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)دراسة مقارنة( المناصب العامة توّليية في األردنق المرأة ـح  
 : إعداد

 سالي حازم حّماد
 :إشراف

 الدكتور محمد علي الشباطات
 الملّخص

 التي مسنحتهاوالعسناية  العامة،المسناصب  تول يسنشأت حق المرأة األردسنية في  إلىالدراسة صت خل  
، والتي كان ثيق واإلتفاقيات الدوليةالتي مسنحتها المواوالعسناية الدولية القواسنين والتشريعات الوطسنية 

من  ماوما تبعهوليين دالعهدين ال إلى ةباإلضاف لها، أساسا   سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل
أشكال واتفاقية القضاء على جميع ، التمييز ضد المرأةاتفاقية القضاء على دولية خاصة اتفاقيات 

 المرأة.التمييز ضد 

 أهم بيانيتم من خالل المسناصب العامة  تول يعلى ضماسنات حق المرأة في ف التعر   ن  إ
 سنصوصو  العامة المسناصب تول ي في المرأة بحق تهتم التي الدولية والمعاهدات اتعالسناإل سنصوص
 مدى والوقوف على بيان العامة المسناصب تول ي من يةاألردسن المرأة ت عسنى بحق التي ياألردسن التشريع
 ومدى الدولية االتفاقيات سنصوص مع المرأة لحقوق الضامسنة ياألردسن التشريع سنصوص موائمة

 .معا   مالءمتها

في احتالل المواقع  تكافؤ  أسنه ال يوجد  اأهمه كان من السنتائجلت هذه الدراسة بمجموعة من تكل  
الرغم من أن السنساء قد أثبتن جدارتهن على بين الرجال والسنساء، وال المسناصب العامة القيادية 

أن المواثيق الدولية قد اهتمت بضرورة  إلى ةباإلضاف، وكفاءتهن وسنجاحهن في قيادة مسنظماتهن
 المرأة المسناصب العامة، حيث أسنها قد عدت هذا أمر من حقها مساواة بسنفس الحق للرجل تول ي

ز العمل عز  بشكل ي  المسناصب العامة مشاركة المرأة األردسنية في إدماج بزيادة وتوصي الباحثة 
لى، الديمقراطي األردسني ترسيخ السنشاط السياسي الخاص بالمرأة بهدف زيادة في  المساهمةزيادة  وا 

  .ةاركتها السياسيمش

 المناصب العامة، المرأة األردنية.  الكلمات المفتاحية:
  



 ط

The Right of Jordanian Women to Hold Public Office 

 )A comparative study  (  
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Abstract 

The study aimed to establish the right of Jordanian women to hold public positions, 

the care granted by national laws and legislation, and the international care granted by 

international charters and conventions, for which the Universal Declaration of Human 

Rights was the basis, in addition to the two primary covenants and the subsequent 

international conventions, especially the Convention on the Elimination of 

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

Discrimination against Women. 

 Identifying the guarantees of women’s right to hold public positions is done 

through the statement of the most important texts of declarations and international 

treaties that concern the right of women to hold public positions and the texts of 

Jordanian legislation that concern the right of Jordanian women to hold public positions 

and to determine the extent to which the provisions of Jordanian legislation guarantee 

women’s rights  with the texts of international agreements and their compatibility 

together. 

 This study culminated in a set of results, the most important of which was that 

there is no equality in the occupation of leadership positions or public positions between 

men and women, despite the fact that women have proven their worth, efficiency and 

success in leading their organizations, in addition to the fact that international 

conventions have concerned the need for women to take public positions.  , as she 

considered this to be her right to equality with the same right for men. The researcher 

recommends to increase the integration of Jordanian women's participation in public 

positions in a way that enhances Jordanian democratic work and to increase the 

contribution to consolidate women's political activity in order to increase their political 

participation 

Keywords: Public Office, the Jordanian Women. 
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 :الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

المرأة بجميع أبعادها وجواسنبها من أبرز وأهم  بأوضاعلقد كاسنت وما زالت قضية السنهوض 

" المرأة سنصف المجتمعوكما يقال دائما  " األخيرة،القضايا التي حظيت بأهمية كبيرة خالل العقود 

فاسنه يفترض عسند الحديث عن سنصف المجتمع أن سنرى تلك السنسبة ذات دور بارز وفع ال بمختلف 

أن الحديث عن واقع المرأة يعسني الحديث عن ثقافة  إذقيمتها الحقيقية  بما يعكسمؤسساته ودوائره 

 بأكمله.مجتمع 

تكمن أهمية هذه القضية في كوسنها تعد مؤشرا  على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجسنسين 

وزيادة فرصة تقلدها للمسناصب العامة بصورة عادلة  للمرأةوعلى تغيير الصورة السنمطية التقليدية 

لعامة تتطلب تتسناسب مع مؤهالتها العلمية والعملية ومهاراتها القيادية وحضورها الفع ال، فالمسناصب ا

بد من تطبيق  وال أفراد على قدر عال  من الكفاءة لضمان إدارتها وتسنفيذ سياساتها وتحقيق أهدافها،

الجدارة فقط هي المعيار  اعتبار إلىمبدأ المساواة في شغل المسناصب العامة وهذا يؤدي بالضرورة 

خارجة عن  عتباراتالاألساسي لشغل المسناصب العامة بحيث ال تكون أفضلية لشخص على آخر 

قدراته كالجسنس؛ ومثلما يجب أن يوضع الرجل المسناسب في المكان المسناسب، كذلك يجب أن 

توضع المرأة المسناسبة في المكان المسناسب، وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل الموازين المقلوبة، 

سناعة المجتمع فوضع المرأة في مكاسنها المسناسب والصحيح واالعتراف بدورها المهم واألساسي في ص

هي أساس المجتمع  فالمرأةوصسناعة الحياة هو أحد أهم مفاتيح اإلصالح في كافة المجتمعات؛ 

ويشكل واقعها ومكاسنها في المجتمع معيارا  حقيقا  للحكم على سنموه وارتقاءه فإن حدود تقدم هذا 

 المجتمع هي ذاتها درجة تقدم المرأة فيه.
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 واإلقليميزايدا  بالمرأة وحقوقها السياسية على المستوى العالمي دوليا  مت اعترافاحيث شهد العالم 

والوطسني بل وأصبحت من المحاور األساسية التي ت سناقش من خالل المؤتمرات والسندوات وقد كرست 

؛ مما دفع دول للمرأةالمسنظمات والمواثيق واالتفاقيات الدولية جملة كبيرة من الحقوق التي م سنحت 

السنهوض لتجسيد هذه الحقوق في تشريعاتها الوطسنية وتسليط الضوء على  العالم بالسعي سنحو

زالة العقبات والتحديات التي قد تقف حائال  امام تقدمها وتمكيسنها في  ضرورة تحسين أوضاعها وا 

وهذا األمر لم يبقى مجرد مساٍع ومحاوالت بل ترجمته على أرض الواقع المعاهدات  المجتمع 

 ات الصلة.واالتفاقيات الدولية ذ

والتي كرست مبدأ المساواة ما بين  0951عام  للمرأةومن أبرزها اتفاقية الحقوق السياسية 

السنساء والرجال فيما يتعلق بالحقوق السياسية كحقها في االسنتخاب في جميع االسنتخابات دون أي 

المسناصب العامة داخل الدولة سواء  تول يوحقها في  التصويت،وحقها في  الرجل،تمييز بيسنها وبين 

 وتقريروحقها في المشاركة في عمليات اتخاذ القرار  القضائية، أوالتسنفيذية  أوالسلطة التشريعية 

  .سنسانالسياسات وغير وذلك احتراما لحقوق اإل

والذي يسنص في  0966جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية والسياسية الصادر عام 

وبكفالة هذه  فيه،ية على تعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها مادته الثاسن

 أو العرق،دون أي تميز بسبب  واليتها،الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في 

 أو القومي،األصل  أو سياسي،غير  أو سياسيا،الرأي  أو الدين، أو اللغة، أو الجسنس، أو اللون،

وفي مادته الثالثة أكد على تعهد  األسباب،غير ذلك من  أو السنسب، أو الثروة، أو االجتماعي،

والسنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدسنية  الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال

  والسياسية المسنصوص عليها في هذا العهد.
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ي مبكرا بمفهوم األردسنيين، حيث أخذ المشرع الدستوري األردسنبين الدستور األردسني قد ساوى ل 

 0918ية الهاشمية لسسنة األردسن( من القاسنون األساسي للمملكة 5حيث سنصت المادة ) ،مبدأ المساواة

وقد أكد  يين ولو اختلفوا في العرق والدين واللغة(األردسن)ال فرق في الحقوق أمام القاسنون بين  :على

حيث تسنص المادة  م0951المشرع الدستوري على هذا المبدأ مجددا في الدستور الحالي لسسنة 

ن اختلفوا األردسن) :( مسنه على0/6) يون أمام القاسنون سواء ال تمييز بيسنهم في الحقوق والواجبات وا 

كل أردسني الحق الدين(، والوظيفة العامة لم تعد مسنحه من الحاكم بل أصبح ل أواللغة  أوفي العرق 

األسنظمة والتعيين في هذه الوظائف يكون  أوالوظائف العامة بالشروط المعيسنة في القاسنون  تول يفي 

 .م0951ي لسسنة األردسن( من الدستور 11المادة ) حكامعلى أساس الكفاءة والجدارة وفقا أل

جهودها ظاهرة وواضحة في الحرص الهاشمية على ان تكون ية األردسنصت المملكة وقد حر 

وزارة ودائرة حكومية أردسنية برامج خاصة بهدف  08ت ما يقارب تبسن   إذية األردسنعلى تمكين المرأة 

المسناصب  إلىالسنهوض بالمرأة العاملة وتقدمها وظيفيا ومساعدتها على تخطي العقبات في الوصول 

 القيادية ورسم السياسات.

 : مشكلة الدراسة  أوالً 

عامة والمسناصب  سنه ال يزال تمثيل المرأة في المسناصب العامةأ، في الدراسةن مشكلة هذه تكم

ويعود ذلك  ضعيفا  سنسبيا  بالمقارسنة مع سنسب سنجاحها وتمثيلها في المجاالت األخرى، خاصة   القيادية

لما قد يعترضها من تحديات ومعيقات تحد من مشاركتها في المسناصب العامة بالرغم من 

ية األردسن المرأةأن  إذ، للمرأةاإلصالحات والتطورات السياسية والقاسنوسنية المتعلقة بالحقوق السياسية 

والسياسية والثقافية  ،اإلقتصاديةوالقضائية، و  قد أثبتت مؤخرا  كفاءتها في معظم المجاالت اإلدارية،
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بما تحمله من مؤهالت علمية وعملية جعلت من دورها عسنصرا  أساسيا  وحيويا  في ترأس المسناصب 

 العامة.

 : أسئلة الدراسة نياً ثا

 وعلى ذلك جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالية والتي تخدم موضوع الرسالة: 

 المرأة للمسناصب العامة؟ تول يي من األردسنالدستور ما موقف  -0

 المرأة للمسناصب العامة؟ تول يما موقف المعاهدات واالتفاقات الدولية من  -1

ي التي ت عسنى بحقوق المرأة من جهة مع السنصوص األردسنما مدى موائمة سنصوص الدستور  -3

 الدولية من جهة أخرى؟ واالتفاقياتالتي ت عسنى بحقوق المرأة بسنصوص المعاهدات 

 في المسناصب العامة؟ ية األردسنما سنسبة تمثيل المرأة  -4

 المسناصب العامة؟ تول ي فيية األردسن المرأةتمكين حد من ت التيالمعوقات ما  -5

 المسناصب العامة؟ تول يية في األردسنتدسني مشاركة المرأة ماهي أسباب  -6

 تول يفي ية األردسنالتي من شأسنها تعزيز وتفعيل مستوى تمكين المرأة  لياتالمقترحات واآل ما -7

 المسناصب العامة؟ 

 : أهداف الرسالة ثالثاً 

 تول يية من األردسني التي تعسنى بحق المرأة األردسنتسليط الضوء على سنصوص التشريع  -

 المسناصب العامة.

المسناصب  تول يات والمعاهدات الدولية التي تهتم بحق المرأة في عالسنسنصوص اإلهم أبيان  -

 العامة. 
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ي الضامسنة لحقوق المرأة مع سنصوص االتفاقيات األردسنبيان مدى موائمة سنصوص التشريع  -

 معا . مالءمتهاومدى  الدولية

 المسناصب العامة.  تول يالمعوقات التي تحد من تمكين المرأة في أهم استطالع  -

 ية في المسناصب العامة.األردسنبيان سنسبة تمثيل المرأة  -

 المسناصب العامة. تول يية في األردسنتوضيح أهم أسباب تدسني مشاركة المرأة  -

ية في األردسنسنتائج الدراسة شأسنها تعزيز وتفعيل مستوى تمكين المرأة  إلىة وصيات مستسندتتقديم  -

  .المسناصب العامة تول ي

 أهمية الدراسة : رابعاً 

المسناصب  تول يمن  يةاألردسنتتحدث عن عملية تمكين المرأة اسنها كمن أهمية هذه الدراسة في ت

سلم المسناصب العامة  وزيادة تمثيلها في للمرأةالتقليدية أهمية تغيير الصورة السنمطية  وبيانالعامة 

في  ،وحضورها السياسي الفع القدراتها العملية ومؤهالتها العلمية و سيرتها مع بصورة تتسناسب 

 تول يفي ية األردسنالتي تحد من مشاركة المرأة  والتحديات واضح للمعوقاتمحاولة لصياغة تصور 

 المسناصب العامة. 

 حدود الدراسة: خامساً 

 ي واألسنظمة القاسنوسنية وسنصوصاألردسن تمثلت حدود هذه الدراسة في سنصوص الدستور

بحقوق  الهاشمية المعسنيةية األردسنات والمعاهدات الدولية التي أيدتها وصادقت عليها المملكة عالسناإل

 .المسناصب العامة خاصة تول يالمرأة عامة وحقوقها في 
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: محددات الدراسة دساً سا  

التي  الدستورية جميع السنصوص القاسنوسنية إلىأشارت في كوسنها تكمن محددات هذه الدراسة 

 واالتفاقياتوتسناولت سنصوص المعاهدات  ،المسناصب العامة من جهة تول يتسناولت حق المرأة في 

مكاسنيا  من جهة أخرى، وقد حددت المسناصب العامة  تول يالتي تسناولت حق المرأة في الدولية 

 .ية الهاشميةاألردسن المملكة

 لدراسةحات امصطل: سابعاً 

تلك الرعاية الشاملة لجميع احتياجات المرأة على جميع األصعدة، وهي جميع  المرأة:حق  -

الطوارئ وهي األمور التي يجب توفيرها  أواالستحقاقات التي تحمي المرأة سواء بحاالت السلم 

اسنتهاك وهي قدرة المرأة على امتالك الحرية والمساواة  أوالحماية المرأة وكرامتها من أي اعتداء 

 (1) .والكرامة

لبرامج وتطبيق من شأسنها تسيير وتسنظيم  ةبمهام ووظائف قياديالتكليف المسناصب العامة:  -

 (2) ر.للشخص المكلف استسنادا  لسنصوص الدستو الدولة بمقتضى الصالحيات الممسنوحة 

المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة: هي المعاهدات الدولية التي تم المعاهدات الدولية  -

إقرارها بين الدول لحماية حقوق المرأة، وأهمها االتفاقيات التالية: اتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة، البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال 

                                                           

 .11، ص1104عمان،  الشروق،دار  المرأة،، األليات الدولية لحماية حقوق أحمدبدران، حمدي ( 1)
التعيين في الوظائف العامة بين السنظام اإلسالمي والقاسنون الجزائري، رسالة ماجستير )مسنشورة(، جامعة  ،أحمدطرشي، ( 2)

 .3، ص1107الجزائر، 
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أة، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد األدسنى السن الزواج وتسجيل عقود الزواج، التمييز ضد المر 

 )1) .بشأن القضاء على العسنف ضد المرأة إعالن

 اإلطار النظري ثامنًا: 

خلفية الدراسة وأهميتها وهي مقدمة عامة مسنها عبارة عن في الفصل األول هذه الدراسة جاءت 

تشمل الفصل التمهيدي ومشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها وكذلك حدود الدراسة ومحدداتها 

  الدراسة.والمسنهج المتبع في هذه ودراسات سابقة ومصطلحاتها اإلجرائية 

بحث األول مفهوم من ثم جاء الفصل الثاسني بعسنوان ماهية المسناصب العامة والذي تسناول في الم

ثم  العامة،المسناصب  تول يالمسناصب العامة في الدولة وفي المبحث الثاسني واقع المرأة األردسنية في 

المسناصب في السنظام  تول يتطرقت الدراسة بالفصل الثالث لبيان التسنظيم القاسنوسني لحق المرأة في 

عامة وفقا للدستور األردسني المسناصب ال تول يالقاسنوسني األردسني من خالل تطور حق المرأة في 

المسناصب  تول يوالتشريعات الوطسنية السناظمة لها ودور التشريعات الوطسنية في حماية حق المرأة في 

  العامة.

 تول يالفصل الرابع بعسنوان التسنظيم الدولي لحق المرأة في  إلىومن ثم اسنتقلت هذه الدراسة 

فقد كان المبحث األول مسنه بعسنوان  الداخلي،المسناصب العامة ومدى تطبيقها في السنظام القاسنوسني 

أما المبحث الثاسني من هذا الفصل فقد  الدولية،المسناصب العامة في المواثيق  تول يحق المرأة في 

صل الخامس قد جاء الف وأخيرا   للمرأة.جاء بعسنوان االتفاقيات الدولية بشأن الحقوق السياسية 

  والتوصيات.الخاتمة التي تضمسنت قائمة بالسنتائج  واشتمل علىواألخير من هذه الدراسة 

                                                           

، 1100خاصة، مسنشورات الحلبي، بيروت،  سنسانوسيم حسام الدين، األتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإل األحمد،( 1)
 .019-67ص
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  ذات الصلة الدراسات السابقةتاسعًا: 

 .(,Dababneh 2112) األردنية،دراسة بعنوان المشاركة السياسية للمرأة  .1

وقد تسناولت الدراسة تحليل المحتوى التاريخي والوثائق القاسنوسنية المتعلقة بالمشاركة السياسية 

وتسليط الضوء على الفرص المتاحة للسنساء في مجال القيادة واتخاذ القرارات في  األردسنية،للمرأة 

قاسنون االسنتخاب في وكذلك مسناقشة دور  المرأة،م والتحديات الرئيسة التي تعيق تقد   األردسنية،المملكة 

، وتمكين المرأة ومشاركتها اإلسناثوتكافؤ الفرص لجميع األردسنيين الذكور و  المواطسنة،تحقيق مفاهيم 

وقد أوصت الدراسة باتخاذ تدابير عملية وفعالة لتمكين المرأة األردسنية من  القرار.في القيادة واتخاذ 

وذلك من خالل التأكيد على  القرار،المشاركة بفعالية في الحياة السياسية والمساهمة في صسنع 

وضرورة العمل على مراجعة  سياسيا ،ضرورة وضع خطة عمل وطسنية لتفعيل حقوق المرأة وتمكيسنها 

-األردسني وتعديله، وتفعيل دور مسنظمات المجتمع المدسني في دعم المشاركة  قاسنون االسنتخاب

وتفعيل دور وسائل اإلعالم  المرأة، حقوقباألردسني  وتوعية المجتمع األردسنية،للمرأة  السياسية

 (1). فع اللمعالجة موضوع حقوق المرأة بشكل 

 (.  (2014 "العربي الربيع بعد ما وتشريعات دساتير في األردنية المرأة"  دراسة .2

 التي القاسنوسنية والتشريعات والدساتير السياسية اإلصالحات دراسة إلى الدراسة هذه هدفت وقد

 السياسية بالبسنية المتمثلة سواء الصعد كافة على واإلصالح التغيير في الشعبي استجابة عادت

 تشريعات صدرت التشريعات، مستوى وعلى العربي الربيع مرحلة في أسنه الدراسة وبيسنت ،والتشريعية

 وحقوق سنساناإل الحقوق الحماية من المزيد باتجاه مسنها القديم من العديد على تعديل وجرى جديدة،

                                                           
(1  ( Dababneh, Abeer Bashier (2012), Jordanian Women's Political Participation: Legislative 

Status and Structural Challenges, European Journal of Social Sciences - Volume 27, Number 2, 

p.  213 . 
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 لسسنة الدستورية المحكمة وقاسنون ،م 1100 لعام الدستورية التعديالت ،أبرزها ومن ،وتعزيزها المرأة

 ،1101 لسسنة السنواب المجلس االسنتخاب وقاسنون 1100 لسسنة( 03) رقم البلديات وقاسنون ،1101

 وخلصت. السياسية لسسنة لالسنتخاب المستقلة الهيئة وقاسنون ،1107 لعام السياسية األحزاب وقاسنون

 أساس على المساواة على صراحة تسنص ولم م1100 لعام الدستورية التعديالت أن إلى الدراسة

 لسسنة (03) رقم البلديات قاسنون وأن الدستورية، المحكمة عضوية في تشارك لم المرأة وان ،الجسنس

 أسفر وما( %15) عن يقل ال ما إلى البلدية المجالس في للسنساء المخصصة السنسبة رفع ،1100

 (1) .البلدية المجالس في المرأة مشاركة زيادة

 الدراسة نهجم: عاشراً 

 من خالل: ؛المقارنوالمسنهج  في هذه الدراسة المسنهج الوصفي التحليلي الباحثة اتبعت

 الدولية، واالتفاقيات ي والمعاهداتاألردسندستور التي وردت في القراءة السنصوص القاسنوسنية 

التي تسناولت موضوع مراجع وال الدستورية،السنصوص  تسليط الضوء علىويراعى في هذا المسنهج 

  الدراسة وتحليلها.

ا تم اتباع المسنهج المقارن حيث تمت المقارسنة في  الدراسة بين القاسنون األردسني والقواسنين وأيض 

 ر ذلك.العربية وخاصة القاسنون المصري ما تيس  

 

 

                                                           

مركز القدس للدراسات  في: العربي،المرأة األردسنية في دساتير وتشريعات ما بعد الربيع  (،1104)آمال  حدادين،( 1)
 . 61-55ص عمان و  السياسية،مركز القدس للدراسات  العربي،والمرأة وربيع  (1104)السياسية 



01 

 :الفصل الثاني
 ة المناصب العامةـماهيّ 

تعتبر الوظيفة العامة من الركائز األساسية واألدوات الفاعلة التي تساهم في بسناء الدولة ورقي ها، 

كما أسنها من الحقوق األصيلة التي يكفلها الدستور للمواطسنين، لها أهدافها وقيمها وكرامتها، التي 

لدستور األردسني ا والمجتمع، ويصسنفتكرس فلسفة الوظيفة بوصفها مسؤولية وأماسنة لخدمة الدولة 

المسناصب  تول يبأن لكل أردسني حق في  11الوظيفة العامة ضمن حقوق األردسنيين، إذ تسنص المادة 

العامة بالشروط المعيسنة في القاسنون أو األسنظمة. والتعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في 

 .ؤهالتالدولة واإلدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والم

 :األولالمبحث 
 المناصب العامة في الدولة مفهوم

 تمهيد

 إلىفر ق الدستور بين المسناصب العامة والوظائف العامة، ويمكن تحس س هذه التفرقة بالرجوع 

ترتبط بوظائف  ،الفئات: العليا واألولى والثاسنية والثالثة إلىسنظام الخدمة المدسنية الذي يقسم الوظائف 

الفئة العليا مجموعة من المهام والمسؤوليات اإلشرافية والتوجيهية. في الوقت الذي يعرف فيه سنظام 

التعيين على الوظائف القيادية الوظيفة القيادية أسنها )أي وظيفة من وظائف المجموعة الثاسنية من 

تعيين عليها بقرار من المجلس ويقرر الفئة العليا الواردة في سنظام الخدمة المدسنية وأي وظيفة يتم ال

 )1) .هذا السنظام أحكامشمولها ب

                                                           

 .03، صconstituteproject.org، 1109امال  تعديالته لغاية عام ش 0951دستور األردن الصادر عام ( 1)
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وبالتالي فأن المقصود بالمسناصب العامة هي وظائف الفئة العليا المشار إليها في سنظام الخدمة 

المدسنية، والتي تشمل وظائف المجموعة األولى والمجموعة الثاسنية. بيسنما تعتبر بقية فئات وظائف 

كل من  تول يومن هذا األساس، ميـ ز الدستور في معيارية .ي وظائف عاديةالخدمة المدسنية ه

مسنح الحق لكل أردسني بتولي المسناصب العامة بالشروط المعيسنة  إذالمسنصب العام والوظيفة العامة. 

األسنظمة، فسنظرا ألهمية المسناصب العامة في اإلدارة العامة ومسيرة الدولة وأثرها على  أوفي القاسنون 

 (1). الحياة العامة

 وفقافترض المشرع الدستوري وجود مجموعة من الشروط الخاصة لتولي المسنصب العام 

فاألصل، أن أي شخص يتصدى للوظيفة العامة،  ،الكفايات والمؤهالت المطلوبة في الوظيفة العامة

لهذا االفتراض  ووفقا  ، ليس من الشرط أسنه يستطيع السنهوض بمهام ومسؤوليات المسناصب العامة

الدستوري، يجب على القواسنين واألسنظمة المسنظمة لوظائف الفئة العليا، سواء كاسنت مشمولة بسنظام 

خاصة لتولي هذه المسناصب تبرز  أن تضع شروطا   التعيين على الوظائف القيادية أم غير مشمولة،

 (2) .المهارات اإلشرافية والقدرات القيادية لدى الشخص المعسني

إن المسألة االستراتيجية التي تقتضي إعادة السنظر وتحقيق تقدم ملحوظ هي صياغة شروط 

تعيين موظفي الفئة العليا، بأن تكون متسناسبة مع طبيعة مهام ومسؤوليات الوظيفة ومسنسجمة مع 

مستوى مكاسنتها في سل م اإلدارة العامة، وذلك في ضوء اقتصار الشروط  إلىها وترقى أعمالسنوعية 

الية لمن يعين بإحدى وظائف الفئة العليا على الشروط العادية ألي وظيفة عامة، وعدم وجود الح

مع مراعاة أن سنظام التعيين على الوظائف القيادية أسناط ،أي شرط خاص في موظفي الفئة العليا

                                                           

 .1ص ،0345د العد جريدة الدستور، العامة،عبد الكريم، الحق الدستوري في المسناصب  ابو دلو،( 1)
 .3المرجع السابق، ص ( 2)
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 بديوان الخدمة المدسنية إعداد بطاقة الوصف الوظيفي للوظائف القيادية يتضمن تحديد شروط إشغال

للغرض  الوظيفة القيادية والمؤهالت العلمية والخبرات العملية. ولكن هذا السنص غير كافٍ 

المطلوب، كون إعداد هذه البطاقة يتم من قبل مرجعيات إدارية يمكن تعديلها بسهولة، باإلضافة 

سنه ، وكما أ01ة هذا السنظام سنصت عليها الماد أحكاملوجود بعض وظائف الفئة العليا المستثسناة من 

 (1(.ال يسنطبق على موظفي المجموعة األولى من الفئة العليا

المسناصب العامة حق لكل أردسني، فيجب أن يكون تسنظيم ذلك مبسني على  تول ييعتبر الدستور 

يين الذين تتوافر فيهم الشروط الالزمة لتولي جميع المسناصب العامة، األردسنالمسنافسة العادلة بين 

 .)2) رمن الدستـو  6التي تضم سنتها المادة « ييناألردسنتكافؤ الفرص لجميع »على أساس قاعدة إتاحة 

 :األولالمطلب 
 تطور المناصب العامة في الدولة

تاحت خطة التسنمية الثالثية أوبدا ذلك االتجاه عسندما  بدور المرأة األردنذو القرار في اهتم متخ

من عام  لحد من البطالة  وكاسنت تلك الخطةوا ي عملية البسناء وتوفير فرص العملبمشاركة المرأة ف

ي في الحياة السياسية األردسنعلى مشاركة المواطن  م وتعمل التسنمية0975عام  إلىم 0973

تسنظيم المجتمع وتعميق المشاركة الفعالة لجميع الفئات، ومن وذلك بإعادة  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةو 

المتحدة على  األممم سنص ميثاق 0945هسنا اخذ االهتمام بتولي المرأة للمسناصب العامة، ففي سسنة 

السناس  نأم على 0948عام  سنساناتفاقية حقوق اإل كدتأمساواة المرأة بالرجل في الحقوق كما 

واسنعكس هذا االهتمام جليا على  األردنق والواجبات والكرامة في يولدون احرار متساوين في الحقو 

                                                           

 .1، ص0345د ابو دلو، الحق، جريدة الدستور، العد( 1)
 ( من الدستور األردسني السنافذ.6( اسنظر المادة )2)
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على المستوى المحلي إسنجازات هامة على صعيد  األردنالمستويين الرسمي والمحلي، وقد حقق 

سياسات تفعيل المساواة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكيسنها ورفع سويتها في المجتمع بما يسنسجم مع 

المتزايد في قطاعات العمل والتعليم والسياسة. فقد أصبحت قضية  تطورات حياتها واسنخراطها

في القضايا الهامة، حيث برزت العديد من المطالبات  والرجل منية األردسنالمساواة بين المرأة 

 (1). م برفض التمييز المبسني على الجسنس0990الوطــسني عام  الميثاق

وخطاب التكليف السامي الذي وجهه جاللة الملك  أوال ، األردنوتكرس  ذلك مؤخرا  في وثيقة 

م مؤكدا ضرورة العمل على إشراك المرأة في التسنمية الوطسنية 1113الحكومة في تشرين أول  إلى

م تعديل مهام اللجسنة الوطسنية 0996جاء في مؤتمـر بيجـين عام  أيضا  الشاملة، والسنهوض بها، 

تعزيز المساواة بين الجسنسين، حيث أسنيطت  إلىالهادفة  ية لشؤون المرأة  لتمثل اآللية الوطسنيةاألردسن

مع ما هو مسنصوص عليه  ءممهام تتوا 0996وزراء الصادر عام باللجسنة وبموجب قرار مجلس ال

بحصة مهمة من مسناقشات  أيضا  وحظيت قضايا المرأة  ،الوطسنية لياتفي مسنهاج عمل بيجين لآل

الحكومة ومجلس السنواب، فعلى مستوى المسناقشات الحكومية سنجحت تجربة تعد األولى من سنوعها 

 اإلقتصاديةفي العالم العربي يتم من خاللها دمج مسنظور السنوع االجتماعي في خطة التسنمية 

ة تم تبسني مبدأ م( وضمن مؤسسات الدولة ودوائرها المختلف1113-0999لألعوام ) اإلجتماعيةو 

وقد بذلت ، (2) اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةتعزيز المساواة بين الجسنسين كعامل مسنظم في خطة التسنمية 

ية لشؤون المرأة جهد ا كبيرا لتحقيق هذا اإلسنجاز، حيث تتيح الخطة االعتراف األردسناللجسنة الوطسنية 

                                                           

في  (2003-1998)ة م، برسنامج العمل الوطسني للسنهوض بالمرأة األردسني0998اللجسنة الوطسنية األردسنية لشؤون المرأة،  (1)
( ملخص المشاريع المقدمة 3ملحق رقم ) 0995المتابعة على تسنفيذ خطة العمل وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع للمرأة  إطار

 39ص للسنهوض بأوضاع المرأة على مستوى المسنظمات غير الحكومية،
 .133، ص3د ، العد3االردسنية في القاسنون، مجالمجلة  ،المرأةاتجاهات السنخب السياسية حول مشاركة  غواتمة، سنرمين، (2)
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ية من خاللها األردسنبقضايا المرأة وحقوقها بسنفس األهمية التي تخص بها الرجال، وشاركت المرأة 

من عضوية اللجان المكلفة  %11شكلت السنساء حوالي  إذفي وضع سياسات حكومية حيوية، 

بوضع هذه الخطة وهي سنسبة عالية لم تتحقق في أي خطة تسنمية سابقة، وتحتوي خطة التسنمية 

على أهداف خاصة بالمرأة وقد تضميسنها غالبية م(1117-1113لألعوام ) اإلجتماعيةو  ةاإلقتصادي

 .(1)ة قطاعات الخط

ية في اآلوسنة األخيرة خطوات واسعة وجريئة سنحو تمكين المرأة سياسيا األردسنكما خطت الدولة 

مقعدا في  (05السنسائية ) همن خالل ما يعرف بالكوت للمرأةواقتصاديا واجتماعيا، فقد خصص 

ي، وتقلدت العديد من المسناصب الحكومية الرفيعة كوزيرة في عدة حكومات األردسنالمجلس السنيابي 

  .(2) القضائيمتعاقبة، وعضو في مجلس األعيان، ومحافظ في وزارة الداخلية، وقاض في السلك 

 :أبرزهاقد أسهمت مجموعة من العوامل تعزيز دور المرأة من 

  وتراجع معدل دخل األسرةاسنتشار ظاهرة الفقر.  

  تسنامي ظاهرة العولمة والمسنافسة العالمية وما يصاحبهما من تقارب للثقافات وتكامل لالقتصاد

حقاق للديموقراطية، ورغبة غير مسبوقة لتحسين الظروف المعيشية  ودعم حقوقها ومساسندة  للمرأةوا 

 .حريتها وتمكيسنها

 المقدرة والكفاءة واألهلية والمهارة والرغبة في العمل المستوى المتطور الذي بلغته المرأة من حيث. 

                                                           

( وسنتائج الدورة االستثسنائية الثالثة والعشرين 0995تقرير المملكة األردسنية الهاشمية حول تسنفيذ مسنهاج عمل بيجين )( 1)
 .11م(، ص1111للجمعية العامة )

معوقات تقدمها وظيفيا  واستراتيجيات تمكيسنها الرشيد، عادل، وأبو دولة، جمال، العوامل المؤثرة في اتجاهات المرأة سنحو ( 2)
 .77، ص0د ، العد19م، المجلد 1111ة في مسنظمات األعمال األردسنية، دراسات: العلوم اإلداري
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  الدعم المقدم من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في مجال األسنظمة والتشريعات والقواسنين التي

  .تدعو لتمكين المرأة وظيفيا

   قتصاد إلمن روافد ا رئيسا   السنجاحات الملحوظة للمشاريع الريادية التي طورتها المرأة وأصبحت رافدا

المتحدة وصسندوق  األممستجابة لتوجهات ودعوات المسنظمات العالمية وعلى رأسها مسنظمة اإل، و الوطسني

 ).1) إشراك المرأة في العمل وخاصة في الدول السنامية إلىالسنقد الدولي، والبسنك الدولي التي تدعو 

 :المطلب الثاني
 في المناصب العامةالنسائية أشكال المشاركة 

والتي أعدتها  1105-1101ية لألعوام األردسن للمرأةوضحت الوثائق االستراتيجية الوطسنية 

تقاس بتمكين المواطسنين بمختلف أجسناسهم  ان الديمقراطية المرأةية لشؤون األردسناللجسنة الوطسنية 

تشكل وأدياسنهم من إدارة شؤون حياتهم العامة والمساهمة في صسنع القرار، وعلى الرغم من أن المرأة 

ي اال أسنها ما زالت بمثابة أقلية سنظرا لضآلة سنسبة تمثيلها سياسيا في مواقع األردسنسنصف المجتمع 

تطبيقه. ويعتبر  إلىصسنع القرار مما يعتبر أحد أوجه الخلل بالسنظام الديمقراطي الذي تسعى المملكة 

ضعف مستوى التمثيل السنسائي في مختلف مواقع صسنع القرار من أبرز المؤشرات الدالة على 

على األقل يشير  أوضعف استجابة السنظم السياسية لمتطلبات التسنمية ومتطلبات المرأة واحتياجاتها؛ 

يذلل العقبات الثقافية تردد المجتمع في االعتراف بقدرات المرأة ومواطسنتها مما يتطلب تداخل  إلى

السناشئة عن التربية التقليدية التي ما تزال تشكل حواجز قد ال تكون مرئية بوضوح تحول دون تقدم 

                                                           

الشيخ، فؤاد سنجيب، وملحم، يحيى، والعكاليك وجدان محمد. صاحبات األعمال الرياديات في األردن: سمات وخصائص، ( 1)
 72-48.ص-510، 4، العدد 5، المجلد 1119األعمال المجلة األردسنية إلدارة 
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سعت السياسات  المكفولة لها قاسنوسنيا (1) المرأة وتعيق تمتعها الفعلي بالفرص والحقوق والحريات

ضمان تمثيل  إلىإيجابية مؤقتة تهدف اتخاذ إجراءات وتدابير  إلىالوطسنية خالل السسنوات الماضية 

وشهدت . تحقيق السنسب المأمولة لتمثيلها في كافة المجاالت إلىالمرأة في المواقع المختلفة وصوال 

واسعا   من قبل المسنظمات المعسنية بالمرأة، والتي عملت  المملكة خالل األعوام الماضية حراكا  

عبر  أواقع صسنع القرار سواء من خالل الكوتا جميعها على رفع سنسبة تمثيل السنساء في مختلف مو 

 (2). حصد مقاعد عن طريق التسنافس

السعي إيصال الكفؤات والقادرات على تشكيل قوة ضاغطة في المجالس المختلفة،  إلىإضافة 

أن هذه  اال لحماية مكتسبات وحقوق المرأة وتحديث التشريعات الالزمة لتحقيق المزيد من التقدم لها

بلوغ سنسبة مشاركة السنساء في المجالس  إلىاإلسنجازات ما زالت دون الطموح الوطسني الذي يهدف 

 كحد أدسنى وبشكل    % 31يقل عن سنسبة  الوطسنية والمحلية ومختلف مواقع صسنع القرار بما اال

ري تحقيق المشاركة مسناصفة بين الجسنسين تحقيقا لمبدأ المساواة الدستو  إلى تدريجي وصوال  

 % 7.00صادق عليها فقد بلغت مشاركة المرأة التي باالتفاقيات والقرارات الدولية  األردنوالتزامات 

تصبح السنسبة ي مجلس السنواب، وقد تم تعديل قاسنون البلديات لف %8.01في مجلس األعيان، 

وفي وظائف الفئة  %4.01وفي السلطة القضائية  %11عن  عوضا   %15ء المخصصة للسنسا

وفي غرف الصسناعة  %3.0لتجارة ال تتجاوز سنسبة تمثيل المرأة في غرف ا يسنماب %8 االعلي

دا عن المشاركة ع %0.19 في األحزاب السياسية بسنسبةو  %.9.4 في مجالس السنقاباتو  5.8%

المحدودة للسيدات في مجلس الوزراء وفي اللجان المعسنية برسم السياسات في مختلف القطاعات 
                                                           

والتي أعدتها اللجسنة الوطسنية  1105-1101وثائق االستراتيجية الوطسنية للمرأة األردسنية لألعوام  إلى الملخص استسنادا  ( 1)
 .44، صالمرأةاألردسنية لشؤون 

 ( المرجع سنفسه.2)
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 للمرأةجهود التي تبذل ال تزال بعض االتجاهات السائدة ترى دورا   أحاديا   والمجاالت رغم كل ال

محصورا في سنطاق األسرة، واالعتراف بدورها المجتمعي، مما يحول دون االستمرارية والتقدم في 

  .(1)مواقع صسنع القرار إلىأسنشطة الحياة العامة وصوال 

أهمية العمل الجاد لتحقيق زيادة مشاركة المرأة الكاملة في مختلف سنواحي  إلىكل هذا يشير 

الهدف العام وجاء فيه:  :الحياة العامة وتطوير قدراتها لتحقيق الهدف الرئيسي العام الذي يتمثل بـ

امرأة أردسنية فاعلة ومتمكسنة في مواقع صسنع القرار، وفرصة متاحة لوصولها بشكل تدريجي ومدروس 

كحد أدسنى وذلك في جميع مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات  %31تقل عن  ة تمثيل السنسب إلى

 (2)ة. في مختلف السلطات والقطاعات وفي مختلف المجالس والهيئات المسنتخبة والمعيسن

في مختلف الهيئات القضائية كالمجلس القضائي والمحكمة ية األردسنكما شاركت المرأة 

بفعالية في مختلف المسناصب القيادية  كما شاركت العام وفي جهاز التفتيشدعاء وفي اإل الدستورية

فاعلة ومتمكسنة في ية األردسنن المرأة أكما ، في السلطة التسنفيذية وفي عضوية المجالس البلدية

 (3). األحزاب السياسية ومسنظمات المجتمع المدسني كعضو في المسناصب القيادية

  

                                                           

،"المجلة األردسنية للعلوم 1117السنيابية لعام  اإلسنتخاباتالخاروف، امل، العوامل المؤثرة في فوز المرأة االردسنية في ( 1)
 .01ص ، الجامعة األردسنية،197-166: ص6، المجلد 1د االجتماعية، العد

المرأة والتسنمية السياسية، المعهد عثمان، آمال، دور المرأة في التشريع والقضايا السياسية، ورقة عمل قدمت في مؤتمر ( 2)
 . 0الدولي لتضامن السنساء، األردن، ص

والتي أعدتها اللجسنة الوطسنية  1105-1101وثائق االستراتيجية الوطسنية للمرأة األردسنية لألعوام  إلىالملخص استسنادا ( 3)
 .45، صالمرأةاألردسنية لشؤون 
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 :المطلب الثالث
 التعيين في المناصب العامة آلياتشروط و 

يتم التعيين في وظائف الخدمة المدسنية وفق االحتياجات التي تم إقرارها في جداول تشكيالت  .0

الوظائف بما يحقق استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس االستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية 

 .والعدالة وتكافؤ الفرص

لديوان لهذه الغاية جميع الوظائف المطلوبة وفق فئاتها تحدد الدوائر من خالل سنماذج يعدها ا .1

 .خبرات مطلوبة إلشغالها أوودرجاتها ووصفها الوظيفي والتخصص المسناسب وأي مهارات 

المقابالت الشخصية إلشغال الوظائف الشاغرة وفقا  لتعليمات  أويتم إجراء االمتحاسنات التسنافسية  .3

ين على وظائف الفئة الثالثة تقوم الدوائر بالطلب من الديوان باستثسناء التعي اختيار وتعيين الموظفين

لتعبئة شواغرها وفق التخصصات والمؤهالت المسناسبة لشغل الوظائف  طالبي التوظيفترشيح 

  .الوظائفالشاغرة خالل شهر واحد من تاريخ صدور جدول تشكيالت 

والثالثة وفقا  لتعليمات وصف على الدائرة التقيد بمسميات وظائف الفئات األولى والثاسنية  .4

 .(1) توتصسنيف الوظائف المعمول بها ومسميات جدول التشكيال

ويوثق الديوان والدائرة جميع إجراءات االختيار والتعيين في سجالت خاصة ووفق إجراءات  .5

العمل المعتمدة والمسنبثقة عن تعليمات اختيار وتعيين الموظفين، وأن يحتفظا بطلبات التعيين 

يكون التعيين على وظائف ذات وصف وظيفي محددا   .والكشوفات الخاصة بذلك لمدة سسنة واحدة

وفقا  لتعليمات وصف وتصسنيف الوظائف المعمول بها شريطة توافر وظائف شاغرة في جدول 

تشكيالت الوظائف وبما يتفق وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين التي يصدرها المجلس بسناء على 

                                                           

 .41م، ص06/1116وتعديالته تاريخ حتى  1117لسسنة  31سنظام الخدمة المدسنية رقم ( 1)
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قاسنون الضمان  حكاموان وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعيسنون عليها خاضعة ألتسنسيب الدي

وتصدر تعليمات إختيار وتعيين الموظفين الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة مرة . االجتماعي

هم أومن  ،(1) ذلك إلىواحدة آل ثالث سسنوات ويجوز تعديلها خالل هذه المدة إذا دعت الحاجة 

ديوان الخدمة المدسنية يشترط  من) 43) في المادةجاء كما ن في المسناصب العامة يشروط التعي

 :فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون

 .أردسني الجسنسية .1

كمل الثامسنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال المدسنية أ .2

ليوم األول من كاسنون الثاسني من السسنة والجوازات، أما إذا يوم والدته غير معروف اعتبر من مواليد ا

 .التي ولد فيها

الوظيفة التي  أعمالسالما  من األمراض واإلعاقات البدسنية والعقلية التي تمسنعه من القيام ب .3

سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أسنه يجوز تعيين ذوي اإلعاقة ما لم 

وظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي ال أعمالتكن إعاقته تمسنعه من القيام ب

 .(2)_صالمخت

بجسنحة مخلة بالشرف واألماسنة  أوغير محكوم بجسناية )باستثسناء الجرائم ذات الصفة السياسية(  .4

 .واألخالق واآلداب العامة

 .مستوفيا  لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغر .5

  

                                                           

 .41م، ص06/1116وتعديالته تاريخ حتى  1117لسسنة  31سنظام الخدمة المدسنية رقم ( 1)
 .43، ص( المرجع السابق2)
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التعيين في الخدمة المدسنية وفقا  لتعليمات اختيار وتعيين  تقديم طلبطريق  ويتم التعين عن

  :الموظفين على السنموذج الذي يعده الديوان لهذه الغاية وعلى السنحو التالي

 الديوان إلشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين األولى والثاسنية إلى. 

 الفئة الثالثة الدائرة المعسنية ومركز التشغيل الوطسني إلشغال الوظائف الشاغرة في إلى. 

 بموجبه، ويعزز  (1) على طالب التعيين أن يدرج في طلب التعيين جميع البياسنات المطلوبة

الطلب بسنسخ من الوثائق المثبتة لتلك البياسنات، على أن يقدم طالب التعيين عسند التسنسيب بتعييسنه 

جميع الوثائق الالزمة لتلك البياسنات مصدقة حسب األصول، وال يسنظر في أي وثائق جديدة تتعلق 

اء أي تعديل مهما كان سنوعه بالمؤهالت والخبرات العملية وال تؤخذ بعين االعتبار وال تعتمد في إجر 

على وضعه الوظيفي، باستثسناء الخبرات الالحقة لتاريخ تقديم الطلب شريطة تقديمها خالل عشرة 

ولعل هذه الشروط هي الشروط الطبيعية التي تسنص عليها ، (2)قرار التعيينأيام من تاريخ صدور 

 أغلب القواسنين والتشريعات.

  

                                                           

 .45ص م،06/01/1119وتعديالته تاريخ حتى  1117لسسنة  31سنظام الخدمة المدسنية رقم ( 1)
 ( المرجع السابق سنفسه.2)
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 :المبحث الثاني
 المناصب العامة توّليية في األردنواقع المرأة 

 تمهيد

 التربية في كاسنت العمل سوق في المرأة مشاركة بدايات نأ إلى المتوفرة المعلومات تشير

 والثقافية اإلجتماعية القيم مسنظومة ضمن المرأة لعمل قبوال   العمل مجاالت أكثر باعتباره والتعليم

 رسالة التعليم يعتبر حيث عام، بشكل العربي والمجتمع خاص بشكل ياألردسن المجتمع في السائدة

 في المرأة عمل كون إلى باإلضافة واالجتماعي التربوي المرأة دور من يتجزأ ال وجزء هامة تربوية

 في المرأة مشاركة جاءت قد فيه اختالط وجود لعدم وذلك سنسبيا   محمية بيئة في يتم التعليم مجال

 في مدرسة كمديرية قيادية مسناصب تتولى نأ واستطاعت العشرين القرن اوائل مسنذ القطاع هذا

 من عددا   اشتملت 0997 عام القيادية المواقع في يةاألردسن المرأة عن ميداسنية دراسة وفي العشريسنات

 التربية في يعملن العامالت مجموع من %51 حوالي نأ الخاص القطاع ومؤسسات الوزارات

 عوامل مسنها السابقة الدراسات شارتأ التي العوامل من عدد إلى للعمل المرأة خروج ويعود والتعليم

 .(1) بالقيمة والشعور الذات تحقيق جاسنب إلى وألسرتها لذاتها المرأة دعم جلأ من اقتصادية

 مجاال   يعتبر العمل كون إلى باإلضافة الوطن لخدمة وطسني واجب العمل نأ اإلسناث ترى حيث

 المجتمع. في ومرقومة هامة اجتماعية عالقات وتكوين وتسنميتها شخصياتهن لتفتح

                                                           

المتعلق بتولي المرأة للوظائف األكاديمية والقيادية في المجتمع األردسني، الموقع  1109العمل لعام مسنشورات وزارة ( 1)
 اإللكتروسني لوزارة العمل.
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 عدد مع تتسناسب ولم مسنخفضة العمل سوق في المرأة مشاركة بقيت فقد ذلك كل من وبالرغم

 بتطبيق المعسنية االولى الجهة هو القطاع العام ان اعتبار ىعل العام القطاع العامالت في اإلسناث

                  العمل. في المواطسنين جميع حقوق حفظ في الدستور أحكام

 اشكال جميع على القضاء اكفاء بتسنفيذ المتعلقة والسياسات االجراءات حول دراسة شارتأ كما

( 05) سنهائهاإ بعد الموظفة المرأة بحق العشري التقاعد قرار اتخاذ إلى األردن في المرأة ضد التمييز

 والتعليم، التربية وزارة بيسنها ومن الدولة وزارات مختلف في مسنها طلب دون المدسنية الخدمة من سسنة

 لعمل استقطابا   الوزارات أكثر من والتعليم التربية وزارة وتعتبر هذا والتعليم التربية وزارة وتعتبر هذا

 العام القطاع في العامالت اإلسناث من( %50.9) بالوزارة يعملن اللواتي سنسبة شكلت حيث اإلسناث

 .(1) التعليم مهسنة في العاملين مجموع من( %61) كاسنت ،0998/0999 الدراسي

 للوصول للذكور الخدمة سسنوات عدد نأ الدراسات نوتبي   السسنوات عبر السنسبة هذه يدتاتز  وقد

 القيادية المسناصب المرأة وصول دون تحول التي المعوقات بعض هسناك نأو  المسناصب القيادية إلى

 أعمال تركز إلى ىد  أ مما اإلسناث لتقدم فرص ايجاد عن المؤسسات بعجز تتعلق مشكالت مسنها

 هذه نإف وبالتالي عالية ومؤهالت مهارات امتلكن ولو حتى الكتابية عمالاأل مجال في اإلسناث

 إلى الذكور عدد سنسبة فزيادة .القيادية المسناصب إلى للوصول المرأة طموح على تؤثر المشكالت

 الجو في الدخول على وعدم القدرة سنعزالباإل المرأة شعور إلى يتؤد   القيادية المسناصب في اإلسناث

 .والتأثير فيهم اآلخرين قيادة على قدرتها قلتوبالتالي  السائد االداري

                                                           

طهبوب، عبير، المشاركة السياسية للمرأة األردسنية خالل عقد التسعيسنات، رسالة ماجستير غير مسنشورة، الجامعة األردسنية ( 1)
 .017م، ص: 1113
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 مواقع في الذكور كون إلى يعود القيادية المسناصب إلى المرأة وصول قلة نأ أيضا   واظهرت

 ما االعتبار بعين األخذ دون مصالحهم لتلبي يأتي التي القرارات اصدار في الحق لهم السلطة

 لتحمل مؤهالت غير اإلسناث ان إلى سنظراتهم من مسنطلقين وخبراء مؤهالت من الموظفات تملكه

 وأبداعا واقعيه أقل وأسنهن المعيل هو الرجل ألن ضروري وغير وقتي عملهن وان ،كبيرة مسؤوليات

 والتي المرأة شخصية سلبية عن سناتج القرارات اتخاذ في القدرة من المرأة ضعف ويأتي، الذكور من

 مسنفذه باعتبارها والمجتمع البيت في اإلجتماعية والتسنشئة االسرية التربية أساليب إلى جذورها تعود

 .(1) لها صاسنعة ال للقرارات

 :األولالمطلب 
 المناصب العامة توّليية في األردنحق المرأة  نشأة

، من يةسنساسنسنقذها بتعاليمه السمحة اإلأ إذ، مسنذ بزوغ فجر اإلسالم سنا  عاليا،تبوأت المرأة مكا

يتها ورد  إليها كرامتها لتساهم في إعمار هذا إسنساسن، فأعاد لها ظلم الذي أحاق بها ردحا من الزمنال

هم المصطفى سار الهاشميون على سنهج جد   األردنوفي  جسنب مع أخيها الرجل. إلىالكون جسنبا  

، وحتى اآلن تحت ظل قيادة غفور له الملك عبداهلل بن الحسينالمملكة على يد الممسنذ تأسيس 

المكاسنة الالئقة بها في المجتمع، عمال   ، حيث مسنحت المرأةالملك عبداهلل الثاسني ابن الحسينجاللة 

ة ، وهي محاميفي البرلمان ، وعضولمرأة كثيرا  من المراكز الحساسة، فهي وزيرة، وتبوأت اال قوال  

ها ية سنتاج حضارة عربية إسالمية لها سماتها وصفاتاألردسنوأستاذة في الجامعة وطبيبة، وتعد المرأة 

لتقاليد والسنظرة الخصوصية ، فالعروبة حملت في ثسناياها العادات وايسنساسنومساهمتها في المجال اإل

                                                           

لموقع المرأة  اإللكتروسنيدي، مجد، دراسة حول تولي المرأة للمسناصب القيادية في االردن، بحص سنشر على الموقع الصما( 1)
 www.women.joاألردسنية، 
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ادات والتقاليد والسنظرة ، تبرزها العهذه الحضارةالعربية بشكل عام سمات خاصة في  للمرأة، و للمرأة

 .(1) للمرأة الخصوصية

ية من المشاركة السياسية لعقود طويلة مسنذ األردسنتم استبعاد المرأة ولكن يجدر القول أسنه 

ي في األردسنم وقد يكون السبب المباشر في ذلك إن المجتمع 0910عام  األردنتأسيس إمارة شرق 

كان ذا طابع ريفي وبدوي فغلب على أفعاله وأقواله الصرامة والمسنع  األردنفترة إمارة شرق 

، وبالتالي فقد كاسنت المشاركة السياسية في مرحلة ما د المرأة وفقا للعادات والتقاليدوالمحرمات ض

 اإلقتصاديةية من الظروف األردسنم وعاسنت المرأة 0974قبل االستقالل حكرا  على الرجال إال عام 

تميز الرجل والذي حرم المرأة  إلىلمتخلفة التي سادت المسنطقة في الماضي، إضافة ا اإلجتماعيةو 

 (2). كثيرا  من الحقوق

دخول مجاالت العمل التطوعي وقد  إلىمما دفعها  المرأة،وكان المجتمع ال يشجع عمل 

 .(3) م0976أشارت الدراسات حتى عام 

 األردن، وأوضحت الدراسات أن المرأة في ا  أن سنسبة إقبال المرأة على العمل ال تزال ضئيلة جد

تقدم وتطوير في  إلىإال أن ذلك ال يشير  االجتماعي،بالرغم من مساهمتها الواضحة في العمل 

ي في مادته السادسة األردسنلقد كفل الدستور ، (4) وضع المرأة ومدى مساهمتها في العمل واإلسنتاج

                                                           

طهبوب، عبير، المشاركة السياسية للمرأة األردسنية خالل عقد التسعيسنات، رسالة ماجستير غير مسنشورة، الجامعة األردسنية ( 1)
 .019م، ص: 1113

 .01الحقوق السياسية للمرأة األردسنية بين القاسنون والواقع، جريدة الدستور، ص وليد عبد الهادي، ،العويمر( 2)
 .المرجع السابق( 3)
بركات، سنظام، التحديات التي تواجه العمل البرلماسني للمرأة األردسنية، الملتقى العربي اإلقليمي، المشاركة السنسائية في ( 4)

 .075م، ص 1116البرلماسنات العربية، االتحاد السنسائي األردسني العام، عمان، األردن 
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رجال   المواطن،وضمن حق  إمكاسنياتها،والثاسنية والعشرين حق المرأة في العمل والتعليم ضمن حدود 

المسناصب العامة. وجاء الميثاق الوطسني األول ليؤكد على المساواة بين  تول يكان أم امرأة في 

الرجل في وسنص على أن المرأة شريكة  والواجبات،التمييز بيسنهما في الحقوق  والمرأة وعدمالرجل 

ي وتطويره مما يقتضي تأكيد حقها الدستوري والقاسنوسني في المساواة والتعليم األردسنتسنمية المجتمع 

وأخيرا  جاءت وثيقة  المجتمع،وتمكيسنها من المشاركة في بسناء  والعمل،والتثقيف والتوجيه والتدريب 

فكان إقرار  العام،تعزيز دورها و  المرأة،عملية لتمكين  آلياتلتقترح  أوال ،الهيئة الوطسنية لألردن 

 .(1) قالكوتا السنسائية من ضمن مقترحات أخرى خطوة هامة على هذا الطري

التي كاسنت في السابق ان عدم وصول سيدات كفؤات لقبة البرلمان في السابق بسبب العراقيل 

المجتمع، ليس من المرجح أن توجد اليوم خاصة وقد باتت المرأة فاعلة ومشاركة بشكل كبير في 

المرأة في مؤسسات مشاركة وعلى الرغم من ذلك فسنجد أن ، وله دور رئيسي ال يمكن إغفاله

ال ، وعمالية، ومسنظمات عمل طوعية مختلفة من أحزاب سياسية وسنقابات مهسنية المجتمع المدسني

 ، وحالجتماعي التقليدي الذي كبل المرأةتصطدم بالموروث الثقافي واالتزال في بعض األحيان 

مواطسنة تقف على قدم المساواة مع الرجال أمام باعتبارها حصولها على حقوقها كاملة بيسنها وبين 

إن أثر هذه العوامل ما زال قائما  رغم التقدم الملموس الذي طرأ على دور المرأة ، (2) عباء العامةاأل

، لتمكين المرأة من جهة واالستعداد اسية، بفعل توفر اإلرادة السيفي مجتمعسناية ومكاسنتها األردسن

 ثاسنية. ة المرأة وتطويرها من جهةيات لتفعيل مشاركاألردسنيين و األردسنالعالي الذي أظهره كثير من 

يمات العامة الموجودة ية بحق التسنظيم وحرية المشاركة في التسنظاألردسنتحظى المرأة 

                                                           

 .0عثمان، دور المرأة في التشريع، ص( 1)
 .04المشاركة السياسية للمرأة األردسنية وجهة سنظر سوسيولوجية، جامعة مؤته، صالعثمان، حسين معوقات ( 2)
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وتسعى  أخرى،والمسنتديات وأية أشكال  والروابط، والجمعيات، والسنقابات، واألحزاب،، كاالتحادات

 األردنويكاد يكون  ،سنساناإلية بكل جهودها للسنهوض بالديمقراطية والتعددية وحقوق األردسنالقيادة 

 الكبرى،من أوائل الدول العربية التي حفظت وحافظت على هذه األسس كوسنها وليدة الثورة العربية 

العربي وحريته  سنساناتها على اإليأكدت في أدبو  ثسناياها،ثورة العرب األولى التي حملت في 

 .(1) فكاسنت بالدرجة األولى ثورة على الفقر والجهل والتخلف وحقوقه،

الولوج في العمل االجتماعي التطوعي، وقد يكون  إلىية عمدت المرأة األردسنمسنذ تأسيس الدولة 

 إلىي غير المشجع من دخولها األردسندخولها العمل االجتماعي التطوعي ردا  على موقف المجتمع 

ثبات أهمية دورها في خدمة  العطاء،فسعت جاهدة لتأكيد مقدرتها في  الوظيفي، أوالعمل الرسمي  وا 

وهذا الرقم يظهر  جمعية،( 011بلغ ) 0996عدد الجمعيات الخاصة بالسنساء فقط للعام مف المجتمع،

هي اتحاد  رياضيا،أربعة عشر اتحادا  مدى تطور الوعي التسنظيمي لدى المرأة. وتشارك المرأة في 

 األرضي،والتسنس  القوى،وألعاب  اليد،وكرة  الطائرة،وكرة  السلة،وكرة  الطائرة،والريشة  المبارزة،

وهسنالك  والتايكواسندو، والكاراتيه، والفروسية، والجمباز، والجودو، والشطرسنج، والسباحة، الطاولة،وكرة 

 .(2) مسنتخبات سنسوية لهذه االتحادات تشارك في المسابقات العربية والدولية والمحلية

م إن الحديث عن مشاركة المرأة في مؤسسات مجتمعسنا المدسني، ال يكتمل من دون وقفة أما

، والتي تضم على اختالف أغراضها واتجاهاتها ووظائفها ما يزيد األردنمسنظمات العمل السنسوي في 

مهمتهن السنهوض بمشاركة المرأة وتمكيسنها. فهذه المسنظمات باتت  سناشطة،المائة والعشرين ألف  عن

                                                           

دراسة استطالعية جامعة الشرق  ،العزام، عبد المجيد، الوعي السياسي والمشاركة السياسية للمرأة الريفية في األردن( 1)
 .6، ص2010ن األوسط للدراسات العليا، عمان، األرد

 .2017مؤسسة فريدريش القاهرة، ص 0المشاركة السياسية للمرأة، طعزت، مسنى واخرون ( 2)
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هموم األسرة  إلىودورها التسنموي يتعدى هموم المرأة  العام،اليوم واحدة من ركائز العمل الوطسني 

وتطوير  والشباب والطفولة والشيخوخة، وهي تلعب دورا  تسنمويا  بالغ األهمية، وتسهم في تسنمية،

المجتمعات المحلية، خصوصا  في المسناطق األقل حظا  داخل المدن وفي األرياف والبوادي وتلعب 

 .(1) ية المختلفةاألردسنالمسنظمات السنسائية 

، وتمكين العمل واإلسنتاجوالمهن دورا  هاما  في تأهيل السنساء على  عمالومسنها ملتقى سيدات األ

وتقدم هذه المسنظمات صورة مشرقة لبالدسنا  العام،السناشطات مسنهن على القيام بأدوارهن في العمل 

 .(2)على المستويين القومي والدول، من خالل الحضور السنشط في كافة المؤتمرات اإلقليمية والدولية

ي المسندد بجرائم االحتالل األردسندورا  متميزا  في التعبير عن موقف الشعب  األردنولعبت سنساء 

 وصديقة،جاسنب القضايا العادلة لشعوب شقيقة  إلى األردنووقفت سنساء  والعراق،في فلسطين 

وتقاوم  واألسرة،تكفل حقوق السنساء واألطفال  إذ صياغتها،وأسهمت في  دولية،وتبسنت معاهدات 

أفضل تحت مظلة الشرعية  وبيئة عالمية الدولي،وتدعو للعدالة والسلم  أشكاله،التمييز بمختلف 

 .(3) الدولية

يلمس االهتمام المتزايد بقضايا المرأة ويسنعكس ذلك  األردنأن المتتبع لمسيرة المرأة حديثا  في 

ال سيما على صعيد سياسات تفعيل المساواة فيما يتعلق  واألهلي،جليا  على المستويين الرسمي 

بحقوق المرأة وتمكيسنها من رفع سويتها في المجتمع. ففي التشريعات الوطسنية أعطى الدستور 

                                                           

برامج المرأة والسنوع االجتماعي في األردن: خارطة لعمل المؤسسات التسنموية غير الحكوم ة، اللجسنة الوطسنية األردسنية ( 1)
 01الوكالة الكسندية للتسنمية الدول ية، ص –لشؤون المرأة وبرسنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص 

 .5، ص09190د العسناقرة، محمد، دور المرأة االردسنية في الدولة، جريدة الدستور، العد( 2)
 .5، ص09190د ، جريدة الدستور، العدالمرأةالعسناقرة، دور ( 3)
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 االسنتخاب،حقوقا  متساوية كالرجل. أما القواسنين الوطسنية ومسنها قاسنون  للمرأةم 0951ي لعام األردسن

فقد أعطت المرأة حقا  في االسنتخاب والترشيح كالرجل.  السياسية،ب وقاسنون األحزا البلديات،وقاسنون 

المتحدة المتضمن  األممعلى ميثاق  األردنفقد صادق  الدولية،أما االتفاقيات والمواثيق والعهود 

ي األردسنمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف مجاالت الحياة. ويسنص الميثاق الوطسني 

أوال  على ضرورة مشاركة  األردنوأكدت وثيقة  الجسنس،بوضوح على رفض التمييز المبسني على 

هذه الوثائق  إلىيضاف  البرلمان، إلىواتخاذ اإلجراءات لدعمها وصوال   العامة،المرأة في الحياة 

م خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية لمجلس األمة الرابع عشر في كاسنون أول عا

 اإلقتصاديةوالتي أكدت أهمية مشاركة المرأة في جميع مسناحي الحياة السياسية و  ،1113م

 .(1) للمرأةمشاركة فاعلة  بدونلتحقيق التسنمية الشاملة التي ال تتحقق  اإلجتماعيةو 

، وفازت يات لخوض االسنتخابات البلديةاألردسنقد شجعت سمو األميرة بسمة بسنت طالل السنساء 

وبسناء على طلب األميرة عين مجلس  م،0995لعضوية مجالس البلدات عام  بعض السيدات

سنساء في المجالس ، كما تم تعيين عدد من الالس البلدية( سيدة في عدد من المج13الوزراء )

والذي خصص ستة مقاعد م 1113لسسنة  00، وقد صدر القاسنون المؤقت رقم البلدية الالحقة

ية لشؤون المرأة عام األردسن، وتم تأسيس اللجسنة الوطسنية كةتسنافس عليها المرشحات في الممللت

، وآلية رصد وطسنية لدى يةاألردسنجعية للحكومة بقرار من مجلس الوزراء لتكون المر  م0995

ية وفازت بسنسب ممتازة في األردسنالجهات الحكومية في كافة ما يتعلق بقضاياها. كما شاركت المرأة 

 (2). م1117شهر تموز عام االسنتخابات البلدية األخيرة في 

                                                           

 .7، ص1117ة في االحزاب السياسية االردسنية، مركز القدس للدراسات السياسي المرأةواقع ( 1)
سنجازات المرأة، االتحاد السنسائي األردسني العام  والمشاركةالمعايطة، سنهــى، المرأة األردسنية ( 2)  .55م، ص0980السياسية وا 
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شوطا  كبيرا  في مساهمة المرأة في مختلف القطاعات بفضل القيادة الهاشمية  األردنقطع 

ولم تكن  واالقتصادي،وقد تحققت معالم سنيرة على طريق التطور االجتماعي والثقافي  المعطاءة،

 والتسنموية،تتقاعس عن التطور واالشتراك في المسيرة الفكرية  أو الركب،ية لتحيد عن األردسنالمرأة 

 أكثروأثرت في  بها،وساهمت  معها،بل تفاعلت  ،يةاألردسنفلم تكن يوما  بمسنأى عن السنهضة الشاملة 

 (1). من مجال من مجاالتها بفضل وعيها وثقافتها

 :نيالمطلب الثا
 ية في المناصب العامةاألردنوضع المرأة 

قوة قيمة في مختلف السنواحي الواقعية والمعسنوية،  أكثرمما ال شك فيه أن عمل المرأة يجعلها 

ال  األردن، وفي ةوالمرأة ال تبقى ذلك الكائن الضعيف ذو القدرات المحدودة الذي ال حول له وال قو 

المرتبطة بعمل المرأة وفي ذلك تسناقض كبير مع الواقع المعاش، حيث إسنها قد  اإلجتماعيةتزال القيم 

اسنخرطت فعليا في ميادين العمل المتسنوعة والضرورية، ولكن القيم الغالبة ال تزال تثمن عملها داخل 

أن تلعب دورا سلبيا في الصحة السنفسية لها العاملة،  اإلجتماعيةالمسنزل فقط، ويمكن لهذه الضغوط 

فال بد من مشاركتها في جميع  للمرأةحقيق التسنمية الشاملة التي ال تتحقق بدون مشاركة فاعلة ولت

مما يعزز مكاسنتها شريكة أساسية في عملية  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةمسناحي الحياة السياسية و 

ما التسنمية والتطور ويسنعكس إيجابا على مجتمعها وأسرتها، إال أسنسنا سنالحظ فروقا واضحة بسنسبة 

تشغله المرأة في ميادين العمل المختلفة في القطاعين العام والخاص مما يسنعكس بشكل مباشر على 

دخلها وتظهر مؤشرات األسرة والمساهمة في التسنمية الشاملة عموما ذلك من خالل ما أصدرته دائرة 

لكة تدسني حول معدل البطالة في المم 1105اإلحصاءات العامة في تقريرها الربعي الرابع لعام 
                                                           

، 0د ، العد46م، مج 1117ت الخوالدة، صالح، لمشاركة السياسية للمرأة األردسنية، مجلة العلوم االجتماعية، الكوي( 1)
 .55ص
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بلغت أعلى سنسبة بطالة في  إذسنسبة مشاركة السنساء العامالت بسوق العمل مقارسنة بالرجال، 

ي المملكة للعام ف % 8.04للذكور وبمعدل  % 8.01قابل م % 9.15م 1115صفوفهن عام 

لذكور وبمعدل ل %8.00 مقابل لإلسناث %5،06ها األدسنى بسنسبة سنفسه. إال أسنها كاسنت في حد  

سنفسه إال  واسعا   وتذبذبا   متتالين كبيرا  ي المملكة العام بين السنسبتين لعامين ف % 1114عام  5.01

لذكور ل %9.01مقابل  لإلسناث % 0.09 إلىحيث وصلت  1104أن هذه السنسبة تراجعت عام 

قفزت في الربع  اإلسناثإال أن سنسبة البطالة في صفوف  في المملكة لسنفس العام %3.01 بمعدل

 %6.03للذكور بمعدل عام  % 7.00مقابل  لإلسناث % 1.13 إلىلتصل  1105األخير من عام 

وهذا يقودسنا  اإلقتصاديةربما يعود هذا التراجع في عمل المرأة لألحداث والمتغيرات مشاركة المرأة و 

وموارد التسنمية تصور مدى تعطيل القوى العاملة السنسوية وتدسني مشاركتها في دخل األسرة  إلى

" التي أجراها األردنفي  للمرأة اإلقتصاديةوتشير دراسة "تكلفة تدسني المشاركة  الشاملة بشكل عام

 اإلقتصاديةأن الكلفة المتأتية من تدسني المشاركة  إلى 1105ي عام األردسنمسنتدى االستراتيجيات 

ة كما يشارك الرجل إي أن تعمل ياألردسنووفق سيسناريو المساواة الكامل أي أن تشارك المرأة  للمرأة

،مما يعادل زيادة على السناتج  1103مليار ديسنار في العام  00هي حوالي  اإلسناثمن % 4.61

 %3.3حوالي ثالثة عشر من السنمو االقتصادي لتحصيلها على معدل  األردنالمحلي تستغرق 

بلغ معدل  إذ، األردنبسوق العمل في  اإلسناثتدسني سنسبة مساهمة  إلى اإلقتصاديةوتشير األدبيات 

م وتظهر أحدث بياسنات 0995عام % 3.01غ وليبل 0991لعام  %5.00 اإلقتصاديةمشاركتها 

شبه  % 06ر بـ تقد   األردنلدائرة االحصاءات العامة، بأن سنسبة مشاركتها في القوى العاملة في 
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ت عد سنسب مساهمة  إذ ومستوياتهن الت عليمي ةالخريجات حتى مع الت حسن المتزايد بأعداد  تواضعةم

 .(1) العالم لسنسب المتدسني ة على مستوىاي من األردسنالمرأة في سوق العمل 

من  األفراد ال سنشيطين اقتصاديًّا سنالحظ ان سنسبة السنشيطين اقتصاديا إحصائي ات إلىفعسند السن ظر 

ية في حين بلغت سنسبة األردسنمن إجمالي ق وة العمل  %7.80 م قد بلغت  1101الذكور للعام 

 اإلقتصاديةمعد ل المشاركة  وبلغ %3.08يات ما يقارب األردسن اإلسناثالسن شيطات اقتصاديًّا من 

في العام سنفسه. في حين بلغ معدل المشاركة المسنقح  لإلسناث 1.9مقابل % 3.39الخام للذكور %

في حين بلغ معدل المشاركة لإلسناث، وبلغ معد ل في العام سنفسه.  3.04للذكور مقابل % %3.60

للذكور مقابل  %6.01لإلسناث، وبلغ معد ل البطالة  % 3.04للذكور مقابل  %3.60المسنقح 

ويالحظ من هذه المؤشرات تدسني مشاركة المرأة في سوق  ،(2)م 1103لإلسناث في العام  1.11%

 .اقتصاديًّا ضعف مساهمتها ياألردسنالعمل 

 خرجت األردنفي  عالمفي اإل للمرأةلتغيير الصورة السنمطية  يةإعالمحمالت عدة اسنطلقت وقد 

بمجموعة هامة من التوصيات من بيسنها العمل وبشكل جدي وفاعل على تغيير الصورة السنمطية 

وبدأت الرسائل  1114في وقت مبكر من شهر آذار/ الت. تم تدشين الحملعالمفي اإل للمرأة

أن الحملة قد  إلىعلى الشاشات الصغيرة. وتجدر اإلشارة ية التي تعزز دور المرأة بالظهور عالماإل

العربية  للمرأةالتي تم اعتمادها خالل مؤتمر القمة الثاسنية  للمرأةجاءت لتسنفيذ االستراتيجية العربية 

م واسنسجام ا مع الدعوات العالمية وال سيما دعوة 1111والذي عقد في عمان في سنهايات عام 

ية ليوم واحد عالمالسنساء مواقع قيادية لصسنع القرار في المؤسسات اإل تول ياليوسنيسكو لضرورة 

                                                           

 .04دار غريب للطباعة والسنشر. مصر، ص  0االجتماع، ط،أبو كريشة، علم ( راجع: 1)
 ( المرجع سنفسه.2)
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المختلفة لهذا القرار واستلمت السنساء  عالماحتفاال  بيوم المرأة العالمي، استجابت وسائط اإل

ة من صحافة، ية الوطسنيعالميات ولمدة يوم واحد مواقع صسنع القرار في كافة المؤسسات اإلاألردسن

رئيسة  إلىشهرية إضافة  أوبأسنه توجد رئيسات تحرير لمطبوعات أسبوعية  ا  علموتلفزة، وراديو، 

 .(1) تحرير لجريدة يومية سياسية

 :ثالثالمطلب ال
 المناصب العامةفي  يةاألردنالمرأة المعوقات التي تحد من مشاركة 

 والثقافية اإلجتماعيةالمعوقات  .1

همها: العادات والتقاليد التي ال أوالثقافية، ومن  اإلجتماعيةترتبط بمجموعة من االتجاهات 

زالت سائدة، والتي تقول أن المرأة مخلوق ضعيف ال تملك القدرة على تحمل األعباء عملها 

ثقافة المجتمع ثقافة ذكرية ترى الرجل  أيضا   اإلجتماعيةومن المعوقات يسنحصر في األسرة والبيت 

ومسنها  امة وان من حقه ممارسة مختلف المجاالت دون حصر أقدر على اتخاذ القرارات السياسية الع

غير قادرة على القيام بمسؤولية أة سيادة سنمط من القيم والتوجهات التقليدية التي ترى المر أيضا  

دارة الشؤون العامة، وأن دورها ووظيفتها الطبيعية تتمثل بتربية األطفال  صسنع القرار السياسي وا 

مركز صسنع القرار السياسي على  إلىوادارة الشؤون المسنزلية أصبح من الصعب على المرأة السنفاذ 

إن الموروث  إلىباإلضافة   اركتها السياسيةها المسنزلية ومشأعمالحتى التوفيق بين  أوسنطاق أوسع 

عدم قسناعته  إلىى الثقافي الذي علقت به كثير من الشوائب المتصلة بصورة المرأة ودورها أد  

دور المرأة سلبية، وما زال للموروث  إلىزالت السنظرة  ال إذالسلطة التشريعية،  إلىسيما  القيادية وال

                                                           

م وسنتائج الدورة االستثسنائية الثالثة والعشرين للجمعية 0995تقرير المملكة األردسنية الهاشمية حول تسنفيذ مسنهاج عمل بيجين ( 1)
 .09، ص1111ة العام
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االجتماعي تأثير في تكوين الرأي العام الذي يستغل من قبل التيار االجتماعي المحافظ، ومن 

التقليدية تفضل دعم الرجل عوضا عن مؤازرة المرأة دون السنظر  اإلجتماعيةالمعروف أن هذه البسنية 

 .(1) أهمية وكفاءة مسنهما إلى

 المعوقات القانونية والسياسية .2

أمام القاسنون ال يميز بيسنهم  يون متساووناألردسني ان األردسنجاء في المادة السادسة من الدستور 

ية ذكرا كان األردسنالدين اي ان كل أردسني يحمل الجسنسية  أواللغة  أووالعرق في الحقوق والواجبات 

لقاسنون سواء، وال ي عدة مواد تؤكد على أن المرأة والرجل أمام ااألردسنأم أسنثى وقد ورد في الدستور 

تمييز في حقوقهم وواجباتهم مثل حرية الرأي، وحق تأليف الجمعيات، واألحزاب السياسية. وحول 

لسسنة  31مشاركة المرأة في األحزاب السياسية سنصت المادة الرابعة من قاسنون األحزاب السياسية رقم 

التطوعي لها لقد عدلت  على أن لألردسنيين الحق في تأليف األحزاب السياسية واالسنتساب 0991

الحق في  للمرأةم ليصبح  0974مثل: قاسنون االسنتخاب الذي عدل عام  ،(2) المرأةعدة قواسنين لدعم 

تعديل قاسنون البلديات عام  إلىاالسنتخاب والترشح لعضوية مجلس السنواب. باإلضافة  ممارسة

الذي أعطى المرأة الحق في المشاركة في االسنتخابات البلدية والترشح لعضويتها، وكما  م0955

إال أسنه أفرد سنصوصا  :شمل قاسنون التقاعد الرجل والمرأة في معظم سنصوصه، خاصة بالمرأة

للموظفة المستقيلة بحيث تعاد لها العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها بيسنما ال تعاد هذه 

شاركة المرأة في الحياة من م اهم المعوقات السياسية التي تحد ئدات للموظف عسند استقالته ومنالعا

مثل سنظام الكوتا السنسائية هو سنظام يخصص مقاعد للسنساء في المجالس السنيابية، إلزالة  السياسية

                                                           

 .م1101، صم1110ة رسالة ماجستير، عمان: الجامعة األردسني عاشور، إياس المشاركة السياسية للمرأة األردسنية،( 1)
 .0991لسسنة  31المادة الرابعة من قاسنون األحزاب السياسية رقم ( 2)



34 

ت السنيابية. الفجوة المتمثلة بالمساواة بين الجسنسين في مجاالت الحياة السياسية خاصة في االسنتخابا

أن سنظام الكوتا بتوزيعه الحالي من السناحية الموضوعية ال يحقق العدالة، فالقاسنون ضاعف من  إلى

فرص سنجاح المرأة في الدوائر الصغيرة التي ال يترشح فيها سنساء بأعداد كبيرة، بمعسنى اسنه ساعد 

ففي دوائر  1برة والمعرفةعلى فوز القوى التقليدية البسيطة وحال دون وصول المرأة الكفؤة ذات الخ

البرلمان رغم حصولهن  إلىالعاصمة التي تعد مركز العملية السياسية أخفقت المرأة في الوصول 

على عدد كبير من األصوات بيسنما فازت سيدات بمحافظات أخرى بأصوات أقل، وبذلك لم يحقق 

ع من الظلم، سنظام الكوتا آمال وتطلعات المرأة فتخصيص ستة مقاعد للسنساء في البرلمان به سنو 

قا العدالة والمساواة بعدد الدوائر االسنتخابية تحقي للمرأةتخصيص عدد مقاعد  حيث كان من االفضل

وتكافؤ الفرص باإلضافة عدم معرفة المرأة بحقوقها القاسنوسنية المتمثلة بإمكاسنيات ترشيح سنفسها 

، حيث إسنها لم تعمل 2مشاركتها في العمل السياسي من خالل الحياة السياسية أولمجلس السنواب 

تؤهلها لخوض االسنتخابات بإرادة على تمكين سنفسها سياسيا ولم تكتسب الخبرة والدراية الالزمة التي 

ج توعوية بالشؤون كذلك عدم وجود براما من حقوق وما عليها من واجبات و قوية واعية لما له

تكون بشكل عام وقاصرة ، و عالمتخص المرأة من خالل المدارس والجامعات واإل القاسنوسنية التي

العرفية لفترة  حكامسيادة األ إلى بشكل عام باإلضافة سنسانذي يتعلق بحقوق اإلعلى الجزء البسيط ال

في مشاركة المرأة في العامل  السياسية الصعبة التي كاسنت سببا زمسنية طويلة سنتيجة عدم الظروف

 .السياسي

 
                                                           

حصائية على ضوء سنتائج ( 1) السنيابية لعام  اإلسنتخاباتالمقداد، محمد. المرأة والمشاركة السياسية في األردن: دراسة تحليلية وا 
 .199، ص0د ، العد06م، مجلة المسنارة للدراسات والبحوث، جامعة آل البيت، مجلد 1115

 .55ص الخوالدة، حقوق المرأة،( 2)
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 اإلقتصاديةالمعوقات  .3

للرجل سنتيجة ضعف  اإلقتصاديةمن اهمها: تبعية المرأة  التي اإلقتصاديةالمعوقات هم أومن 

ية ال تستطيع تحمل األعباء األردسنفالمرأة % 05ي، التي ال تتجاوز األردسنمشاركتها في سوق العمل 

تمويل حتى  إلىسنتخابية مكلفة تحتاج المادية لعملية الترشيح، فرسوم الترشيح عالية، والحمالت اإل

لو كاسنت المرشحة عاملة ذات دخل معقول فإسنها ال تستطيع المغامرة بوظيفتها لقاء ترشيحها 

ضرورة البحث  إلىية األردسن دفع المرأة اإلقتصاديةسوء األحوال  أيضا   غير مضمونللبرلمان ألسنه 

 .(1) عن قضايا حقوقها وحريتها العامة من البحثعن لقمة عيشها بدال 

 يةعامالمعوقات اإل .4

كبير في عملية التسنشئة السياسية. فهي تدعم  الرابعة ولها أثر السلطة عالماإلتعتبر وسائل 

الدولة وبالعكس،  إلىمن المواطن  خبارواأل على سنقل المعلومات فهي تعملاالتجاهات السياسية 

وساهمت التكسنولوجيا ومعلومات عن مجتمعات العالم كله.  خبارلتسنقل األ عالموسائل اإل وقد امتدت

اظهار المرأة المبدعة والمسنتجة في الحياة  يعمل علىال  عالمن اإلأال إجعل العالم قرية صغيرة  في

 هذه األمور في اآلتي:وسنوضح ص ويمكن أن سنلخ   ،(2) العامة والحياة السياسية

                                                           

رسالة ماجستير في  ،محمد، ضماسنات حقوق المرأة في التشريعات األردسنية والمواثيق الدولية دراسة مقارسنة ،الشباطات( 1)
 .010صم، 1108 القاسنون العام

 ( سنفس المرجع السابق.2)
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، وعدم وجود برامج توعية للمرأة، فع اليعالج اإلعالم قضايا المرأة غالبا  بشكل سطحي وغير 

حيث إن كثير ا من البرامج الموجهة للمرأة األردسنية تعالج قضايا الجمال والموضة وغير ذلك، ولكسنها 

 .فاعلية في توعية المرأة بمشاركة فاعلة في العمل السياسي أكثرال تتعرض ألدوات 

المرأة أو عامال  سلبيا   قوية مشاركةت إلىوسائل اإلعالم قد تكون عامال  إيجابيا  يؤدي كما أن 

ضعفها، ألن لإلعالم دور ا مهم ا في توجيه الرأي العام، فتركيز اإلعالم على توعية المرأة  إلىيؤدي 

 .أو عدمه يؤثر تأثيرا قوي ا في مشاركتها من عدم مشاركتها في العمل السياسي

التقليدية يعيق مشاركتها  اإلجتماعيةتركيز اإلعالم الموجه للمرأة حول األدوار ن إكذلك ف

ما يركز عليه في قضايا المرأة األدوار التقليدية، من مثل: الموضة  أكثرالسياسية، فاإلعالم 

 .حيوية كالعمل السياسي أكثروالجمال واألزياء وغير ذلك، مما يجعل المرأة بعيدة عن أدوار أخرى 

ي الحياة السياسية مما يعيق توعيتها بعض وسائل اإلعالم تهمل دور المرأة ف كذلك فإن

حساسها بمسؤولية مشاركتها في العمل السياسي  .وا 

كثير من وسائل اإلعالم تصور المرأة بصورة تقليدية تابعة للرجل ومستهلكة ألدوات كما أن ال

الزيسنة والكماليات، مما يساعد في تسنشئة جيل من السنساء غير مهتم إال في هذه القضايا مما يقف 

 .قا  أمام مشاركتها في العمل السياسيعائ

مما جعل ذلك من  ،يولي اإلعالم شؤون المرأة االهتمام الكافي خاصة سياسيا  كما ال 

 .المشجعات وليس من المعوقات اإلعالمية التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية
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 :الفصل الثالث
 ياألردنالمناصب العامة في النظام القانوني  توّليالتنظيم القانوني لحق المرأة في 

بعد بيان األهمية البالغة التي حظيت بها المرأة وحقوقها السياسية في القاسنون الدولي العام 

البحث في  إلىي، ودور القاسنون الدولي في تمكيسنها من تلك الحقوق، ويتسنقل األمر األردسنوالقاسنون 

ر ي، األمر الذي يصاحبه تسليط الضوء على تطو  ردسناألمدى تطور ذلك التمكين وصورة الواقع 

، وأوجه اإليجاب والقصور، بجاسنب البحث في للمرأةي في مجاالت الحقوق السياسية األردسنالتشريع 

 ي الحالي في هذا الشأن.األردسنتسناغم الواقع 

ترشيح ي في المطالبة بمسنح المرأة حقوقها في االسنتخاب والاألردسنوقد استمر التحرك السنسائي 

ية الحق في األردسنتجزئة، وكسنتيجة الستمرار تلك الضغوط، تم مسنح المرأة  أوكاملة، بدون إسنقاص 

 .(1) م0974بالرجل دون تمييز، وكان لها ذلك عام  الترشيح واالسنتخاب أسوة  

لقد شهد العالم بعد العقود األخيرة اعترافا دوليا متزايدا بقضايا المرأة وحقوقها السياسية 

تقلدها  إلىومساواتها بالرجل. من حيث الحقوق والحريات والعمل والتمثيل السياسي، باإلضافة 

وق السنابعة المتحدة بجهود كبيرة في التأكيد على تلك الحق األممالمسناصب القيادية في الدولة. وقامت 

أن  إلىوالمسنظمات الدولية المختلفة. وال بد من اإلشارة هسنا  األممالتي تسنادى بها  سنسانمن حقوق اإل

هو أول ميثاق دولي سنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق  م0945المتحدة  األممميثاق 

ما أن المتحدة، ك األممفي  عضاءبصيفة صريحة وواضحة، وهذا ما تبسنته فلهما بعد كافة الدول األ

م أكدت بشكل جلي على أن السناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة 0948 سنساناتفاقية حقوق اإل

                                                           

م المسنشور في 0974لسسنة  8تم مسنح المرأة األردسنية هذه الحقوق بموجب قاسنون معدل لقاسنون اسنتخاب مجلس السنواب رقم ( 1)
  م.0/4/0974الصادر  148الجريدة الرسمية عدد 
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والحقوق، وهذا ما أكدته التعاليم اإلسالمية، فالخليفة عمر بن الخطاب قال قولته المشهورة بأن 

رأة حقوقها عقدت مؤتمرات دولية عديدة، على إعطاء الم السناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وتأكيدا  

م، وأسفرت خطة عملة  0975الذي عقد في المكسيك عام  للمرأةسنذكر مسنها: المؤتمر الدولي األول 

( على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي عرفت باسم 0976- 85)

وتمت  . (Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)(1) )سيداو(

م كاتفاقية ملزمة بعد أن 09 80م، ودخلت حيز التسنفيذ سسنة 0979سسنة  اإلتفاقيةالموافقة على هذه 

أة عقدت في كل من ذلك أن مؤتمرات دولية ثالثة عن المر  إلىأضف  عشرون دولة هاصادقت علي

م" عكست سنضجا وتقاربا لوضع اإلطار 0995م، وبكين 0985م، وسنيروبي 0981"كوبسنهاجن 

التفاهمي، مع التركيز على المسناقشات التي تتعلق بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، خاصة المادة 

التي تسنص على ضرورة مطالبة جميع الدول بالعالم القضاء على كافة  اإلتفاقيةالسابعة من هذه 

 .أشكال التمييز ضد المرأة

  

                                                           

أشكال التميز ضد المرأة وهي تتألف من سيداو: هي هيئة من الخبراء المستقلين التي تراقب اتفاقية القضاء على جميع ( 1)
 .خبيرا في مجال حقوق المرأة من جميع أسنحاء العالم 13



39 

 :المبحث األول
ي والتشريعات األردنالمناصب العامة وفًقا للدستور  توّليتطور حق المرأة في 

 الوطنية الناظمة لها

بأن  ، وشارك في المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، علما  (1) على اتفاقية )سيداو( األردنع وق  

ي الذي وضع األردسنالدستور  م فقد سنص  0951سنادى بالمساواة بين الرجل والمرأة مسنذ عام  األردن

يون أمام القاسنون سواء، ال تمييز بيسنهم في األردسنفي هذا العام في المادة السادسة على ما يلي: )

م على ي متقد  األردسنالدين(. فالدستور  أواللغة  أواختلفوا في العرق،  نالحقوق والواجبات، وا

قوق فيما يتعلق بالح المجتمع، وخصوصا   من أوالممارسات المتعلقة بالمرأة سواء من الحكومات 

وتجاوبا مع القرارات الدولية وسنتيجة لجهود المسنظمات السنسائية ي، والواجبات ذات الطابع السياس

ية حق الترشيح األردسني مسنحت المرأة األردسنية، والعقلية المتفتحة لرأس السنظام السياسي األردسن

، لكن الممارسات الحقيقية لتصويت المرأة لم تطبق إال (2) 0974واالسنتخابات لمجلس السنواب سسنة 

ية حقها في التصويت في األردسنم مارست المرأة 0984بعد عشر سسنوات من التعديل، ففي عام 

االسنتخابات التكميلية التي جرت هذا العام، ولكسنها لم تكن مرشحة لمجلس السنواب. وبعد عودة الحياة 

رست المرأة حقها في الترشيح واالسنتخابات ولم يحالف الحظ أي م، ما0989عام  األردنالسنيابية في 

 مرشحة من االثسنتي عشر سيدة.

ية مصممة على دخول البرلمان من بابه الواسع في الدورات االسنتخابية األردسنظلت المرأة 

سيدة  م ثالث سيدات، فازت مسنهن  0993. فترشحت في عام المتعاقبة مسنذ تسعيسنيات القرن الماضي

 إلىحات م ارتفع عدد المرش  0997ركس )أقلية عرقية(. وفي عام عن المقعد المخصص للشواحدة 
                                                           

 041، رسالة ماجستير جامعة مؤتة، ص1100( حمزة، سالمة سنهار العرير، اتفاقية "سيداو" في ضوء الشريعة اإلسالمية، 1)
 ( سنفس المرجع السابق.2)
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م بعد وفاة 1110قبة البرلمان سيدة واحدة عام  إلىسبع عشرة سيدة، ولم تفز أي مسنهن. ثم وصلت 

مجلس السنواب أسنفسهم، وليس عن  أعضاءالمجلس وذلك عن طريق اسنتخابها من قبل  أعضاءحد أ

( من الدستور الذي يسنص 73( من المادة )6طريق االسنتخابات العامة، حدث هذا استسنادا للفقرة )

على ما يلى: )إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء االسنتخابات العامة في سنصف عدد الدوائر االسنتخابية 

ة المشار إليها في هذه المادة، فللملك أن على األقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهر 

الفائزون فيها االسنتخاب ماال يزيد على  عضاءيأمر بإجراء االسنتخابات في هذه الدائرة، ويتولى األ

عن الدوائر االسنتخابية األخرى التي تعذر إجراء االسنتخاب فيها على أن يكون  عضاءسنصف عدد األ

يتم االسنتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على األقل وفقا  اسنعقادهم بأكثرية ثالثة أرباع عددهم وأن

 عضاءالفائزون واأل عضاءمن الدستور ويقوم األ 88والطريقة المسنصوص عليها في المادة  حكاملأل

المبيسنة في هذه  حكاممن تلك الدوائر وفق األ عضاءالمسنتخبون بموجب هذه الفقرة باسنتخاب بقية األ

)الكوتا  إلىية مشاركة المرأة في العملية السياسية لجأت األردسنحكومة ، ولكي تضمن ال(1) الفقرة(

 .م1113ام السنسائية( كإجراء اسنتقالي لتعزيز وضمان وصول المرأة للبرلمان، وهذا ما حدث ع

  

                                                           

 .7، ص 09/6/1113(، 01983جريدة الدستور، ع )( 1)
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 :المطلب األول
 المناصب العامة توّليالمرأة في  ضمان حقّ و ي األردنالدستور 

وواجبات على قدم المساواة مع الرجل، بالتالي المساواة في تقلد  حقوقي األردسنالدستور كفل 

ية، األردسنالوظائف العامة في المؤسسات الحكومية وتقلد المسناصب العامة في المؤسسات الحكومية 

(، 0980وهذا ما أكدت عليه اتفاقية القضاء على كآفة أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية سيداو 

حتى  أوتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطسنية من ضرورة العمل على 

األرسنية  للمرأةفي التشريعات األخرى كقاسنون الخدمة المدسنية، وقد ضمن القاسنون األساسي المعدل 

الوظائف العامة، وسنظر ا ألهمية مبدأ تكافؤ الفرص في العمل جاءت  تول يسنفس فرص الرجال في 

لفة العربية واألجسنبية لتثبت هذا المعسنى وهو أن يكون تعيين الموظفين العموميين، الدساتير المخت

وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفق القاسنون، وهذا السنص معسناه أسنه ال يجوز أن يكون 

ة تعيين الموظفين تعييسن ا جزافي ا، بل ال بد وأن يكون وفق إجراءات وأسس سليمة مبسنية على الكفاء

والمؤهل العلمي والعملي، ويظهر أن مشكلة تعيين السنساء في الوظائف العامة ليست مشكلة قاسنوسنية 

 التي تسود الدولة. اإلجتماعيةإسنما هي مشكلة اجتماعية، فالمرأة تخضع للتقاليد 

ي فالوظيفة العامة هي حق لكي أردسني فله األردسنوهذا هو عين ما قد أخذ به المشرع الدستوري 

األسنظمة ويكون التعيين قائم ا على أساس  أوالوظائف العامة بالشروط المعيسنة في القاسنون  تول ي

 .(1) الكفاءة والجدارة

 

 
                                                           

  وتعديالته المتعاقبة. 0951من الدستور األردسني لسسنة  11المادة ( 1)
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 اآلليات المتخذة محلًيا

 إن العالقة بين عسناصر الدولة الثالثة، الفرد،: الترابط والتماسك بين سلطات الدولة-أ

من رابطة تضامن سياسي بالمعسنى المألوف في سائر المجتمعات  أكثروالجماعة، والسلطة، تعتبر 

السياسية، ألن الرابطة األساسية بيسنها إسنمـا هي رابطة اإلخاء والوالء بين المؤمسنين كافة، وهي بذلك 

رابطة تتجاوز بطبيعتها كل الحـواجز التقليدية بين هذه العسناصر، وتقوم على رفعها فوق مواقعها 

 .(1) زأسم الدولة وبالتـالي تجعلها كال  قاسنوسنيا ال يتجالتي تحتلها في ج

 إلىالجماعة  إلىي الذي ال يتجزأ، تضمن حقوق األطراف كلها، مـن الفـرد في هذا الكل القاسنوسن

مع سيادة القاسنون الحقيقيـة، وبمعسنـى أصح بحيوية  ئالسلطة، من قبل األطراف كلها بحيوية تتكاف

 .أخالقية متحررة من أغالل األهواء والمصالح األسناسنية للحكام والمحكومين

الرقابة المتبادلة: لهذا التوازن بين الحرية والسلطة وجه آخر، حيث الحرية الروحية التي -ب

ما يقتضيه اإلخاء والوالء  إلىاسية البحتة تمكن لحكم القاسنون تمكين تتجاوز به الدولة طبيعتها السي

بين المؤمسنين هي سنفسها، بطبيعتها وآثارها مصدر رقابة متبادلة بين أطراف رابطة اإلخاء والوالء، 

 وحدة قاسنوسنية. الدولة وعسناصرها وهيئاتها بحيث تمزج عسناصر الدولة في أعضاءبين كافة 

 
 
 

  

                                                           

 في الشريعة والقاسنون / سنسان، مؤتمر حقوق اإلسنسانباسل، أثر سنظام الدولة القاسنوسنية في حماية حقوق اإل أحمدالرفاعي، ( 1)
 .014، ص1100التحديات والحلول، الزرقاء: جامعة الزرقاء األهلية، 
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 :المطلب الثاني
 المناصب العامة توّليحماية حق المرأة في  آليات

ع التمييز مسن، و التدابير المسناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأةو  لياتتوجد مجموعة من اآل

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المسناسبة للقضاء على ، كمت مثال   ضد المرأة بسبب الزواج

من خالل تسنشيط عمل  آلية تسنفيذية، وتوجد للبلد التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة

لدور بعض مؤسسات المجتمع حيث أن  سنسانمعسنية بحقوق اإلالمسنظمات ، والالمسنظمات األهلية

ية األردسنكما تتواجد على الساحة ، المدسني في العسنايـة بـالمرأة، والعمـل علـى السنهوض بوضع المرأة

 وسنعرض لذلك ترتيب ا على السنحو التالي:بشؤون المـرأة،  أعداد غير قليلة من المسنظمات التي تختص

 الذي أكد على حقوق المرأة نسانالعالمي لحقوق اإل  عاناإل أواًل:

مسنه على أن: لكل شخص سنفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف  10/1سنص في المادة 

العمل، وله حرية لكل شخص الحق في  على أن: " 13/0العامة في البالد، وسنصت عليه المادة 

 اختياره بشروط عادلة مرضية كما له حف الحماية من البطالة".

 .(1) 1891اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ثانًيا: 

أن التمييز ضد المرأة يشكل اسنتهاك ا لمبدأ  إلى، كما جاء في ديباجتها اإلتفاقيةحيث تشير هذ 

، ويعتبر كذلك عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم سنسانالمساواة في الحقوق واحترام كرامة اإل

رخاء  منوالثقافية، ويعوق  اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةالمساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية و 

  المجتمع واألسرة، كما يزيد من صعوبة التسنمية الكاملة إلمكاسنات المرأة في خدمة بلدها والبشرية.

                                                           

  دولة. 089وصادقت عليها  0980ودخلت حيز التسنفيذ عام  0979عت عام وق  ( 1)
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تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المسناسبة  على: " اإلتفاقيةمن هذه  7وسنصت المادة 

، على للمرأةللقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل 

 :قدم المساواة مع الرجل، الحق في

)أ( التصويت في جميع االسنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالسنتخاب لجميع الهيئات 

 .ي يسنتخب أعضاؤها باالقتراع العامالت

)ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تسنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف 

 .امة على جميع المستويات الحكوميةيع المهام العالعامة، وتأدية جم

 .)ج( المشاركة في أية مسنظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد

 سنصت على: اإلتفاقيةن سنفس م 00والمادة 

تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المسناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل  -0

 :ماكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، سنفس الحقوق وال سي  ل

 .لجميع البشر ثابتا   عمل بوصفه حقا  )أ( الحق في ال

اختيار واحدة في شؤون  )ب( الحق في التمتع بسنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير

 .االستخدام

)ج( الحق في حرية اختيار المهسنة وسنوع العمل، والحق في الترقية واألمن على العمل وفى 

عادة التدريب المهسني، بما في ذلك التلمذة  جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وا 

 .المهسني المتقدم والتدريب المتكررالحرفية والتدريب 

في ذلك االستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة )د( الحق في المساواة في األجر، بما 

 .ي المعاملة في تقييم سنوعية العملفيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة ف
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)هـ( الحق في الضمان االجتماعي، وال سيما في حاالت التقاعد والبطالة والمرض والعجز 

 .ألجرللعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة ا والشيخوخة وغير ذلك من حاالت عدم األهلية

 .)و( الحق في الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة اإلسنجاب

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا  -1

توسيع سنطاقها حسب  أوإلغاؤها  أوقيحها في ضوء المعرفة العلمية والتكسنولوجية، وأن يتم تسن

 .االقتضاء

 .(1) وسنالحظ من خالل ما سبق التأكيد وبشكل مطلق على عدم التفرقة على أساس الجسنس

 المتخذة محلًيا لياتاآل ثالثًا:

 العالقة بين عسناصر الدولة الثالثة، الفرد،إن : الترابط والتماسك بين سلطات الدولة -أ

من رابطة تضامن سياسي بالمعسنى المألوف في سائر المجتمعات  أكثروالجماعة، والسلطة، تعتبر 

السياسية، ألن الرابطة األساسية بيسنها إسنمـا هي رابطة اإلخاء والوالء بين المؤمسنين كافة، وهي بذلك 

فوق مواقعها  رابطة تتجاوز بطبيعتها كل الحـواجز التقليدية بين هذه العسناصر، وتقوم على رفعها

 .(2) زأالتي تحتلها في جسم الدولة وبالتـالي تجعلها كال  قاسنوسنيا ال يتج

 إلىالجماعة  إلىي الذي ال يتجزأ، تضمن حقوق األطراف كلها، مـن الفـرد في هذا الكل القاسنوسن

مع سيادة القاسنون الحقيقيـة، وبمعسنـى أصح بحيوية  ئالسلطة، من قبل األطراف كلها بحيوية تتكاف

 .أخالقية متحررة من أغالل األهواء والمصالح األسناسنية للحكام والمحكومين

                                                           

الوقيان، جيمة سناصر، حق المرأة في تولي القضاء بين القاسنون الكويتي والقاسنون الدولي: دراسة مقارسنة، مجلة دراسات  (1)
 .31م، ص1109، 075، ع45الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، مجلس السنشر العلمي، س

في الشريعة والقاسنون  سنسان، مؤتمر حقوق اإلسنسانباسل، أثر سنظام الدولة القاسنوسنية في حماية حقوق اإل أحمدالرفاعي، ( 2)
 .014، ص1100/التحديات والحلول، الزرقاء: جامعة الزرقاء األهلية، 



46 

الرقابة المتبادلة: لهذا التوازن بين الحرية والسلطة وجه آخر، حيث الحرية الروحية التي -ب

ما يقتضيه اإلخاء والوالء  إلىاسية البحتة تمكن لحكم القاسنون تمكين تتجاوز به الدولة طبيعتها السي

بين المؤمسنين هي سنفسها، بطبيعتها وآثارها مصدر رقابة متبادلة بين أطراف رابطة اإلخاء والوالء، 

 وحدة قاسنوسنية. الدولة وعسناصرها وهيئاتها بحيث تمزج عسناصر الدولة في أعضاءبين كافة 

 اآللية التنفيذية رابًعا:

 .القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في المحاكم حكامإسنشاء دوائر لتسنفيذ األ -

 .التعاون مع المؤسسات المعسنية بمحاربة التمييز ضد المرأة -

المسناصب  تول يالتي تختص بحماية حقوق المرأة في  لياتومن هسنا يتبين لسنا أهمية هذه اآل

 العامة.

من هذه المسنظمات الحكومية وغير الحكومية التـي تخـتص بحقوق  األردنالسنسبة لسنصيب وب

ال . األردنها فـي لياتاعامة وحقوق المرأة خاصة، فأقدم بياسنا  سريعا  عن هذه المسنظمات وفع سنساناإل

، وخصوصا  الماسة سنسانأن أي دولة تحترم االتفاقيات الدولية المعسنيـة بحقـوق اإل إلىبد أن سنسنوه هسنا 

الشخصية، وتلتزم بكل ما ورد فيها وتعمل علـى المواءمـة بـين تشريعاتها الداخلية مع  ب الحريات

م الدليل على احترامها االتفاقيات، هي دولة تمثل الديمقراطية والتقدم وسيادة القاسنون وأيضا  تقـد  

قع الحالي حيث كان الوا األردنإلرادة المجتمع الدولي الذي أقر تلك االتفاقيات ومن هـذه الـدول 

إن من أهم الضماسنات التي  أكبر دليل على التزامها في المواثيق، وتعبيرا  صريحا  على اهتمامها

وحرياته األساسية هي واقع تدريب القضاة  سنسانوحرص على رعايتها لحقوق اإل األردنقدمها 

ده العالم من ، فهذه العملية ال يستهان بها خصوصا  لما يشهسنسانوالمحامين في مجاالت حقوق اإل

تطورات سريعة ومتالحقة ولما يعكس تدريب القضاة إيجابـا  على حسن سير مرفق القضاء والرقابة 
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القضائية، هذه الجهود هي بالتعاون مع الجهات الرسـمية والمسنظمات األهلية التي تهتم بحقوق 

 .(1) سنساناإل

 في إعداد هذه البرامج التأهيلية أهم الجهات التي كان لها دور خامًسا:

  نساناللجنة الملكية لحقوق اإل -أ

قامت هذه اللجسنة بإعداد برامج تأهيلية كاملة على مستوى المملكة تركز جميعها على حقوق 

 .(2) ، ومن أهم محاورهاسنساناإل

 .سنسانتطبيقات قضائية في حقوق اإل -

 .سنساندور مأموري الضابطة العدلية في حماية حقوق اإل -

 .سنسانآفاق التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل قضايا حقوق اإل -

 .سنسانالدولية لمراقبة تسنفيذ االتفاقيات الدولية لحقوق اإل لياتاآل -

 .سنساناألبعاد المؤسسية لحقوق اإل -

وخصوصا  المصادق عليها  سنسانإلقاء الضوء على االتفاقيات الدولية واإلقليمية لحقوق اإل -

 .األردنمن قبل 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر -ب

ي األردسنية والجمعية الوطسنية للهالل األحمر األردسنقامت هذه اللجسنة بالتعاون مع وزارة العدل 

ي، سنساسنأسفر عسنه اللجسنة الوطسنية لتسنفيذ القاسنون الدولي اإل األردنبإسنشاء مكتب استشاري إقليمي في 

 .أول دولة عربية يشكل مثل هذه اللجسنة األردنفكان 
                                                           

، 0، اربد: مطبعة الشعب، طسنسانبين السنص والتطبيق، مركز عمان لدراسة حقوق اإل سنسانالطراوسنة، محمد، حقوق اإل( 1)
  . 018- 011م، ص1103

  .067م، ص1109، 0فريحات، إيمان عزمي، التربية الوطسنية، عمان: المكتبة الوطسنية، ط( 2)



48 

 ي األردنالمعهد القضائي -ج

ه رفد الجهاز القضائي بعدد من القضاة الرجال والسنساء، سسنويا  وطرح برامج تدريسية أعمالأهم 

 .ومسنهجية وتدريبية

العديد من : من مهامه إيفاد سنسانالمشاركة في المؤتمرات الدولية واإلقليمية المعسنية لحقوق اإل

في دورات خارجية، والمشاركة باالستفسارات التي ترد من مركز حقوق  سنسانالمعسنيين بحقوق اإل

في جسنيف والمشاركة ضمن الوفد الحكومي أثسناء مسناقشة التقارير الدورية الخاصة بحقوق  سنساناإل

 .األردنفي  سنساناإل

 المنظمة الدولية لإلصاح الجنائي -د

وبعض من المسنظمات األهلية مثل  سنسانة واللجسنة الملكية لحقوق اإلقام كل من هذه المسنظم

، باإلعداد لبرامج سنسان، مجموعة القاسنون من أجل حقوق اإلسنسانمركز عمان لدراسات حقوق اإل

تأهيلية تدريبية تقوم على بيان حقوق المحكوم عليه التي تجب مراعاتها، ومن أهم المحاور التي تم 

 :عمل التدريبيةالتطرق لها في ورش ال

والتي قامت بعقد  سنسانالمسنظمات األهلية: مسنها ميزان وهي مجموعة القاسنون من أجل حقوق اإل

 إلىالخالفات األسرية دون اللجوء  حل   إلىة ورشات عمل من أهم برامجها "وئام" الذي يهدف عد  

مات مسنظ   أيضا  العسنف المرتكبة ضد المرأة والطفل، وهسنالك  أعمالعن  أيضا  المحاكم، وورشة عمل 

 مسنها: سنسانمعسنية بحقوق اإل

 .سنسانية لحقوق اإلاألردسنالجمعية  -

 .األردنفي  سنسانالمسنظمة العربية لحقوق اإل -
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أما بالسنسبة لدور بعض مؤسسات المجتمع المدسني في العسنايـة بـالمرأة، والعمـل علـى السنهوض 

 :بوضع المرأة

 .اللجسنة الوطسنية لشؤون المرأة -

 .المجلس الوطسني ألمان األسرة -

 .ي لحقوق المرأةسنساسنالملتقى اإل -

 .يةاألردسنمركز األميرة بسمة لشؤون المرأة  -

 .اهلل األمسناء فيها الملكة راسنيا العبدالتي ترأس مجلس  األردنمؤسسة سنهر  -

ت التي تختص بشؤون المـرأة، ية أعداد غير قليلة من المسنظمااألردسنكما تتواجد على الساحة 

 حيث حظيت هذه التسنظيمات في العقدين األخيرين بدعم القيـادة الـسياسية، وقـد عملـت هـذه

المؤسسات على توعية المرأة سياسيا ، وتبسنت مطالبها في المساواة وتعديل التشريعات المجحفـة بحق 

 .(1) المرأة

  

                                                           

  .37م، ص1101القرالة، غالب محمد، حقوق المرأة األردسنية: ودورها في المجتمع، عمان: المعد، دون طبعة، ( 1)
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 :المبحث الثاني
 المناصب العامة توّليق المرأة في حماية حدور التشريعات الوطنية في 

المسناصب العامة  تول يحماية حق المرأة في  لياتآل التعر ضيمكن بيان ذلك بجالء من خالل 

المسناصب العامة ضمن  تول يحماية حق المرأة في  آليات، و سنظام الخدمة المدسنية األردسنيضمن 

المسناصب العامة ضمن قاسنون االسنتخاب  تول يحماية حق المرأة في  آلياتقاسنون الجمعيات، و 

 ي، وذلك في مطالب ثالثة على السنحو التالي:األردسن

 :المطلب األول
 الخدمة المدنية في نظامالمناصب العامة  توّليآلية حماية حق المرأة في 

مثلها مثل أي دولة أخرى من حيث قوتها من القاسنون  األردنتتدرج التشريعات في دولة 

التشريعات العادية ومن ثم اللوائح،  إلىسنزوال   األردناألساسي باعتباره الدستور المؤقت لدولة 

الدستورية، وفي سنطاق قاسنون الخدمة المدسنية ال بد وأن  حكامبالتالي فال يجوز للمشرع مخالفة األ

التي تتعلق بالخدمة  حكاميستوفي المبادئ الدستورية، وذلك عسند تسنظيم شروط التعيين وجميع األ

ي األردسنمسنه، فقد عرف قاسنون الخدمة  81في المادة  سنظام الخدمة المدسنية األردسنيالمدسنية في 

الموظفة وهو الشخص المعين بقرار  أوالقاسنون: الموظف الموظف حيث يقصد بالموظف في هذا 

من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في سنظام تشكيالت الوظائف المدسنية على موازسنة إحدى 

 .(1) اهامسم   أوالدوائر الحكومية أيا كاسنت طبيعة تلك الوظيفة 

عرف الموظف على أسنه: "الشخص المعين بقرار  81ي في المادة األردسنالخدمة المدسنية  فسنظام

من المرجع المختص، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيالت الوظائف الصادر بمقتضى قاسنون 

                                                           

  الخدمة المدسنية األردسني السنافذ.( من سنظام 81( المادة )1)
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الشخص الذي  موازسنة إحدى الدوائر والموظف المعين بموجب عقد، وال يشمل أوالموازسنة العامة 

 .(1) يتقاضى أجر ا يومي ا

سناث ا بالتساوي، وعبر عن ذلك في األردسنالخدمة المدسنية سنظام وقد خاطب  ي الموظفين ذكور ا وا 

المادة األولى مسنه، وذلك من خالل تعريفات قاسنون الخدمة المدسنية، حيث أكدت على مبدأ المساواة، 

تفسير بعض السنصوص على أسنها تمييز سلبي  إلىإال أن هسناك لبس في بعض السنصوص قد أدت 

 81برقم  1103ي الصادر عام األردسنمن سنظام الخدمة المدسنية  15لمادة ضد المرأة فسنصت ا

وتعديالته على أن العالوة تمسنح فقط للزوج، وفي هذا تمييز سلبي ضد المرأة، يستحق الموظف 

ديسنار ا بما في ذلك الموظف األرمل والمطلق إذا كان له أوالد ال  11المتزوج عالوة عائلية مقدارها 

كاسنت أعمارهم ال تزيد مطلقة ال تتقاضى سنفقة شرعية عن أوالدها و  أوسسنه،  08ى تزيد أعمارهم عل

 .(2)ا  عام 08على 

 كاسنت معيلة ألوالدها". أووتدفع العالوة العائلية إذا كان زوجها مقعد ا -ب

 أوإال أسنسنا سنجد أن هذه الحقوق تسنحصر مسبق ا من قبل القاسنون دون مساومة من الموظف 

الموظفة، ألسنه في مركز تسنظيمي خاضع لما تقرره اإلدارة إزاء شؤون الموظفين، وبالتالي ال يستطيع 

أي موظف عام أن يتفاوض بخصوص سنصوص عقده اإلداري وشروطه مع السلطة اإلدارية، 

العقد وشروطه تم تقريرهما من قبل السلطة  أحكامأن  إلىويعود السبب في عدم قابلية التفاوض 

 يعية والتي بدورها المفترض أسنها أعلم بالمصلحة العامة لألفراد.التشر 

                                                           

  ( من سنظام الخدمة المدسنية األردسني السنافذ.81( المادة )1)
  ( من سنظام الخدمة المدسنية األردسني السنافذ.15( المادة )2)
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الحالة  أوالدين،  أوالعرق،  أوي على عدم التمييز على أساس الجسنس، األردسنوقد سنص المشرع 

، حيث يتم التعيين في الوظائف العمومية، وفق االحتياجات بما يحقق استخدام أفضل اإلجتماعية

اق والجدارة وتحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، والتميز في األداء الكفاءات، وفق أسس االستحق

 .(1) والتطوير المستمر

 :المطلب الثاني
 المناصب العامة ضمن قانون الجمعيات توّليآلية حماية حق المرأة في 

ومن  عالمفي قاسنون الجمعيات في الفصل الخامس وتحت عسنوان الثقافة والتربية والعلوم واإل

( على أسنه ولتعزيز وسائل االتصال الجماهيرية فإسنه وال بد:" أن 5البسند الرابع تحديدا  جاء بالفقرة )

 عالمالحق في استخدام وسائل اإل اإلجتماعيةيين وللتسنظيمات السياسية و األردسنيكون للمواطسنين 

لعلمي، وعلى الدولة أن واالتصال الوطسنية، للتعبير عن الرأي واإلبداع الثقافي والفكري والفسني وا

 .(2) تضع السياسات المالئمة لممارسة هذا الحق"

صدر  اإلجتماعية للسنص الدستوري الخاص بحق تكوين الجمعيات والهيئات أعماال  وتطبيقا  و 

عتبر القاسنون أن تكوين الجمعيات مقتصر على تقديم الخدمة فقد ا ،(3)1118لعام  50القاسنون رقم 

سنشاط يقدم تطوعا  واختيارا  من شأسنه  أووالتي عر فها ألغراض هذا القاسنون بأية خدمة  اإلجتماعية

 أوروحيا   أورياضيا   أوصحيا   أوتربويا   أوتحسين مستوى المواطسنين في المجتمع سواء أكان ثقافيا  

                                                           

 . سنظام الخدمة المدسنية األردسنيمن  81وهذا ما سنصت عليه المادة ( 1)
 .0966لعام  33قاسنون الجمعيات األردسني الفصل الخامس رقم ( 2)
 من الدستور. 51-50( المادة 3)
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د والحصر ال ام بالتعدافسنيا ، وقد أورد المشرع هذه الخدمة حصرا  بحيث أن القاسنون ق أواجتماعيا  

 .(1) دستبعاباإل

، اإلجتماعيةوالجمعيات بموجب القاسنون على أسنواع فمسنها الجمعيات الخيرية ومسنها الهيئات 

الهيئات الموحدة  أوالجمعيات الموحدة  إلىهيئات عادية، إضافية  أووأخرى جمعيات عادية 

واالتحاد اللوائي للجمعيات الخيرية واالتحاد العام للجمعيات الخيرية واالتحاد السنوعي كما كان هسنالك 

 تعريف للجمعية األجسنبية.

ذا سنظرسنا  ية في مختلف األسنشطة السياسية. األردسني ومدى مساهمة المرأة األردسنواقعسنا  إلىوا 

ية بدور إيجابي في األردسن، شاركت المرأة 0910عام  األردنسسنجد اسنه مسنذ بداية تأسيس إمارة شرق 

الحياة العامة، من خالل تأسيس الجمعيات الخيرية، والتي أخذت على عاتقها دورا كبيرا في التوعية 

وقد تأسست الجمعية  ،مادية والعيسنية لألسر الفقيرةال وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والمساعدات

ية لالتحاد السنسائي بداية األربعيسنيات. ومن بعدها زاد عدد الجمعيات الخيرية السنسائية ذات األردسن

 .المتعددةاألهداف 

ية حقوقا سياسية، األردسنوالتي مسنحت المرأة  األردنوأبرز القواسنين والتشريعات التي صدرت في 

رض الواقع، وبعد ذلك أمدى تطبيق هذه القواسنين والتشريعات على  إلىومن ثم سيتم التطرق 

ية في الحياة السياسية في حال حدوث األردسند الجهة المسؤولية عن ضعف مشاركة المرأة سسنحد  

 .الضعفهذه 

                                                           

 سنفس المرجع السابق.( 1)
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أالن( مجموعة  إلى)والذي ال يزال يعمل به  0951ي الصادر عام األردسناحتوت بسنود الدستور 

 :مسنهاية األردسن للمرأةمن الحقوق 

يون أمام القاسنون سواء ال تمييز بيسنهم في الحقوق األردسن( بيسنت أن 0الفقرة ) (6)المادة 

ن اختلفوا في العرق   .(1) الدين أواللغة  أووالواجبات وا 

 حرية الرأي لكل أردسني بأن يعرب بحرية عن رأيه( كفلت 0الفقرة )- (05المادة )

 .(2) يتجاوز حدود القاسنون أالبالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط 

 .(3) ( أعطت لألردسنيين حق االجتماع ضمن حقوق القاسنون0الفقرة )– (06المادة )

( أعطت لألردسنيين الحق في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية 1الفقرة ) –( 06المادة )

 .(4) الدستور أحكامعلى أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات سنظم ال تخالف 

العديد من المسنظمات والهيئات التي تعسنى بشؤون المرأة، وتعمل على تمكيسنها  األردنويوجد في 

 :من المشاركة الفاعلة في الحياة التسنموية، ومن أبرز هذه المسنظمات

تسنمية العقل والروح  إلى، وتهدف 0951: تأسست عام (5) جمعية الشابات المسيحيةأواًل: 

والجسد، وخدمة المرأة والمجتمع دون تفرقة بين جسنس ودين وطبقة، والمساهمة في رفع مستوى 

                                                           

 من الدستور األردسني. 6/0( المادة 1)
 من الدستور األردسني. 05/0( المادة 2)
 من الدستور األردسني. 06/0( المادة 3)
 من الدستور األردسني. 06/1( المادة 4)
(5 )amman.org-http://ywca/  دليل مسنظمات المجتمع المدسني األردسني. 

http://ywca-amman.org/
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المرأة ثقافيا  واقتصاديا  واجتماعيا ، والتدريب على القيادة والعمل الجماعي، والمساهمة في سد 

 .حاجات ماسة في المجتمع

، وترأسها صاحبة السمو 0953: تأسست عام (1) ةريية الخياألردنجمعية نهضة المرأة ثانًيا: 

والسنفسية  اإلجتماعيةتوفير الرعاية الصحية و  إلىالملكي األميرة تغريد محمد، وتهدف الجمعية 

 اإلجتماعيةللفتيات اليتيمات والمشردات من ذوي الدخل المحدود، والمشاركة الفعالة في التسنشئة 

والصحية والسنفسية السليمة لتكوين شخصية متوازسنة ومتميزة للفتيات، وتوفير المتطلبات األولية لهن 

من مأكل وملبس ومسنامة ومصروف يومي، وتوفير المقاعد الدراسية في مدارس وزارة التربية والتعليم 

 .يةاألردسنوفي المعاهد والكليات المتوسطة والجامعات 

رفع مستوى  إلى، ويهدف 0968: تأسس عام (2) ياألردنوالمهن  عمالملتقى سيدات األثالثًا: 

، وتشجيع المرأة على تحمل مسؤولياتها التي تتوالها عمالية في مختلف المهن واألاألردسنأداء المرأة 

يجاد فرص  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةفي المجتمع بما يدعم مسيرة التسنمية  والسياسية والثقافية وا 

 اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةية في الحياة األردسنمتكافئة في هذه المجاالت، والسعي لرفع مكاسنة المرأة 

والهيئات العربية  األردنوالسياسية، وتوثيق أواصر التعاون بين الهيئات التطوعية والسنسوية في 

 .اف المذكورة أعالهوالدولية المماثلة، وتأسيس مشاريع تحقق األهد

تمكين المرأة  إلى، وتهدف 0971: تأسست عام (3) األردنجمعية النساء العربيات في رابًعا: 

قامة  وتحقيق المساواة، ومكافحة األمية بين السنساء ورفع مستوى المرأة ثقافيا  واجتماعيا  واقتصاديا ، وا 

                                                           

(1 )http://www.uasma.net/profiles.aspx?pg=14&pi=157 .دليل مسنظمات المجتمع المدسني األردسني 
(2 )jo.net/ar/organization/205-http://www.civilsociety .دليل مسنظمات المجتمع المدسني األردسني 
(3 )/organization/207jo.net/ar-http://www.civilsociety .دليل مسنظمات المجتمع المدسني األردسني 

http://www.uasma.net/profiles.aspx?pg=14&pi=157
http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/205
http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/207
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سكان المجتمع، وتوثيق أواصر  إلىمشاريع إسنتاجية وتدريبية، وتقديم المساعدات والخدمات 

الصداقة والتعاون مع المسنظمات السنسوية العربية والعالمية، وتقديم الخدمات الصحية لألم والطفل 

 .بما في ذلك فتح عيادات للصحة اإلسنجابية

 إلى، وتهدف 0971: تأسست عام (1) األردنالجمعية النسائية لمكافحة األمية في خامًسا: 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات  األردنالعمل على مكافحة األمية بين السنساء في 

العائالت على جعل بسناتهن يكملن تعليمهن  تشجيع إلىالعلمية ذات االختصاص، باإلضافة 

ا، المدرسي، والعمل على فتح مراكز مهسنية لتدريب المرأة على الصسناعات اليدوية الخفيفة وتسويقه

سنشاء مراكز رعاية لهم مثل حضاسنة  ورعاية أطفال الملتحقات بمراكز محو األمية والتدريب المهسني وا 

وروضة أطفال، والتعاون والمشاركة مع مراكز الطفولة التابعة لوزارة الصحة من أجل إطالع المرأة 

السناشئة، والحفاظ على على األساليب الحديثة في التعليم والتدبير المسنزلي وتربية األطفال واألجيال 

 البيئة والمياه بشكل خاص.

، وترأسها سمو األميرة ثروت 0971: تأسست عام (2) جمعية الشابات المسلماتسادًسا: 

العمل على رفع مستوى المرأة، ودعم مركز التربية الخاصة لإلعاقات  إلىالحسن، وتهدف الجمعية 

 .العقلية البسيطة والمتوسطة وطلبته

ية األردسنتعزيز مكاسنة المرأة  إلى، ويهدف 0974: تأسس عام (3) يةاألردناتحاد المرأة سابًعا: 

وذلك اسنطالقا  من مبادئ المساواة والعدل  ودورها في المجتمع وتمكيسنها من ممارسة حقوقها كاملة،

                                                           

(1 )http://uasma.net/profiles.aspx?pg=42&pi=274&md=profileabout .دليل مسنظمات المجتمع المدسني األردسني 
(2 )jo.net/ar/organization/208-http://www.civilsociety  .دليل مسنظمات المجتمع المدسني األردسني 
(3 )http://jwu.org.jo/Home.aspx?lng=2 .دليل مسنظمات المجتمع المدسني األردسني 

http://uasma.net/profiles.aspx?pg=42&pi=274&md=profileabout
http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/208
http://jwu.org.jo/Home.aspx?lng=2
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ية وتمكيسنها من أداء األردسنوحقوقه، وتفعيل دور المرأة  سنسانوتكافؤ الفرص والمشاركة واحترام اإل

السنهج الديمقراطي وحماية السيادة  وترسيخواجباتها في كافة القضايا الوطسنية وفي البسناء الوطسني 

والثقافية والسياسية وتعزيز  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةوالثقافة الوطسنية، وتذليل العقبات التشريعية و 

 .ومساسندة عموما  وحقوق المرأة والطفل خصوصا ، ودعم سنسانحقوق اإل

 المطلب الثالث
 المناصب العامة ضمن قانون االنتخاب توّليآلية حماية حق المرأة في 

ية دون تمييز سواء األردسني على مشاركة المرأة في االسنتخابات األردسنسنص قاسنون االسنتخابات 

ي في بسند حق االسنتخاب األردسنفي االسنتخاب، وهذا ما أشار إليه قاسنون االسنتخاب  أوفي الترشح 

فسنصت على أن: "االسنتخابات حق لكل أردسني وأردسنية، ممن توفرت فيهم الشروط المسنصوص عليها 

 أواالسنتماء السياسي  أوالرأي  أوفي هذا القاسنون لممارسة هذا الحق، وذلك بغض السنظر عن الدين 

 .(1) العلمية أو اإلقتصادية أو اإلجتماعيةالمكاسنة 

 :(2) ر وضع المرأة في قاسنون االسنتخاب من خالل اآلتيومن الممكن تصو 

 ية السنيابيةاألردسنعزلة المرأة  -0

حيث حل محل قاسنون االسنتخاب  0947حيث صدر قاسنون االسنتخاب لمجلس السنواب عام 

م، وقد أعطى فيه لكل ذكر أردسني أتم الثامسنة عشر من عمره حق 0918للمجلس التشريعي لعام 

                                                           

طوطح، سسناء ماهر، تولي المرأة الوظائف القيادية في مؤسسات دولة فلسطين" دراسة مقارسنة، المجلة التربوية األردسنية، ( 1)
  م.1108، 1، ع3الجمعية األردسنية للعلوم التربوية، مجلد 

، 10جلة القصر، عبوكير، عبد المجيد، تولي المرأة المسناصب السياسة في الدولة: سنحو رؤية إسالمية معاصرة، م( 2)
  م.1108
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جرت اسنتخابات مجلس السنواب األول التي تمخضت عن فوز عشرين االسنتخاب، وبمقتضاه قد 

 مرشح.

ية سنفسها خارج إطار األردسنوفي بداية الخمسيسنات من القرن العشرين، وعسندما وجدت المرأة 

المشاركة السياسية في تلك المجالس، لم تجد مسناص من بدء السنضال والكفاح من أجل اسنتزاع تلك 

التشريعية االسنتخابية القائمة آسنذاك، فظهرت حركات تطالب مسنح المرأة حقوقها الحقوق من المسنظومة 

 .(1) السياسية

 ياألردسنثبوت حقوق المرأة في المشاركة السنيابية في التشريع  -1

استجابة لتلك الضغوط السابق بياسنها قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قاسنون االسنتخاب 

حق اإلدالء بصوتها في العملية االسنتخابية دون أن يمكسنها من ترشيح  الذي مسنح المرأة المتعلمة فقط

 .(2) سنفسها، في حين أن الرجل حيسنها كان يملك التصويت والترشح سواء كان أمي ا أم متعلم ا

 كين المرأة من المشاركة السنيابيةقصور التشريع االسنتخابي عن تم -3

لالسنتخابات السنيابية، إال أسنها لم تخض هذه ية حق الترشح األردسنعلى الرغم من مسنح المرأة 

 .(3) لتوقف الحياة البرلماسنية 0989التجربة حتى عام 

                                                           

سنوفمبر 7البرلماسنية السنسائية، مقال مسنشور في صحيفة الدستور األردسنية بتاريخ  اإلسنتخابات(، تاريخ 1101السائح، أمان، )( 1)
 4، صاإلسنتخابات، السسنة الثالثة واألربعون، الجزء الخامس، ملحق 05561، العدد 1101

مقال مسنشور على الموقع اإللكتروسني للمعهد تحت عسنوان: تضامن/ الثاسني من جمعية معهد تضامن السنساء األردسني، ( 2)
  تشرين أو/ أكتوبر من كل عام، اليوم الوطسني للمرأة األردسنية.

، 1106أيلول  01-00فريز، ريم سنجداوي، المشاركة السنسائية في البرلماسنات العربية، أعمال الملتقى العربي اإلقليمي، ( 3)
 .15م، ص1106تحاد السنسائي األردسني العام، مسنشورات اإل ص التسنفيذي،الملخ  
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حيسنها العديد من الظروف السياسية الطارئة التي استوجبت تأجيل إجراء  األردنفقد أحاطت ب

االسنتخاب العام، واالستعاضة عسنه بالمجالس الوطسنية االستشارية، ومن أهم تلك الظروف االعتراف 

بمسنظمة التحرير الفلسطيسنية ممثال  شرعي ا وحيد ا بموجب قرار مؤتمر القمة العربي الذي اسنعقد في 

 .0974ة المغرب عام الرباط عاصم

ية قد شاركت في المجالس الوطسنية االستشارية التي سدت األردسنوالجدير بالذكر أن المرأة 

الفراغ الحاصل سنتيجة غياب البرلمان أثسناء تعطيل الحياة الديمقراطية، فقد ضم المجلس االستشاري 

 .(1) داتاألول ثالث سي  

ية بصيص أمل وتفاؤل األردسنم، وجدت المرأة 0989عام  األردن إلىوبعد عودة الحياة السنيابية 

تسلط من خالله الضوء على قضاياها، وهو ما دعا العديد من السنساء للمشاركة في اسنتخابات هذا 

 العام، فقد وصل عددهن لثالثة عشر مرشحة.

م، وقد جرت وفق ا لتعديل 1101وقد أجريت اسنتخابات المجلس السنيابي السادس عشر عام 

مقعد ا من  01المرأة ضعف عدد المقاعد المخصصة لها في االسنتخابات، حيث حققت تشريعي مسنح 

مقعد ا على أساس الكوتا، وأما اسنتخابات المجلس السنيابي السابع عشر  011مقاعد المجلس البالغة 

 051مقعد ا من أصل  05م، فقد مسنحت المرأة ثالثة مقاعد إضافية لتصبح 1103التي جرت عام 

مقاعد البرلمان، حيث فازت امرأتان عن  إلىال ثماسنية عشر امرأة استطاعت الوصول مقعد سنيابي، إ

 .(2) دوائرهن االسنتخابية خارج إطار الكوتا، وفازت واحدة من خالل القائمة الوطسنية

                                                           

  .00/17/1101الرسنتاوي، عريب، المرأة في البرلماسنات العربية، ورقة عمل مسنشورة بتاريخ ( 1)
من سنفس القاسنون السابق، والفقرة ب من المادة  3، والمادة 1101لعام  16من سنظام الدوائر االسنتخابية رقم  4سنص المادة ( 2)
  م.1101لسسنة  15قاسنون االسنتخاب لمجلس السنواب رقم  من 8
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وسنحن في هذا اإلطار سنرى أن هذا التسلسل التاريخي لممارسة المرأة هذا الحق السياسي، يشير 

مزورها بمرحلة عزلة سنيابية، لم تسنل خاللها أدسنى صور المشاركة ولو بالتصويت، لتسعى جاهدة  إلى

من خالل التكتالت السنسائية والمجتمع المدسني السنتزاع حقوقها السنيابية من السنظام التشريعي القائم، 

 فيقدم لها األخير فرصة المشاركة في التصويت واختيار المرشح.

ية من المشاركة السياسية لعقود طويلة مسنذ األردسنه قد تم استبعاد المرأة سنجد أسنوخاصة القول 

ي في األردسنوقد يكون السبب المباشر في ذلك إن المجتمع  م،9100عام  األردنتأسيس إمارة شرق 

كان ذا طابع ريفي وبدوي فغلب على أفعاله وأقواله الصرامة والمسنع  األردنفترة إمارة شرق 

والمحرمات ضد المرأة وفقا للعادات والتقاليد، وبالتالي فقد كاسنت المشاركة السياسية في مرحلة ما 

قبل االستقالل حكرا  على الرجال. ولم يتغير الوضع كثيرا  في مرحلة ما بعد االستقالل، فبقيت المرأة 

عسندما م سنحت المرأة المتعلمة تعليما  م،0955من حقوقها السياسية وغيرها حتى عام  محرومة

أساسيا الحق في التصويت، ولكن لم تمسنح الحق في الترشح لالسنتخابات ولم تمارس حقها الكامل 

  .0974في التصويت والترشح في االسنتخابات إال عام 

 0989 مسنذ عودة الحياة الديمقراطية عام ية في مجلس السنواباألردسنولو تتبعسنا حضور المرأة 

 :سسنالحظ ما يلي 1117حتى أخر مجلس سنواب في اسنتخابات 

امرأة ولكن  01شاركت السنساء في االسنتخابات تصويتا وترشيحا حيث ترشحت  0989عام  .0

 .االسنتخاباتلم تفز أية امرأة في هذه 

خالل هذه االسنتخابات طرح سنظام الكوتا  وتم   ،54ترشحت  1113وفي اسنتخابات عام  .1

مجلس السنواب ولكن ليس خارج سنظام الكوتا بل بمساعدة  إلىوالذي سمح بدخول ستة سنساء 

 .الكوتا
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امرأة وفازت ستة سنساء على أساس سنظام الكوتا في حين فازت  099ترشحت  1117عام  .3

 .الحرمرشحة واحد بالتسنافس 

ويمكن القول اسنه يوجد مجموعة من المعيقات والتحديات والتي تحول دون زيادة مشاركة المرأة 

 :(1) أبرزها ية في الحياة السياسية لعل  األردسن

 اإلجتماعيةي مستسندة  في ذلك للثقافة الديسنية و األردسنسيادة الثقافة األبوية في المجتمع  .0

 .اإلقتصاديةو 

 .السياسيي الرافض لعمل المرأة األردسنالواقع الثقافي واالجتماعي للمجتمع  .1

مزيد من التثقيف والتدريب  إلىية في الميدان السياسي فهي بحاجة األردسنقلة خبرة المرأة  .3

 .الميدانفي هذا 

 .اإلسناثحصر مرشحي األحزاب والعشائر والجمعيات والمسنظمات في الذكور دون  .4

 في اختيار المرشحين. تبعية المرأة للرجل .5

لعمل المرأة في  أيضا  عدم تقبل الرجل لعمل المرأة في الحياة السياسية وعدم تقبل المجتمع  .6

 .السياسيةالحياة 

، حيث تعاسني األردنضعف ومحدودية التجربة السياسية لمؤسسات المجتمع المدسني في  .7

األحزاب السياسية ومسنظمات المجتمع المدسني األخرى من الضعف وعدم االستقرار مما 

 .السياسييسنعكس بشكل سلبي على االرتقاء بدور المرأة في السلم 

                                                           

: موقع مسنشور على ،1101العويمر، وليد عبد الهادي، الحقوق السياسية للمرأة األردسنية بين القاسنون والواقع، ( 1)
https://www.ammonnews.net/article/65890 
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تبعيتها للرجل، وبالتالي صعوبة  إلىقتصادي أدى ضعف سنشاط المرأة في الميدان اإل .8

سناسب لها سنتيجة لقلة الموارد المالية بين يديها والتي اعتمادها على سنفسها في تقرير ما هو م

 .الرجلعن  تمسنعها من اتخاذ قراراتها بعيدا  
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 :الفصل الرابع
 حق المرأة بين التنظيم الدولي والتشريع الداخلي 

التي وضعتها  سنسانفاتحة المسنظومة الدولية لحقوق اإل سنسانالعالمي لحقوق اإل عالنيعتبر اإل

المتحدة وأول بيان دولي أساسي ومرجعي يتسناول كافة الحقوق المتعلقة باألفراد  األممأجهزة مسنظمة 

والثقافية ويتمتع بها الصغار والكبار والسنساء  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةمسنها المدسنية والسياسية و 

 .(1) المجتمع الدولي اءعضالتزاما  بالسنسبة أل عالنوالرجال على حد السواء ويمثل هذا اإل

صدرت العديد من ثم وقد بدأ االسنشغال بمشاكل المرأة السياسية في العالم مسنذ أوائل الستيسنات 

االتفاقيات في شأن جعلها مساوية مع الرجل: كاتفاقية المساواة في األجر الصادرة بتاريخ 

بشأن الحقوق السياسية  اإلتفاقيةثم  م13/15/0953والتي دخلت حيز التسنفيذ في  م19/16/0950

وتهدف هذه  م17/17/0954التي دخلت حيز التسنفيذ في  م10/01/0951الصادرة بتاريخ  للمرأة

تثبيت حقوق المرأة السياسية تشجيعها على ممارسة هذه الحقوق باعتبارها عسنصر  إلى اإلتفاقية

 .(2) فاعل في المجتمع

تفرض على الدول  تيوالجزاءات ال الضماسناتتلك  يه سنسانالدولية لحقوق اإل لياتاآلو 

 ،وقعت وصدقت عليها يهذه المعاهدات الت عضاءحالة اختراق الدول األ يمعاهدة ف يف عضاءاأل

وقد  ةوالصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحد سنسانبحقوق اإل ةواهم هذه المواثيق الدولية الخاص

 :قسمين إلىتم تقسيمها 

                                                           

 .014م، ص0980للطباعة والسنشر، بيروت، لبسنان، باسمة كيال، تطور المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عز الدين ( 1)
، المتحدة، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة األممعبد الوسنيس، تطوير المجلس االقتصادي واالجتماعي لمسنظمة  أحمد( 2)

 .016، ص 0989
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العالمي لحقوق  عالنات وتصريحات عامة مسنها اإلإعالسنشكل  ييصدر ف األول: القسم

عالنو  ،0948لسسنة  سنساناإل والمبادئ األساسية  ،0967القضاء على التمييز ضد المرأة لسسنة  ا 

المتحدة حول دور المدعي العام لسسنة  األمم، ومعايير 0979القضائية لسسنة  الستقالل السلطة

حول التقدم واإلسنماء  عالن، واإل0991، والمبادئ الرئيسية حول دور المحامي لسسنة 0991

عالن، و 0969االجتماعي لسسنة  وتتميز هذه التصريحات باسنها ال  ،0959حقوق الطفل لسسنة  ا 

 .لمراقبة ومحاسبة ومعاقبة الدول التي تخرقها آليات تتضمن

، في صورة عهود واتفاقات هو القسم الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ي:الثان القسم

ومن أمثلة  ة،المتحد األممفي  عضاءالدول األ إليها من قبل اإلسنضمامتوضع للتوقيع والمصادقة و 

، والعهد 0966: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية والسياسي لسسنة هذه العهود واالتفاقات

جميع أشكال  ؛ واتفاقية القضاء على0966والثقافية لسسنة  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةللحقوق  الدولي

العقوبة  أومن ضروب المعاملة  ، واتفاقية مسناهضة التعذيب وغيره0979المرأة لسسنة التمييز ضد 

وتتميز هذه ، (1) 0991واتفاقية حقوق الطفل لسسنة  ،0984المهسنية لسسنة  أوية إسنساسنالال أوالقاسية 

 قاسنوسنا   ة  اسنضمت إليها تصبح ملزم أوالمواثيق أن الدول األطراف فيها أي الدول التي صادقت 

 .بالعمل

                                                           

والحريات االساسية عام  سنساناالتفاقية االوروبية لحماية حقوق اإل ،0978عام ، سنساناالتفاقية االمريكية لحماية حقوق اإل( 1)
عام  سنسان، الالئحة الداخلية للجسنة الدائمة لحقوق اإل0967الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام  عالناإل ،0950
اتفاقية الرضا بالزواج والحد  ،0951، اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 0994لحقوق االسرة عام  العربيالبيان  ،0917
اتفاقية جسنسية  ،0979اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( عام  ،0994لسن الزواج عام االدسنى 

، 0945المتحدة عام  األمم، ميثاق مسنظمة 0993القضاء على العسنف ضد المرأة عام  إعالن ،0957المرأة المتزوجة عام 
- 11، ص 1116بين مطرقة االرهاب والغرب، اإلسكسندرية، دار الفكر الجامعي،  سنسانحقوق اإل ،حسسنين المحمدي بوادي

13. 
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قدرة مختلف القوى والفئات في المجتمع على التأثير في القرارات  المشاركة السياسية فهيوأما 

غير مباشر، وذلك من خالل العديد من القسنوات والمؤسسات، تتضمن  أووالسياسات بشكل مباشر 

في حدها األقصى قدرة المجتمع على صياغة الدولة سنفسها، وتحديد طبيعة سنظام الحكم، وتشكيل 

 (1) .تصرفاتهاالرقابة على  أوإسقاطها  أوالحكومة 

العام وتوسعه  قتراعاإلكما تشكل المشاركة السياسية أساس الديمقراطية سنفسها، فمن خالل بسط 

 (2) .وسنساء   الجماعة السياسية رجاال   أعضاءبمعدالت مختلفة من بلد آلخر، ليشمل كل 

القرار  اتخاذوعليه فالمشاركة إجرائيا يقصد بالمشاركة السياسية إعطاء دور لألفراد في عملية 

 أو اجتماعي، اقتصاديفي سنشاط  االشتراكالفعل الذي من خالله يتم  أوداخل جماعة معيسنة، 

على مختلف أسنماط عملها وقيمها، وهذا  جتماعياإلسياسي وهذا في مختلف تسنظيمات البسناء 

، وقد أتت بغرض رسم وتوجيه السياسات العامة المحلية، وصوال لتحقيق التسنمية الشاملة والمستدامة

المسناصب العامة وعلى سبيل  تول يفي خصوص  للمرأةأغلب االتفاقيات لتقر بالحقوق السياسية 

 الموجز سنذكر مسنها:

والحريات األساسية  سنساناإل احترامحيث تسنص المادة األولى على  :0945المتحدة  األممميثاق  -

الدين وال تفريق  أواللغة  أوللسناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجسنس 

قيودا تحد  األممكما سنصت المادة الثامسنة من الميثاق على أن " ال تفرض "، بين الرجال والسنساء

  "بأي صفة في فروعها الرئيسية والثاسنوية لالشتراكختيار الرجال والسنساء اجواز 

                                                           

، 1101والمشاركة السياسية، مسنشورات عالم الكتاب، القاهرة مصر،  االتصالثروت مكي " اإلعالم والسياسة، وسائل ( 1)
  66ص 

، مكتبة لبسنان سناشرون، لبسنان 0سنسي إسنجليزي، طعربي فر  قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية سعيفان، أحمد( 2)
 . 334، ص 1114
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على " حق كل شخص في  10تسنص المادة : 0948 سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل  -

 حرا، اختيارابواسطة ممثلين يختارون  أوفي إدارة الشؤون العامة لبالده، إما مباشرة  االشتراك

وتسنص  كما تسنص الفقرة الثاسنية على أن لكل شخص الحق في تقلد الوظائف العامة في البالد،

الفقرة الثالثة من سنفس المادة على أن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه 

السري وعلى قدم المساواة بين  االقتراعسنزيهة ودورية تجرى على أساس  سنتخاباتبااإلرادة 

 .التصويتحسب أي إجراء مماثل يضمن حرية  أوالجميع 

 اتفاقيةصدرت عن الجمعية العامة لألمم المتحدة  :0951 للمرأةالحقوق السياسية  تفاقيةا -

أهلية تقلد  في التصويت، وكذا ، والتي سنصت على أن " للسنساء الحقللمرأةالحقوق السياسية 

المسناصب العامة وممارسة جميع الوظائف المسنشأة بموجب التشريع الوطسني بشروط تساوي 

بيسنهن وبين الرجال دون تمييز، كما لهن الحق في الحق في أن يسنتخبن بجميع الهيئات 

 .(1) العام قتراعباإلالمسنتخبة 

على " تتعهد الدول  3حيث تسنص المادة : 0966العهد الدولي للحقوق المدسنية والسياسية لعام  -

األطراف بكفالة تساوي بين الرجال والسنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدسنية والسياسية 

 (2) المسنصوص عليها في هذا العهد

تم عقد العديد من الملتقيات والمؤتمرات، التي ركزت على ضرورة تفعيل المشاركة السياسية 

 :ضمن المسنظومة الغربية الحداثية، سنذكر مسنها للمرأة

                                                           

 .المؤتمرعتبارا من ذلك ا مارس،أصبح اإلحتفال باليوم العالمي للمرآة كل سسنة في ذلك التاريخ أي الثامن  (1)
)2  ( 1st World Conference on Women, Mexico 1975, "Resolution adopted by the General 

assembly of the United Nations concerning the world Conference on International Women's 

Year (Mexico ,19June-2July 1975), www.choike.org /nuevo-eng/informes/1453.html, 

http://www.choike.org/
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  األمميطلق عليه من طرف  يوالذ :1895يوليو 2-يونيو 18مؤتمر مكسيكو سيتي 

 األمم، وتم تحديد عقد International WomenDay's (1) للمرأةالمتحدة السسنة الدولية 

 .(2) م5098-0976بين عامي  للمرأةالمتحدة 

 السيداو "(3) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة اتفاقية "  CEDAO          

على أسنها وثيقة  اعتبارهابمقر الجمعية العامة لألمم المتحدة، ويتم  : (4) 1899ديسمبر  19

حقوق دولية للسنساء، وهي تعتبر أن " التسنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم وهذا تأكيدا 

لمؤتمر مكسيكو سيتي، تتطلب أقصى مشاركة من جاسنب المرآة على قدم المساواة مع الرجل 

تقييد يتم  أو استبعاد أوأي تفرقة  " ، ويعني مصطلح التمييز ضد المرآة(5) "في جميع الميادين

، على أساس للمرأة االعترافأغراضه السنيل من  أوعلى أساس الجسنس، ويكون من أثاره 

 اإلقتصاديةو والحريات األساسية في الميادين السياسية  سنسانتساوي الرجل والمرآة بحقوق اإل

بهذه الحقوق  للمرأة عترافاإلإبطال  أوفي أي ميدان آخر،  أووالثقافية والمدسنية  اإلجتماعيةو 

 .(6)"تمتعها بها وممارستها لها بغض السنظر عن حالتها الزوجية أو

                                                           

ثمان دول أخرى من بيسنها إيران  إلىهو عدم مصادقة الواليات المتحدة األميركية عليها باإلضافة  االتفاقيةما يميز هذه ( 1)
 والسودان والصومال

)2( CEDAW :Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / 

La Convention surl'elimination de toutes les formes de discriminalisationa l'égard des femmes . 

تفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرآة، المؤرخ االمتعلق ب 081/34ة، القرار رقم الجمعية العامة لألمم المتحد( 3)
 .الديباجة، 0978ديسمبر  08في 
 .ةأالمر القضاء على كل أشكال التمييز العسنصري ضد  اتفاقيةالمادة األولى من ( 4)
 . 4المرجع سنفسه، المادة ( 5)
، تم التصفح بتاريخ www.un.org/ar/sections/issues-depth/women/index.html، " المتحدة، " المرآة األمم (6)

31-13-1110 
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  إلىبالداسنمارك ومن أبرز قرارته الدعوة  عقد :1891جويلية  31-14مؤتمر كوبنهاجن 

 إلغاء التمييز ضد السنساء وتثبيت المساواة بين المرآة والرجل في الدساتير الوطسنية

    األمموتقييم مسنجزات عقد  الستعراضتم عقد المؤتمر العالمي  :1895مؤتمر نيروبي 

المؤتمر في وقت كاسنت  اسنعقادفي سنيروبي، وجاء  " المساواة والتسنمية والسالم " المتحدة للتسنمية

ممثال  05111، وشارك (1) عالميين واعترافافيه الحركة من أجل المساواة بين الجسنسين زخما 

 أيضا  مية في مسنتدى للمسنظمات تم عقده بالتوازي، وفي كيسنيا من ممثلي المسنظمات غير الحكو 

 .(2) وجرى فيه تقييم ما تم خالل العقد

  وخطى المؤتمر العالمي الرابع المعسني : 1885منهاج عمل مؤتمر بيجين بشأن المرآة

بالمرآة، الذي عقد في الصين، خطوة أبعد من مؤتمر سنيروبي، حيث عمل على التأكيد على 

 .(3) حترام هذه الحقوقاة لضمان تخاذ إجراءات محددابوالتزم  سنسانالمرآة وحقوق اإلحقوق 

 1888تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة اختياري الملحق بالبروتوكول اال 

لسماع شكاوى أفراد الدول المصادقة  اإلتفاقيةتسمح األطراف المشاركة في المعاهدة للجسنة 

 .(4) اإلتفاقيةالمسنهجية في  أوسنتهاكات الجسيمة التحقيق في اال أو، اإلتفاقيةعلى 

 التفصيل في كل ما سبق من خالل مبحثين على السنحو التالي: إلىوما عليسنا بعد هذا التأصيل 

  

                                                           

للتشريع  جعل الوثائق الدولية أساسا   إلىالمتحدة، لماذا أدعوا  األممبشرى برتو، " قضية المرآة و ( 1)
" www.althakafaaljadeeda.com/324/22.htm  
 .بشرى برتو، المرجع سنفسه( 2)
 11، ودخل حيز السنفاذ في الفترة من 0999أكتوبر  05البروتوكول من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في  اعتمادتم ( 3)

 1106يو حتى ما 1111ديسمبر 
)4  ( United Nations ,General Assembly 

http://www.althakafaaljadeeda.com/324/22.htm
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 :المبحث األول
 المناصب العامة في المواثيق الدولية توّليحق المرأة في 

ذاتها سنقطة البداية للمطالبة بها،  يالمرأة بحقوقها، هن احساس أ إلىيشير استقراء التاريخ 

تستمدها من طبيعتها  يوكان احساس المرأة بحقها بفعل الفطرة يقوم على ادراكها لحقوقها الت

الحياة وهى ان  يف ةواسنوثتها ذاتها، وليس من سنظم وتشريعات من صسنع البشر ومن الغاية السنهائي

وحديثه  ةقديم يسنساسنن الفكر اإلأعن حقوق المرأة ال يسنتهى و والحديث ، حرا سعيدا سنسانيكون اإل

عالسنقدم للبشرية مفاهيم و  ورغم ، ختا وبسنتاأما و أعطاء المرأة حقوقها باعتبارها زوجة و ات ومواثيق إلا 

سنها لم تتحصل على حقوقها بالكامل، وكان إللمرأة من تقدم حتى اآلن ف يسنساسنما احرزه الفكر اإل

ال  يطرح مفاهيم كثيره لحقوق المرأة والعمل بسنقيضها، فه يسنساسنالتاريخ اإلاخطر ما حدث عبر 

جميع  يوال يزال هدف المرأة العام ف مور الحياة،أجميع  يتزال لم تتحصل على حقوقها ف

، م غربياأالمجتمعات البشرية ، هو كيفية حصولها على حقوقها سواء كان ذلك المجتمع شرقيا 

لحماية حقوق  المتحدة قد اضطلعت بدور مهم األممن المسنظمات الدولية، وبخاصة أ، أيضا  ومعلوم 

سنشاء إب سس التشريعية الضرورية واسنتهاء  توفر األ يطر القاسنوسنية التأ من صياغة األ، بد  سنساناإل

المسناصب العامة في  تول يأجل تسناول موضوع حق المرأة في ، ومن العديد من آليات الحماية

المسناصب العامة في  تول يلحق المرأة في  التعر ضولية، فإن ذلك يمكن بياسنه من خالل المواثيق الد

في  المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة ، وكذلكسنسانالمواثيق الدولية العامة التي تتعلق بحقوق اإل

 ثم سنعرض لمطلبي البحث األساسيين بعد ذلك وذلك على السنحو التالي:، تمهيد
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 الدولية: المواثيق في والخاصة العامة المناصب توّلي في المرأة حق تمهيد:

 نساناإل  بحقوق المتعلقة العامة الدولية المواثيق في العامة المناصب توّلي في المرأة حق وال:أ

لحماية  يالدول يطار السنظام القاسنوسنإ يبوضع المرأة ف يهم معالم االهتمام الدولأولى و تظهر أ

كيد على أعامة من التالتي لها طبيعة فيما تواترت عليه المواثيق واالتفاقات الدولية  سنسانحقوق اإل

 يالكرامة والقيمة كبشر وكذا المساواة ف يالمساواة بين الرجل والمرأة بما يعسنى المساواة بيسنهما ف

 .والمسئولياتالحقوق والفرص 

لدولية عن عزمها االكيد على االيمان المتحدة تعلن شعوب المسنظمة ا األممديباجة ميثاق  يفف

ن أ، كما حقوق متساويةوبكرامة الفرد وقيمته وبما للرجال والسنساء، من  سنسانبالحقوق االساسية لإل

ولى من الميثاق، هو تحقيق التعاون مبين بالمادة األواضح و المتحدة، كما هو  األممحد اهداف أ

تسنص و  ،وحرياته االساسية للجميع دون تمييز سنسانوالعمل على تعزيز احترام حقوق اإل يالدول

المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والسنساء  األممال تفرض " :سنهعلى أالمادة الثامسنة 

 .(1) "فروعها الرئيسية والثاسنوية يية صفة وعلى وجه المساواة فأشتراك بلإل

ذات الطبيعة العامة مبدأ المساواة  يجسد عدد من المواثيق الدوليةفالميثاق، هذا  إلىضافة وباإل

لحقوق  يالعالم عالنبين الرجل والمرأة ويحظر التمييز ضد المرأة، ومن بين هذه المواثيق اإل

ساس الجسنس، فتسنص المادة أالتمييز على  سنسانان الدوليان لحقوق اإلذه أيضا  ويحظر  ،سنساناإل

والثقافية على ان الدول االطراف تتعهد  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةللحقوق  يالثالثة من العهد الدول

، (2)" والثقافية اإلجتماعية اإلقتصاديةالتمتع بكافة الحقوق  يبكفالة حق المساواة للرجل والمرأة ف

                                                           

 المتحدة. األمم( من ميثاق 8(، والثامسنة )0المادة األولى )( 1)
 المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.( 2)
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للحقوق المدسنية والسياسية تقطع الدول االطراف سنفس التعهد  يوفى المادة الثالثة من العهد الدول

 .(1) قوق المدسنية والسياسيةعلى سنفسها فيما يتصل بالح

 بالمرأة الخاصة الدولية المواثيق ثانيا:

على وجه الخصوص،  أوتعالج حقوق المرأة مباشرة  يالمتحدة الت األمميوجد عدد من مواثيق 

، والتوصية 0951لعام  للمرأةاالتفاق الخاص بالحقوق السياسية  إلىكما هو الشأن بالسنسبة 

ول أ للمرأة، ويعتبر االتفاق الخاص بالحقوق السياسية 0965ن سنفس الموضوع عام أالصادرة بش

يتصل بممارسة مواطسنيها للحقوق السياسية،  يتتعهد فيه الدول االطراف بالتزام قاسنوسن ياتفاق دول

يطبق فيها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الوارد بالميثاق  يالمرة االولى الت يهذه ه كما تعد  

 .محددةمسالة  إلىلسنسبة با

 للمرأةكما يتضمن االتفاق سالف الذكر ثالثة مبادئ رئيسية مؤداها وجوب كفالة حق االقتراع 

جاسنب االلتزام بمسنح المرأة  إلىتمييز،  أيجميع االسنتخابات على قدم المساواة مع الرجل دون  يف

تسنص عليها القواسنين الوطسنية  يوالتيح لالسنتخابات لجميع الهيئات المسنتخبة اسنتخابا عاما شحق التر 

تقلد المسناصب  يتمييز، فضال عن وجوب تامين حق المرأة ف أيعلى قدم المساواة مع الرجل دون 

تسنص عليها القواسنين الوطسنية على قدم المساواة مع  يالعامة ومباشرة جميع الوظائف العامة الت

 .(2) الرجل دون تمييز

                                                           

 المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.( 1)
روز جعفر محمد الخامرى، حق المرأة في العمل في القاسنون المصري واليمسنى والمواثيق الدولية، جامعة أسيوط، كلية ( 2)

 عالنالمتحدة من أجل السنهوض بالمرأة صدور اإل األمم، ومن المعالم ذات الداللة واألهمية في جهود 01، ص1119القاسنون، 
م بمقتضى قرارها رقم 0967العالمي للقضاء على التمييز ضد المرأة الذي أعلسنته الجمعية العامة في السابع من سنوفمبر عن 

 .في الدورة الثاسنية والعشرين 1163
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 يالحقوق السياسية )م/ع(، والحق ف يلتشمل التوكيد على المساواة ف عالنوتتسع مواد اإل

قاسنون العقوبات  ي( والبسنود القائمة على التمييز ف6)م/ يالقاسنون المدسن ي(، والحقوق ف5الجسنسية )م/

 اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةجاسنب الحقوق  إلى(، 9( وحقوق التعليم )م/8المرأة )م/ ي( واالتجار ف7)م/

 (01)م/

سالف الذكر بصدد االهتمام بالمرأة  عالنالواردة باإل حكامهم المبادئ واألأن أمكن القول بوي

سنظمة لغاء القواسنين والعادات واأل: اتخاذ جميع التدابير المسناسبة إليوحماية حقوقها تتحصل ف

ة لتامين تمييز ضد المرأة، ولتعزيز الحماية القاسنوسنية الكافي أيرسات القائمة المسنطوية على امموال

 أيجاسنب اتخاذ جميع التدابير المسناسبة لتثقيف الر  إلى، سياسي اتساوى الحقوق بين الرجل والمرأة 

العام وتوجيه االهتمامات القومية سنحو القضاء على السنعرات والغاء الممارسات العرفية وجميع 

مين تمتع أالمسناسبة لتخرى القائمة على فكرة سنقص المرأة، فضال عن اتخاذ التدابير الممارسات األ

جميع  يتمييز بطائفة من الحقوق: كحق االقتراع ف أيالمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون 

جميع  ياالسنتخابات والترشيح لمقاعد جميع الهيئات المسنبثقة عن االسنتخابات العامة كحق االقتراع ف

لوظائف العامة، فضال عن الحقوق االستفتاءات العامة، وحق تقلد المسناصب العامة ومباشرة جميع ا

 أي يجسنبأال يترتب على الزواج من أاالحتفاظ بها، و  أوتغييرها  أوالمتعلقة باكتساب الجسنسية 

ويرتبط بما ، يلزمها باكتساب جسنسية زوجها أوبجسنسية الزوجة يجعلها عديمة الجسنسية  يمساس تلقائ

لتولي المرأة المسناصب دابير المسناسبة التجميع من ضرورة اتخاذ  عالنما قضى به اإلكذلك سبق 

ما تتمتع به  إلىلحقوق الرجل، وبالسنظر فيها متساوية السياسية، وأن تتمتع بهذه الحقوق وتكون 

تتابعت  الفقه والعمل، يالغالب ف أيا للر طبق   –غير ملزمة  ات الدولية من طبيعة عامة،عالسناإل

القضاء على  إلىجل اعداد اتفاقية خاصة بالمرأة تهدف أالمتحدة من  األممطار إ يالجهود ف
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فكان  على قدم المساواة مع الرجل، سنسانساسية لإلالتمييز ضد المرأة وتضمن تمتعها بالحقوق األ

شكال أالدولية للقضاء على كافة  اإلتفاقية 0979عام  يمم المتحدة فان اقرت الجمعية العامة لأل

 يهذه الدراسة واالطار القاسنوسن يف يتمثل الجاسنب الموضوع يالت قيةاإلتفاالتمييز ضد المرأة، وهى 

تكون اللجسنة المعسنية بمسناهضة التمييز ضد المرأة  يالدولية الت اإلتفاقيةلعمل اللجسنة وسنعسنى بذلك 

 األطراف، بمتابعة مراقبة تطبيقها من قبل الدول 

 م:0966والثقافية لعام  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةوفيما يخص العهد الدولي الخاص بالحقوق 

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بضمان ( الثالثة من هذا العهد على أن 3سنصت المادة )

والثقافية المسنصوص  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةفي حق التمتع بجميع الحقوق  اإلسناثمساواة الذكور و 

تعترف الدول "  ا العهد على أن:( السابعة من هذ7، كما سنصت المادة )عليها في هذا العهد

األطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على 

 :الخصوص

 :مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدسنى (أ)

أجر مسنصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن -0

عمل ال تكون أدسنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها  للمرأة خصوصا تمتعها بشروط

 .يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل أجرا  

  .هذا العهد حكامعيشا كريما لهم وألسرهم طبقا أل-1

 .ظروف عمل تكفل السالمة والصحة (ب)

مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال  إلىتساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم،  (ج)

 .العتباري األقدمية والكفاءة
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االستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، واالجازات الدورية المدفوعة األجر،  (د)

 .وكذلك المكافأة

العالمي لحقوق  عالنالمسناصب العامة في اإل تول يوسنعرض لضماسنات حماية المرأة في 

 والعهدين الدوليين على السنحو التالي: سنساناإل

العالمي لحقوق  عالنالمسناصب العامة في اإل تول يضماسنات حماية حق المرأة في المطلب األول: 

 .0948 سنساناإل

 .سناصب العامة في العهدين الدوليينالم تول يضماسنات حماية حق المرأة في المطلب الثاني: 
 

 :المطلب األول
العالمي لحقوق  عانالمناصب العامة في اإل توّليضمانات حماية حق المرأة في 

 1849 نساناإل 

دوره في تأكيد حقوق المرأة فقد ذكر في الديباج: "إيماسنها  سنسانالعالمي لحقوق اإل عالند اإلـأك  

األساسية وبكرامة الفرد وبما أن للرجال والسنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها  سنسانبحقوق اإل

 .(1) وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية اى أن تدفع بالرقي االجتماعي قدم  عل

حق التمتع بجميع الحقوق  إسنسانلكل  على أن: " عالنوقد سنصت المادة الثاسنية من اإل

 أو، دوسنما تمييز من أي سنوع، وال سيما التمييز بسبب العسنصر، عالنوالحريات المذكورة في هذا اإل

                                                           

 ، اسنظر: الديباجة. 0948المتحدة  األمم، سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل (1)
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 أواألصل الوطسني  أوالرأي سياسيا وغير سياسي،  أوالدين،  أواللغة،  أوالجسنس،  أواللون، 

 .(1) أي وضع آخر أوالمولد،  أوالثروة،  أواالجتماعي، 

 أوالدولي للبلد  أوالقاسنوسني  أووفضال عن ذلك ال يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي 

غير متمتع  أوموضوعا تحت الوصاية  أواإلقليم الذي يسنتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقال 

 .سيادته" ىبالحكم الذاتي أم خاضعا ألي قيد آخر عل

 على أن:  1-10/0ت المادة كما سنص  

ما بواسطة ممثلين  .0 لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وا 

 يختارون في حرية

 "، حق تقلد الوظائف العامة في بلدهاآلخرينلكل شخص، بالتساوي مع   .1

 على أن: 13المادة وكذلك 

لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى  .0

 .الحماية من البطالة

لتشجيع السناس من كأل  الجسنسين على االسنخراط بالعمل  سنسانالعالمي لحقوق اإل عالنثم جاء اإل

والمساهمة بالوظائف العامة للدولة من أجل المساهمة في بسناء دولتهم وتسنميتها وتطويرها، بدون 

متاحة  عمالالتي يختاروسنها، ما دامت هذه األ عمالوضع ألي قيود عليهم في ممارسة األ

السنساء، وسبب ذكر هذا األمر، أسنه بخالف ما جاء  أوومسنصوص عليها في القاسنون سواء للرجال 

عطائها للرجال دون السنساء إلى، تعمد بعض الدول عالنفي هذا اإل  .حصر بعض الوظائف وا 

                                                           

( 3-ألف )د 107اعتمد وسنشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ، سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل (1)
 .13-10، المواد من 0948كاسنون األول/ديسمبر  01المؤرخ في 
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 :المطلب الثاني
 المناصب العامة في العهدين الدوليين توّليضمانات حماية حق المرأة في 

فراد يمكسنسنا تضمسناه من حقوق وحريات لأللقيسنا سنظرة على محتويات العهدين الدوليين فيما أذا إ

للحقوق المدسنية والسياسية بان الدول االطراف تتعهد باحترام وتامين  يالعهد الدول إلىالقول بالسنسبة 

 أيالحقوق المقررة فيه لجميع االفراد الموجودين ضمن اقليمها والخاضعين لواليتها دون تمييز من 

 سنوع، 

فرادها بدون تمييز لى الدول ان تلتزم بكفالة هذه الحقوق ألواوضح العهد سالف الذكر اسنه ع

 يالسياس أيالر  أوالدياسنة  أواللغة  أوالجسنس  أواللون  أوسنوع سواء كان ذلك بسبب العسنصر  أيمن 

ويؤكد العهد ، صفة الوالدة وغيرها أوبسبب الملكية  أو يجتماعاال أو يصل القوماأل أوغيره  أو

مين الحقوق أطراف تفعلى الدول األ ي،التمييز يتسم بالتطبيق الحال والفور ن مبدأ عدم أعلى 

 .(1) السياسيةالتمتع بجميع الحقوق  يالمتساوية للرجال والسنساء ف

الذكر  يالعهدين الدوليين سالف يف ةوواقع االمر ان استعراض الحقوق والحريات المتضمسن

طار إ يف سنسانلحقوق اإل ييكشف عن مجموعه من المالحظات فيما يتعلق بتطور السنظام القاسنوسن

  .المتحدة األمم

العهدين قد  يالحقوق المتضمسنة ف ين فكرة الفصل بين طائفتأ يهذه المالحظات يكمن ف أول

ن الدول أفورا و  ن الحقوق السياسية يجب حمايتهاأ حقيقة يف –خرى أضمن عوامل  –ساسها أتجد 

 ي.قليمراضيها وفى سنطاق اختصاصها اإلأفراد الموجودين على تتعهد بضماسنها مباشرة لكافة األ

                                                           

 .04م، ص1108سماء سليمان، الحقوق السياسية للمرأة، مركز الخليج للدراسات االستراتيجية،  (1)



77 

المسناصب  تول يضماسنات حماية حق المرأة في هذا المطلب والحديث عن وأما في خصوص 

فسنجدها  للمرأةالضماسنات التي وضعها هذين العهدين  ففيما يتعلق العامة في العهدين الدوليين

 .(1) كالتالي

 (2)( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية والسياسية على أن3: سنصت المادة الثالثة )أواًل 

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والسنساء في حق التمتع بجميع الحقوق " 

 ".المدسنية والسياسية المسنصوص عليها في هذا العهد

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية 15المادة الخامسة والعشرون ) : سنصتثانًيا

، 1يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة "  (3) والسياسية على أن

 :الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة

ما بواسطة ممثلين يختارون في حريةأن يشارك في إدارة الشؤون الع (أ)  .امة، إما مباشرة وا 

أن يسنتخب ويسنتخب، في اسنتخابات سنزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين  (ب)

 .السناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة السناخبين

 .ظائف العامة في بلدهأن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الو  (ج)

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية 16: كما سنصت المادة السادسة والعشرون )ثالثًا

السناس جميعا سواء أمام القاسنون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في "  (1) والسياسية على أن

                                                           

بموجب قرار الجمعية  اإلسنضماموالسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق و  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية (1)
، 0976آذار/مارس  13تاريخ بدء السنفاذ:  0966كاسنون/ديسمبر 06( المؤرخ في 10-ألف )د 1111العامة لألمم المتحدة 

 49المادة  حكاموفقا أل
 والسياسية.( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية 3المادة الثالثة ) (2)
 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية والسياسية.15المادة ) (3)
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التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القاسنون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص 

 أوالدين  أواللغة  أوالجسنس  أواللون  أوعلى السواء حماية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق 

لك غير ذ أوالسنسب،  أوالثروة  أواالجتماعي،  أواألصل القومي  أوغير سياسي،  أوالرأي سياسيا 

 .من األسباب

وقد جاءت هذه السنصوص من العهد مؤكدة على التأكيد على حق الجميع من الرجال والسنساء 

 المسناصب العامة مثلها مثل الرجال عموم ا. تول يوعلى حق المرأة في 

فهذا الحقوق قد اعتمدت بضماسنتها بما يضمن تحقيق مساواة حقيقية في الحقوق بين السنساء والرجال 

العالمي لحقوق  عالنالمتحدة واإل األممد يعد من أهم أربع مواثيق دولية بجاسنب ميثاق وهذا العه

والثقافية، وتمثل في مجموعها  اإلجتماعيةو  اإلقتصادية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق سنساناإل

 .سنسانالشريعة والشرعية الدولية لحقوق اإل

  

                                                                                                                                                                          

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية والسياسية.16المادة )( 1)
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 :المبحث الثاني
 للمرأةلية بشأن الحقوق السياسية االتفاقيات الدو 

العالمي لحقوق  عالناإلبيسنت العديد من االتفاقيات الحقوق السياسية الخاصة بالمرأة، من ذلك 

عالن، و 0951لعام  للمرأةاتفاقية الحقوق السياسية ، و 0948 سنساناإل القضاء على التمييز ضد  ا 

اتفاقية القضاء على جميع ، و (0967في عام  المرأة )أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلجماع

 .م0979أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( لسسنة 

 :المطلب األول
 1849 نسانالعالمي لحقوق اإل  عاناإل

لحقوق  يالعالم عالناإل 0948العاشر من ديسمبر  يمم المتحدة فقرت الجمعية العامة لألأ

مجاالتها وموضوعتها المختلفة،  يف سنسانمن ثالثين مادة، تتسناول حقوق اإل عالنلف اإلأيت سنساناإل

( 10-3ويمكن تقسيمها لقسمين رئيسيين اولهما يختص بالحقوق المدسنية والسياسية )المواد من 

 .(14-11والثقافية )المواد من  اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةواالخر يتعلق بالحقوق 

ثيرا أهمية وتأ عمالعظم األأيعد من  سنسانلحقوق اإل يالعالم عالنن اإلأويجمع الشراح على 

ن أليه، كما إقد اشارت  –قامت عقب صدوره  يالت –غلب مواثيق المسنظمات الدولية أن إحتى 

ببعض مواده  أوتستشهد به  سنسانالمتحدة الصادرة بشان قضايا تمس حقوق اإل األممغالبية قرارات 

ضافة ثر في دساتير بلدان عديدة باإلوسنكاد سنلمس ذات األ، تطبيقهاها معايير يجب أسنساس أعلى 

للعديد من  كان سنبراسا  الذي  عالنعن اإل التشريعات والقواسنين الوطسنية لكثير من الدول، فضال   إلى

ي خارج سنطاقها ف أوطار المسنظمة العالمية إجاءت الحقة له سواء في  ياالتفاقات الدولية الت

 اإلقليمية.التسنظيمات والتجمعات الدولية 
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 إلى سنسانلحقوق اإل يالعالم عالنوعلى الرغم من اختالف اآلراء حول مدى القوة االلزامية لإل

الفقه عموما  ين االتجاه الراجح فأال إية قيمة قاسنوسنية له أسنكار إ إلىالحد الذى ذهب فيه البعض 

غلبية ساحقة من الدول ألكوسنه قد صدر ب عالنعلى اإللزامية ضفاء القوة اإلإالقول ب إلىيذهب 

، ة وثيقة الحقوق لكل السنوع البشرىالمسنظمة الدولية آسنذاك حتى ان البعض يعتبره بمثاب يف عضاءاأل

المتحدة وجاء مفسرا ومفصال بصورة رسمية لما تضمسنه  األممميثاق  إلىكما اسنه صدر باالستسناد 

بمرور  عالنالحد الذى اصبح معه اإل إلى سنسانعامة بشان حقوق اإل أحكامالميثاق من مبادئ و 

 .(1) يالعرف يالزمن جزءا من القاسنون الدول

 د المسناصب السياسية:ـحقها في المساواة في تقل   للمرأةوأهم المواد التي قررت 

يات المذكورة في  إسنسانلكلِّ ( على أن 1فسنصت المادة الثاسنية ) حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّ

 أوالجسنس،  أواللون،  أو، دوسنما تمييز من أيِّ سنوع، وال سيما التمييز بسبب العسنصر، عالنهذا اإل

 أوالثروة،  أواالجتماعي،  أواألصل الوطسني  أوالرأي سياسيًّا وغير سياسي،  أوالدِّين،  أواللغة، 

 أوخر. وفضال  عن ذلك ال يجوز التمييز  علي أساس الوضع السياسي أيِّ وضع آ أوالمولد، 

موضوع ا تحت  أواإلقليم الذي يسنتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقالًّ  أوالدولي للبلد  أوالقاسنوسني 

 .(2) سيادتهغير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضع ا أليِّ قيد آخر على  أوالوصاية 

                                                           

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدسنية والسياسية.16المادة )( 1)
 0948لعام  سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل ( من1المادة )( 2)
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السناس  جميع ا سواء  أمام القاسنون، وهم يتساوون في حقِّ ( على أن 7ت المادة السابعة )كما سنص  

التمتُّع بحماية القاسنون دوسنما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز يسنتهك هذا 

 .(1) التمييزومن أيِّ تحريض على مثل هذا  عالناإل

لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة ( على أن 10كذلك فقد سنصت المادة الحادية والعشرين )

ية م ا بواسطة ممثِّلين ي ختارون في حرِّ ، وفي الفقرة الثاسنية من سنفس الشؤون العامة لبلده، إم ا مباشرة  وا 

 .(2)الوظائف العام ة في بلده، حقُّ تقلُّد اآلخرينلكلِّ شخص، بالتساوي مع هذه المادة بيسنت على أن 

لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية ( على أن 13وقد سنصت كذلك المادة الثالثة والعشرين )

 .(3) اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة وم رضية، وفي الحماية من البطالة

لحر ة لكلِّ شخص حقُّ المشاركة ا( على أن 17بيسنما سنصت كذلك المادة السابعة والعشرون )

في حياة المجتمع الثقافية، وفي االستمتاع بالفسنون، واإلسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي 

 .(4) تسنجم عسنه

بالمرأة وبيان حقوقها السياسية ومدى تساويها بالرجل  عالنوبهذا يظهر كيف اعتسنى هذا اإل

 .عالنوفق هذا اإل

 

                                                           

 .0948لعام  سنسانالعالمي لحقوق اإل عالن( من اإل7المادة )( 1)
 .0948لعام  سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل ( من10المادة ) (2)
 .0948لعام  سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل ( من13المادة ) (3)
 .0948لعام  سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل ( من17المادة ) (4)



81 

 :المطلب الثاني
 1852لعام  للمرأةاتفاقية الحقوق السياسية 

وقد  0954يوسنيو عام  7، وأما تاريخ سنفاذها فكان 0951ديسمبر عام  11تم اعتمادها بتاريخ 

 األممبمبدأ المساواة بين الرجال والسنساء في الحقوق الواردة في ميثاق  عمال   اإلتفاقيةتم توقيع هذه 

المتحدة، واعترف األطراف المتعاقدة بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبالده 

بصورة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح لهما على قدم  أوسواء بصورة مباشرة 

المتحدة في جعل الرجال  األممرغبة  اإلتفاقيةالمساواة فرصة تقليد المسناصب في الدول، كما تعكش 

العالمي لحقوق  عالنوالسنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها طبق ا للميثاق واإل

 .(1) سنساناإل

هي أول تشريع  اإلتفاقية، كاسنت هذه للمرأةالحقوق السياسية واألساسية  اإلتفاقيةوقد تضمسنت 

سنه كان أول اتفاق دولي لحماية حقوق المواطن كما أ قاسنوسني عالمي يحمي حقوق المرأة السياسية،

 .السياسية

ضد  العسنصرية لوضع قواسنين لمسنع الحرب المتحدة بعد األممأحد جهود  اإلتفاقيةوكاسنت هذه 

للسنساء حق التصويت في جميع االسنتخابات، أن  ( على0فقد سنصت المادة األولى مسنها ) أة،المر 

 .(2) بشروط تساوي بيسنهن وبين الرجال، دون أي تمييز

                                                           

فاطمة عبد السالم بسنور، الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمرأة بين السنظرية العالمية الثالثة والسنظريات التقليدية  (1)
 04م، ص1108االخرى، المركز العالمى لدراسات وابحاث الكتاب االخضر، 

بموجب قرار الجمعية العامة لألمم  اإلسنضماماتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق و  (2)
 0951ديسمبر  / كاسنون األول 11( المؤرخ في 7-)د 641المتحدة 

 األمم: مجموعة صكوك دولية، المجلد األول، سنسانحقوق اإل6المادة  حكام، وفقا أل0954تموز/يوليه  7تاريخ بدء السنفاذ: 
  .118، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبيع0993المتحدة، سنيويورك، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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الهيئات المسنتخبة للسنساء األهلية في أن يسنتخبن لجميع ( على أن 1كما سنصت المادة الثاسنية )

باالقتراع العام، المسنشأة بمقتضى التشريع الوطسني، بشروط تساوي بيسنهن وبين الرجال دون أي 

 .(1)تمييز

للسنساء أهلية تقلد المسناصب العامة وممارسة جميع سنصت على أن  أيضا  الثالثة المادة و 

بين الرجال، دون أي الوظائف العامة المسنشأة بمقتضى التشريع الوطسني، بشروط تساوي بيسنهن و 

 .(2)تمييز

، 0951والتي أصدرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  للمرأةإن اتفاقية الحقوق السياسية 

، تعسني بتسناول حقوق عضاءإليها وقبلتها أغلبية الدول األ اإلسنضماموفتحت باب التوقيع والتصديق و 

مبدأ المساواة الرجال والسنساء في الحقوق الواردة  أعمال إلى اإلتفاقيةالمرأة السياسية، وتشير ديباجة 

المتحدة، واعترافا مسنها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة  األممفي ميثاق 

بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له على قدم  أولبلده، سواء بصورة مباشرة 

لعامة في بلده، ورغبة مسنها في جعل الرجال والسنساء المساواة مع سواه فرصة تقلد المسناصب ا

 عالنالمتحدة واإل األممميثاق  حكاميتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا  أل

 .سنسانالعالمي لحقوق اإل

ضرورة أن يكون للسنساء حق التصويت في جميع االسنتخابات،  إلى اإلتفاقيةوقد أشارت هذه 

أشارت على  اإلتفاقية( من 1سنهن وبين الرجال، دون أي تمييز، وأيضا  في المادة )بشروط تساوي بي

                                                           

 .119المرجع السابق، ص (1)
 .131-119المرجع السابق، ص (2)
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أن للسنساء األهلية في أن يسنتخبن لجميع الهيئات المسنتخبة باالقتراع العام، كما أن لهن أهلية تقلد 

 .(1) المسناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المسنشاة بمقتضى التشريع الوطسني

 :الثالثلب المط
القضاء على التمييز ضد المرأة )أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلجماع  إعان

 (1899في عام 

م بالقضاء على 0967سنوفمبر عام  17ا  بتاريخ إعالسنأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة 

التمييز ضد المرأة، جاء في ديباجته: )إن الجمعية العامة يقلقها استمرار وجود قدر كبير من 

ذ سنرى أن التمييز ضد المرأة يتسنا األممالتمييز ضد المرأة رغم ميثاق  مع كرامة  فىالمتحدة، وا 

اشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة وخير األسرة والمجتمع، ويحول دون  سنساناإل

والثقافية، ويمثل عقبة تعترض اإلسنماء التام لطاقات  اإلقتصاديةو  اإلجتماعيةبلديهما السياسية و 

 .(2) ية(سنساسنالمرأة في خدمة بلدها وفي خدمة اإل

سنين واألعراف وهسنا سنجد تركيزا  على قضايا المساواة وعدم التمييز، وعلى ضرورة إلغاء القوا

ضرورة  إلىبوضوح  عالنواألسنظمة والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا  ضد المرأة، كما يشير اإل

 .إلغاء الممارسات العرفية القائمة على فكرة سنقص المرأة

 –الحق في الجسنسية  –هي: الحقوق السياسية  للمرأةحقوقا  محددة يجب تقريرها  عالنكذلك أورد اإل

 .... إلخ اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةالحقوق  –الحقوق التعليمية  –الحقوق المدسنية 

                                                           

رقة عمل مقدمة في ورشة عمل "التمثيل القاسنوسني  جعفر عبد السالم، المرأة والحياة العامة في المواثيق واالتفاقات الدولية، (1)
 –تفعيل دورها التسنموي" تجارب عربية بالتعاون مع االتحاد الوطسني للمرأة التوسنسية، توسنس للمرأة العربية في البرلمان وأثره على 

 .1101الجمهورية التوسنسية، مارس، 
 .سنسانالعالمي لحقوق اإل عالنديباجة اإل( 2)
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وال فارق في مضمون هذه الحقوق عما هو مقرر في مختلف الوثائق الدولية الخاصة بحقوق 

 .سنساناإل

 :أما ما سنجد فيه بعض التفاصيل التي تخص المرأة فهو

  اإلسالم أحكامقواسنين العقوبات التي تمثل تمييزا  ضد المرأة وهذا ما يتفق مع  أحكامإلغاء. 

 بغائها  السنص على ضرورة اتخاذ التدابير المسناسبة لمكافحة جميع أسنواع االتجار بالمرأة واستغالل

 .الشريعة أحكاموهو كذلك يتفق مع 

المرأة والتي أصدرتها الجمعية العامة سنجد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد و 

إليها، وقبلتها أغلبية الدول  اإلسنضمامم، وفتحت باب التوقيع والتصديق و 0979لألمم المتحدة عام 

 .(1) ، تعسني بتسناول حقوق المرأة والمسائل التي يجب عدم التمييز بين الرجل والمرأة فيهاعضاءاأل

لىشجب الدول لجميع أشكال التمييز ضد المرأة،  إلى اإلتفاقيةوتشير ديباجة  موافقتها على  وا 

 .أن تسنتهج بكل الوسائل المسناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة

بقضايا التمييز في مجال قاسنون العقوبات، فضال  عن تسناولها لضرورة كفالة  اإلتفاقيةوتهتم 

 .(2) للمرأةكافة الحقوق السياسية 

 

                                                           

م، 1106، المهسني( من سلسلة التدريب 1، العدد رقم )سنسان، مركز حقوق اإلاإلسنتخاباتو  سنسانالمتحدة، حقوق اإل األمم (1)
 .04ص
جعفر عبد السالم، المرأة والحياة العامة في المواثيق واالتفاقات الدولية، ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل "التمثيل القاسنوسني  (2)

 –سنس للمرأة العربية في البرلمان وأثره على تفعيل دورها التسنموي" تجارب عربية بالتعاون مع االتحاد الوطسني للمرأة التوسنسية، تو 
  .1101الجمهورية التوسنسية، مارس، 
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 :المطلب الرابع
 م1898اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( لسنة 

شكل التمييز ضد السنساء العائق األساسي لتحقيق المساواة بين الجسنسين، هذا التمييز الذي 

على السنساء لكوسنهن سنساء وهو  يتجذر ويعاد إسنتاجه من خالل العسنف الجسندري اي العسنف الممارس

 .وأكثرها شيوعا   سنسانسنتهاكات حقوق اإلاالسنساء اسنتشارا  ويشكل أبشع  داشكال التمييز ض رأكثمن 

على تأكيد مبدأ المساواة  سنسانالمتحدة من خالل الشرعة الدولية لحقوق اإل األمملذا، عملت 

في التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز بما في ذلك التمييز على أساس الجسنس،  إسنسانوحق كل 

 تفاقيات الخاصة بقضايا السنساء ومسنهامة هذا المبدأ من خالل عدد من االكما عملت على ترج

 .(1) 0951عام  للمرأةالخاصة بالحقوق السياسية  اإلتفاقية

ن غيرها من االتفاقات الدولية أذلك ش يثسنها فأش للمرأةالدولية  اإلتفاقيةن أ إلىتجدر االشارة و 

والحاكم لجميع ما  يساستجعل من المساواة بين الرجال والسنساء المبدأ األ –عموما  سنسانلحقوق اإل

 .والتزاماتتشتمل عليه من قواعد 

التمتع بالحقوق والحريات االساسية  يذا كان مبدأ المساواة فإتفصيال، فاسنه  أكثروبعبارة اخرى 

مجال  أي يف سنسانية اتفاقية دولية تتصدى لحقوق اإلأ يدون تمييز يشكل حجر الزاوية ف سنسانلإل

ن سنطلق أسنما يتمثل فيما يمكم إن أهذا الش يف للمرأةالدولية  اإلتفاقيةن ما تتميز به إ، فتمن المجاال

                                                           

  . 83، ص1104، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، سنسانمصطفي كامل السيد، محاضرات في حقوق اإل (1)
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وضع  أوحالة خاصة  إلىعليه التخصيص والتفريد، على معسنى االقتراب من مبدأ المساواة بالسنسبة 

 .(1) ن شئسنا الدقة بين الرجال والسنساءإ أوالجسنس،  أومحدد وسنعسنى بذلك المساواة على اساس السنوع 

 أحكامعلى جميع  ةذا كاسنت مساواة المرأة بالرجل تشكل الفكرة الرئيسية المسيطر إسنه أعلى 

من  أكثر يت بصورة صريحة مباشرة وفاشار إسنها مع ذلك أال إوبسنودها،  للمرأةالدولية  اإلتفاقية

 .مبدأ المساواة بكافة صوره واشكاله إلىموضع 

 يبالمرأة من اسنه على الرغم من الجهود المختلفة الت اإلتفاقيةآية ذلك ما تشير اليه ديباجة 

اليزال هسناك تمييز واسع السنطاق  :ومساواة المرأة، فاسنه سنسانالمتحدة من اجل تقدم اإل األممبذلتها 

، سنسانالحقوق واحترام كرمة اإل ييشكل اسنتهاكا لمبادئ المساواة ف” ن هذا التمييز ا  و  ،ضد المرأة

 اإلقتصاديةالحياة السياسية و  يوعقبة امام مشاركة السنساء على قدم المساواة مع الرجال ف

ويزيد من صعوبة التطور  يعيق سنمو ورخاء المجتمع واالسرة أودولهن  يوالثقافية ف إلجتماعيةاو 

 .(2) مكاسنات الجسنسين والتسنمية البشرية والوطسنية والعالميةالكامل إل

 يمادتها الثاسنية على الدول االطراف واجبا بضرورة تجسيد مبدأ المساواة ف يف اإلتفاقيةوتفرض 

مسنها واتخاذ كل  ةذلك الجزائي يقواسنيسنها االخرى وتبسنى التدابير التشريعية بما ف أودساتيرها الوطسنية 

ية وحريتهن سنساسنيستطعن ممارسة حقوقهن اإل يما بوسعها لضمان التسنمية التامة للسنساء وتقدمهن ك

 .(3) االساسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل

                                                           

، ديسمبر 14سلسة مفاهيم، القاهرة، المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، عدد سنسانالرشيدي، حقوق اإل أحمد (1)
 .5، ص1106

محكمة الجسنايات الدولية سنموذجا، مؤسسة الحوار  – سنسانالدولية لحماية حقوق اإل لياتعبد الرحمن بن عمرو، مداخل اآل (2)
 ahewar.org/news/all.asp ، على الرابط1105، 0176المتدسنى، العدد 

 .47، ص1105اسامه عرفات امين، حقوق المرأة في المواثيق الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، كلية الحقوق،  (3)
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جمعها بين المساواة القاسنوسنية  يف للمرأةالدولية  اإلتفاقيةكل ما سبق ان  يوخالصة القول ف

فيما يتصل بمبدأ  سنسانوتفعيلها على ارض الواقع قد تميزت على سائر االتفاقات الدولية لحقوق اإل

ظل القاسنون من حيث اسنها اتخذت التدابير الهادفة  يالحماية المتساوية ف أوالمساواة امام القاسنون 

 اإلقتصاديةالميادين السياسية و  يتحقيق المساواة بين الرجال بغض السنظر عن الحالة الزوجية ف إلى

، كما تختلف عن تلك االتفاقات السابقة عليها والمتعلقة مباشرة بوضع المرأة والثقافية اإلجتماعيةو 

وتلزم الدول  ياباتخاذ التدابير المؤقتة للتمييز االيج إلىتدعو –اتفاقية المرأة  أي –كوسنها  يف

والثقافية للسلوك واالتجاهات فيما يتصل  اإلجتماعيةبالعمل على تعديل االسنماط  عضاءاأل

 يبالعالقات بين الرجال والسنساء كما تحاول فرض معايير خاصة للمساواة وعدم التمييز بيسنهما ف

 .(1) الحياة الخاصة والعامة على حد سواء

قرارها في  إلىتدعوا  اإلتفاقيةما سنخلص إليه في هذا المطلب أن هذه و  سن تشريعات وطسنية وا 

من أجل حظر التمييز ضد المرأة، كما أسنها توصي باتخاذ تدابير  اإلتفاقيةالبلدان الموقعة على 

قرار استراتيجيات بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقو  ق وا 

المذكورة جميعها، وقد تعهدت جميع الدول الموقعة على االتفاقي أن تجسد مبدأ المساواة بين الرجل 

والمرأة في تشريعاتها ودساتيرها الوطسنية وتشريعاتها األخرى، وكذلك ضمان الحماية الفعالة لحقوق 

 00-7المواد من تعهدت في  إذالمرأة وكفالة تصرف المؤسسة الوطسنية بما يتفق مع هذا االلتزام 

باتخاذ االجراءات المسناسبة من أجل القضاء على التمييز ذد المرأة في الحياة السياسية، وفي حماية 

حقوقها في التصويت في االسنتخابات وحق المشاركة في صياغة السياسيات الحكومية ومسناصب 

                                                           

المتحدة في حماية حقوق المرأة، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم  األممهالة، دور  الهاللي،( 1)
 .05، ص1103السياسية،
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حق التعليم والرعاية اتخاذ القرار، وحرية العمل وتوافر الفرص الوظيفية والمساواة في األجور و 

 .(1)تغييرها أواالحتفاظ بها  أوالصحية، ومسنح المرأة حق مساوي للرجل في اكتساب جسنسيتها 

على أن تمسنح الدول األطراف السنساء المكاسنية القاسنوسنية  اإلتفاقيةمن  05كما تسنص المادة 

 الممسنوحة للرجال في األمور المدسنية سنفسها.

مقروسنة بالتحفظات التي أوردتها على  اإلتفاقيةعلى هذه وقد صدقت معظم الدول العربية 

حفظات أفرغت تصديق الدول من كل مضمون في بعض األحيان توهي  اإلتفاقيةبعض مواد هذه 

 .(2) سنسانوتعد من أضعف حلقات مسنظومة القاسنون الدولي لحقوق اإل

من ذلك التحفظ على التصديق على المادة الثاسنية والتي تقرر مبدا المساواة بين الرجال 

 .(3) عديم الجدوى اإلتفاقيةوالسنساء، وهو ما يجعل التصديق على 

أثبتت التجارب العربية أن هسناك تطور ملحوظ في مجال  أسنه قد إلىونخلص في هذا الفصل 

وتقليد المرأة للمسناصب السياسية السنهوض بحقوق المرأة وفي تكريس مبد المساواة بيسنها وبين الرجل 

كاسنت حكرا  على الرجل وتقلدت العديد من  اإلقتصاديةاقتحمت المرأة العديد من الميادين أسنه قد كما 

ئية والدبلوماسية والصحية والتعليم والوظيفة وبرهسنت والزالت تبرهن عن المسناصب سواء مسنها القضا

                                                           

  .34-31، ص 1118، اكتوبر 599د ، مجلة الفكر العربي، الكويت، العدسنسانابو زيد، العولمة وحقوق اإل أحمد (1)
حق المرأة في تولي القضاء بين القاسنون الكويتي والقاسنون الدولي: دراسة مقارسنة، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،  (2)

 13، ص1109، 075، عدد45ديمة سناصر، س جامعة الكويت، مجلس السنشر العلمي، الوقيان،
علي، حق المرأة السياسية في التشريع اليمين، مجلة السنوع االجتماعي والتسنمية، جامعة عدن، مركز المرأة  أحمدسهير  (3)

 11، ص1118، 1د للبحوث والتدريب، العد
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جدارتها وكفاءتها في القيام بمهامها كما أثبتت أسنها قادرة على التعهد بالمسؤولية في المهام 

 .ثوابتها الديسنية واألخالقيةلها عالبرلماسنية والوزارية دون التفريط وال حتى التأثر بما من شأسنه أن يزعز 

في الواقع فإن هذا ليس بالغريب عن المرأة العربية المسلمة فقد عرفت العديد من السنساء في و 

اإلسالم بمشاركتهن في الحياة العامة وكاسنت لهن أدوار روحاسنية وسياسية وحتى عسكرية فخديجة 

زوجة الرسول صلى اهلل عليه وسلم كاسنت تتاجر في مكة ثم عائشة كذلك فقد قادت بعد وفاة 

ول صلى اهلل عليه وسلم كاسنت تتاجر في مكة ثم عائشة كذلك فقد قادت بعد وفاة الرسول الرس

صلى اهلل عليه وسلم المسلمين في إحدى المعارك وكذلك الملكة أسماء والملكة أروى كاسنتا من 

الشخصيات التاريخية التي قادت اليمن فأسماء بسنت شهاب الصليحي شاركت زوجها السلطة وبعد 

ثم حكمت زوجة  0974حكمت مع ابسنها المكرم حتى وفاتها سسنة  0167األخير سسنة وفاة هذا 

 .(1)غاية وفاتها وغيرهن من السنساء إلىابسنها أروى مدة سنصف قرن عسند إصابة زوجها بشلل سنصفي 

 إلىوكما أن المرأة العربية شاركت في السياسة مسنذ الخمسيسنيات وكان دورها رائدا  في وسعت 

العديد من  إلىإخراج المستعمر، إال أسنه رغم تعلم المرأة ورغم ولوجها  إلىل جاسنب أخيها الرج

المجاالت والمهن على قدم المساواة مع الرجل فإسنها لم تحصل سياسيا  على تمثيل يعكس ثقلها 

السنسبي في التعداد السكاسني وال تمثيل يضاهى كفاءاتها وقدراتها على اتخاذ القرار ويبدو حضورها 

في البحرين، وسنسبة  %05محتشما  فهو حسب االحصائيات فهو يبدو كاآلتي: فهو بسنسبة  البرلماسني

في  %6.1في السودان، و %9.7المغرب، وفي  %01.8في اليمن، و %00في سوريا و  01%

في مصر،  %1.4في موريتاسنيا، و %3.7، واألردنفي  %5.5في فلسطين،  %5.6الجزائر، و

                                                           

 ، ص1105، موسوعة المعارف، لبسنان، سنسانحسنان مكية، حقوق المرأة بين الشرع االسالمي والوثيقة العالمية لحقوق اإل (1)
031. 
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لم تحصل على حق االسنتخاب والترشح في دول عربية أخرى في سلطسنة عمان، والحال  %1.4و

 .(1) وأخرى حصلت عليها مؤخرا  مثل الكويت

تتجسد مظاهر التمييز ضد المرأة في المجال السياسي في تدسني سنسبة تمثيل المرأة في 

أن  إلىالمجالس البرلماسنية في المجتمعات العربية، ولقد أشارت مدوسنة "المرأة وحقوق لم تكتمل" 

، كما أشارت مدوسنة "محمد أبو مليح (2) سنسبة تمثيل المرأة ضئيلة بالمقارسنة بسنسبة تمثيل الرجل

 .(3) "أن المرأة الريفية في مصر ال تعرف ماذا يعسني مجلس الشعب إلىمحمد" 

وتتفاوت البلدان العربية بصورة واضحة في مدى تمثيل السنساء في المجالس السنيابية حيث بلغ 

( وذلك في العراق بسنسبة 1101للسنساء العربيات في المجالس البرلماسنية في مطلع عام )أعلى تمثيل 

، أما سنسب %01ثم سوريا بسنسبة  %04.7والسودان بسنسبة  %11.8، تليها توسنس بسنسبة 15.5%

في حده األدسنى و  %1.57تمثيل المرأة في البرلمان المصري )مجلس الشعب( فلقد تراوحت بين 

ضعف تمثيل المرأة المصرية في عضوية  إلىصى، كما تشير البياسنات كذلك في حده األق 3.9%

( وزادت 1101في عام ) عضاءمن إجمالي األ %3.3مجلس الشورى حيث بلغت سنسبة تمثيلها 

، (4)( 1111واستمرت السنسبة ذاتها في عام ) %5.7 إلى( لتصل 1104بسنسبة ضعيفة في عام )

شاركة المرأة المصرية في المجالس البرلماسنية وذلك بالمقارسنة ي متدسن   إلىوتشير البياسنات السابقة 

 .بالبلدان العربية األخرى

                                                           

بين المجتمع الدولي والمجتمعات القومية، المجلة المصرية للقاسنون الدولي،  سنسانابراهيم على بدوى الشيخ، حقوق اإل( 1)
 04، ص1103، 34المجلد 

 .315، ص 1105القاهرة، ، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية، 1115، 1114التقرير اإلستراتيجي العربي  (2)
 www.hanan800.maktoobblog.com "مدوسنة "المرأة اليمسنية وحقوق لم تكتمل (3)
 www.mohamedabumleeh.maktoobblog.com "مدوسنة "محمد أبو مليح محمد( 4)

http://www.hanan800.maktoobblog.com/
http://www.mohamedabumleeh.maktoobblog.com/
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وتتجسد عوامل تدسني مشاركة المرأة في الحياة السياسية بدءا  من الموروث الثقافي وسيادة 

السلطة األبوية وبالتالي عدم االعتراف بقدرات السنساء في تحمل المسؤوليات بما فيها المسؤوليات 

السياسية، ومرورا  بتزايد دور رأس المال في تمويل العمليات االسنتخابية مما يشكل عائقا  أمام السنساء 

 إلىالعربيات وذلك في ضوء محدودية قدراتهن المالية وضعف استقاللهن االقتصادي، باإلضافة 

أن الفقر واألمية ربما يمثالن عائق أمام مشاركة السنساء في المجال السياسي، وذلك ألن كثيرا  ما 

شراء أصوات الفقراء، واسنتهاء  بعدم قدرة السنساء على استخدام أساليب الرجال  إلىيلجأ المرشحون 

ه مع اسنتشار يمكن القول بأسن إذ، -في بعض األحيان  –في االسنتخابات والتي قد تتمثل في القوة

العسنف الذي أصبح سمة مميزة لالسنتخابات في كثير من البلدان العربية، قد يمسنع السناخبون بالقوة من 

، وهكذا ربما يشكل كل ما سبق (1)صسناديق االقتراع من قبل مؤيدي المرشح المسنافس  إلىالوصول 

ها عن ممارسة تلك األسنشطة للمشاركة في األسنشطة السياسية، وبالتالي عزوف للمرأةبيئة غير مالئمة 

 .داخل المجتمع

  

                                                           

، 90، ص 1106عبدالغفار عادل، اإلعالم والمشاركة السياسية للمرأة: رؤية تحليلية واستشرافية، مكتبة األسرة، القاهرة،  (1)
91. 
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات، الخاتمة

 خاتمةال
قد  فالدستورة، ألم يتضمن أي سنوع من أسنواع التمييز ضد المر األردسني الخدمة المدسنية  سنظامإن 

 تول ية في أتضمن مجموعة من السنصوص التي تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمر 

من موافق لهذه المبادئ في قمة الهرم القاسنوسني، فقد جاء السنظام  دستورالوظائف العامة، وكون ال

وتقليد  عليها التوظيف والتقييم والترقيات سس التي يقومألل سنصوص تضع الشروط واخال

وات والحوافز، وذلك في سبيل ضمان تطبيق المساواة ستفادة من العالال، وكذلك الحال االمسناصب

وعلى الرغم من وجود سنصوص قاسنوسنية تؤكد شرعية المساواة بين الرجل والمرأة  بين الرجل والمرأة ما

أن هذه السنصوص لم تكن الضماسنة الوحيدة لعدم حصول تمييز بين الرجل  في الوظيفة العامة إال

افية والمرأة، ولكن الضماسنة الحقيقية تتمثل في التفسير السليم والصحيح لهذه السنصوص، ومع شف

 إلىل الدراسة وجود بعض الثغرات التي أدت ، فقد تبين من خالسنظام الخدمة المدسنية األردسني

وتقليدها للمسناصب القيادة على كل ة أاسنعكست على سنسبة تمثيل المر قد ت ااسنحراف تطبيق وهذه الثغر 

لى مجموعة من السنتائج يليها عدد من التوصيات سنعرض لها ع إلىتوصلت الدراسة حال، وقد 

 السنحو التالي:

 ائجالنت

بين الرجال والسنساء، المسناصب العامة ال و التكافؤ في احتالل المواقع القيادية ال شك أسنه ال يوجد  .0

 .الرغم من أن السنساء قد أثبتن جدارتهن وكفاءتهن وسنجاحهن في قيادة مسنظماتهنعلى 
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على  تأثير كبيرجزء من السياسة العامة للدولة لها كذلك و  اإلجتماعيةلمشكالت ال شك أن ا .1

 .إال أسنها معيقات سنظسنها وقتية المسناصب العامةتبوء المرأة 

حيث ؛ ها للموقع القياديئتبو الخاصة بالمرأة لها أثر على لمشكالت الشخصية كذلك سنجد أن ل .3

عدم ثقتها  إلىضافة باإلالظروف العائلية وأعبائها األسرية التي يلقيها الزوج على كاهلها، أن 

 وغيرها من الظروف. اإلجتماعيةلتسنشئة بسنفسها سنتيجة ا

عدت قد  احيث أسنه ،المرأة المسناصب العامة تول يبضرورة قد اهتمت المواثيق الدولية سنالحظ أن  .4

 ة بسنفس الحق للرجل.اهذا أمر من حقها مساو 

 التوصيات

بشكل يعزز العمل الديمقراطي المسناصب العامة ية في األردسنمشاركة المرأة  إدماجبال بد من  .0

 .ياألردسن

 أوالعمل الجاد على إيجاد تعاون بين فئات المجتمع المحلي سواء أكان في المديسنة ال بد من  .1

 .المخيم لدعم الكوتا السنسائية أوالقرية 

المساهمة الكبيرة في ترسيخ السنشاط السياسي الخاص بالمرأة بهدف زيادة مشاركتها يلزم  .3

 .لسياسيةا

من واإلداري من خالل زيادة سنصيبها من الكوته االسنتخابية زيادة دعم المرأة السياسي ال بد من  .4

من سناحية إعداد المرأة كي والفسني خالل فتح أبواب الوظائف العامة أمامها بدون قيد أو شرط 

على االسنخراط  المرأة بتشجيعتكون لها القدرة على شغل المسناصب العليا وعلى كل فال بد من 

 والمجتمع المدسني حتى تستطيع أن تشغل المسناصب العامة.في األحزاب السياسية 
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 المصادر والمراجع قائمة

 .1114،مصر. والسنشر للطباعة غريب دار 0ط، االجتماع، علم كريشة، أبو .0

 ، اكتوبر599د العد الكويت، العربي،، مجلة الفكر ”سنسانالعولمة وحقوق اإل“ابو زيد،  أحمد .1

1118 

، القاهرة، المركز الدولي للدراسات المستقبلية ”سلسة مفاهيم سنسانحقوق اإل“الرشيدي،  أحمد .3

 1106، ديسمبر 14واالستراتيجية، عدد

المتحدة، الهيئة  األممعبد الوسنيس، تطوير المجلس االقتصادي واالجتماعي لمسنظمة  أحمد .4

 0989العامة للكتاب، القاهرة ،

دكتوراه، جامعة أسيوط، كلية  رسالةاسامه عرفات امين، حقوق المرأة في المواثيق الدولية،  .5

 .1105الحقوق، 

باسمة كيال، تطور المرأة عبر التاريخ، مؤسسة عز الدين للطباعة والسنشر، بيروت، لبسنان،  .6

 م0980

 غير التسنموية المؤسسات لعمل خارطة: األردن في االجتماعي والسنوع المرأة برامج   .7
 – الفرص تكافؤ مبادرات دعم وبرسنامج المرأة لشؤون يةاألردسن الوطسنية اللجسنة الحكوم ة،
 .الدول ية للتسنمية الكسندية الوكالة

 العربي الملتقى ية،األردسن للمرأة البرلماسني العمل تواجه التي التحديات سنظام، بركات،   .8
 عمان، العام، ياألردسن السنسائي االتحاد العربية، البرلماسنات في السنسائية المشاركة اإلقليمي،
 .م1116 األردن

، موسوعة سنسان، حقوق المرأة بين الشرع االسالمي والوثيقة العالمية لحقوق اإلمكيةحسنان  .9

 1105المعارف، لبسنان، 
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المرأة المسناصب السياسة في الدولة: سنحو رؤية إسالمية  تول يبوكير، عبد المجيد،  .01
  م.1108، 10معاصرة، مجلة القصر، ع

، مؤتمر حقوق سنسانباسل، أثر سنظام الدولة القاسنوسنية في حماية حقوق اإل أحمدالرفاعي،  .00
في الشريعة والقاسنون /التحديات والحلول، الزرقاء: جامعة الزرقاء األهلية،  سنساناإل

 م.1100

  .00/17/1101الرسنتاوي، عريب، المرأة في البرلماسنات العربية، ورقة عمل مسنشورة بتاريخ  .01
روز جعفر محمد الخامرى، حق المرأة في العمل في القاسنون المصري واليمسنى والمواثيق  .03

 .1119ط، كلية القاسنون، الدولية، جامعة أسيو 

، سنسانبين السنص والتطبيق، مركز عمان لدراسة حقوق اإل سنسانالطراوسنة، محمد، حقوق اإل .04
 م.1103، 0اربد: مطبعة الشعب، ط

 ماجستير رسالة التسعيسنات، عقد خالل يةاألردسن للمرأة السياسية المشاركة عبير، طهبوب، .05
 .م1113 يةاألردسن الجامعة مسنشورة، غير

بين السنظرية  للمرأة اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةفاطمة عبد السالم بسنور، الحقوق السياسية و  .06

لدراسات وابحاث الكتاب  العالميالعالمية الثالثة والسنظريات التقليدية االخرى، المركز 

 م1108االخضر، 

 1107 القاهرة، فريدريش مؤسسة 0ط ،للمرأة السياسية المشاركة واخرون مسنى عزت، .07

 م. 1109، 0فريحات، إيمان عزمي، التربية الوطسنية، عمان: المكتبة الوطسنية، ط .08
، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد سنسانمصطفي كامل السيد، محاضرات في حقوق اإل .09

 1104والعلوم السياسية، 

ية: ودورها في المجتمع، عمان: المعد، دون األردسنالقرالة، غالب محمد، حقوق المرأة  .11
 م. 1101طبعة، 
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سنجازات السياسية والمشاركة يةاألردسن المرأة سنهــى، المعايطة،  .10  السنسائي االتحاد المرأة، وا 
 .م0980 العام ياألردسن

المتحدة في حماية حقوق المرأة، رسالة  األممهالة السيد اسماعيل الهاللي، دور  .11

 1103ماجستير، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية،

، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد سنسانمصطفي كامل السيد، محاضرات في حقوق اإل .13

 1104والعلوم السياسية، 

ية: ودورها في المجتمع، عمان: المعد، دون األردسنالقرالة، غالب محمد، حقوق المرأة  .14
 م. 1101طبعة، 

سنجازات السياسية ةكوالمشار  يةاألردسن المرأة سنهــى، المعايطة،   .15  السنسائي االتحاد المرأة، وا 
 .م0980 العام ياألردسن

 رسائل ماجستير

، يةاألردسن الجامعة: عمان ماجستير، رسالة ية،األردسن للمرأة السياسية المشاركة إياس عاشور، .0
 .م1101

 بحاث العلميةاأل

بين المجتمع الدولي والمجتمعات القومية، المجلة  سنسانابراهيم على بدوى الشيخ، حقوق اإل .0

 1103 ،34المصرية للقاسنون الدولي، المجلد 

 في الرياديات عمالاأل محمد. صاحبات وجدان والعكاليك يحيى، وملحم، سنجيب، فؤاد الشيخ، .1

  .4 ، العدد5 المجلد ،1119 عمالاأل إلدارة يةاألردسن المجلة وخصائص، سمات: األردن

رقة عمل مقدمة في  جعفر عبد السالم، المرأة والحياة العامة في المواثيق واالتفاقات الدولية، .3

تفعيل دورها التسنموي" تجارب العربية في البرلمان وأثره على  للمرأةورشة عمل "التمثيل القاسنوسني 

 .1101الجمهورية التوسنسية، مارس،  –التوسنسية، توسنس  للمرأةعربية بالتعاون مع االتحاد الوطسني 
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القضاء بين القاسنون الكويتي والقاسنون الدولي: دراسة مقارسنة، مجلة دراسات  تول يحق المرأة في  .4

، 45الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، مجلس السنشر العلمي، الوقيان، ديمة سناصر، س

 1109، 075عدد

 ،1117 لعام السنيابية االسنتخابات في يةاألردسن المرأة فوز في المؤثرة العوامل امل، الخاروف،   .5

 . يةاألردسن الجامعة ،197-166ص، 6د المجل ،1 العدد ،اإلجتماعية للعلوم يةاألردسن المجلة"

ت الكوي ،اإلجتماعية العلوم مجلة، يةاألردسن للمرأة السياسية لمشاركةا صالح، الخوالدة،   .6

 .0د العد ،46 مج م،1117

 تقدمها معوقات سنحو المرأة اتجاهات في المؤثرة العوامل جمال، دولة، وأبو عادل، الرشيد،   .7

 م،1111ة اإلداري العلوم: دراسات ية،األردسن عمالاأل مسنظمات في تمكيسنها واستراتيجيات وظيفيا  

 .0دد الع ،19 المجلد

ية األردسنالسائح، أمان، تاريخ االسنتخابات البرلماسنية السنسائية، مقال مسنشور في صحيفة الدستور  .8

السسنة الثالثة واألربعون، الجزء الخامس، ملحق ، 05561، العدد 1101سنوفمبر 7بتاريخ 

 االسنتخابات.

 م1108، مركز الخليج للدراسات االستراتيجية، للمرأةسماء سليمان، الحقوق السياسية  .9

علي، حق المرأة السياسية في التشريع اليمين، مجلة السنوع االجتماعي والتسنمية،  أحمدسهير  .01

 1118، 1د جامعة عدن، مركز المرأة للبحوث والتدريب، العد

 الدولية والمواثيق يةاألردسن التشريعات في المرأة حقوق ضماسنات ،علي محمد الشباطات،   .00

 .م1111 العام القاسنون فيمسنشور  بحث علمي مقارسنة، دراسة

المرأة الوظائف القيادية في مؤسسات دولة فلسطين" دراسة مقارسنة،  تول يطوطح، سسناء ماهر،  .01

 م. 1108، 1، ع3ية للعلوم التربوية، مجلد األردسنية، الجمعية األردسنالمجلة التربوية 
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محكمة الجسنايات  – سنسانالدولية لحماية حقوق اإل لياتعبد الرحمن بن عمرو، مداخل اآل .03

 ، على الرابط1105، 0176مؤسسة الحوار المتدسنى، العدد  الدولية سنموذجا،

ahewar.org/news/all.asp 

 المرأة مؤتمر في قدمت عمل ورقة السياسية، والقضايا التشريع في المرأة دور آمال، عثمان،   .04

 .األردن السنساء، لتضامن الدولي المعهد السياسية، والتسنمية

 سوسيولوجية، سنظر وجهة يةاألردسن للمرأة السياسية المشاركة معوقات ،حسين العثمان،   .05

 .مؤته جامعة

 دراسة ،األردن في الريفية للمرأة السياسية والمشاركة السياسي الوعي المجيد، عبد العزام،   .06

 .1101 األردن عمان، العليا، للدراسات األوسط الشرق جامعة استطالعية

 .09190د العد الدستور، جريدة الدولة، في يةاألردسن المرأة دور محمد، العسناقرة،   .07

(، حقوق المرأة في المواثيق الدولية مع التطبيق على 1104عسنان، إيمان محمد عبد المسنعم، ) .08

 1104أغسطس  04الحالة المصرية، المركز الديمقراطي العربي، 

https://democraticac.de/?p=2470  

 ،1101ية بين القاسنون والواقع، األردسن للمرأةالعويمر، وليد عبد الهادي، الحقوق السياسية  .09

 https://www.ammonnews.net/article/65890 مسنشور على

 جريدة والواقع، القاسنون بين يةاألردسن للمرأة السياسية الحقوق الهادي، عبد وليد العويمر،   .11

 .الدستور

 القاسنون، في يةاألردسن المجلة ة،أالمر  مشاركة حول السياسية السنخب اتجاهات سنرمين، مة،سنغوا  .10

 .3العدد ،3مج
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الملتقى العربي اإلقليمي،  أعمالفريز، ريم سنجداوي، المشاركة السنسائية في البرلماسنات العربية،  .11

 م1106ي العام، األردسن، الملخص التسنفيذي، مسنشورات االتحاد السنسائي 1106أيلول  00-01

 والمواثيق الدوليةالمعاهدات 

بموجب  اإلسنضمام، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق و للمرأةاتفاقية بشأن الحقوق السياسية  .0

 0951كاسنون األول/ديسمبر  11( المؤرخ في 7-)د 641قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

العامة لألمم ، اعتمد وسنشر على المأل بموجب قرار الجمعية سنسانالعالمي لحقوق اإل عالناإل .1

 13-10، المواد من 0948كاسنون األول/ديسمبر  01( المؤرخ في 3-ألف )د 107المتحدة 

( من سلسلة 1، العدد رقم )سنسانواالسنتخابات، مركز حقوق اإل سنسانالمتحدة، حقوق اإل األمم .3

 م1106التدريب المهسنى، 

: مجموعة صكوك سنساناإلحقوق 6المادة  حكام، وفقا أل0954تموز/يوليه  7تاريخ بدء السنفاذ:  .4

 Vol.1, Part -A.94.XIV، رقم المبيع0993المتحدة، سنيويورك،  األممدولية، المجلد األول، 

 الدورة وسنتائج (0995) بيجين عمل مسنهاج تسنفيذ حول الهاشمية يةاألردسن المملكة تقرير   .5

 .(م1111) العامة للجمعية والعشرين الثالثة االستثسنائية

 الدورة وسنتائج م0995 بيجين عمل مسنهاج تسنفيذ حول الهاشمية يةاألردسن المملكة تقرير   .6

 .1111ة العام للجمعية والعشرين الثالثة االستثسنائية

 ،1100 عام لغاية تعديالته شامال0951 عام الصادر األردن دستور .7

constituteproject.org. 

 يةاألردسن بالمرأة للسنهوض الوطسني العمل برسنامج م،0998 المرأة، لشؤون يةاألردسن الوطسنية اللجسنة .8

 للمرأة الرابع الدولي المؤتمر وتوصيات العمل خطة تسنفيذ على المتابعة طارإ في( 0998-1113)
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 مستوى على المرأة بأوضاع للسنهوض المقدمة المشاريع ملخص( 3) رقم ملحق :0995 بيجسنغ

 .الحكومية غير المسنظمات

حصائية تحليلية دراسة: األردن في السياسية والمشاركة المرأة. محمد المقداد،   .9  ضوء على وا 

 مجلد البيت، آل جامعة والبحوث، للدراسات المسنارة مجلة م،1115لعام  السنيابية االسنتخابات سنتائج

 .0د ، العد06

 دراسات، ،1108 ،اإلجتماعية وأبعادها يةاألردسن المرأة عمل إشكالية حسسني، محمد ملحم،   .01

 .45د العد ،اإلجتماعيةو  يةسنساسناإل العلوم

 1105-1101 لألعوام يةاألردسن للمرأة الوطسنية االستراتيجية وثائق إلى استسنادا الملخص   .00

 45، صالمرأة لشؤون يةاألردسن الوطسنية اللجسنة أعدتها والتي

 .م06/1116 حتى تاريخ وتعديالته 1117 لسسنة 31 رقم المدسنية الخدمة سنظام   .01

بن رجب، المرأة في الحياة العامة والمواثيق الدولية، ورقة عمل مقدمة في ورشة عمل  هسنده .03

العربية في البرلمان وأثره على تفعيل دورها التسنموي" تجارب عربية بالتعاون  للمرأة"التمثيل القاسنوسني 

 1101الجمهورية التوسنسية، مارس،  –التوسنسية، توسنس  للمرأةمع االتحاد الوطسني 

 .1117ة السياسي للدراسات القدس مركز ية،األردسن السياسية االحزاب في ةأمر ال واقع .04

 اللجسنة أعدتها والتي 1105-1101 لألعوام يةاألردسن للمرأة الوطسنية االستراتيجية وثائق .05

 .المرأة لشؤون يةاألردسن الوطسنية

القضاء بين القاسنون الكويتي والقاسنون الدولي:  تول يالوقيان، جيمة سناصر، حق المرأة في  .06

دراسة مقارسنة، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، جامعة الكويت، مجلس السنشر العلمي، 

 م.1109، 075، ع45س

 


