا زال حدي ــث
الت ــداول يف االردن وب ــن النس ــاء القيادي ــات تحدي ــدا ،وع ــى الرغ ــم م ــن وج ــود دراس ــات س ــابقة تناول ــت املوض ــوع
بح ــدود ،تعت ــر ه ــذه الدراس ــة امل ــرة االوىل الت ــي اس ــتطعن التعب ــر بالي ــة موح ــدة ع ــن مش ــاعرهن بتحدي ــد دواف ــع
العن ــف واالث ــار املرتتب ــة علي ــه س ــواء كان ــت نفس ــية أو عائلي ــة أو مهني ــة.
ك ــا اظه ــر البح ــث النوع ــي فروق ــا مهم ــة يف التقدي ــرات واآلراء ح ــول مفه ــوم العن ــف يف املج ــال الس ــيايس تبع ــا
للجن ــس .ففي ــا رأى املس ــتهدفون بالدراس ــة م ــن الرج ــال ه ــذا العن ــف ع ــى ان ــه ش ــكل م ــن اش ــكال التميي ــز وان ــه
راس ــخ يف الثقاف ــة املجتمعي ــة ،رأت ــه النس ــاء م ــن ذات الفئ ــة خل ــا يف هي ــكل الدول ــة وش ــكل االقتص ــاد وتقص ــرا
يف تحقي ــق املس ــاواة ب ــن املواطن ــن حس ــب الدس ــتور .فالعن ــف بالنس ــبة للنس ــاء مم ــن ش ــملتهن الدراس ــة ال ينفص ــل
ع ــن حقائ ــق التميي ــز االقتص ــادي والس ــيايس والت ــي ال ميك ــن رده ــا فق ــط للثقاف ــة املجتمعي ــة العام ــة .ك ــا اظه ــرت
الدراس ــة أن رب ــط العن ــف بالثقاف ــة م ــن قب ــل املس ــتجيبني م ــن الرج ــال ق ــد ب ــدى كمحاول ــة لتطبي ــع العن ــف يف
االط ــار الس ــيايس أو التقلي ــل م ــن أهميت ــه وحج ــم انتش ــاره .وه ــذا الف ــرق يف التعب ــر ع ــن دواف ــع العن ــف الس ــيايس
واس ــبابه ب ــن النس ــاء والرج ــال الفاعل ــن يف املج ــال الع ــام بحاج ــة اىل دراس ــة أك ــر تعمق ــا.
اظه ــرت النتائ ــج توافق ــا عام ــا ع ــى وج ــود وانتش ــار العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس .فأك ــدت
خ ــال البح ــث الكم ــي اثنت ــان م ــن كل ثالث ــة مس ــتجيبات تعرضه ــن للعن ــف ،وأف ــادت واح ــدة م ــن كل ث ــاث
تع ــرض واح ــد أو اك ــر م ــن أف ــراد ارسه ــن أو أقاربه ــن له ــذا العن ــف ،في ــا اجم ــع/ت املش ــاركون /املش ــاركات يف
البح ــث النوع ــي ع ــى ش ــيوع العن ــف يف الفضاءي ــن الس ــيايس والع ــام وض ــد السياس ــيات والناش ــطات والقيادي ــات
يف الفض ــاء الع ــام ،واك ــدت نتائ ــج البح ــث بنوعيه ــا الكم ــي والنوع ــي انتش ــار ه ــذا العن ــف يف كاف ــة انح ــاء اململك ــة.
اظه ــرت النتائ ــج ببعديه ــا الكم ــي والنوع ــي انتش ــار اش ــكال مختلف ــة للعن ــف ،فكان ــت حس ــب النقاش ــات واملقاب ــات
واالس ــتجابات الس ــتامرة البح ــث نفس ــية ولفظي ــة وجس ــدية وس ــيربانية .وتوافق ــت نتائ ــج الدراس ــة ببعده ــا الكم ــي ع ــى
أن العن ــف النف ــي يع ــد أك ــر أش ــكال العن ــف ش ــيوعا ويش ــمل حس ــب البح ــث النوع ــي التهدي ــد بالط ــاق ،والتخوي ــف،
وتبع ــات اغتي ــال الش ــخصية والهج ــوم املب ــارش بال ــذم والتجري ــح النفس ــية م ــن اكتئ ــاب وقل ــق وهل ــع .فأف ــادت
 %90.4مــن املســتجيبات للبحــث الكمــي تعرضهــن لهــذا النــوع مــن العنــف تحديــدا ،تبــع بالعنــف اللفظــي والتهديــد
وبنس ــبة  .%70واك ــدت الدراس ــة ببعديه ــا الكم ــي والنوع ــي ت ــدين العن ــف ببع ــده الجس ــدي م ــن تح ــرش أو اغتص ــاب
أو قتـــل .وه ــذا ق ــد يعن ــي قل ــة انتش ــارها ،ولكنـــه ق ــد ي ــؤرش ايض ــا اىل قل ــة التبلي ــغ عنه ــا أو ع ــدم الرغبـــة يف
الحدي ــث عنه ــا ،فله ــذه االش ــكال خصوصي ــة ثقافي ــة وله ــا تأثريه ــا املب ــارش ع ــى س ــمعة ورشف امل ــرأة وأرسته ــا .ه ــذا
يعن ــي ان ــه يف قضاي ــا االغتص ــاب والتح ــرش غالب ــا م ــا تعاق ــب النس ــاء مرت ــن :م ــرة م ــن خ ــال تعرضه ــن للعن ــف
وم ــرة ثاني ــة م ــن خ ــال تحميله ــن مس ــؤولية العن ــف ال ــذي تعرض ــن ل ــه في ــا يع ــرف بل ــوم الضحي ــة ،األم ــر ال ــذي
ق ــد يكل ــف النس ــاء يف مجتم ــع تحكم ــه قيم ــة ال ــرف ،حياته ــن .تس ــتدعي ه ــذا النتيج ــة تحدي ــدا دراس ــة إضافي ــة
ومتخصص ــة والي ــات بح ــث آمن ــة مختلف ــة ع ــن تل ــك الت ــي اس ــتخدمتها الدراس ــة.
اظه ــرت النتائ ــج فروق ــا يف التقدي ــرات واآلراء تبع ــا ملج ــال عم ــل املش ــاركني/ات يف مجموع ــات النق ــاش املرك ــزة
واملقاب ــات الش ــخصية ح ــول اث ــار العن ــف االك ــر ش ــيوعا واالش ــد وط ــأة ع ــى حي ــاة املعرض ــات وامله ــددات بالعن ــف
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مـــن السياس ــيات والناش ــطات والقيادي ــات يف املج ــال الع ــام .وه ــذه النتيج ــة منطقيـــة ،ف ــكل تبع ــا ملج ــال عملـــه
يحــدد اشــكال العنــف االكــر شــيوعا واالهــم ،فمــن كانــت خلفيتهــم/ن سياســية رأوا ان العنــف االســايس يــأيت عــى
ش ــكل منافس ــة غ ــر رشيف ــة .وه ــذه النتيج ــة تدعم ــت بالبح ــث الكم ــي حي ــث أف ــادت  %51م ــن املس ــتجيبات ال ــايت
تعرض ــن للعن ــف أن معنفه ــن كان بالدرج ــة االوىل مناف ــس يف االنتخاب ــات.
وافض ــت نتائ ــج الدراس ــة اىل وج ــود ف ــروق ب ــن نتائ ــج البح ــث الكم ــي والنوع ــي م ــن حي ــث ش ــكل وترتي ــب اآلث ــار
املختلف ــة للعن ــف ع ــى حي ــاة ونش ــاط الناجي ــة أو املس ــتهدفة م ــن العن ــف ،ففي ــا اش ــارت املس ــتجيبات للبح ــث الكم ــي
اىل تأث ــر العن ــف ع ــى عمله ــن والقضي ــة الت ــي يعمل ــن عليه ــا وبنس ــبة  ،%33مل يظه ــر ه ــذا االث ــر يف نقاش ــات
البح ــث النوع ــي ،ال ــذي رك ــزت معظ ــم النقاش ــات في ــه ع ــى أبع ــاد العن ــف النفس ــية وتأثريه ــا م ــن حي ــث أنه ــا
تجع ــل العم ــل الس ــيايس بيئ ــة ط ــاردة للنس ــاء وليس ــت آمن ــة او مرحب ــة به ــن .كال التأثريي ــن مه ــم .فتأث ــر العن ــف
ع ــى القضي ــة الت ــي تعم ــل ألجله ــا امل ــرأة مه ــم ،ألن ــه يعك ــس انع ــدام اس ــتقاللية النس ــاء السياس ــية والضغ ــوط الت ــي
يواجه ــن اثن ــاء املش ــاركة او الرغب ــة يف تحدي ــد أجن ــدة العم ــل السياس ــية للمؤسس ــة املنتخب ــة او العام ــة .ه ــذا يعن ــي
ان قــدرة النســاء عــى إدراج قضايــا ذات اولويــة بالنســبة لهــن كنســاء محــدودة وتبــدو بســبب العنــف والتشــكيك يف
الق ــدرات والتنم ــر صعب ــة إن مل تك ــن مس ــتحيلة .أم ــا تأث ــره م ــن حي ــث االبع ــاد النفس ــية واملعنوي ــة وارغام ــه للعدي ــد
م ــن النس ــاء ب ــرك العم ــل الس ــيايس والع ــام فه ــو مه ــم ايض ــا ألن ــه ق ــد يجع ــل كلف ــة مامرس ــة العم ــل الس ــيايس
باهظ ــة نفس ــيا ومعنوي ــا للنس ــاء ،ومكلف ــة ايض ــا للنظ ــام الس ــيايس ال ــذي س ــيبقى ب ــدون مش ــاركة النس ــاء غ ــر ع ــادل
أو دميقراط ــي.
أظه ــرت النتائ ــج اجامع ــا ع ــى الحل ــول واالج ــراءات الوقائي ــة واالحرتازي ــة م ــن حي ــث رضورة ايج ــاد خط ــة وطني ــة
ش ــاملة لحامي ــة النس ــاء م ــن العن ــف امل ــارس ضده ــن يف الفضاءي ــن الع ــام والس ــيايس .ه ــذه الخط ــة الش ــاملة الب ــد
م ــن ان تحت ــوي ع ــى اط ــار ترشيع ــي قان ــوين يحم ــي النس ــاء ويج ــرم العن ــف ال ــذي يتعرض ــن ل ــه ،وهي ــكل مؤس ــي
يخل ــق اط ــرا للمس ــاندة واملس ــاعدة يف ح ــال التع ــرض للعن ــف ،وبع ــد توع ــوي تثقيف ــي يس ــعى لن ــر ثقاف ــة املس ــاواة
والعدال ــة ،وآخ ــر يتعل ــق بالتدري ــب وتعزي ــز ق ــدرات السياس ــيات ع ــى مجابه ــة العن ــف والتبلي ــغ عن ــه ومتابعت ــه حت ــى
يتحق ــق الح ــق.

التوصيات
بن ــاء ع ــى نتائ ــج ه ــذه الدراس ــة املتع ــددة املنهجي ــة م ــن بح ــث كم ــي ونوع ــي وتحلي ــل لألدبي ــات ح ــول موض ــوع
العن ــف ض ــد النس ــاء يف املج ــال الس ــيايس ،تنقس ــم توصي ــات ه ــذه الدراس ــة اىل ث ــاث مج ــاالت رئيس ــية ه ــي:
أوالً :رف ــع مس ــتوى الوع ــي الع ــام ،ووع ــي صن ــاع الق ــرار والسياس ــة بحج ــم ،ش ــكل وم ــدى انتش ــار ظاه ــرة العن ــف
امل ــارس ض ــد السياس ــيات والقيادي ــات والناش ــطات يف الفض ــاء الع ــام االردين م ــن خ ــال توثي ــق وتقيي ــم الظاه ــرة
دوري ــا ع ــى اس ــس علمي ــة دقيق ــة ،ولتحقي ــق ذل ــك تق ــرح الدراس ــة:
أ) انشــاء قاعــدة بيانــات وأدلــة متخصصــة بالعنــف ضــد النســاء يف الفضــاء العــام والســيايس  .لتغذيــة هــذه القاعــدة
املتخصصــة ،نــويص -:بإجــراء مســح ســنوي/دوري للظاهــرة مــن خــال قيــاس مــؤرشات محــددة بخصوصهــا هــي:
•مدى انتشار العنف جغرافيا وحسب املواقع السياسية والقيادية التي تشغلها النساء،
•قياس فرتات الصعود والهبوط ملعدالت العنف،
•رصد التحوالت التي تطرأ عىل اشكال العنف املامرس واملوجه ضد النساء ورصد ادواته،
•قياس تأثريه الكمي والنوعي عىل حياة وأداء النساء القيادي والسيايس يف اململكة،
68

العنف ضد النساء في المجالين العام والسياسي في األردن 2022

•رص ــد ع ــدد البالغ ــات بالعن ــف ،ورص ــد مصريه ــا وط ــرق التعاط ــي معه ــا وحله ــا ،واالنتب ــاه اىل البالغ ــات الت ــي
ال تت ــم متابعته ــا م ــن قب ــل الناجي ــة أو الجه ــات املس ــؤولة.
عـــى أن يتـــم ذلـــك مـــن خـــال اعتـــاد أدوات قيـــاس علميـــة ودوريـــة يقـــوم بتطويرهـــا مختصات/مختصـــون
يف مج ــال البح ــث النس ــوي .وق ــد يت ــم ذل ــك ايض ــا بالتنس ــيق م ــع دائ ــرة االحص ــاءات العام ــة بإضاف ــة ه ــذه
املعاي ــر اىل جمل ــة املعاي ــر الت ــي يت ــم جم ــع البيان ــات بصدده ــا ضم ــن احص ــاءات امل ــرأة والن ــوع االجتامع ــي الت ــي
تجمعهـــا االحصـــاءات العامـــة وبشـــكل دوري.
ـاً ونوعــاً ،ويق ّي ــم اداء الس ــلطات املختلف ــة م ــن حي ــث
ب) إص ــدار تقري ــر س ــنوي يوث ــق لحج ــم انتش ــار الظاه ــرة ك ـ ّ
حج ــم وش ــكل االس ــتجابة له ــا ،واس ــتخدام ه ــذا التقري ــر كأداة ملس ــاءلة الحكوم ــة والس ــلطة الترشيعي ــة والقضائي ــة
بخصــوص حاميــة النســاء مــن العنــف يف املجــال الســيايس.
ج) العمـــل مـــع املنظـــات النســـوية والســـيام مـــروع مرصـــد "عـــن عـــى النســـاء" ،يف تطوير باروميـــر خـــاص
بنزاه ــة وعدال ــة االنتخاب ــات م ــن منظ ــور يأخ ــذ بع ــن االعتب ــار معاي ــر قي ــاس العن ــف امل ــارس ض ــد النس ــاء يف
املجــال الســيايس ،بحيــث يرصــد ويوثــق ظــروف املنافســة السياســية اثنــاء االنتخابــات مــن حيــث عدالتهــا ونزاهتهــا
وخلوه ــا م ــن العن ــف ،ويراق ــب الي ــات اص ــدار وإق ــرار قوائ ــم الرتش ــيح وترتيبه ــا ع ــى مس ــتوى الح ــزب أو الكتل ــة
االنتخابي ــة الواح ــدة وينرشه ــا ،ويراق ــب ويقي ــس ش ــكل وحج ــم التغطي ــة االعالمي ــة لالنتخاب ــات واملرش ــحني /ات،
وينرشه ــا .ه ــذا الش ــكل م ــن الرص ــد والتقيي ــم يضم ــن اس ــتقاللية البيان ــات ويحق ــق فعالي ــة أك ــر للمس ــاءلة النس ــوية.
د) القي ــام بحمل ــة لتش ــجيع املزي ــد م ــن النس ــاء ع ــى التق ــدم وك ــر حاج ــز الصم ــت بش ــأن تجربته ــن الخاص ــة
بالعن ــف ،م ــا ق ــد يله ــم األخري ــات لفع ــل ال ــيء نفس ــه؛ التح ــدث عل ًن ــا ع ــن تج ــارب العن ــف ل ــه تأث ــرات متباين ــة
اهمها  :بن ــاء التضام ــن ب ــن النس ــاء يف السياس ــة  -يف الربملان ــات واملجال ــس املحلي ــة واألح ــزاب والنقاب ــات واملجتم ــع
امل ــدين والقط ــاع الع ــام ،ومتكينه ــن م ــن وض ــع اس ــراتيجية عم ــل مش ــركة ملكافح ــة جمي ــع أش ــكال العن ــف القائ ــم
ع ــى الن ــوع االجتامع ــي ض ــد امل ــرأة.
ه) العم ــل م ــع وبن ــاء الوع ــي داخ ــل وس ــائل اإلع ــام الت ــي لديه ــا الق ــدرة ع ــى تعزي ــز ثقاف ــة خالي ــة م ــن العن ــف
ض ــد النس ــاء يف مواق ــع القي ــادة والتش ــجيع ع ــى برام ــج وم ــواد اعالمي ــة تع ــزز م ــن ص ــورة امل ــرأة القيادي ــة ومتن ــح
النس ــاء فرص ــة يف التعلي ــق ع ــن مواضي ــع ذات صف ــة عام ــة ولي ــس فق ــط م ــا يخ ــص امل ــرأة( .االج ــراء املق ــرح ق ــد
يك ــون ع ــى ش ــكل من ــح جائ ــزة دوري ــة للمحط ــات التلفزيوني ــة ،واالذاعي ــة ،والجرائ ــد الت ــي تس ــتقبل النس ــاء بش ــكل
مكث ــف كخب ــرات للحدي ــث ع ــن قضاي ــا الش ــأن الع ــام ،ولتل ــك الت ــي متن ــح النس ــاء تغطي ــة خاص ــة وايجابي ــة يف ف ــرة
االنتخاب ــات).

ثانياً :من الناحية املؤسسية،
أ) تطوي ــر مس ــاحات مؤسس ــية مس ــتقلة وآمن ــة لإلب ــاغ ع ــن ح ــاالت العن ــف يف املج ــال الس ــيايس ومتابع ــة الح ــاالت
حت ــى النهاي ــة ،ويتضم ــن ذل ــك:
 خل ــق مس ــاحات آمن ــة للنس ــاء حي ــث ميكنه ــن الوث ــوق بأخذه ــن وقصصه ــن ع ــى محم ــل الج ــد وس ــاع ادعاءاته ــنمبهني ــة وعدال ــة والتعام ــل معه ــا ع ــى وج ــه الرسع ــة والكف ــاءة .ه ــذه املس ــاحات ق ــد تك ــون خطوط ــا س ــاخنة أو/
ومكاتـــب (مظـــامل) أو تبليـــغ وشـــكوى مســـتقلة تابعـــة ومرتبطـــة باللجنـــة الوطنيـــة لشـــؤون املـــرأة ،أو محليـــة ذات
صالحي ــة ومس ــتقلة ومتواج ــدة داخ ــل كاف ــة مؤسس ــات الدول ــة والقط ــاع الع ــام ومؤسس ــات االع ــام ،يتواله ــا طاق ــم
م ــد ّرب ع ــى العن ــف والتميي ــز ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الس ــيايس والع ــام ،ومرتبط ــة بأع ــى موق ــع لصناع ــة الق ــرار
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يف املؤسس ــة .ع ــى أن مينحه ــا النظ ــام الداخ ــي الصالحي ــات الالزم ــة للتح ــرك واملتابع ــة.
ض ــان أن تش ــمل صالحي ــات ه ــذه املكات ــب أو الخط ــوط الس ــاخنة ووف ــق النظ ــام الداخ ــي الق ــدرة ع ــى تحوي ــل
الح ــاالت اىل مرجعي ــات رعاي ــة صحي ــة ونفس ــية آمن ــة وس ــهلة الوص ــول اليه ــا م ــن قب ــل الناجي ــات وأف ــراد ارسه ــن.
رص ــد ميزاني ــة مح ــددة له ــذه املكات ــب وااللي ــات وتزويده ــا بكاف ــة الوس ــائل التقني ــة والحديث ــة الت ــي متكنه ــا م ــن
جم ــع االدل ــة ،وتحدي ــد متطلب ــات الحامي ــة م ــا بع ــد التبلي ــغ ،وإج ــراءات املتابع ــة.
توف ــر الدع ــم للمؤسس ــات الرس ــمية لتوف ــر التقني ــات الحديث ــة الت ــي تس ــاعد النس ــاء ع ــى جم ــع االدل ــة أو اس ــناد
متطلب ــات الحامي ــة م ــا بع ــد التبلي ــغ.
تحدي ــد املواق ــع الوظيفي ــة والس ــيام تل ــك القيادي ــة منه ــا والت ــي تق ــع ضم ــن تراتبي ــة الهي ــكل املؤس ــي للقطاع ــات
املختلفــة واملطلــوب منهــا التبليــغ رســميا وبكفــاءة فيــا يعــرف باملبلّــغ امللــزم (( Mandatory Reporterأو عــن حــاالت
العن ــف يف ح ــال العل ــم ب ــه ،وادراجه ــا ضم ــن الوص ــف الوظيف ــي للموق ــع وتوف ــر التدري ــب ال ــازم لألش ــخاص مم ــن
يحتل ــون ه ــذه املواق ــع ،وربطه ــا بالنظ ــام الداخ ــي والقان ــون ك ــا توض ــح التوصي ــات يف الج ــزء الترشيع ــي.
ب) تطوي ــر الي ــات قضائي ــة مس ــتقلة ورسيع ــة وآمن ــة لحامي ــة النس ــاء وأرسه ــن م ــن العن ــف يف إط ــاره الس ــيايس
وبالتعـــاون مـــع الجهـــات االمنيـــة واملحاكـــم ،عـــى أن يكون/تكـــون مـــن ينظـــر يف القضايـــا املتعلقـــة بالعنـــف يف
السياســـة وبالحاميـــة كادرا مدربـــا وذا كفـــاءة.
ج) تش ــكيل ش ــبكات وتحالف ــات نس ــائية تجم ــع النس ــاء القيادي ــات م ــن ف ــرات س ــابقة وحالي ــة وقطاع ــات مختلف ــة
واعتب ــار الش ــبكات وعضويته ــا مص ــدر مع ــريف للنس ــاء يف رف ــع قدراته ــن ع ــى التعام ــل م ــع مامرس ــات متييزي ــة
اساس ــها الجن ــس ،حي ــث وردت ع ــدة توصي ــات دولي ــة بأهمي ــة بن ــاء تحالف ــات نس ــائية.
د) تشــجيع القياديــات والقياديــن املحليــن املنارصيــن لحقــوق النســاء لالنخــراط يف حمــات املنــارصة والتحالفــات
الدوليـــة ،والســـيام حركـــة التضامـــن  HeForSheالتابعـــة لهيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة ،أو حملـــة # NotTheCost
التابع ــة للمعه ــد الدميقراط ــي الوطن ــي ،الت ــي ميك ــن تهيئته ــا ونرشه ــا ع ــى املس ــتوى الوطن ــي ،بحي ــث تس ــتهدف
أصح ــاب املصلح ــة الذي ــن ميكنه ــم التأث ــر ع ــى التص ــورات ذات الصل ــة بامل ــرأة يف السياس ــة واإلج ــراءات املتعلق ــة
بالعنــف ضــد النســاء يف الفضــاء العــام والســيايس ،ويشــمل ذلــك قــوات األمــن والقضــاء واملجتمــع املــدين والزعــاء
الديني ــن والتقليدي ــن والق ــادة السياس ــيني وغريه ــم.

ثالثاً :االطار القانوين:
 .1تـــويص الدراســـة بأولويـــة إصـــدار قانـــون خـــاص مرتبـــط بالعنـــف ضـــد النســـاء يف اإلطـــار الســـيايس يتبـــع
النـــاذج الدوليـــة املعتمـــدة (بوليفيـــا وتونـــس مثـــا) ،بحيـــث يتضمـــن:
أ) تعري ــف بقص ــد التجري ــم ل ــكل االفع ــال العنيف ــة املب ــارشة وغ ــر املب ــارشة ذات دواف ــع تأخ ــذ الطاب ــع التميي ــزي
ضـــد املـــرأة ،والتـــي تســـتخدم أدوات سياســـية ،وتحمـــل تأثـــرا سياســـيا ،والتـــي تســـتهدف النســـاء ممـــن يشـــغلن
مواق ــع سياس ــية قيادي ــة ،والقيادي ــات يف القط ــاع الع ــام ،واملرش ــحات ،وعض ــوات األح ــزاب السياس ــية ،والناخب ــات،
وناش ــطات املجتم ــع امل ــدين واملدافع ــات ع ــن حق ــوق اإلنس ــان .ك ــا ت ــويص الدراس ــة ب ــأن يج ــرم القان ــون العن ــف
امل ــارس ض ــد اف ــراد ارس النس ــاء بس ــبب نش ــاطهن الس ــيايس والع ــام ،وامل ــارس أيض ــا ض ــد معاونيه ــن والعامل ــن
معهــن وخصوصــا اذا مــا كان يهــدف اىل تهديــد الناشــطة السياســية ومنعهــا مــن التمتــع بحقوقهــا السياســية كاملــة.
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ب) ان يح ــدد القان ــون الجه ــات املس ــؤولة ع ــن التبلي ــغ (املبل ــغ املل ــزم) ويح ــدد التبع ــات القانوني ــة لع ــدم االلت ــزام
به ــذا ال ــدور م ــن خ ــال نص ــوص قانوني ــة واضح ــة.
ج) يح ــدد القان ــون الجه ــات املخول ــة باس ــتقبال الش ــكاوى املتعلق ــة بالعن ــف املوج ــه ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام
والس ــيايس ،ويح ــدد اج ــراءات والي ــات النظ ــر والتحقي ــق فيه ــا ،وصالحي ــات ه ــذه الجه ــات م ــن خ ــال نص ــوص
قانوني ــة واضح ــة.
د) أن يتضم ــن القان ــون النموذج ــي تحدي ــدا لإلج ــراءات التحقيقي ــة والعقابي ــة مب ــا يتناس ــب وش ــكل وحج ــم العن ــف
وم ــدى تأث ــره ،وأن يح ــدد مس ــؤولية الجه ــات املختلف ــة م ــن حكومي ــة ومنتخب ــة ومؤسس ــات مجتم ــع م ــدين وإلزامه ــا
بتوف ــر ضامن ــات وقائي ــة للحامي ــة م ــن العن ــف ،وتوف ــر وس ــائل مس ــاندة ورعاي ــة للمتعرض ــات ل ــه والناجي ــات من ــه.
ه) ان يتضم ــن القان ــون نصوص ــا اج ــراءات مح ــددة للتعوي ــض ع ــن ال ــرر وش ــكل التعوي ــض امل ــادي واملعن ــوي يف
ح ــال ثب ــوت العن ــف ويوض ــح مس ــؤولية املؤسس ــة واألف ــراد به ــذا الخص ــوص.
 )2وت ــويص الدراس ــة ع ــى ه ــذا املس ــتوى أيض ــا مبراجع ــة االنظم ــة العام ــة الناظم ــة لعم ــل الربمل ــان واالدارة املحلي ــة
وتضمينهــا نصوصــا تعكــس التــزام هــذه الهيئــات بتوفــر بيئــة مرحبــة وآمنــة للنســاء وتؤكــد مســؤولية هــذه الهيئــات
بتوفــر الحاميــة للنســاء مــن العنــف ،والتفــات هــذه الهيئــات اىل العنــف ضــد النســاء يف السياســة ،عــى أن توضــح
االنظم ــة العامل ــة ايض ــا الي ــات العم ــل واج ــراءات التعاط ــي م ــع قضاي ــا العن ــف .ع ــى أن توض ــح االنظم ــة العامل ــة
ايض ــا آلي ــات العم ــل وإج ــراءات التعاط ــي م ــع قضاي ــا العن ــف وتح ــدد يف النظ ــام االش ــخاص املطل ــوب منه ــم التبلي ــغ
ع ــن العن ــف ( )mandatory reportersوصالحي ــات جه ــات التبلي ــغ ع ــن العن ــف ومتابع ــة حاالت ــه حت ــى النهاي ــة.
 )3ك ــا تق ــرح الدراس ــة تضم ــن القوان ــن الناظم ــة لحري ــة التعب ــر واالع ــام والصحاف ــة نصوص ــا تف ــرق ب ــن
خط ــاب الكراهي ــة للنس ــاء وحري ــة التعب ــر ع ــن ال ــرأي بحي ــث تج ــرم األول وتح ــرم االخ ــر.
 )4ك ــا ت ــويص الدراس ــة بتضم ــن إج ــراءات رف ــع الحصان ــة السياس ــية والدبلوماس ــية بن ــودا تتعل ــق بتعلي ــق ورف ــع
الحصان ــة خ ــال التحقي ــق يف قضاي ــا العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس.
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املالحق
استامرة الدراسة الكمية
استامرة دراسة العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
الهدف من الدراسة
ته ــدف ه ــذه الدراس ــة التابع ــة للجن ــة الوطني ــة لش ــؤون امل ــرأة ملفهوم ــه وأش ــكاله وط ــرق محاربت ــه وغريه ــا .ته ــدف
ه ــذه الدراس ــة التابع ــة للجن ــة الوطني ــة لش ــؤون امل ــرأة وبالتع ــاون م ــع رشك ــة ب ــر بزن ــس اىل تحقي ــق فه ــم ش ــامل
لعن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس وم ــدى إدراك امل ــرأة ونش ــر اىل أن البيان ــات يت ــم التعام ــل معه ــا
برسي ــة تام ــة وه ــي لغاي ــات البح ــث فق ــط يرج ــى منك ــم ق ــراءة كام ــل األس ــئلة واالجاب ــة عليه ــا بدق ــة ومصداقي ــة
عل ــا بأنه ــا ستس ــتغرق منك ــم  15-10دقيق ــة.
القسم األول :البيانات العامة
Q101
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

حددي الفئة العمرية التي تنتمني اليها
1
2
3
4
5
99

Q102
عزباء
مخطوبة
متزوجة
أرملة
مطلقة
منفصلة

الحالة االجتامعية
1
2
3
4
5
6

Q103
عزباءأقل من ثانوي
تدريب مهني
ثانوي
دبلوم متوسط
بكالوريوس
ماجستري أو أعىل

املستوى التعليمي
3
4
5
6
7
8
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|__|

|__|

|__|

Q104
اربد
عجلون
جرش
املفرق
عامن
الزرقاء
البلقاء
مأدبا
الكرك
معان
الطفيلة
العقبة

املحافظة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Q105
وزيرة
موظفة فئة عليا يف مؤسسة حكومية
عضو يف الربملان
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

|__|

حددي أخر موقع /مجال عمل شغلتيه – حايل أو سابق
1
2
3
4
5
6
|__|
7
8
9
10
11
97

القســم الثــاين :التعــرض ألشــكال العنــف ضــد النســاء يف الفضــاء العــام والســيايس
كناشــطة يف الحيــاة العامــة
اس ــتنادا اىل تعري ــف العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس الت ــايل الرج ــاء االجاب ــة ع ــى االس ــئلة
التالي ــة
«العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ه ــو فع ــل أو مجموع ــة م ــن أفع ــال الضغ ــط أو االضطه ــاد أو
التح ــرش أو املضايق ــة أو التهدي ــد أو التجاه ــل الت ــي يرتكبه ــا ش ــخص أو مجموع ــة م ــن األش ــخاص بش ــكل مب ــارش
أو غ ــر مب ــارش ض ــد النس ــاء املرش ــحات أو املنتخب ــات أو املعين ــات يف مناص ــب سياس ــية و/أو حكومي ــة أو املدافع ــات
ع ــن حق ــوق النس ــاء أو الل ــوايت ميارس ــن دورا ً عام ـاً  /سياس ــياً أو النس ــاء يف مراك ــز صن ــع الق ــرار بص ــورة ش ــخصية
مب ــارشة أو ض ــد أرسه ــم أو م ــن ميث ــل مصالحه ــم ،بغ ــرض التقلي ــل م ــن أو التعلي ــق أو املن ــع أو التقيي ــد ملهامه ــم
ومامرس ــة حقوقه ــم .وذل ــك إلقصائه ــم ع ــن ه ــذه املواق ــع أو إلزامه ــم بالقي ــام بعم ــل ض ــد إرادته ــم .وذل ــك لتش ــكيل
حال ــة عام ــة ترك ــز ع ــى ال ــدور النمط ــي التقلي ــدي للم ــرأة وع ــدم قدرته ــا ع ــى ت ــويل املناص ــب العام ــة.
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Q201

كناشطة يف الحياة العامة هل تعرضت ألي شكل من أشكال العنف؟

نعم
ال
)غري متأكدة/ال أعرف (ال تقرأ

1
 2انتقل إىل
Q208
انتقل إىل 98
Q208

|__|

 Q202كناشطة يف الحياة العامة ،هل العنف الذي تعرضت له كان عىل شكل.........................؟

) .....إيذاء جسدي (مثل الدفع ،الرضب ،الصفع
) .....إيذاء نفيس أو املعنوي (مثل التجاهل ،االقصاء ،اغتيال الشخصية ،االستخفاف
) ....إيذاء لفظي أو التهديد (مثل الذم ،القدح ،تحقري ،التشهري ،االساءة للسمعة
)....عنف جنيس أو تحرش أو ابتزاز (جسديا ،لفظيا ،ايحائيا
) ...عنف اقتصادي أو مايل (االرضار باملمتلكات ،الطرد من العمل ،الحرمان من الحقوق
)عنف سرباين والتنمر اإللكرتوين (منصات التواصل االجتامعي ،املواقع وصفحات التواصل
)أخرى (حددي
Q202A
...................................................................................

نعم

ال

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

إذا كانت إجابتك عىل السؤال السابق (بنعم) تعرضت لشكل آخر من أشكال
العنف غري تلك املذكورة ،أرجوا تحديد شكل العنف؟
|__|

اذكري أي منصب/موقع تعرضت فيه للعنف خالل مسريتك املهنية؟
Q202B
...................................................................................
غري متأكدة/ال أعرف (ال تقرأ) 98
|__|
99
رفضت اإلجابة (ال تقرأ)
Q202C
يف الفرتة املهنية والعمل العام
آخر  12شهرا
يف فرتة محددة (أمثلة :خالل الحملة االنتخابية
أو عند ابداء رأي معني خالل االجتامعات- )...
حددي

Q203

74

متى تم تعرضك ألي شكل من أشكال العنف
2
3
4

|__|

)ما هي الوسائل أو األساليب املستخدمة للعنف؟ )ميكن اختيار أكرث من إجابة
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غري متأكدة /ال
أعرف
98
98
98
|__|
98
98
98
98

وجاهيا
الكرتونيا  /سيربانيا (فيسبوك ،توتري ،انستجرام،
تيكتوك )......
اعالميا ( عرب االعالم املريئ أو املسموع أو
املكتوب)
غري وجاهي (بواسطة اطراف ثالثة)
غري متأكدة/ال أعرف (ال تقرأ)
أخرى (حددي)................................... :

1
2
3
4
97
98

Q204

من قبل من تعرضت إلحدى اشكال العنف…؟ (ميكن اختيار أكرث من إجابة)
نعم
1
مديري/يت يف العمل
1
زميل/ة يف العمل أو مجموعة من الزمالء يف العمل
1
منافس/ة يف االنتخابات
1
موظف/ة تابع إلداريت
1
مراجع/ة /أو مواطن/ة
1
شخص/اشخاص من مجموعات مخالفني يف املواقف السياسية
شخص/اشخاص ضد أحد املطالب املرتبطة بإزالة التمييز أو العنف
1
ضد املرأة
1
شخص/اشخاص ليس لهم موقف محدد
1
شخص ذو صلة قرابة أو معرفه
1
أحد أفراد أرسيت من داخل املنزل
1
شخص من قاعديت االنتخابية  /مجتمعي

Q205

إىل أي درجة تأثرت الجوانب التالية سلبياً جراء العنف الذي تعرضت له؟
إىل
إىل درجة إىل درجة
درجةكبرية
متوسطة
كبرية
جدا ً
3
2
1
صحتك النفسية
3
2
1
صحتك الجسدية
عالقتك األرسية (داخل املنزل من أقاربك
3
2
1
من الدرجة األوىل)
العالقات املجتمعية (العشرية ،االصدقاء،
3
2
1
املنارصين)
3
2
1
حالتك املادية
3
2
1
األداء يف العمل
3
2
القضية التي تعملني من أجلها/تدافع عنها 1
3
2
1
الحرية الشخصية

Q206
العائلة (زوج ،أخ ،اخت ،والد ،والدة ،ابناء ،بنات ).....
العشرية واألقارب واألطر املجتمعية
األصدقاء  /الصديقات ،الزمالء يف العمل  /الزميالت يف العمل
الرشطة  /االدارات املتخصصة يف األمن العام ( حامية االرسة ،الجرائم االلكرتونية)
القضاء  /دائرة االدعاء العام
الحزب  /النقابة  /مؤسسة املجتمع املدين

|__|

ال
2
2
2
2
2
2

غري متأكدة/ال أعرف
98
98
98
98
98
98

2

98

2
2
2
2

98
98
98
98

|__|

إىل درجة إىل درجة مل أتأثر غري متأكدة/
قليله جدا ً إطالقاً ال أعرف
قليلة
4
4

5
5

6
6

98
98

4

5

6

98

4

5

6

98

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

98
98
98
98

|__|

ما هي الوسائل التي تم اتباعها يف التبيلغ والتحرك جراء
العنف الذي تعرضت له؟ (ميكن اختيار أكرث من إجابة)
|__|
1
|__|
2
|__|
3
|__|
4
|__|
5
|__|
6
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لجان السلوك او االخالق (إن وجدت)
وحدات الرقابة املسؤولة يف الوزارات واملؤسسات
مجموعات الدعم واملنارصة
ادارات منصات التواصل االجتامعي ( فيسبوك ،انستجرام ،تويرت)
اخرى (حددي)..................................................... :
Q207
التجاهل
الرد واملتابعة ( اصدار بيانات وتوضيحات)
اغالق صفحة التواصل االجتامعي
شطب التعليقات واختيار ميزة عدم التعليق (العنف السرباين)
اللجوء اىل املختصني للمساعدة ( قانوين ،نفيس ،الكرتوين ) ...
االنسحاب من املشهد العام ( كليا او جزئيا)
االستعانة بأطراف ثالثة ( العائلة ،العشرية ،االطار املجتمعي ،مجموعات
املنارصة)
اخرى (حدد)............................. :
غري متأكدة/ال أعرف
Q208
نعم
ال
غري متأكدة/ال أعرف (ال تقرأ)
Q208_A
.1
.2
.3
.4
.5
.6

7
8
9
10
97

هل بإمكانك أن تخربينا عن آليات التكيف التي لجئت لها عند تعرضك
للعنف يف الفضاء العام والسيايس ؟ (ميكن اختيار أكرث من إجابة)
|__|
1
|__|
2
|__|
3
|__|
4
|__|
5
|__|
6
7

|__|

97
98

|__|
|__|

هل سبق وأن تعرض شخص ما من اقاربك للعنف او التنمر بسبب القرابة بك؟
1
 🡨 2انتقل للقسم الثالث
|__|
🡨 98انتقل للقسم الثالث

هل تعرض أحد من أفراد أرستك أو أقاربك لـ ….؟

نعم
1
اإليذاء الجسدي (مثل الدفع ،الرضب ،الصفع ).....
اإليذاء النفيس أو املعنوي (مثل التجاهل ،االقصاء ،اغتيال الشخصية ،االستخفاف 1 ).....
اإليذاء اللفظي أو التهديد (مثل الذم ،القدح ،تحقري ،التشهري ،االساءة للسمعة )....
1
العنف الجنيس أو التحرش أو االبتزاز (جسديا ،لفظيا ،ايحائيا)....
1
العنف االقتصادي أو املايل (االرضار باملمتلكات ،الطرد من العمل ،الحرمان من
1
الحقوق...
العنف السيرباين والتنمر اإللكرتوين (منصات التواصل االجتامعي ،املواقع وصفحات
1
التواصل)

ال
2
2
2
2
2

غري متأكدة/ال اعرف
98
98
98
98
98

2

98

|__|

إذا كانت إجابة أخرى عىل السؤال السابق (نعم) تعرض أحد أقاريب لشكل
آخر من العنف  ،حددي شكل هذا العنف؟

Q208_B

76

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
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 Q208_Cإىل أي درجة كان تأثري العنف سلبياً عىل االقرباء من ناحية …؟
إىل
إىل درجة
درجةكبرية
كبرية
جدا ً
2
1
الصحة النفسية
2
1
الصحة الجسدية
العالقة األرسية (داخل املنزل واملقربني
2
1
من الدرجة األوىل (
العالقات املجتمعية (العشرية ،االصدقاء،
2
1
املنارصين)
2
1
حالته/ها املادية
2
1
أداءه/ها يف العمل
2
القضية التي تعملني من أجلها/تدافع عنها 1
2
1
الحرية الشخصية

شباب من أجل املساواة
Q208_D

العائلة (زوج ،أخ ،اخت ،والد ،والدة ،ابناء ،بنات ).....
العشرية واألقارب واألطر املجتمعية
األصدقاء  /الصديقات ،الزمالء يف العمل  /الزميالت يف العمل
الرشطة  /االدارات املتخصصة يف األمن العام (حامية االرسة ،الجرائم االلكرتونية)
القضاء  /دائرة االدعاء العام
الحزب  /النقابة  /مؤسسة املجتمع املدين
لجان السلوك او االخالق (إن وجدت)
وحدات الرقابة املسؤولة يف الوزارات واملؤسسات
مجموعات الدعم واملنارصة
ادارات منصات التواصل االجتامعي (فيسبوك ،انستجرام ،تويرت)
اخرى (حددي).............. :
غري متأكدة/ال أعرف

مل
إىل درجة إىل درجة إىل درجة
أتأثر
قليله جدا ً
متوسطة قليلة
إطالقاً
98
6
5
4
3
98
6
5
4
3

غري متأكدة/
ال أعرف

3

4

5

6

98

3

4

5

6

98

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

98
98
98
98

|__|

ما هي اآلليات التي اِتبعوها يف التبليغ والتحرك؟
(ميكن اختيار أكرث من إجابة)
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
97
98

II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
97
98

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
97
98

\III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
97
98
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Q207
التجاهل
الرد واملتابعة (اصدار بيانات وتوضيحات)
اغالق صفحة التواصل االجتامعي
شطب التعليقات واختيار ميزة عدم التعليق (العنف
السرباين)
اللجوء اىل املختصني للمساعدة (قانوين ،نفيس،
الكرتوين )...
االنسحاب من املشهد العام (كليا او جزئيا)
االستعانة بأطراف ثالثة (العائلة ،العشرية ،اإلطار
املجتمعي ،مجموعات املنارصة)
اخرى (حدد)............................. :
غري متأكدة /ال أعرف

هل بإمكانك أن تخربينا عن آليات التكيف التي لجأ إليها أقاربك عند تعرضهم للعنف؟(ميكن اختيار
أكرث من إجابة)
|__|
1
|__|
2
|__|
3
4

|__|

5

|__|

6

|__|

7

|__|

97
98

|__|
|__|

القسم الثالث :املعتقدات واالتجاهات السائدة حول العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
Q301
دخل املرأة
فرص قيادية محدودة
فرص الرتقية محدودة
فرص تقييم القدرات العادلة يف املناصب الحكومية  /القطاع
الخاص/املجتمع املدين
) ...العنف ض ّد النساء (سيايس ،اقتصادي ،اجتامعي ،نفيس
متييز القوانني بني النساء والرجال
هشاشة املنظومة الدميقراطية
غياب الحريات العامة
انعدام حرية التعبري
الواسطة واملحسوبية
غياب العدالة االجتامعية
الفساد
) .........................................................أُخرى (حددي
غري متأكدة /ال أعرف
)رفضت اإلجابة (ال تقرأ

( ما هي أبرز املشاكل التي ت ُواجه النساء يف األردن اليوم؟) ميكن اختيار أكرث من جواب
\III
III
II
I
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4

4

4

4

5
6
7
8
9
10
11
12
97
98
99

5
6
7
8
9
10
11
12
97
98
99

5
6
7
8
9
10
11
12
97
98
99

5
6
7
8
9
10
11
12
97
98
99

باعتقادك ،هل تؤثر العادات أو األعراف أو التقاليد االجتامعية عىل مستويات وأشكال “العنف ضد النساء يف الحياة العامة” يف
Q302
األردن؟
1
نعم تؤثر ايجابيا
2
نعم تؤثر سلبيا
|__|
3
ال يوجد اي أثر
98
)غري متأكدة/ال أعرف (ال تقرأ
Q303
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يف حال الرتشح ملنصب عام (نائب ،مجلس املحافظة ،مجلس محيل ،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 محيل
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
غري متأكدة/ال أعرف
Q304

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
97
98

|__|

بشكل عام ،إىل أي درجة ،برأيك ،يرتكب األشخاص أو املجموعات التالية « العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
إىل درجة إىل درجة إىل درجة إىل درجة ال يوجد عنف
إىل درجة
قليلة جدا ً إطالقاً
متوسطة قليلة
كبرية جدا ً كبرية
املنافسون/ات اآلخرون يف
6
5
4
3
2
1
االنتخابات
6
5
4
3
2
1
افراد االرسة من الدرجة االوىل
6
5
4
3
2
1
افراد العائلة او العشرية او القبيلة
6
5
4
3
2
1
عامة الناس
6
5
4
3
2
1
الزمالء و  /أو الزميالت
6
5
4
3
2
1
السلطة أو صناع القرار
مؤثرين  /مؤثرات عىل وسائل
6
5
4
3
2
1
التواصل االجتامعي يف اإلطار
املحيل او الوطني

Q305_A

السياسة مجال ذكوري
ملنع املرأة من املشاركة يف السياسة
ال يريد الرجال أن يخرسوا 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)
غري متأكدة /ال أعرف

غري متأكدة/
ال أعرف
98
98
98
98
98
98

|__|

98

برأيك ،ملاذا ميارس بعض الرجال “العنف ضد النساء يف
الفضاء العام والسيايس
(ميكن اختيار أكرث من اجابة)
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
97
98

II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
97
98

III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
97
98
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برأيك ،ملاذا متارس بعض النساء “”العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟
(ميكن اختيار أكرث من اجابة)

Q305_B
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 عىل مواقع
صنع القرار
شعور بعض النساء بأنهن أكرث قدرة وجدارة عىل املشاركة يف الحياة
العامة وأن آلية التعيني غري عادلة واقصائية
ال اعتقد ان النساء ميارسن العنف ضد النساء يف الفضاء العام
والسيايس
أخرى (حددي)
غري متأكدة/ال أعرف
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I

II

III

\III

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

|__|

إىل أي درجة توافق عىل العبارات األتية

Q306

إىل درجة إىل درجة
متوسطة
كبرية
املوقف الرافض لقانون الجرائم اإللكرتونية ،يقلل من لجوء الناشطات النسويات
والسياسيات إىل القضاء يف حاالت العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
املوجه من خالل مواقع التواصل
ليس لدينا قوانني كافية ملنع والحد من العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
تطبيق القوانني هو التحدي وليس ضعف القوانني وحرية التعبري وعقوبات مامرسوا
العنف
يؤدي التمييز بني الجنسني إىل انتشار العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
تؤدي هشاشة املنظومة الدميوقراطية إىل انتشار العنف ضد النساء يف الفضاء العام
والسيايس
تواجه املرأة الناشطة العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس إذا اعتربت أنها
تعمل ضد التقاليد والعادات املجتمعية
ينتج 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
تساهم بعض املعتقدات الدينية لدى البعض يف تراجع مشاركة املرأة يف الحياة العامة
أو العمل السيايس
االتجاهات املجتمعية الرافضة للمساواة بني الجنسني تؤدي اىل العنف يف العمل العام
والحياة السياسية
غياب ثقافة التعددية وعدم احرتام الرأي اآلخر يؤدي اىل انتشار العنف ضد النساء
يف الفضاء العام والسيايس يف الحياة العامة

غري
إىل درجة ال أوفق
متأكدة/ال
إطالقاً
قليلة
اعرف

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

1

2

3

4

98

 Q306_Aإىل أي مدى توافقي عىل العبارات التالية من ناحية عالقتها بتزايد العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟
إىل درجة
إىل درجة قليلة ال أوفق
إىل درجة كبرية
متوسطة
وصول املزيد من النساء للمواقع العامة
4
3
2
1
(مواقع صنع القرار)
4
3
2
1
زيادة التبليغ عن هذه الحاالت
مواقع التواصل االجتامعي التي تسمح
4
3
2
1
بإخفاء هوية مامرسوا العنف
إنكار وجود ظاهرة العنف ضد النساء يف
4
3
2
1
الفضاء العام والسيايس من األساس

|__|

غري متأكدة /ال
اعرف
98
98

|__|

98
98

القسم الرابع :االعالم و العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
Q401
نعم
ال
غري متأكدة /ال أعرف

بشكل عام ،هل أثرت منصات التواصل االجتامعي عليك بصورة سلبية؟
 Q403انتقل إىل 🡨 2
 Q403انتقل 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
مل
غري متأكدة/
إىل درجة
إىل درجة إىل درجة
إىل درجة إىل درجة
أتعرض
قليلة جدا ً
ال أعرف
متوسطة قليلة
كبرية جدا ً كبرية
إطالقاً
98
6
5
4
3
2
1
إعالمي/ة
98
6
5
4
3
2
1
صحفي/ة
98
6
5
4
3
2
1
مالك موقع إخباري
|__|
98
6
5
4
3
2
1
مالك قناة اذاعية
98
6
5
4
3
2
1
مالك قناة تلفزيونية
ناشط/ة أو مؤثرة/ة مواقع التواصل
98
6
5
4
3
2
1
االجتامعي
98
6
5
4
3
2
1
قادة الرأي وكتاب االعمدة
برأيك ،هل هناك فرق بني تغطية اإلعالم للمرأة يف الحياة السياسية مقارنة بالرجل؟

Q403
نعم
ال
غري متأكدة /ال أعرف

1
 🡨 2انتقل إىل Q404
🡨 98انتقل إىل Q404

|__|

اذا كان جوابك نعم ،ما هو نوع الفرق يف التغطية اإلعالمية التي تتناول موضوع املرأة يف الحياة
السياسية مقارنة بالرجل؟

Q403A
فرق كمي من ناحية عدد التغطيات
فرق نوعي من ناحية طريقة واسلوب التغطيات
غري متأكدة /ال أعرف

1
2
98

Q404
تعزز مشاركة املرأة يف العمل العام أو الحياة السياسية
تعيق مشاركة املرأة يف العمل العام أو الحياة السياسية
ال أعتقد أن هنالك أي أثر
غري متأكدة /ال أعرف

|__|

برأيك ،ما هو أثر هذه التغطية عىل مشاركة املرأة يف الحياة العامة أو الحياة السياسية
1
2
|__|
3
98

هذه املعلومات تعبئتها اختيارية ولغايات ضبط الجودة ،نرجوا ادخال رقم هاتفك أو عنوان بريدك االلكرتونيه
رقم الهاتف
عنوان الربيد اإللكرتوين
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وقتـكـم ثـمني ،رأيـكم أثـمن
الشــكر الجزيــل ملشاركتكــم معنــا

دليل املقابالت املعمقة
مقدمة املحادثة
مرحب ــا ،ان ــا اس ــمي ………… وأعم ــل م ــع برتبزن ــس ،تق ــوم اللجن ــة الوطني ــة لش ــؤون امل ــرأة بالتع ــاون م ــع رشك ــة
بــر بزنــز  Better Businessبإعــداد دراســة حــول العنــف ضــد النســاء يف الفضــاء العــام والســيايس  ،أتحــدث إليكــم
الي ــوم للنق ــاش يف مفهوم ــه وس ــياقه وأش ــكاله وم ــدى انتش ــاره وتأثی ــره ع ــى مش ــاركة امل ــرأة يف الحی ــاة السیاس ــیة
والعام ــة ،وذل ــك للوص ــول للنتائ ــج والتوصی ــات التفصیلی ــة لكاف ــة الجه ــات املعنی ــة لكیفی ــة الوقای ــة واملجابه ــة والح ــد
من ــه.
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 أكرث 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 أكرث 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 املرتتبة عىل التمثيل السيايس للمرأة يف الحياة العامة
م ــا ه ــي االث ــار الناتج ــة ع ــن تع ــرض امل ــرأة له ــذا الن ــوع م ــن العن ــف ع ــى امل ــدى القص ــر (أث ــر جس ــدي ،أث ــر
نف ــي ،أث ــر ع ــى عالق ــات الدرج ــة االوىل) ؟
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 عىل املدى الطويل؟
ه ــل تؤث ــر ع ــى نس ــبة مش ــاركة النس ــاء يف مع ــرك الحي ــاة العام ــة؟ كيف؟ه ــل تع ــرف او س ــمعت ع ــن نس ــاء عدلنع ــن
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الرتشـــح او انســـحنب مـــن الحيـــاة العامـــة نتيجـــة العنـــف ضـــد النســـاء يف الفضـــاء العـــام والســـيايس (حمـــات
التش ــويه ،اغتي ــال الش ــخصية ،العن ــف امل ــارس م ــن قب ــل املجتم ــع او العش ــرة)
التدابري االحرتازية السائدة
كيف من املمكن أن تحمي املرأة املنخرطة يف املجال العام نفسها من العنف؟
ما هي التدابري االحرتازية املوجودة حاليا باألردن؟
برأي ــك ،ه ــل ت ــرى ان التداب ــر االحرتازي ــة الحالي ــة كافي ــة للح ــد م ــن تع ــرض امل ــرأة العن ــف يف الفض ــاء الع ــام
والســـيايس ؟
برأيك ،ما هي التدابري االحرتازية األنسب للحد من تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام والسيايس ؟
م ــا ه ــي الجه ــات املعني ــة الت ــي يج ــب مخاطبته ــا بش ــكل رس ــمي وغ ــر رس ــمي للح ــد م ــن تع ــرض امل ــرأة للعن ــف يف
الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ؟ م ــا ه ــي أس ــاليب عمله ــم ومس ــتويات التدخ ــل س ــواء ترشيعي ــا او تنفيذي ــا او يف مج ــال
املنارصة؟

الخالصات 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 يرتددن بالدخول يف معرتك الحياة العامة؟
ما هي التوصيات املقرتحة عىل صناع القرار للحد من تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام والسيايس ؟
برأي ــك ه ــل تعتق ــد ان تجري ــم العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس ميك ــن ان يس ــاعد يف الح ــد م ــن
تع ــرض النس ــاء ل ــه؟
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دليل مجموعات البحث املركزة
مقدمة املحادثة
مرحب ــا ،ان ــا اس ــمي ………… وأعم ــل م ــع برتبزن ــس ،تق ــوم اللجن ــة الوطني ــة لش ــؤون امل ــرأة بالتع ــاون م ــع رشك ــة
ب ــر بزن ــز  Better Businessبإع ــداد دراس ــة ح ــول العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس  ،أتح ــدث
إليك ــم الي ــوم للنق ــاش يف مفه ــوم وس ــیاق العن ــف ض ــد النس ــاء يف الفض ــاء الع ــام والس ــيايس يف األردن وأش ــكاله
وم ــدى انتش ــاره وتأث ــره ع ــى مش ــاركة امل ــرأة يف الحی ــاة السیاس ــیة والعام ــة ،وذل ــك للوص ــول للنتائ ــج والتوصي ــات
التفصيلي ــة لكاف ــة الجه ــات املعني ــة لكیفی ــة الوقاي ــة واملجابه ــة والح ــد من ــه.
.1مقدمة عن العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
.1بشكل عام ،ما هي العوائق التي تواجه املرأة يف الحياة العامة؟
.2تعريف (العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس )
.1عند التفكري يف مصطلح "" العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس  ،ماذا يتبادر اىل ذهنك؟
 .2إىل أي درجة تجد العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس منترش يف األردن؟ وما الذي يجعله تتكرر؟
 .3يف أي املناصب تعد املرأة أكرث عرضة للعنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟ وملاذا؟
.4هل سبق ان تعرضت أو سمعت الحد أشكال العنف أو تعرف حوادث من العنف ضد النساء يف الفضاء العام
والسيايس ؟
.5هل تتعرض املرأة األردنية إىل العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟ كيف؟ وملاذا؟
.6من هم برأيك اللذين من املمكن ان ميارسوا العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس (عىل الصعيد املحيل
والوطني)؟
.3أنواع
.1ما هي أكرث الوسائل استخداماً ملامرسة العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ضد املرأة؟ وما هو تفسريك
لذلك؟
.2برأيك ما هي أكرث أشكال العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس انتشارا يف الحياة العامة؟ وما هي
أنواعه؟ وما الفرق بينهام
.3برأيك ما هو أهم سبب لهذا الفعل؟ ملاذا ميارس البعض “العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ”؟
.4هل سبق ان سمعت أو رأيت تنمر إلكرتوين عىل السيدات القيادات عىل مواقع التواصل االجتامعي؟
.5برأيك هل تعتقد ان اإلعالم ساهم يف العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟ إذا كان الجواب نعم ،كيف؟
.4اآلثار املرتتبة عىل التمثيل السيايس للمرأة يف الحياة العامة
.1هل ميكن ان ميارس العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس بطرق غري مبارشة او ان يستهدف اشخاص
حولها مثل االرسة او العشرية او الحزب أو املنارصين؟
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.2ما هي االثار الناتجة عن تعرض املرأة لهذا النوع من العنف عىل املدى القصري( أثر جسدي ،أثر نفيس ،أثر عىل
عالقات الدرجة االوىل)؟
 .3ما هي االثار الناتجة عن تعرض املرأة لهذا النوع من العنف عىل املدى الطويل؟ هل تؤثر عىل مشاركتها السياسية
مستقبال يف حال رغبت باملشاركة مرة أخرى؟
.4هل يؤثر العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس عىل الحياة العامة يف األردن؟ كيف؟ وملاذا؟
.5التدابري الوقائية والعالجية
.1كيف من املمكن أن تحمي املرأة املنخرطة يف املجال العام نفسها من العنف؟
.2برأيك هل ترى ان التدابري االحرتازية كافية للحد من تعرض املرأة للعنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس
؟
.3برأيك عىل من تقع مسؤولية وضع التدابري العالجية والوقائية للحد من العنف ضد النساء يف الفضاء العام
والسيايس؟
.4ما هي الجهات املعنية التي يجب مخاطبتها بشكل رسمي وغري رسمي للحد من تعرض املرأة للعنف يف الفضاء العام
والسيايس ؟
.5برأيك ما هي أساليب عملهم ومستويات التدخل سواء ترشيعيا او تنفيذيا او يف مجال املنارصة؟
.6كيف ميكن ان يساهم املجتمع املدين واالعالم يف الوقاية والحد من انتشار العنف ضد النساء يف الفضاء العام
والسيايس ؟ (مثال :حمالت املنارصة)
.6الخالصات والتوصيات
.1ما هو أول ما يخطر ببالك للحد من العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس للمرأة؟
.2ما هي النصائح التي توجهها للمرأة التي تعمل االن يف الحياة العامة؟
.3ما هي النصائح التي توجهها للفتيات والنساء الذين يرتددن بالدخول يف معرتك الحياة العامة؟
.4ماذا عىل صناع القرار فعله للحد من تعرض املرأة للعنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ؟
.5برأيك هل تعتقد ان تجريم العنف ضد النساء يف الفضاء العام والسيايس ميكن ان يساعد يف الحد من تعرض
النساء له؟
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