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ٓيت قرصت حب  يت سیلني, ال راسة عهنن ٕاىل زوجيت الغالیة وب شغايل    قهن ال

فع هبذا العمل املتواضع    ٕاىل لك من ی
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  2016) لسنة 6دستوریة كوتا األقلیات في قانون االنتخاب األردني رقم (

  إعداد الطالب: رامي عبد المعطي الشخانبة

  إشراف األستاذ الدكتور : محمد الشباطات

  الملخص

) لسنة 6رقم ( تحلیل بنود ونصوص قانون االنتخابهذا البحث الستعراض و  هدف

 ، والتعرف على األقلیات في األردن بشكل عام باإلضافة إلى البحث في مدى دستوریة كوتا2016

  األقلیات في هذا القانون. 

) 6( رقم األردني االنتخابات قانونتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن 

 عندما الدستور، قرهأ الذي بینهم یزالتمی وعدم األردنیین بین المساواة مبدأ خالف 2016 لسنة

 المساواة بمبدأ إخالالً  یمثل الكوتا نظام، وأن )ب/8( المادة بموجب للنساء مقاعد وحدد خصص

 لجمیع الفرص تكافؤ مبدأ الكوتا نظام یخالف كما الدستوریة، المبادئ أهم من كواحد المواطنین بین

  .الناخب لصوت الجزئي االلغاء إلى الكوتا نظام ویؤدي المواطنین،

العمل على تعدیل قانون االنتخابات النیابیة في األردن وبما یتالئم مع مواد أوصى البحث ب

ضرورة أن یتم ، و ونصوص الدستور التي تكفل لجمیع المواطنین الحریة والمساواة بینهم دون تمییز

تعدیل القانون ضمن نطاق واختصاصات السلطة التشریعیة وخاصة فیما یتعلق بتقسیم األردن إلى 

 مناطق انتخابیة. 

  الدستور -أقلیات  –كوتا  -: الكلمات المفتاحیة
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Minorities Quota Constitutional in Jordanian Election Law (6)2016 

Prepared by student Rami Abdel Mo'ti Al-Shakhanbah 

Under the supervision of Dr. Mohammed Al Shabatat 

Abstract 

The purpose of this research is to review and analyze the articles and texts of the 

Election law No.6 of 2016. Another purpose is to identify the minorities in general in 

Jordan, in addition to examine the constitutionality of the minorities' quota in the 

mentioned law.  

A number of results have been reached in this research, the most important one that the 

Jordanian Election law No.6 of 2016 breaks the principle of equality between 

Jordanians and principle of the inadmissibility of discrimination which has been passed 

by the constitution once the women's quota was created under the article No. 8/B. 

Moreover, the quota system represents a breach of the principle of equality among 

citizens and this principle is one of the most important constitutional principles. As well 

as the quota system breaks the principle of equal opportunities for all citizens. Finally, 

this system leads to a partial cancellation of the voter's vote. 

A number of recommendation have been mentioned in this research, firstly, the 

amendment of the parliamentary elections law in Jordan in accordance with the articles 

and texts of the constitution which guarantee Liberty and equality for all citizens 

without discrimination. Furthermore, it insists on the importance of the amendment of 

the law within the powers of the legislative authority, especially with regard to the 

division of Jordan into electoral division. 

Keywords: - Quoba – Minorities – Constitution.
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة

تعد العملیة الدیمقراطیة الركیزة األساسیة من ركائز استقرار الدول والعامل األهم في ترسیخ 

، وتعتبر وتحسین عالقة الشعوب بحكوماتها والء الشعوب وانتمائها وتطور العملیة السیاسة

عصب الدیموقراطیة إذ من خاللها تتحدد تركیبة المجالس النیابیة المنتخبة، وتمثل االنتخابات الحرة 

إحدى المراحل الهامة لتطور أي نظام سیاسي، وبغض النظر عن كونها تعكس تطورًا حقیقیًا أو 

طیته، وأسس شكلیًا في بنیة تقدم هذا النظام إال أنها وبشكل عام تعكس أحد أهم مظاهر دیموقرا

  .الشعبیة فیهالمشاركة 

ال یكاد بلد من البلدان یخلو من ظاهرة تعدد وتنوع المكونات المجتمعیة التي تتوزع في و 

، ویكثر الحدیث الیوم عن األقلیات وتمایزها ها العددیة بین أكثریة وأقلیةالعادة تبعًا لحجمها ونسبت

غلبیة في حمل هویة الدولة عن األغلبیة في إطار الدولة الواحدة على الرغم من اشتراك األقلیة واأل

، وقد المكونات االجتماعیة داخل الدولةالوطنیة التي ینتمیان إلیها والتي تجمع في إطارها كل 

اتفقت اإلرادة اإلنسانیة خالل التاریخین الحدیث والمعاصر على االعتراف لألقلیات داخل الدول 

عي من جهة، واالحتفاظ بخصوصیتها بحقوق تعینها على ممارسة إنسانیتها والتمتع بها بشكل طبی

  . )1(وتمایزها في محیط مختلف عنها من حیث األثنیة أو الدین أو الثقافة

                                                        
). التعامل مع األقلیات في إطار إدارة التنوع: 2014حمد، یاسین محمد وعبد العال، عبد الجبار عیسى. ( -  1

  .22، صدراسة مقارنة بین العراق والهند، جامعة بغداد، بغداد، العراق
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) %6وتتنوع األقلیات في األردن ما بین أقلیات دینیة كالمسیحیین الذین یشكلون ما نسبته (

، وأقلیات عرقیة ان، ووادي السیر، وناعور في البدایة،  تقریبًا كالشركس الذین استقروا في عمّ

في أماكن أخرى من المملكة. كما ویوجد في األردن أقلیات صغیرة من الدروز  بعد ذلك انتشرواو 

ان ومناطق تعیش بالقرب من الحدود السوریة، وهناك مجموعات قلیلة من األ رمن تعیش في عمّ

لنسیج الممیز جماعات من الشیشان، التي هربت أثناء إحدى الحروب ، وقد انضم إلى هذا اأخرى

وهذِه المجموعة األخیرة قد اندمجت في المجتمع األردني، ولكنهم حافظوا على بعض ثقافتهم 

  .)2(وعاداتهم

ولتنظیم العملیة االنتخابیة فقد تم إقرار القوانین والتشریعات المتعلقة بها، إذ یعتبر قانون 

، ن المملكة األردنیة الهاشمیةجلس النواب قانونًا مكمالً للدستور، وهو من أهم قوانیاالنتخاب لم

وتأتي هذه األهمیة بسبب أن هذا القانون متعلق مباشرة بنظام الحكم، فالمادة األولى من الدستور 

، أي أن ”نیابي ملكي وراثي“تنص صراحة على أن نظام الحكم في المملكة األردنیة الهاشمیة 

كم في األردن یرتكز دستوریًا على ركنین أساسیین متساویین، هما المجلس النیابي والملك، وقد الح

  ) من الدستور بأن تجري االنتخابات النیابیة وفقًا لقانون االنتخاب. 67قضت المادة (

تخصیصه باإلضافة إلى الكوتا  2016) لسنة 6وقد جاء في قانون االنتخاب الجدید رقم (

كوتا لمقاعد في المجلس النیابي عن األقلیات الشیشانیة والشركسیة والمسیحیة، وذلك النسائیة،  

بهدف حمایة حقوق األقلیات، ودعم مشاركة المرأة في المجالس النیابیة، حیث نص القرار التفسیري 

                                                        
، یةمجلة دراسات إنسان). األقلیات في األردن ودورها في الحیاة السیاسیة، 2011صیدور، عادل محمد. ( - 2
  .17، ص2)6(
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على: (على المرشحین عن المقاعد المخصصة  )3(2016) لسنة 6لقانون االنتخابات رقم (

شان والمسیحیین أن یترشحوا ضمن قوائم في الدوائر االنتخابیة التي خصص لهم للشركس والشی

و (على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم وال تعتبر  )4(فیها مقاعد)

  .)5( المرشحة وفقًا ألحكام هذا البند من ضمن الحد األعلى للمرشحین في القائمة)

الستعراض وتحلیل بنود ونصوص قانون االنتخابات رقم ومما سبق فقد جاء هذا البحث 

، والتعرف على األقلیات في األردن بشكل عام باإلضافة إلى البحث في مدى 2016) لسنة 6(

  األقلیات في هذا القانون.  دستوریة كوتا

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

، لینظم العملیة االنتخابیة ونصت أحد 2016) لسنة 6جاء قانون االنتخابات النیابیة رقم (

بنوده على تخصیص كوتا لألقلیات المتمثلة بكوتا الشیشان والشركس والمسیحیین، إضافة إلى 

بشأن  الكوتا النسائیة، وأثار مبدأ الكوتا اهتمام فقهاء القانون الدستوري والمثقفین والسیاسیین وجرت

ذلك مناقشات وآراء مختلفة، إذ أن نظام الكوتا قد یمثل إخالًال جسمیًا بمبدأ المساواة بین المواطنیین 

كواحد من أهم المبادئ التي كفلها الدستور األردني، األمر الذي قد یحدث آثارًا غیر ایجابیة على 

  الحیاة السیاسیة في األردن. 

                                                        

(قرار باإلجماع)، صاىدر عن الدیوان الخاص بتفسیر القوانین، تاریخ  2016لسنة  6قرار تفسیري رقم  -  3
2016/6/20.  

  ).1)، الفقرة (د/9، المادة (2016) لسنة 6قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم ( -  4
  ).2)، الفقرة (د/9(، المادة 2016) لسنة 6قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم ( -  5
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ما خالل اإلجابة على سؤال الدراسة الرئیس: ( ومما سبق فقد برزت مشكلة الدراسة من

) 6لمجلس النواب رقم (مدى دستوریة كوتا األقلیات المنصوص علیها في قانون االنتخابات 

  )؟2016لسنة 

  أهداف الدراسة

  تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق اآلتي: 

 یعیة. استعراض مفهوم كوتا األقلیات والكوتا النسائیة في المجالس النیابیة والتشر  - 1

 . 2016) لسنة 6تحلیل وتفسیر بنود ومواد قانون االنتخابات لمجلس النواب رقم ( - 2

مدى دستوریة كوتا األقلیات المنصوص علیها في قانون االنتخابات  على التعرف  - 3

 . 2016) لسنة 6لممجلس النواب رقم (

  أهمیة الدراسة

دستوریة كوتا األقلیات تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها هدفت إلى البحث في مدى 

، فتكشف بذلك انسجام هذا 2016) لسنة 6المنصوص علیها في قانون االنتخابات النیابیة رقم (

فة للدستور أو القانون أو عدم انسجامه مع الدستور، وفیما إذا كانت مواد قانون االنتخابات مخال

  .تتضمن مواد مخالفة

  حدود الدراسة

  تالیة:اقتصرت الدراسة على الحدود ال

) لسنة 6: البحث في موضوع قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (الحدود الموضوعیة -

 ، ومدى دستوریة كوتا األقلیات المنصوص علیها في القانون. 2016
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والدستور  ،2016) لسنة 6رقم ( : شملت نصوص ومواد قانون االنتخاباتالحدود المكانیة -

 .1952لسنة  األردني

  مصطلحات الدراسة

: الكوتا في األصل كلمة التینیة شاع استخدامها بلفظها األصلي، ومعناه في اللغة الكوتا -

العربیة حصة، وتستخدم الكوتا لتوفیر فرصة للفئات األقل حظًا في المجتمع في الوصول 

 .)6(للفرص، مثل النساء واألقلیات العرقیة والدینیة

وهي نظام انتخابي یخصص في قانون االنتخابات العامة من أجل ضمان حقوق األقلیات  

للوصول إلى السلطة السیاسیة، وهو نوع من التدخل اإلیجابي للتعجیل بالمساواة والتقلیل 

 . )7(من التمییز بین فئات المجتمع المختلفة وخصوصًا التمییز بین الرجل والمرأة

األفراد یتمیزون عن بقیة أفراد المجتمع عرقیًا أو قومیًا أو دینیًا : هي جماعة من األقلیات -

، وهم یعانون من نقص نسبي في القوة . واألقلیات في األردن ینحصر معظمها )8(أو لغویًا

 في األقلیات العرقیة (الشیشان والشركس والدروز) واألقلیات الدینیة (المسیحیین). 

ى الذي یحدد القواعد األساسیة لشكل الدولة (بسیطة أم : الدستور هو القانون األعلالدستور -

مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسیة أم برلمانیة) وینظم 

السلطات العامة فیها من حیث التكوین واالختصاص والعالقات التي بین السلطات وحدود 
                                                        

). أثر الكوتا النسائیة على مشاركة المرأة األردنیة في االنتخابات 2009أخو ارشیدة، هاني عبد الكریم. ( -  6
 .117، ص3)16، (مجلة المنارة، 2007البلدیة لعام 

). الكوتا النسائیة في النظام االنتخابي األردني من 2011الشرعة، محمد كنوش وغوانمة، نرمین یوسف. ( -  7
  .127، ص1)27، (مجلة أبحاث الیرموكوجهة نظر المرأة األردنیة، 

، الحوار المتمدن، العدد األقلیات وحقوق اإلنسان في المجتمع العربي). 2006عبد العاطي، صالح. ( - 8
)15906(.  
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ت ویضع الضمانات لها تجاه كل سلطة والواجبات والحقوق األساسیة لألفراد والجماعا

السلطة، ویشمل اختصاصات السلطات الثالث ((التشریعیة والقضائیة ,والتنفیذیة )) وتلتزم 

 . )9(به كل القوانین األدنى مرتبة في الهرم التشریعي

القانون الذي یحتوي مواد ونصوص تنظم العملیة االنتخابیة لمجلس : هو قانون االنتخاب -

  .)10(النواب األردني

  الدراسات السابقة

) دراسة بعنوان: (الكوتا النسائیة في النظام االنتخابي 2007دراسة (الشرعة، وغوانمة،  - 

  .)11(األردني من وجهة نظر المرأة األردنیة)

هدفت الدراسة إلى التعرف على نظام الكوتا وآراء وتوجهات المرأ ة األردنیة من خالل  

دراسة میدانیة إحصائیة تم إعدادها لهذا الغرض، شملت مجموعة نساء من قیادیات ومدیرات 

مدارس وعدد من ربات البیوت المثقفات في محافظات الشمال األردني، إضافة إلى النواب النساء 

لنواب للتعرف على مواقفهن تجاه نظام الكوتا. ولتحقیق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان في مجلس ا

على المنهج الوصفي التحلیلي من خالل تصمیم استبانة لهذه الغایة وتم توزیعها على عینة الدراسة 

) إمرأة. وخلصت الدراسة إلى أن الكوتا أمر ضروري تستطیع المرأة أن تفرض 461المكونة من (

سها في المجتمع ویتقبلها في العمل السیاسي وفي صنع القرار السیاسي بوصفه إجراًء مبدئیًا نف

                                                        

  )2/21/2016)، تاریخ الدخول (https://ar.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة على االنترنت ( -  9
، رسالة 2007-1989دور العشیرة في االنتخابات في األردن ). 2008بني یاسین، محمد سلیمان. ( -  10

  ماجستیر غیر منشورة، كلیة القانون، الجامعة األردنیة، عمان، األردن.
  .مرجع سابق). 2011الشرعة، محمد كنوش وغوانمة، نرمین یوسف. ( -  11
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ومرحلیًا سوف یتم التخلي عنه عندما تصبح الظروف مهیأة لذلك وتكون المرأة األردنیة قادرة على 

قناعهم بقدراتها، وتقدیم برامج ترضي طموح المواطن بشكل عام.   استقطاب الرأي العام وإ

شابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في تناولها لموضوع كوتا المرأة في النظام االنتخابي تت

األردني، إال أن الدراسة الحالیة تختلف في هدفها القائم على التعرف على مدى دستوریة كوتا 

  األقلیات التي من ضمنها الكوتا النسائیة في مجلس النواب.

ي االنتخابات األردنیة، هل هو نظام الكوتا النسائیة ف)، بعنوان: (2010دراسة (نهار،  - 

  . )12(بة أم یساعد)عق

هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم المشاركة النسائیة في االنتخابات النیابیة، ومدى 

انعكاس وتأثیر ذلك على وضعها في المسیرة الدیموقراطیة، والعوامل المؤثرة على مشاركتها 

الدراسة اتبع الباحث المنهج التحلیلي في مناقشة العوامل التي ساهمت  السیاسیة، ولتحقیق أهداف

في مشاركة المرأة والعوامل التي أعاقت تلك المشاركة، وأظهرت نتائج الدراسة أنه وفي السنوات 

األخیرة حدث نقاش وطني أردني حول موضوع الكوتا النسائیة في األردن، وتبین أن هذا الموضوع 

رأة األردنیة ال تزال تواجه عقبات ذاتیة وأخرى خارجة عن إرادتها، ورغم ذلك صعب حله، وأن الم

  تحاول الحكومة مساعدتها في دفعها للمشاركة السیاسیة من خالل تشریعات قانونیة خاصة بها.

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في تناولها لموضوع الكوتا النسائیة ومدى المشاركة 

السابقة في ة باعتبارها أحد األقلیات، إال أن الدراسة الحالیة تختلف عن الدراسة السیاسیة للمرأ

  ریة كوتا األقلیات، ومنها المرأة ومشاركتها السیاسیة بشكل عام.تركیزها على مدى دستو 

                                                        
مجلة بة أم یساعد، ي االنتخابات األردنیة، هل هو عق). نظام الكوتا النسائیة ف2010نهار، غازي صالح. ( -  12

  .4)1، (النوع االجتماعي والتنمیة
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  منهجیة الدراسة

ویقوم هذا المنهج على وصف الظاهرة محل  ،المنهج الوصفي التحلیليالدراسة على  اعتمدت هذه

الدراسة واإلحاطة بجمیع جوانبها وجمع البیانات والمعلومات حولها للوصول إلى أسبابها والعوامل 

التي تتحكم بها، وسیتم استخدام هذا المنهج للتعرف على مفهوم الكوتا وأثر تخصیصها في قانون 

  االنتخابات على الحیاة السیاسیة في األردن.
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  الثانيالفصل 

  الكوتا واألقلیات و  االنتخابات البرلمانیة (النیابیة)مفهوم 

م، ویتضح ذلك من خالل 1929تبنى األردن نهج الدیمقراطیة في حیاته السیاسیة منذ عام 

ممارسة الحیاة النیابیة عبر خمس مجالس تشریعة وثمانیة عشر مجلسًا نیابیًا منذ ذلك الوقت حتى 

م وذلك 1987-1967الفترة انقطاع في ممارسة العملیة االنتخابیة بین عامي  اآلن، تخلل هذه

بسبب قضایا وطنیة أدت إلى حدوث مجموعة من المتغیرات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

م 1989والتي عملت على إعادة النظر في توزیع الدوائر االنتخابیة في األردن، ومنذ مطلع عام 

وتحوًال رائدًا بإعادة الحیاة النیابیة على الساحة األردنیة بقوة، وبظهور العدید من شهد األردن تطورًا 

  .)13(مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة باألحزاب والنقابات

یتناول هذا الفصل في المبحث األول مفهوم الكوتا بشكل عام، وكوتا األقلیات في المجالس النیابیة 

  اني مفهوم االنتخابات البرلمانیة (النیابیة).والتشریعیة، ویستعرض المبحث الث

   

                                                        
، رسالة 2007-1989األردن  دور العشیرة في االنتخابات في). 2008بني یاسین، محمد سلیمان. ( -  13

  .31، صماجستیر غیر منشورة، كلیة القانون، الجامعة األردنیة، عمان، األردن
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  األولالمبحث 

  االنتخابات البرلمانیة(النیابیة)مفهوم 

تسعى الكثیر من دول العالم إلى ترسیخ قیم الدیموقراطیة في مؤسساتها، ولتحقیق ذلك 

االنتخابیة یتم الهدف فإنها تعمل على إقامة انتخابات تشریعیة أو بلدیة أو غیرها، ولتنظیم العملیة 

إقرار القوانین والتشریعات المتعلقة بها، وتعتبر تلك القوانین والتشریعات الناظمة للعملیة االنتخابیة 

  جوهر العملیة الدیموقراطیة وأساسها.

ویعتبر النظام االنتخابي إحدى الوسائل الدیمقراطیة األكثر أهمیة إلسناد السلطة السیاسیة 

نما وسیلة تهدف إلى تعزیز الدیموقراطیة، وحتى التي تحدد شرعیة السلطة  القائمة من عدمها، وإ

یكون كذلك فإنه ال بد من تعزیز عدد من األسس والمتطلبات، أهمها اختیار النظام االنتخابي 

المناسب،  وتختلف التشریعات والقوانین الناظمة للعملیة االنتخابیة من بلد إلى آخر، إال أن الهدف 

لقوانین والتشریعات هو ضبط العملیة االنتخابیة وفق قواعد وأصول محددة ومتفق األساسي لتلك ا

  علیها، منعًا للغش أو التزویر أو حصول المشاكل والمعیقات. 

االنتخابات البرلمانیة (النیابیة) والتكییف القانوني  بماهیةبحث سیتم التعریف موفي هذا ال

  لنظم المختلفة لالنتخابات لها في المطلب األول، وفي المطلب الثاني ا

  االنتخابات البرلمانیة (النیابیة) ماهیة -المطلب األول

یعتبر االنتخاب الوسیلة الوحیدة كقاعدة عامة إلسناد السلطة السیاسة عبر جمیع األنظمة 

السیاسة المعاصرة باختالف أشكالها وتباین اإلیدیولوجیات التي تستند علیها. بهذا المفهوم أصبح 

ًا االنتخاب كمؤسسة قائمة بذاتها، حقًال للصراعات السیاسیة واالجتماعیة، و في آن واحد مخبر 
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لقیاس التغیرات السیاسیة التي تحدث في المجتمع. فیستخدم االنتخاب كأداة للتحكم في موازین 

القوى من طرف الفاعلین في اللعبة السیاسة، وهذا باستخدام القوانین االنتخابیة من طرف األغلبیات 

السیطرة على  البرلمانیة لفرض إستراتیجیة سیاسیة مستقبلیة معینة، ضمانًا إلعادة االنتخاب أو

تها.   السلطة السیاسیة برمّ

  والتكییف القانوني لها البرلمانیة االنتخابات تعریف -أوالً 

ف النظام االنتخابي على أنه "مجموعة األحكام القانونیة التي تنظم االنتخاب في  یعرّ

مختلف مظاهره، انطالقًا من اكتساب حق االقتراع والتسجیل في القائمة االنتخابیة إلى غایة إعالن 

المسار ها بالنتائج النهائیة لالستشارة االنتخابیة مهما كان نوعها مرورًا بمختلف المراحل التي یمرّ 

  . )14(االنتخابي"

وتعرف العملیة االنتخابیة على أنها: "قیام المواطنین (الناخبین) باختیار البعض منهم 

داریة محضة وذاك من خالل القیام بعملیة  شریطة أن یكونوا ذوي كفاءة لتسییر أجهزة سیاسیة وإ

الختیار"، كما یستعمل القتراع" أي "ااة انتخاب عمومًا یقابلها مصطلح "، وكلم)15(التصویت"

إعطاء الصوت في االنتخابات بمعنى عملیة "مصطلح "تصویت" في بعض األحیان ویقصد به 

لزامیة الحصول على عدد معین من األصوات بشأن اتخاذ  إعالن الرأي حول قضیة معروضة وإ

  . )16(قرار ما"

                                                        

، ، األردننرات في الدیموقراطیة، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزیع، عماض. محا)2012شطناوي، فیصل. ( -  14
  .36ص
). الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائریة. دیوان المطبوعات الجامعیة، 2002شریط، األمین. ( -  15

  .57، صالجزائر
  .58لمرجع السابق، صا -  16
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بموجبها یختار المواطنون ومن الناحیة القانونیة فاالنتخاب هو: "الوسیلة أو الطریقة التي 

األشخاص الذین یسندون إلیهم مهام ممارسة السیادة أو الحكم نیابة عنهم، سواء على مستوى 

سیاسي، مثل االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة أو على مستوى إداري مثل االنتخابات البلدیة، أو 

  .)17(وغیرها"على مستوى المرافق المختلفة االجتماعیة، الثقافیة واالقتصادیة، 

وفي الواقع فإن مبدأ االنتخاب لم یظهر للوجود دفعة واحدة بل كان ولید تطور مر بمراحل 

وصرا عات بین النظریات التیوقراطیة واالتوقراطیة التي تسیطر على الفكر اإلنساني، إلى أن 

  أصبح االنتخاب هو األصل في تعیین الحكام وتولیتهم في الدیمقراطیات الحدیثة.

االنتخابات األردنیة على أنها سلطة قانونیة قررها المشرّع األردني للمواطنین  تعرف

، وحدیثًا مجالس الحكم المحلي، )18(الختیار السلطات العامة في الدولة، كالمجالس النیابیة والبلدیة

رة من أجل الجماعة ال من أجل الفرد، وللمشرع سلطُة تعدیل مضمونها وطر  ق فالسلطة القانونیة مقرّ

استعمالها، واالنتخابات األردنیة تعبر عن التنظیم القانوني لمبدأ مشروعیة ممارسة السلطة باسم 

ن منهم هیئة  الشعب، وتعرف أیضًا بأنها السلطة الممنوحة بالقانون لبعض المواطنین الذین تتكوّ

ق الناخبین للمساهمة في الحیاة العامة مباشرةً أو للنیابة عن طریق اإلفصاح عن إرا دتهم في ما یتعّل

  .)19(بتنصیب الحكام وتسییر أمور الحكم

                                                        
، ). مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مطبعة الریاض، دمشق، سوریا2000الغالي، كمال . ( -  17
  .77ص
). االنتخابات العامة في األردن: مدخل وتطور تاریخي، دار الثقافة للنشر 2012عید. (الخوالدة، محمد س -  18

  .22والتوزیع، عمان، األردن، ص
). المبادئ األساسیة للنظم السیاسیة وأنظمة الحكم المعاصرة،  دار الكتاب 2006سعید، السید علي( - 19

  .42الحدیث، القاهرة، مصر، ص
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ولتنظیم العملیة االنتخابیة فقد تم إقرار القوانین والتشریعات المتعلقة بها، إذ یعتبر قانون 

، وتأتي هذه األهمیة بسبب أن هذا القانون متعلق النواب قانونًا مكمالً للدستور االنتخاب لمجلس

مادة األولى من الدستور تنص صراحة على أن نظام الحكم في المملكة مباشرة بنظام الحكم، فال

، أي أن الحكم في األردن یرتكز دستوریًا على ركنین ”نیابي ملكي وراثي“األردنیة الهاشمیة 

) من الدستور بأن تجري 67أساسیین متساویین، هما المجلس النیابي والملك، وقد قضت المادة (

  .)20(لقانون االنتخاب االنتخابات النیابیة وفقاً 

ولقد تعددت اآلراء حول تحدید الطبیعة القانونیة لالنتخاب، فذهب رأي للقول بان االنتخاب حق 

شخصي وخاص، ویكیف رأي آخر االنتخاب على أنه واجب ووظیفة، أما الرأي الثالث التوفیقي 

  یرى أن االنتخاب هو حق ووظیفة في آن واحد.

  االنتخاب حق شخصي -1

یذهب أصحاب هذا االتجاه إلى القول بأن االنتخاب حق شخصي لكل مواطن باعتباره  

حقا طبیعیا ال یجوز أن ینزع أو ینتقص منه انطالقًا من نتائج نظریة سیادة الشعب التي تتأسس 

،وعلیه فكل )21(على أن: "كل فرد یملك جزءًا من السیادة وأن االنتخاب هو أحد طرق ممارستها"

لحق في ممارسة مظاهر جزء من السیادة الذي یمتلكه وعلیه یجب األخذ بنظام االقتراع مواطن له ا

العام حتى ال یحرم أي شخص من ممارسة حقه االنتخابي ألي سبب كان: كالمستوى التعلیمي، 

  االنتماء إلى طبقة اجتماعیة معینة أو أن تكون له ثروة معینة.
                                                        

). األقلیات في األردن ودورها في الحیاة السیاسیة، مجلة دراسات إنسانیة، 2011صیدور، عادل محمد. ( -  20
  .33، ص2)6(

). النظم السیاسیة، دارسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة 2001بیسوني، عبد الغني. ( -  21
  .112، صانفي الفكر اإلسالمي والفكر األوربي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبن
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  : )22(النتائج التالیة ویترتب على اعتبار االنتخاب حقًا شخصیاً 

أنه ال یجوز للمشرع أن یقید من حق االنتخاب فیجعله قاصرًا على فئة دون أخرى، إذ أن  - 1

، ومن ثمة یلزم األخذ بنظام االقتراع العام ال  هذا الحق لصیق بالفرد باعتباره مواطنًا

 االقتراع المقید.

، فاالنتخاب اختیاري و لیس ما دام االنتخاب حق فإنه ال یمكن إلزام صاحبه على مباشرته - 2

 إجباري. 

  االنـتخاب وظیفة -3

نما هو وظیفة اجتماعیة وواجب على   یرى أصحاب هذا االتجاه أن االنتخاب لیس حقًا وإ

نما یؤدي وظیفة أو خدمة  المواطن أداؤه فعندما یقوم باالنتخاب فإنه ال یمارس حقًا من حقوقه وإ

وحدة واحدة ال تتجزأ و هي ملك لألمة، ومن أجل التعبیر عامة لألمة التي ینتمي إلیها. فالسیادة 

عن هذه السیادة فالبد من وجود ممثلین عن األمة یمارسون سلطاتها وتقوم األمة هنا بتحدید األفراد 

.وحسب هذه النظریة، ممارسة وظیفة االنتخاب تتطلب )23(الذین لهم وظیفة انتخاب هؤالء الممثلین "

الضریبة، المستوى العلمي...الخ، هذه الشروط تؤدي إلى تضییق دائرة  شروطًا معینة مثالً: دفع

، ویرتب القائلون أن االنتخاب وظیفة ولیس حقًا نتائج أخرى،  الناخبین فیصبح االقتراع مقیدًا

  : )24(منها

أنه یجوز للمشرع أن یضع ضوابط وشروط تقید من ممارسة االنتخاب فیجعله قاصرًا على  - 1
                                                        

). النظم السیاسیة والقانون الدستوري، تحلیل النظام الدستوري المصري ، 2005شیحا، إبراهیم عبد العزیز. ( -  22
  .334، صمنشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر

  .42، صمرجع سابق). محاظرات في الدیموقراطیة، 2012شطناوي، فیصل. ( -  23
  .51، صمرجع سابق). النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2005شیحا، إبراهیم عبد العزیز. ( -  24
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أخرى، وما دام االنتخاب یعد وظیفة مقتضاها اختیار أكفأ المرشحین فئة معینة دون 

لممارسة شؤون السلطة، فإن المشرع یستطیع أن یحدد شروطًا معینة في هیئة الناخبین 

 األمر الذي یؤدي إلى األخذ بنظام االقتراع المقید.

 .ما دام االنتخاب وظیفة فإن مباشرته یكون أمرًا إجباریًا ولیس اختیاریاً  - 2

یجب على الفرد أن یباشر عملیة االنتخاب بقصد تحقیق الصالح العام ال بقصد تحقیق  - 3

 مصالحه الشخصیة أو مصالح ناخبیه. 

  وظیفةاالنتخاب حق و  -4

یذهب هذا االتجاه إلى القول بأن االنتخاب حق ووظیفة، ویفسر هذا الرأي بأن االنتخاب 

س الوقت، إال هذا القول غیر دقیق ألنه ال یمكن حق فردي، ولكنه یعتبره وظیفة واجبة األداء في نف

الجمع بین هاتین الصفتین المتعارضتین في لحظة واحدة بل یتم الجمع بینهما بشكل متتابع: 

فاالنتخاب یعتبر حقًا شخصیًا تحمیه الدعوى القضائیة في البدایة، أي عند قیام الناخب بقید اسمه 

جرد وظیفة تتمثل في االشتراك في تكوین الهیئات العامة في جداول االنتخابات ولكنه یتحول إلى م

  .)25(في الدولة عند ممارسة عملیة التصویت ذاتها

ویتجه الرأي الراجح في الفقه الحدیث إلى أن االنتخاب ال یعتبر حقًا شخصیًا وال وظیفة 

نما هو سلطة قانونیة مقررة للناخب یحدد مضمونها وشروطها القانون، وتعطي  للناخبین لتحقیق وإ

  :)26(المصلحة العامة. ویترتب على هذا التكییف النتائج التالیة

                                                        

). النظم السیاسیة، دارسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات العامة 2001بیسوني، عبد الغني. ( -  25
  .22، صرجع سابقفي الفكر اإلسالمي والفكر األوربي، م

). الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الرابعة، مكتبة دار 2015الخطیب، نعمان أحمد. ( -  26
  .69، صالثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن
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یحق للمشرع أن یعدل من شروط االنتخاب على الوجه الذي یتطلبه الصالح العام ضیقًا أو  - 1

، ولیس للناخبین حق في االحتجاج.   اتساعًا

ه لمخالفة القواعد ال یستطیع الناخب التنازل عن حقه في االنتخاب أو أن یتفق مع غیر  - 2

 المنظمة لممارسة هذا الحق بأي شكل.

لباحث من وجهة نظره أن اوبعد االطالع على اآلراء المختلفة حول الطبیعة القانونیة لالنتخاب یرى 

اإلنتخاب من الناحیة القانونیة هو حق شخصي لكل مواطن ال یجوز أن ینزع منه، وهو إضافة إلى 

ذلك وبطبیعة الحال یجب اعتباره واجبًا اجتماعیا لكل مواطن، وعلیه فكل مواطن له الحق في 

ه من أجل النهوض علیه ومن تلقاء نفسه التعامل معه كواجب علیو ممارسة حقه االنتخابي، 

  بالعملیة الدیموقراطیة والمشاركة السیاسي.  

  النظم المختلفة لالنتخابات -المطلب الثاني

یقصد باألنظمة االنتخابیة األنماط االنتخابیة، وهي تشیر إلى استعمال قواعد فنیة قصد 

لعرض  الترجیح بین المترشحین في االنتخاب. وعادة ما تعرف باألسالیب والطرق المستعملة

  المترشحین على الناخبین وفرز النتائج وتحدیدها.

بها في انتخاب عام إلى  ىم االنتخابي، یحول األصوات المدلوبالمعنى الواسع فإن النظا

مقاعد مخصصة للمرشحین، وعند اختیار نظام انتخابي في دولة معینة یجب األخذ بعین االعتبار 

ائم على الصعید األیدیولوجي، الدیني، العرقي، عدة عوامل: الوضع االجتماعي والسیاسي الق
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اللغوي، نمط الدیمقراطیة (حدیثة، راسخة)التركیز الجغرافي للناخبین للتقسیم الفعال للدوائر 

  .)27(االنتخابیة

ما تجدر اإلشارة إلیه أن اختیار السلطة لنظام انتخابي معین یعكس غرضها السیاسي 

یام برلمان تعددي، تعزیز شرعیة السلطة التشریعیة والسلطة بالدرجة األولى مثًال قد تسعى إلى ق

التنفیذیة، تشجیع قیام حكومة ائتالفیة مستقرة وفعالة، وغیرها من األمور، ویمكن استعراض أهم 

  النظم االنتخابیة في اآلتي: 

  االنتخاب المباشر وغیر المباشر -أوالً 

  نظـام االنتـخاب الـمباشـر -1

رئاسة  -مباشر قیام الناخبین باختیار النواب أو الحكام (البرلمانیقصد بنظام االنتخاب ال

الدولة ) من بین المرشحین مباشرة ودون وساطة وفق األصول واإلجراءات التي یحددها القانون، 

ویعد نظام االنتخاب المباشر نتیجة منطقیة لألخذ بنظریة السیادة الشعبیة، إذ یتیح لغالبیة األفراد 

بأنفسهم فإنه یزید من اهتمام الشعب باألمور العامة و یشعره بمسؤولیته ویرفع انتخاب الحكام 

  .)28(مداركه، لذلك یعد نظام االنتخاب المباشر األقرب إلى الدیموقراطیة

كما یعد نظام االنتخاب المباشر األكثر انسجامًا مع النظم الدیموقراطیة، فهو یضمن 

ألنه یصعب التأثیر على هیئة الناخبین لكثرتهم العددیة,  حریة الناخبین في اختیار حكامهم ونوابهم

مع ذلك یجب أن وللحصول على الفائدة المرجوة من إتباع نظام االنتخاب المباشر أن یكون 

                                                        

). الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات الجزائریة. دیوان المطبوعات الجامعیة، 2002شریط، األمین. ( -  27
  .82، صالجزائر

  .207، ص) الوسیط في النظم السیاسیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر2004البنا، محمود عاطف. ( -  28
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الناخبین على درجة معینة من الوعي والتربیة السیاسیة وأن یكونوا على قدر من الثقافة التي تمكنهم 

  .)29(لطةمن حسن اختیار ممثلیهم في الس

 نظام االنتخاب غیر المباشر -2

االنتخاب غیر المباشر هو االنتخاب الذي یتم على درجتین أو ثالث، یقتصر دور  

الناخب العادي أو كما یدعى أیضًا ناخب الدرجة األولى اختیار الناخب المندوب أو ناخب الدرجة 

مباشر ال الغیر ، بمعنى آخر: في نظام االنتخاب الثانیة الذي بدوره یقوم بانتخاب الحاكم أو النائب

یقوم الناخب باختیار ممثلیه بصورة مباشرة و لكن بواسطة هیئة منتخبة، فاختیار الحاكم أو النائب 

  .)30(یتم عبر درجات ووسائط

ذا كان نظام االنتخاب المباشر هو األقرب إلى الدیموقراطیة  ألن الشعب یتولى  -وإ

مباشر یزداد بعدًا عن الدیموقراطیة بزیادة عدد الغیر فإن نظام االنتخاب  -حكام بنفسهاختیار ال

مباشر)، فدور الشعب یتوقف عند حد اختیار الغیر لتي یقوم علیها (نظام االنتخاب الدرجات ا

  .)31(مندوبین عنه یتولون اختیار حكامه أي ینتهي دور الشعب في الدرجة األولى

الدیموقراطیة المباشرة وللتـقلیل من مساوئ نظام االقتراع  والمتفق علیه أنه لتعذر ممارسة

المباشر فإنه یعهد إلى فئة مختارة ذات كفاءة عالیة ودرایة بالمسائل السیاسیة تحسن تقدیر كفاءة 

  .المترشحین وتدرك جیدًا المسؤولیة المنوطة بها

                                                        

  .39، صمرجع سابق). النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2005شیحا، إبراهیم عبد العزیز. ( -  29
  .61، صرجع سابق) الوسیط في النظم السیاسیة، م2004البنا، محمود عاطف. ( -  30
  .41، صمرجع سابق). النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2005شیحا، إبراهیم عبد العزیز. ( -  31
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وثقافیًا واجتماعیًا وذلك مباشر في الدول المتخلفة سیاسیًا الغیر یصلح نظام االنتخاب 

نتیجة ضعف الوعي السیاسي لدى أغلبیة أفراد الشعب غیر أن الواقع یثبت عدم جدوى االنتخاب 

غیر المباشر فالمجالس النیابیة التي تم انتخابها على درجتین لم تكن دائمًا أكثر كفاءة من تلك 

  التي تم انتخابها بالطریق المباشر أي على درجة واحدة.

  االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة -ثانیاً 

یقوم هذا النوع من أنظمة االنتخاب على أساس الشخص أو األشخاص الذین یراد انتخابهم 

نما  في كل دائرة انتخابیة، و إتباع الدول ألحد النظامین ال یتوقف على مدى مزایا النظام المختار وإ

موقف القوى السیاسیة واالجتماعیة منه, هناك یتوقف على مدى مالئمة المناخ للتطبیق, من حیث 

بعض الدول تأخذ بالنظامین معًا (نظام مختلط) ألنها ترى أن تطبیق أحد النظامین ال یعني 

  االنصراف عن النظام اآلخر.

  نظام االنتخاب الفردي   -1

نظام االنتخاب الفردي هو النظام الذي یتم فیه تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة صغیرة 

نسبیًا ومتساویة على قدر اإلمكان بحیث یكون لكل دائرة انتخابیة نائب واحد ینتخبه سكانها، فال 

. أما إذا كان االنتخاب الفردي ال یتم )32(یصوت الناخب إال لمرشح واحد مهما كان عدد المرشحین

ما على دورین ویكتفي في ال نظام األول إال وفق النظام األغلبیة فإنه یجرى إما على دور واحد وإ

  باألغلبیة البسیطة أو النسبیة بینما یتطلب في النظام الثاني باألغلبیة المطلقة.

                                                        
). أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة (أسلوب ممارسة الحكم في الدول 2008نسیب، محمد ارزقي . ( -  32

  .81، صالمعاصرة).الجزء الثاني، دار الشعاع للنشر والتوزیع، الجزائر
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إن االنتخاب الفردي یسمح لناخبي الدائرة االنتخابیة معرفة المترشحین واختیار األنسب 

واألكفأ منهم. لهذا السبب یتمیز نظام االنتخاب الفردي بالسهولة والبساطة في إجراءاته، كما 

یستطیع الناخب االختیار بكل حریة دون ضغط من األحزاب السیاسیة التي تقوده إلى التصویت 

على األشخاص الذین تریدهم. كما یوفر نظام االنتخاب الفردي لألحزاب الصغیرة فرصة الحصول 

  .)33(على مقاعد نیابیة في بعض الدوائر االنتخابیة

أما ما یعاب على نظام االنتخاب الفردي أنه انتخاب أشخاص ولیس انتخاب أفكار  

وبرامج فنجد المنتخب یتأثر بشعبیة المرشح وشخصیته، نسبه ومستواه الثقافي، كما یركز نظام 

االنتخاب الفردي على القضایا المحلیة ویهمل القضایا الوطنیة الكبرى ذلك ألن المرشحین أثناء 

نتخابیة یعملون جاهدین على أن تكون برامجهم السیاسیة منصبة على الشؤون المحلیة حمالتهم اال

لینالوا رضا المنتخبین وبالمقابل تتقید آفاق الناخبین وتنصرف أذهانهم عن المصالح العامة 

  الوطنیة.

  نظام االنتخاب عن طریق القائمة -2

تخابیة كبیرة وواسعة النطاق, یقتضي نظام االنتخاب بالقائمة تقسیم الدولة إلى دوائر ان 

یعطي لكل دائرة انتخابیة عدد من المقاعد بقدر ما تضم من سكان كما یقوم الناخبون في كل دائرة 

فكل ناخب  –بعدد المناصب التي تحددها القوانین االنتخابیة  - النواب بالتصویت لعدد معین من

                                                        
). الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة،  دار الكتاب الحدیث، 2003بوكرا، إدریس. ( -  33

  .88، صالجزائر
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هذا النظام أیضا بنظام االنتخاب  یقدم قائمة بأسماء المطلوب انتخابهم من المترشحین. یدعى

  .)34(المتعدد األعضاء نظرًا لتعدد المرشحین المطلوب انتخابهم

یطبق نظام االنتخاب بالقائمة في صور عدة ، فقد یؤخذ بصورة القائمة المغلقة أو بنظام 

ب أن القائمة مع التفضیل أو بنظام قوائم مع المزج، فالقوائم المغلقة هي قوائم ال یستطیع الناخ

یعدل فیها شیئا سواء في ترتیب المترشحین أو الزیادة أو حذف أسمائهم، فیختار القائمة المقدمة 

بأكملها. هذا النوع من القوائم یسلب حریة الناخب إذ نجده مقیدًا بالترتیب الذي وضعه الحزب الذي 

   .)35(یفضله

ئم المغلقة إال أن الناخب أما القوائم المغلقة مع التفضیل فتعتبر صورة أخرى لنظام القوا

یمكنه أن یختار قائمة واحدة مع إمكانیة إعادة ترتیب األسماء الواردة بها دون إضافة أو حذف. أما 

نظام القوائم مع المزج فیمكن الناخب أن یقدم قائمة من عنده مكونة بأسماء المرشحین الذین 

  .)36(یختارهم من مجموعة القوائم المقدمة

االنتخاب الفردي، االنتخاب بالقائمة یسمح للناخبین أن یصوتوا على برامج وعلى عكس 

وأفكار و لیس على أشخاص هذا من جهة, من جهة أخرى الحمالت االنتخابیة تكون أكثر 

الشؤون العامة، وكلما اتسعت الدوائر االنتخابیة ازداد اهتمام  موضوعیة إذ یوجه االهتمام إلى

  .)37(امجهم السیاسیة لتغطیة اكبر المناطق و تلبیة مصالحهاواضعي القوائم بتوسیع بر 

                                                        

  .45، صمرجع سابق). النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2005شیحا، إبراهیم عبد العزیز. ( -  34
  .125، صمرجع سابقالجزائریة.  ). الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات2002شریط، األمین. ( -  35
  .مرجع السابقال -  36
  .66، صرجع سابق) الوسیط في النظم السیاسیة، م2004البنا، محمود عاطف. ( -  37
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ویقلل االنتخاب بالقائمة من انتشار ظاهرة الرشوة وهیمنة اإلدارة على العملیة االنتخابیة 

المتفشیة في نظام االنتخاب الفردي نتیجة صغر الدائرة االنتخابیة و إمكانیة التأثیر على ناخبیها، 

  .)38(نتخابیة صعب تدخل اإلدارة وقلت إمكانیة الرشوةفكلما اتسعت الدائرة اال

  نظام األغلبیة ونظام التمثیل النسبي  - ثالثاً 

 نظام األغلبیة -1

یقصد بنظام األغلبیة النظام الذي یفوز فیه المرشح أو المرشحون الذین حصلوا على 

تنتخب الدائرة نائبًا أكثریة األصوات الصحیحة، ویمكن تصور هذا النظام في االنتخاب الفردي، إذ 

، كما یمكن تصوره في االنتخاب عن طریق القائمة فتفوز القائمة التي نالت أغلبیة األصوات  واحدًا

  . )39(بجمیع المقاعد أو اغلبها

أهم ما یمیز نظام األغلبیة هو الوضوح و البساطة ویسمح بقیام أغلبیة متماسكة في 

كومي. تعرض نظام األغلبیة لعدة انتقادات من بینها أن المجالس النیابیة ویؤدي إلى االستقرار الح

نظام األغلبیة یؤدي إلى استبداد البرلمانات وذلك الن أغلبیة المقاعد هي لحزب األغلبیة في 

البرلمان مما یؤدي إلى وجود معارضة ضعیفة هذا ومن جهة أخرى نظام األغلبیة البسیطة یعني 

  رشح الذي حصل على أكبر عدد من األصواتأن تفوز في االنتخاب القائمة أو المت

مجموع األصوات  2/1بالرغم من أن مجموع األصوات التي حصل علیها باقي المرشحین أكبر من 

  . )40(المعبر عنها

                                                        

  .67، صرجع السابقمال -  38
  .111، صرجع سابق). مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، م2000الغالي، كمال . ( -  39
  .94، رجع سابق) الوسیط في النظم السیاسیة، م2004البنا، محمود عاطف. ( -  40
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مما سبق یتضح لنا أن نظام األغلبیة (المطلقة أو النسبیة ) یؤدي إلى إجحاف و ظلم 

  ظام یمثل األقلیة، فظهر نظام التمثیل النسبي.األقلیات السیاسیة لذلك كان ضروري البحث عن ن

  نظام التمثیل النسبي -2

یعرف نظام التمثیل النسبي بأنه النظام الذي توزع فیه المقاعد المخصصة للدائرة  

االنتخابیة حسب النسب التي حصلت علیها كل قائمة وبهذه الطریقة الفوز ال یكون للقائمة التي 

كما هو الحال في نظام األغلبیة المطلقة أو على أكثریة  حصلت على األغلبیة المطلقة فقط

نما یتم توزیـع المقاعد في ظل التمـثیل النسبي  األصوات كما هو الحال في نظام األغلبیة النسبیة وإ

  .)41(على القوائم المختلفة بحسب نسبة األصوات التي حصلت علیها

مثیالً عادًال في البرلمان، فتحصل یسمح نظام التمثیل النسبي بتمثیل األقلیات السیاسیة ت

هذه األقلیات على مقاعد نیابیة تتناسب واألصوات التي حصلت علیها في المعركة االنتخابیة، ومن 

جهة أخرى تـتحفظ هذه األحزاب الصغیرة باستقاللها وبرامجها الذاتیة على عكس نظام األغلبیة 

زاب الصغیرة إلى االندماج في األحزاب الذي یؤدي إلى محاباة حزب األغلبیة فتضطر بعض األح

  .)42(األخرى األقوى منها لكي تحصل على مقاعد في البرلمان

یضمن التمثیل النسبي التمثیل الصادق للشعب بمختلف اتجاهاته ومیوله مما یؤدي إلى 

تكوین هیئة نیابیة تعبر بصورة صادقة عن آراء الشعب ومیوله لذلك یعد نظام التمثیل النسبي 

ام األكثر اتفاقًا مع النظام البرلماني. كما یحول نظام التمثیل النسبي دون االستبداد في النظ

                                                        

  .51، صمرجع سابق). النظم السیاسیة والقانون الدستوري، 2005شیحا، إبراهیم عبد العزیز. ( -  41
رجع ). الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الطبعة الرابعة، م2015الخطیب، نعمان أحمد. ( - 42
  .39، صابقس
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البرلمانات ذلك لوجود أحزاب صغیرة تمكنت من خالل هذا النظام من الحصول على مقاعد، فتعمل 

  .)43(جاهدة لتفرض وجودها وتشكل معارضة قویة في البرلمان

   

                                                        

  .40، صلمرجع السابقا -  43
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  الثانيالمبحث 

  واألقلیات الكوتا ماهیة

الكوتا هي عبارة عن قاعدة تخصیص یتم من خاللها توزیع المناصب، أو الموارد، أو 

المهام السیاسیة استنادًا إلى معادلة محددة. وبشكل عام یتم استخدام نظام الحصص (الكوتا) 

الخاصة باألقلیات في الحاالت التي قد یؤدي فیها عدم استخدام الحصة إلى خلل أو عدم توازن 

  غیر مقصود في مسألة التمثیل.

وبالنسبة لألقلیات، فإن ذلك الخلل في توازن التمثیل قد یكون خطیرًا بتأثیره على استقرار 

النظام في حال عدم إقرار األقلیة المعنیة بشرعیة النظام السیاسي. لذلك یهدف إدخال الحصة في 

توازنًا من خالل تطبیق وسائل تمییز تلك الحاالت إلى تحقیق تمثیل ومشاركة سیاسیة أكثر عدًال و 

  إیجابیة.

الكوتا وأنواعها في المطلب األول، باإلضافة إلى  تعریفوفي هذا المبحث سیتم استعراض 

  األقلیات بشكل عام وأنواع األقلیات في المطلب الثاني.  تعریف

  مفهوم الكوتا وأنواعها  -المطلب األول

أو حصة نسبیة. وقد  ) وتعني نصیباً quota( الالتینيجاءت كلمة كوتا من المصطلح 

إلى العربیة في العصر الحدیث، خصوصًا مع ظهور المذاهب والنظم  الالتینيانتقلت بلفظها 

االشتراكیة الهادفة إلى حمایة االقتصاد الوطني، وكان درج استخدامها في الدول األوروبیة ضمن 
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معینة من سلعة تجاریة أو صناعیة معینة، الخطط والبرامج التي تسمح باستیراد أو تصدیر كمیة 

  . )44(بمعنى تحدید حصة معینة لها في االستیراد أو التصدیر

  الكوتاب المقصود -أوالً 

 Affirmativeیرجع األصل التاریخي لنظام الكوتا إلى مصطلح اإلجراء اإلیجابي (

Action تعویض الجماعات )، حیث أطلق ألول مرة في الوالیات المتحدة األمریكیة على سیاسة

، وقد )45(المحرومة إما من قبل السلطات الحكومیة أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص

كان نتیجة لنشاطات جماعة حركة الحقوق المدنیة التي تدافع عن حقوق األقلیة السوداء وقد أطلقه 

) وتبعه جونسون في برنامجه الذي كان یمثل جزءًا من 1965ألول مرة الرئیس (كیندي في عام 

، فتم تطبیق نظام تخصیص حصص (كوتا) لفئات محددة م1966الحرب على الفقر في بدایة عام 

فیها   وعلى ضوء هذا تلتزم الجهات المحددة والمعنیة بتخصیص نسبة معینة من الطالب المقبول

االستثنائي طالبت به جماعات أخرى مثل الحركة  الذین ینتمون إلى أقلیات إثنیة. هذا اإلجراء

لت الفكرة إلى بلدان أخرى كانت تشعر فیها األقلیات بأنها محرومة من كثیر من قالنسائیة، كما انت

  الحقوق.

وعلیه فإن كلمة الكوتا تعني تحدید الحصة بغرض توزیع المواقع ونسب المشاركة، وهي 

اإلثني، وتهدف إلى إنصاف األقلیات.  -العرقي -عدد الدینيآلیة تستخدم دائمًا لمواجهة قضایا الت

) كوسیلة لزیادة 1982) في التوصیة (1995ولقد اقترحت هذه اآللیة في منهاج عمل بكین (
                                                        

). البرلمانیات في ظل نظام الكوتا النیابیة النسائیة، دراسة حال النائب الفلسطیني، 2017الشیب، هادي. ( -  44
  . 55، صالمركز الدیموقراطي العربي للدراسات االستراتیجیة والسیاسیة واالقتصادیة، برلین، ألمانیا

). تطور مستقبل المشاركة السیاسیة للمرأة السودانیة: الكوتة حاضرًا 2016.(صالح، سهیر وشریف راویة  -  45
  . 22، صومستقبًال، دراسة تحلیلیة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، السودان



27 
 

 

مشاركة المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار بهدف إزالة الغبن والتمییز التاریخي الذي حدث بسبب 

  ي حالت دون المساواة النوعیة في المشاركه السیاسیة وصنع القرار.العوامل االجتماعیة والثقافیة الت

وتعرف الكوتـا أو الحصـص بشـكل عـام على أنها: "تدبـیر یجـري بموجبـه تخصیـص عـدد 

مـن المقاعـد أو الوظائـف في مجموعـة أو هیئـة أو مؤسسـة مـا لفئـة معینـة كاألقلیـات العرقیـة أو 

عتـماد صیغـة توزیـع المقاعـد التمثیلیـة بـن مختلـف المجموعـات. ویتـم اعتـماد المناطقیـة أو یتـم ا

نظـام الكوتـا أو الحصـص عمومـًا كتدبیـر ایجـابي لتصحیـح خلـل في التمثیـل والمسـاواة بیـن مختلـف 

  .)46(الفئـات المجتمعیـة

لح یعنى بتخصیص أما على مستوى التمثیل النیابي، فقد انتشر استخدام الكوتا كمصط

مقاعد في البرلمان النیابي لبعض األقلیات العرقیة أو الدینیة أو لبعض الفئات المجتمعیة المهمشة، 

والتي یصعب الوصول إلى حقها في التمثیل النیابي بالطرق المعتادة، ومثال على ذلك حصص 

ع الفلسطیني، أو الحصة األقلیة الشركسیة والمسیحیة في البرلمان األردني، والمسیحیة في التشری

  . )47(الطائفیة في لبنان

وفي االنتخابات النیابیة والتشریعیة فإن الكوتا هي نظام انتخابي یخصص في قانون 

االنتخابات العامة من أجل ضمان حقوق األقلیات للوصول إلى السلطة السیاسیة، وهو نوع من 

  . )48(ز بین فئات المجتمع المختلفةالتدخل اإلیجابي للتعجیل بالمساواة والتقلیل من التمیی

                                                        

). الكوتا النسائیة في االنتخابات اللبنانیة. برنامج 2015مشروع تقدیم الدعم التقني لمجلس النواب اللبناني. ( -  46
  . 41، صلمتحدة اإلنمائياألمم ا

  .130مرجع سابق، ص). 2011الشرعة، محمد كنوش وغوانمة، نرمین یوسف. ( -  47
  .132المرجع السابق، ص 48
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ویمكن االتفاق على تعریف الكوتا أو الحصة بأنها تحدید حصة محددة بغرض توزیع المواقع 

والمشاركة لفئات ربما تكون محرومة إما لضعفها اجتماعیًا أو اقتصادیًا أو لقلة عددها في المجتمع 

مشاركة في المؤسسات التشریعیة المعني، فتحصل على تمییز إیجابي في شكل حصة أو نسبة 

  والتنفیذیة والمواقع المؤثرة لتعبر عن هذه المجموعة من خالل المشاركة في صنع القرار وتنفیذه.

في  1928وقد ذكر المشرع األردني مصطلح األقلیات ألول مرة في القانون األساسي لسنة 

المادة على: "یتألف ) منه عند الحدیث عن انتخاب مجلس النواب، حیث نصت 25المادة (

المجلس التشریعي من ممثلین منتخبین طبقًا لقانون االنتخاب الذي ینبغي أن یراعى فیه التمثیل 

) من الدستور 33، وأعاد المشرع األردني النص على هذا الحكم في المادة ()49(العادل لألقلیات"

ویتألف مجلس النواب من  ، بالقول: "یتألف مجلس األمة من مجلسي األعیان والنواب،1952لسنة 

  . )50( ممثلین منتخبین طبقًا لقانون االنتخابات الذي ینبغي أن یراعي التمثیل العادل لألقلیات..."

، لتأكید نظام األقلیات، حیث نصت 2016لسنة  )6رقم ( وجاء قانون االنتخابات األردني

المادة الثامنة منه في الفقرة (ب) على: "... إضافة إلى المقاعد النیابیة المنصوص علیها في الفقرة 

ــــادة  یخصص للنساء خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة" ، وهذه )51((أ) من هذه المـــ

) 1-ون نفسه كوتا األقلیات من خالل المادة التاسعة منه في الفقرة (دالكوتا النسائیة، كما أقر القان

على: "على المرشحین عن  المقاعد المخصصة للشركس والشیشان والمسیحیین ان یترشحوا ضمن 

  .)52(قوائم في الدوائر االنتخابیة التي خصص لهم فیها مقاعد"

                                                        

  ).25، المادة (1928القانون األساسي األردني لسنة  -  49
  ).33، المادة (1952األردني لسنة  لدستورا -  50
  )، الفقرة(ب).8، المادة (2016قانون االنتخابات األردني لسنة  -  51
  ).1- )، الفقرة(د9، المادة (2016قانون االنتخابات األردني لسنة  -  52
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  أنواع ونظم الكوتا: -ثانیاً 

عرفة األنواع المختلفة من الكوتا المنتشرة في العدید من بلدان عند الحدیث عن الكوتا یجب م

  :)53(العالم، فهناك نظم متعددة للكوتا، أشهرها

: حیث یتم إدارة الكوتا من ضمن دستور البالد لتخصیص نسبة معینة الكوتا الدستوریة  -

 والفلبین وأوغندا.من المقاعد في السلطة التشریعیة لصالح المرأة، كما هو موجود في نیبال 

: وهي الكوتات التي تتوافر في التشریعات الوطنیة أو األنظمة في قانون الكوتا االنتخابیة -

البالد، وتستخدم هذه الكوتا بصورة واسعة في أمریكا الالتینیة وبلجیكیا وصربیا والبوسنة 

 .، واألردنوالهرسك والسودان

: وهذه األنظمة أو األهداف التي اتلحزب السیاسي للمرشحین لالنتخابداخل االكوتا  -

تضعها األحزاب السیاسیة تشمل نسبة من النساء كمرشحات لالنتخابات وهناك العدید من 

جراءاتها مثل األرجنتین وبولیفیا واإلكوادور  األحزاب السیاسیة التي تبنت أنواع الكوتا وإ

 . ، واألردنوألمانیا والنرویج والسوید

تعیینة، والتي ترتبط باإلرادة السیاسیة (القرار التتمثل في: الكوتا  وهناك أنواع أخرى للكوتا

، التي تتبنى توریة وقانونیة. والكوتا الطوعیةتشریعیة التي تتطلب تغییرات دسالالسیاسي)، والكوتا 

                                                        
). الكوتا النسائیة في النظام االنتخابي األردني من 2011الشرعة، محمد كنوش وغوانمة، نرمین یوسف. ( -  53

  .133، صسابقوجهة نظر المرأة األردنیة، مرجع 
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، والكوتا التنظیمیة التي تتبناها اجراءات تنفیذ  المؤسسات والكیانات السیاسیة تطبیقها طوعیًا

  . )54(والخطط العامة والقطاعیة ضمن تنظیم عملها السیاسات

  األقلیات وأنواعها تعریف -المطلب الثاني

على الرغم من االختالف بشان مدلول كلمة "أقلیة" سواء أكانت عرقیة أو دینیة أو مذهبیـة أو لغویـة 

لتمییزها هو أو ثقافیة، عند التعامل مع مواطني دولة ما، فإن هناك اتفاق على اعتماد عامل محدد 

االختالف العددي بـین هـذه األقلیـة ومجمـوع االنتمـاء العـددي للجماعـة أو الجماعـات األخـرى 

  .)55(المتمـایزة عنهـا

 األقلیات  تعریف -1

بعیـدًا عـن الخـوض في تفاصیل أو جذر االشتقاق اللغوي لمصطلحات األقلیة واألكثریة،  

قلیة، حیث عرفت الموسوعة السیاسیة األقلیات على یمكن استعراض بعض التعریفات لمعنى األ

أنها: "مجموعة من سكان دولة أو إقلیم ما، تخالف األغلبیة في االنتماء العرقي أو اللغوي أو 

  .)56(الدیني، دون أن یعني ذلك بالضرورة موقفًا سیاسیًا وطبقیًا متمیزًا منها"

                                                        

). الكوتا وحقوق اإلنسان: دراسة في الدول العربیة، مركز الدراسات االستراتیجي، 2016عبید، سالم. ( - 54
  .12، صاإلسكندریة، مصر

قلیات وسبل تخفیف التوترات الدینیة واألثنیة في الشرق األوسط، قضایا األ). مسألة 2011سعد، اسكندر. ( -  55
  .23، صللدراسات االستراتیجیة، دمشق، سوریا استراتیجیة، المركز العربي

  .24المرجع السابق، ص -  56
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لیة بأنها: "جماعة من األفراد یتمیزون كما عرفت الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة األق

، وهـم یعـانون نقـصا نـسبیا في القـوة، ومن  عن بقیـة أفـراد المجتمع، عرقیـا أو قومیـًا أو دینیـًا أو لغویـًا

  .)57(ثم یخضعون لبعض أنواع االستعباد واالضطهاد والمعاملة التمیزیة"

"جماعـة لهـا وضـع اجتمـاعي داخـل المجتمـع وتعرف الموسوعة األمریكیة األقلیة على أنها: 

أقـل مـن وضـع الجماعـات  المسیطرة في نفس المجتمع، وتمتلك قدرًا من النفوذ والقوة وتمارس عددا 

ــراد األقلیـات مــن  أقل من الحقوق مقارنة بالجماعة المسیطرة في المجتمع، وغالبـًا مــا یحـرم أف

. وتـرى االتفاقیــة األوربیة لحمایة األقلیات أن )58(ـواطني الدرجــة األولى"االسـتمتاع الكـافي بحقــوق م

مصطلح األقلیة یعني: "جماعة عددها أقل من تعداد بقیة سكان الدولة، ویتمیز أبناؤها عرقیًا أو 

 مجتمع، ویحرصون على استمرار ثقافتهم أو تقالیدهم أو دیانتهم أودینیًا عن بقیة أعضاء اللغویًا أو 

  .)59(لغتهم"

كما تعرف األقلیة على أنها: "جماعة من ناحیة العدد أقل من بقیة سكان الدولـة وهي في 

وضع غیر مهیمن تتوافر ألفرادها وهم من رعایا الدولة خصائص إثنیة أو دینیة أو لغویة ، تختلف 

لى عن خصائص بقیة السكان ویكون بینهم ولو بشكل مستتر شعور بالتضامن سعیا للحفاظ ع

  . )60(ثقافتهم، أو تقالیدهم، أو دینهم أو لغتهم"

                                                        

، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،   4). الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، ط2009وهبان، أحمد. ( - 57
  . 53، صاإلسكندریة، مصر

  .53، صالمرجع السابق- 58
). التعامل مع األقلیات في إطار إدارة التنوع: دراسة مقارنة بین 2015حمد، یاسین وعیسى، عبد الجبار. ( -  59

  .48مرجع سابق، صالعراق والهند، 
، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع،   4). الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، ط2009وهبان، أحمد. ( - 60

  . 9، صاإلسكندریة، مصر
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ومن خالل التعریفات السابقة یمكن وضع تعریف شامل لمصطلح األقلیات على أنها: 

جماعات قومیة أو لغویة أو ثقافیة أو دینیة تنتظــم في بنى وتشكیالت، وتقوم في داخلها وفیما بینها 

لمجتمع المعني، ودرجة اندماجه القومي واالجتماعي، وبین األكثریة عالقات یحددها مستوى تطور ا

وتتحدد العالقات الداخلیة في كل منهما بنمط من العالقات االجتماعیة، واالقتصادیة، والثقافیة 

والسیاسیة السائدة في كل مرحلة من مراحل التطور وهي دائمًا عالقات نبذ وجذب متوازیة تحدد 

ماعي والسیاسي، والعنصر الحاسم في وجود األقلیة هو على نحو حاسم درجة االستقرار االجت

وعیها الذاتي وباختالفها وتمایزها وحرصها على البقاء والمحافظة على هویتها و تطلعها إلى 

  المساواة. 

  أنواع األقلیات  -ثانیاً 

غوي أو  األقلیة هي مجموعة من سكان الدولة تختلف عن األغلبیة في االنتماء الدیني أو الّل

الممیزات صنفت األقلیات هذا األساس وغیرها من الخصائص و  ، وعلى)61(العرقي أو اإلثني

  إلى عدة أنواع، یمكن إجمالها في اآلتي: 

  األقلیة الدینیة : -1

منه  18لقد كفل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حریة المعتقد لألفراد ، وذلك بنص المادة 

ة الفكر والوجدان والدین، ویشمل هذا الحق حریته في والتي جاء فیها: "لكل شخص الحق في حری

. )62(تغییر دینه أو معتقده، وحریته في إظهار دینه أو معتقده بالتعبد، وأمام المأل أو على حده" 

                                                        

). الوحدة الوطنیة ومشكلة األقلیات في إفریقیا، مركز دراسات الوحدة العربیة 2001البغدادي، عبد السالم. ( -  61
  .31، ص، بیروت، لبنان

  ). 18اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة ( -  62
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ومن خالل ذلك تم تعریف األقلیة الدینیة على أنها: "كل جماعة عرقیة یمثل الدین المقوم الرئیسي 

  .)63(من الجماعات العرقیة التي تشاركها ذات المجتمع" لذاتیتها وتمایزها عن غیرها

، لذا فإن األقلیات الدینیة أوالمالحظة  نه من النادر أن توجد دولة في العالم متجانسة دینیًا

تتواجد في شتى أنحاء العالم، فلبنان على سبیل المثال یضم جماعة من المسلمین السنة، وجماعة 

رون المسیحیة وجماعة اـلروم األرثوذكس، وفي مصر نجد من الشیعة والدروز، وجماعة الما

المسلمین و األقباط، وفي العراق نجد السنة والشیعة والمسیحیین و الیهود وفي إیران توجد أغلبیة 

شیعیة و أقلیات سنیة، وأقلیات یهودیة، وأرمینیة، وفي األردن هناك المسلمون والمسیحیون، هذا 

أهمیة سیاسیة داخلیة كانت أو دولیة، إّال إذا ترتب على  بال یكتس التنوع الدیني في مجتمع واحد

وجودها صراع أو تنازع في مجاالت القیم أو الثروة أو السلطة أو ظهرت معاناة نتیجة هیمنة و 

  . )64(ظلم األكثریة

غویة -2   :األقلیة الّل

تتكلم لغة أو  وتعرف على أنها "تلك الجماعة أو الجماعات الفردیة من سكان دولة ما ، والتي

غة ، والتي یجد المرء نفسه یتحدث بها مع  لغات تختلف عن لغات األغلبیة وعادة ما تسمى هذه الّل

غة األصلیة للفرد أو الجماعة خالل مراحل الحیاة  غة األم، أي بمعنى الّل أفراد عائلته منذ الوالدة بالّل

غوي للجماعة"   .)65(المختلفة أو بحكم الواقع الّل

                                                        

  . 32ر، مرجع سابق، صالعرقیة واستقرار العالم المعاص). الصراعات 2009وهبان، أحمد. ( -  63
  .22). تأمالت في مسألة األقلیات، مركز ابن خلدون، القاهرة، مصر، ص2000إبراهیم، سعد الدین. ( -  64
  .19رجع سابق، صم). الوحدة الوطنیة ومشكلة األقلیات في إفریقیا، 2001البغدادي، عبد السالم. ( -  65
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غة ،إما كتابة أو شفاهة أو كلیهما ، ویكون ذلك االستخدام ومهما كان  استخدام هذه الّل

غة أو إعالئها والعنایة بها. ولعل أبرز  سریا أو بصفة علنیة وتهدف هذه الجماعة إلى ترقیة هذه الّل

غویة  في كل من كندا و إسبانیا و سریالنكا ، والهند،  األمثلة  على المجتمعات ذات التعددیة الّل

غة الفرنسیة بینما و  یـران ،والسودان و غیرها، ففي كندا مثال هناك أقلیة تتحدث الّل العراق، وتركیا وإ

األغلبیة تتحدث اللغة اإلنجلیزیة، وفي سریالنكا هناك جماعة تتحدث بلغة التامیل، وجماعة أخرى  

  .)66(جماعة تتحدث لغة السینهال في باقي األقالیم

  :األقلیة العرقیة -3

األقلیة العرقیة على أنها: "مجموعة سكانیة تختلف عن بقیة السكان على أساس تعرف 

صفات بیولوجیة كلون البشرة ، أو لون العینین ، الشعر أو طول القامة ، فهذه الجماعة تشعر بأنها 

تنحدر من أصل أو عرق معین ، ومن ثم فإنها تتمیز بما تمتلكه من خصائص طبیعیة 

  .)67(موروثة"

ه النوعیة من األقلیة العرقیة في العدید من الدول، فالمجتمع األفغاني یتكون من ثمان وتنتشر هذ

جماعات عرقیة ساللیة، هي: جماعة البشتون وتمثل األغلبیة، وجماعة الطاجیك وتمثل كبرى 

األقلیات وینحدر أفرادها من أصول إیرانیة، واألوزبك وینحدرون من أسیا الوسطى وا لقوقاز، 

التي تنحدر من أصل تتري مغولي إضافة إلى النورستاني، والبلوتشي والقرجیز والهزارة 

                                                        

). حمایة األقلیات في ظل النزاعات المسلحة بین الفقه الجنائي اإلسالمي 2010بن أحمد، الطاهر. ( -  66
والقانون الدولي اإلنساني: دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االجتماعیة واالسالمیة، جامعة 

  . 91، صالحاج لخضر، باتنه، الجزائر
  . 35، ص). الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، مرجع سابق2009وهبان، أحمد. ( -  67
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، والتي تتأصل )68(والتركمان .  فمصطلح العرق یقتصر على توصیف الخصائص البیولوجیة طبیعیًا

  .)69(في عرق معین كما هو حال صفات الجنس اآلري بألمانیا، والجنس األصفر وغیرها

  :األقلیة اإلثنیة -4

غة أو الدین ، األقلیة اإل ثنیة هي: "الجماعة التي تشترك في خصائص ثقافیة معینة مثل الّل

وهي تختلف عن الجماعات األخرى التي تقوم على خصائص طبیعیة غیر قابلة للتغییر، وترتبط 

تلك الخصائص ارتباطا جوهریا بالقدرات ، أو الكفاءات الذهنیة أو العقلیة ، وغیرها من القدرات 

  .)70(ي یمكن تحدیدها اجتماعیًا على أساس ثقافيالعضویة الت

) بمعنى شعب أو أمة أو جنس، وفي Ethnoوكلمة إثنیة مشتقة من أصل یوناني (

غات األوروبیة على من هم لیسوا مسیحیین أو یهــود،  العصور الوسطى كان یطلق هذا اللفظ في الّل

تماعیة لیشیر إلى أي جماعة بشریة لكن في العصور الحدیثة أصبح اللفظ یستخدم في العلوم االج

غة والدین، وأي سمات أخرى ممیزة بما في ذلك األصل و  یشترك أفرادها في العادات والتقالید والّل

  . )71(المالمح الفیزیائیة الجسمانیة

  

   

                                                        

    .25، ص). المدخل لدراسة األقلیات، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، مصر1999بحر، سمیرة . ( -  68
 ،). حمایة حقوق األقلیات في القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر2001عالم، وائل. ( -  69
  .54ص
    .26، صرجع سابق). المدخل لدراسة األقلیات، م1999بحر، سمیرة . ( -  70
  .33، ص). تأمالت في مسألة األقلیات، مرجع سابق2000إبراهیم، سعد الدین. ( -  71
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  الثالثالفصل 

  الكوتا النسائیة

بلد في العالم، تعد مشاركة المرأة في السیاسة من أهم مؤشرات التحول الدیموقراطي في أي 

فعزوف المرأة أو عدم مشاركتها السیاسیة أو المشاركة بأي شكل آخر من أشكال المشاركة 

المجتمعیة، یعني حرمان المجتمع ككل من هذه الطاقة الكامنة،  وفي أغلب األحیان ینظر للمجتمع 

  الدیموقراطي المتحضر، ویقاس مدى نمائه وتحضره في مدى مشاركة النساء فیه.

المؤتمرات الدولیة للنهوض بأوضاع المرأة وقضایاها والسعي لتمكین  من عقدت العدید وقد

المرأة وزیادة المساواة بین الجنسین، حیث خرجت هذه المؤتمرات بالعدید من التوصیات من أهمها 

أن المطلوب من جانب الحكومات مراجعة التأثیر المتغیر للنظم االنتخابیة على التمثیل السیاسي 

ا زیادة نسبة مرأة في الهیئات المنتخبة، ال سیما تبني نظام الكوتا النسائیة كآلیة یمكن من خاللهلل

مجالس النیابیة (التمثیلیة)، ومؤداها أن تعطى النساء نوعًا من المساعدة تمثیل المرأة في ال

الحاصل المؤسسیة من خالل تخصیص مقاعد للنساء في المجالس النیابیة، للتعویض عن التمییز 

بین المرأة والرجل، الذي ال یرجع باألساس إلى تباین الرجال والنساء من حیث الصفات النفسیة 

  . )72(والعاطفیة، ولكنه یعود للمجتمع الذي یتولى تحدید األدوار والعالقات االجتماعیة للجنسین

ناول المبحث وفي هذا الفصل سیتم التعرف على ماهیة الكوتا النسائیة في المبحث األول، وسیت

  الثاني الكوتا النسائیة في األردن. 

   
                                                        

). البرلمانیات في ظل نظام الكوتا النیابیة النسائیة، دراسة حال النائب الفلسطیني، 2017الشیب، هادي. ( -  72
  . 41، صسابقرجع م
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  المبحث األول

  ماهیة الكوتا النسائیة

تزاید االهتمام بموضوع مشاركة المرأة في السیاسة في مختلف البلدان، منذ نهایة القرن  

التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، خاصة بعد تنامي الوعي السیاسي وانتشار ثقافة المواطنة، 

قوق والحریات العامة والفردیة، فقد ساهم ذلك كله في إیقاظ الوعي حول ضرورة إنصاف المرأة والح

والمساواة بینها وبین الرجل، ومساعدتها على تخطي الحواجز التي تحول دون ممارسة المرأة 

 حقوقها المدنیة والسیاسیة، وبالتالي لم یعد مقبوًال في عالمنا  المعاصر، اعتبار انخفاض نسبة

  التمثیل النسائي في مختلف برلمانات العالم باألمر الطبیعي.

وفي هذا المبحث سیتم تناول ماهیة الكوتا النسائیة في المجالس التشریعیة (النیابیة) في 

  المطلب األول، وفي المطلب الثاني مبررات اللجوء لنظام الكوتا النسائیة النیابیة.

  الكوتا النسائیة تعریف –المطلب األول 

تم تعریف الكوتا بشكل عام والكوتا النیابیة في الفصل األول من هذه الدراسة، وقد خصص 

  هذا المطلب لتعریف الكوتا النسائیة في المجالس النیابیة والتشریعیة. 

تعرف الكوتا النسائیة النیابیة على أنها: "إحدى أشكال الكوتا النیابیة أو أحد صورها  

تهدف إلى إزالة الفجوة المتمثلة بالالمساواة بین الجنسین في ممارسة األكثر شیوعًا في العالم، و 
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الحیاة السیاسي، باإلضافة إلى تشجیع المرأة على الممارسة السیاسیة ومعالجة إشكالیة تفعیل 

  .)73(ممارسة حقها القانوني في التمثیل النیابي بالتساوي مع الرجل"

نسبة, أو عدد محدد من مقاعد الهیئات المنتخبة كما تعرف الكوتا النسائیة على أنها: "تخصیص 

مثل: البرلمانات والمجالس البلدیة للنساء وذلك لضمان إیصال المرأة إلى مواقع التشریع وصناعة 

القرار. باعتبار الكوتا یمثل أحد الحلول المؤقتة، التي تلجأ إلیها الدول والمجتمعات لتعزیز مشاركة 

  .)74(المرأة في الحیاة العامة

وقد ظهرت فكرة الكوتا النسائیة نتیجة للتراجع الذي أصاب وضع المرأة في الحیاة العامة 

والسیاسیة. وتؤكد الكوتا النسائیة على عملیة توظیف النساء في مواقع سیاسیة وأنهن لسن بشيء 

هامشي في الحیاة السیاسیة، وتقضي "الكوتا النسائیة" بتخصیص عدد محدد من المقاعد في 

التشریعیة للنساء أي في المجالس النیابیة، بحیث ال یجوز أن تقل عدد المقاعد التي  الهیئات

، أي أن هناك حصة نسائیة محددة البد من شغلها من قبل  تشغلها النساء عن النسبة المقررة قانونًا

  .)75(النساء

في اقترح نظام "الكوتا" أو تخصیص حصص للنساء خالل المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، 

، كآلیة یمكن إستخدامها كحل مرحلي لمشكلة ضعف مشاركة النساء في الحیاة 1995بكین عام 

                                                        
). التجارب الدولیة في تمثیل األقلیات والفئات المهمشة، دار هادي للنشر والتوزیع، 2007مجدي، خلیل. ( - 73

  .46، صبیروت، لبنان
). نظام الكوتا: نماذج وتطبیقات حول العالم". نظرة للدراسات النسویة، منشأة دار 2012سعید، خالد خالد. ( -  74

  .33، صصرالمعارف، اإلسكندریة، م
). البرلمانیات في ظل نظام الكوتا النیابیة النسائیة، دراسة حال النائب الفلسطیني، 2017الشیب، هادي. ( -  75

  . 44، صرجع سابقم
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السیاسیة وعزوفهن عن المشاركة في مراكز صنع القرار، وللحد من اإلقصاء وعدم تمثیلهن أو 

ضعف هذا التمثیل كما تهدف أنظمة الكوتا النسائیة باأن یكون للنساء عدد محدد من النسب 

، مهما تكن قائمة المرشحین في البرلمان أو اللجان البرلمانیة أو الحكومیة ویضع نظام المئویة

الكوتا عبئا كبیرا على مشاركة المرأة القرویة، كما أن جوهر هذه الفكرة هو تسلم النساء مواقع 

أو سیاسیة، والتأكید بأن النساء لسن معزوالت عن الحیاة السیاسیة، وان فكرة وجود امرأة واحدة 

  .)76(اثنتین في البرلمان لیس كافیاً 

ویسعى نظام الكوتا إلى تعزیز ثقافة المجتمع بقدرات المرأة من أجل لعب دورها في التمثیل 

مكانیاتها في إنما المجتمع وتطویره من جهة أخرى،  السیاسي من جهة، وتفادي هدر طاقاتها وإ

  . )77(منتخبة (حصة أو نسبة)وذلك من خالل تخصیص مقاعد لها في المجالس النیابیة ال

  مبررات اللجوء إلى الكوتا النسائیة النیابیة -المطلب الثاني

میزة الكوتا أنها وسیلة لضمان مشاركة المرأة السیاسیة في مواقع صنع القرار، ألنه في 

معظم األحیان ال تكون هناك مساواة بین الرجل والمرأة، لذلك فإن نظام الكوتا النسائیة یتیح 

،  خبین الختیار األفضل ضمن شروط تنافس متكافئةة المرأة كما یعطي الفرصة للناكمشار  نسبیًا

                                                        

). الكوتا النسائیة في النظام االنتخابي األردني من 2011الشرعة، محمد كنوش وغوانمة، نرمین یوسف. ( -  76
  .136، صسابق األردنیة، مرجعوجهة نظر المرأة 

). نظام الكوتا وتفعیل المشاركة السیاسیة للمرأة، مركز أمان، المركز العربي للمصادر 2004غالم، فریدة. ( -  77
  .13، صوالمعلومات حول العنف والمرأة، القاهرة، مصر
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وبذلك تسهم في إعادة التنافس االجتماعي وتحقیق مبدأ المساواة في مجتمعات تعاني من هیمنة 

  . )78(المؤسسة األبویة

وهناك مجموعة من المبررات واألسباب التي دعت إلى اللجوء لنظام الكوتا النسائیة في 

  المجالس النیابیة، ومن أهم هذه األسباب والمبررات: 

  مبررات أساسیة  -أوال

، كشفت تجارب بعض الدول العالمیة على أن توسیع فرص  فیما یتعلق بالنساء تحدیدًا

 وقهن في التصویت والترشیح ال یكِف القیود القانونیة على حق المشاركة السیاسیة للمرأة بإسقاط

لوصولهن بأعداد مناسبة إلى الهیئات النیابیة. فعلى الرغم من أن النساء قد بدأن الحصول على 

حقوقهن السیاسیة منذ بدایة هذا القرن، إال أن نسبة تواجد النساء في الهیئات المنتخبة بقیت 

  . )79(منخفضة ال تصل إلى الثلث

ولهذا السبب، ونتیجة لحساب المصالح السیاسیة في دول النظم الحزبیة والتي ال یحظى 

فیها حزب محدد بفرص مؤكدة في الحصول على أغلبیة مربحة من المقاعد وتجاوبًا مع ارتفاع 

اإلسكندنافیة، وبعض دول  –نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة كما هو الحال تحدیدًا في الدول 

ادة من جانب إلى كل ذلك، وتلبیة للمسط غرب أوروبا مثل ألمانیا والمملكة المتحدة باإلضافة و 

                                                        

ضراً ). تطور مستقبل المشاركة السیاسیة للمرأة السودانیة: الكوتة حا2016صالح، سهیر وشریف راویة .( 78
، دراسة تحلیلیة، مركز دراسات المرأة، الخرطوم، السودان   .9، صومستقبًال

المركز العربي للمصادر ). قراءة نسویة لنتائج االنتخابات المحلیة في مرحلتها األولى، 2005كتانة، ریما. ( - 79
  .72، صوالمعلومات حول العنف والمرأة، القاهرة، مصر
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قیادات سیاسیة ذات رؤیة واسعة لمستقبل بالدها، فقد شرعت هذه النظم في تقریر حصة (كوتا) أو 

  .)80( عدد محدد من المقاعد للنساء في المجالس المنتخبة (كوتا نیابیة نسائیة)

ى مراجعة تأثیر لبرنامج عمل بیجین دعا الحكومات إما سبق فإن إعالن إضافة إلى 

االنتخابیة على التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس النیابیة المنتخبة، كما صدرت  أنظمتها

توصیات في ذات االتجاه من االتحاد البرلماني الدولي:"وكذلك األمر اعتبرت لجنة المرأة في األمم 

تشكل الحد األدنى لحصة المرأة في المجالس المنتخبة"، وهذه النصوص  %30المتحدة أن نسبة 

التي تحث على اتباع التدخل اإلیجابي لصالح المرأة بهندف إحداث توازن أمام التمییز السلبي 

القائم ضدها في الكثیر من المجتمعات وخاصة المجتمعات العربیة، وعدم اعتباره نوع من أنواع 

  .)81(لغاؤها بحیث یتبع لفترة معینة حتى تزول أسباب التمییز السلبيالتمییز المطلوب إ

رة إلى أن نظام الكوتا النسائیة یستمد شرعیته من اتفاقیات حقوق اإلنسان وتجدر اإلشا

بوجه عام، واتفاقیة سیداو بشكل خاص، بوصفها أحد التدابیر التي تسعى إلى تحقیق تغییر األنماط 

ئدة في المجتمعات العالمیة والعربیة، باإلضافة إلى كونها تساهم في تحقیق الثقافیةواالجتماعیة السا

  .  )82(المساواة بتجلیاتها العملیة، عالوة على تمثیل المرأة في مراكز اتخاذ القرار

   

                                                        
). البرلمانیات في ظل نظام الكوتا النیابیة النسائیة، دراسة حال النائب الفلسطیني، 2017الشیب، هادي. ( -  80

  . 47، صرجع سابقم
). دور المنظمات الدولیة في تمكین المرأة في البلدان العربیة، المركز العربي للدراسات 2012كوان، فادیا. ( -  81

  .32، صوالنشر، بیروت، لبنان
). دراسة تحلیلیة ألداء البرلمانیات في مجلس النواب الرالبع عشر، مشاركة المرأة 2007الحة، محمد. (مص -  82

  .15، صفي الحیاة السیاسیة، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، المكتب اإلقلیمي للدول العربیة
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  مبررات ثانویة  -ثانیاً 

مطالبة ن هناك مبررات ثانویة أدت إلى الباإلضافة إلى األسباب والمبررات األساسیة فإ

بتخصیص مقاعد للمرأة في المجالس النیابیة، وأغلب هذه المبررات تطرح من قبل أنصار 

تخصیص مقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة والتي تندرج تحت مفهوم العدالة والمساواة للمرأة 

  شاركة السیاسیة وصنع القرار. الم وتمكینها من

ي أي مجتمع یقترب من النصف، إن لم فأولى هذه األسباب، اعتبار العدالة، فعدد النساء ف

یكن أكثر في بعض الحاالت كما في المجتمعات الطاردة لقوى العمالة، أو في الفترات التي تلي 

الحروب، فلیس من العدالة أن یحرم نصف المجتمع من التمثیل في المجالس النیابیة على كافة 

  . )83(مستویاتها

غیر المتوازنة في  المجتمعاتن الجنسین في وثاني هذه األسباب هو تحقیق المساواة بی

نظرة تعود لى خوض الحیاة السیاسیة، وهذه النظرتها الموضوعیة إلى إمكانیات المرأة وقدرتها ع

بالضرورة إلى العادات والتقالید والثقافات السلطویة التي تقر بدونیة المرأة، وفي ظل هذه الثقافات ال 

هن في االنتخابات، حالرجال، مما یؤدي إلى انخفاض فرص نجایمكن للمرأة التنافس بقوة مع 

. أما ثالث هذه األسباب فیتضمن تمثیل المصالح )84(وبالتالي قلة تواجدهن في المجالس الدستوریة

، ودور الذي ینطلق من تصور النظام السیاسي باعتباره ینقسم إلى جماعات ذات مصالح متباینة

یجاد السبل الخاصة بالتوفیق بین ح المجالهیئات النیابیة هو إفسا ال للتعبیر عن هذه المصالح وإ
                                                        

اسة حال النائب الفلسطیني، ). البرلمانیات في ظل نظام الكوتا النیابیة النسائیة، در 2017الشیب، هادي. ( -  83
  . 51، صرجع سابقم

). دراسة تحلیلیة ألداء البرلمانیات في مجلس النواب الرالبع عشر، مشاركة المرأة 2007مصالحة، محمد. ( -  84
  .22، صفي الحیاة السیاسیة، مرجع سابق
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هذه المصالح. وألن للنساء مصالح خاصة تختلف عن مصالح الرجال، فمن الضروري أن یكون 

هناك تمثیل مناسب للنساء داخل الهیئات النیابیة حتى یتمكن من التعبیر عن هذه المصالح 

  . )85(للتوفیق بینها وبین المصالح األخرىوحمایتها، وتعبئة التأیید لهن والسعي 

ویكمن السبب الرابع في صیانة وتعزیز كرامة المرأة، فال یكفي أن تعبر القوانین عن 

نما من الضروري أن یبدو عمل هذه المجالس نتیجة نرغبات النساء وتطلعاته ، أو مصالحهن، وإ

ن ینوب عنها آخرون في التعبیر عن مشاركة المرأة ووجودها داخلها، فال یتفق مع كرامة المرأة أ

. والسبب الخامس )86(رغباتها والسعي إلى تحقیقها، إذ أن ذلك یوحي بأنها ناقصة في المواطنة

لت مئات السنین لن تنال حقوقها ضیكمن في أن المرأة تعتبر أقلیة من الناحیة المعنویة، فلو نا

د بمثابة تعویض للمرأة مما تعانیه من تمییز بالمشاركة السیاسیة، وبهذا السیاق فإن نظام الكوتا یع

فعلي بحقها، وأن الكوتا توفر للنساء إمكانیة الحصول على مقاعد كن سیشغلنها في األساس 

  . )87(بطریقة طبیعیة، وربما بأعداد أكبر لوال وجود العوائق المجتمعیة

مهمة وضروریة، ویرى الباحث من وجهة نظره أن الكوتا النسائیة في العملیة االنتخابیة 

وذلك للوصول بجمیع فئات المجتمع من الذكور واإلناث إلى المشاركة السیاسیة المتساویة، إذ أنه 

ینظر إلى  -المجتمعاتواألردن من هذه  –وفي بعض المجتمعات وخاصة المجتمعات المحافظة 

 صولوعند و لمرأة بأنها غیر قادرة على المشاركة السیاسیة، ولذلك فهي أقلیة من الناحیة المعنویة، ا

  ا. هظر إلى الكوتا النسائیة بأنه ال حاجة لننضج السیاسي، یالمن  مرحلة مرتفعة إلى عمالمجت

                                                        

  .18، صاألولى، مرجع سابق). قراءة نسویة لنتائج االنتخابات المحلیة في مرحلتها 2005كتانة، ریما. ( -  85
  . 19، صالمرجع السابق -  86
). البرلمانیات في ظل نظام الكوتا النیابیة النسائیة، دراسة حال النائب الفلسطیني، 2017الشیب، هادي. ( -  87

  . 52، صرجع سابقم
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  المبحث الثاني

 الكوتا النسائیة في األردن

في األردن للمرأة األردنیة فرصة  2003لسنة  )11أتاح القانون االنتخابي المعدل رقم(

الوصول للبرلمان، وأدت هذه المساعدة المؤسسیة لوصول ست نساء للبرلمان ألول مرة في تاریخ 

 12تم رفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة إلى  2010المجالس النیابیة في األردن، وفي العام 

، وقد وصلت نسبة مشاركة المرأة األردنیة  في المجلس النیابي بناء على هذا التعدیل إلى مقعدًا

مقعدًا  15، خصص 2016مقاعد. وفي انتخابات عام  110مقعدًا من أصل  13، وبواقع 12%

  للمرأة. 

وفي هذا المبحث تم استعراض مشاركة المرأة السیاسیة في األردن في المطلب األول، أما 

  المطلب الثاني فقد تناول نظام الكوتا النسائیة في االنتخابات النیابیة األردنیة. 

  مشاركة المرأة السیاسیة في األردن  -المطلب األول

للحكــم علــى درجــة التقــدم لهــذا المجتمــع إن واقــع المــرأة فــي أي مجتمــع یشــكل معیــارا حقیقیــا 

وارتقائه، ألن درجة تقدم هذا المجتمع هي نفسها درجة تقـدم المـرأة فیـه، كمـا أن تقـدم الرجـل وارتقائـه 

ـــة  ـــاة االجتماعیـ ــي الحیـ ـــة مشــــاركة المــــرأة فــ ــــر درجـ ـــدمها، وتعتب ــرتبط هــــو أیضــــا وبشــــكل وثیــــق بتقـ ــ ی

  .  )88(ون علیها المجتمع من حیث التقدم والتخلفواالقتصادیة والسیاسیة مؤشرا على الحالة التي یك

                                                        
قع والمأمول، دار ). المشاركة السیاسیة للمرأة في دول العالم الثالث بین الوا2013عبد الوهاب، علي سالم. ( - 88

  .11، صالیقین للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر
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لقــد قطعــت المــرأة الیــوم شــوطًا طــویًال وهامــًا فــي نضــالها وكفاحهــا للحصــول علــى حقوقهــا، 

ت بها قد اعترتها مجموعة من التحوالت التاریخیـة، والتـي یمكـن أن  ومن المؤكد أن المراحل التي مرّ

الـت تواجـه الكثیـر مـن التحـدیات التـي تحـد مـن فعالیتهـا تتضح أكثر في حالـة المـرأة العربیـة التـي ماز 

ثبات وجودها في المجتمع األبوي التقلیدي، إذ كثیرا ما یفسر التدني فـي المشـاركة  في تحقیق ذاتها وإ

ـبب منظومـــة القــیم والعــادات والتقالیـــد فــي المجتمــع العربــي، والتـــي تحــّد مــن حریـــة  للمــرأة العربیــة بسـ

ل من   .)89(مشاركتها في النشاط العام في المجتمع الحركة للمرأة وتقّل

وفي األردن، هنـاك قبـول متزایـد واعتـراف رسـمي بأهمیـة المشـاركة السیاسـیة للمـرأة، وتشـكل 

النساء نصف القوة البشریة في المجتمع األردني.  وساهمت المرأة األردنیـة بـدور إیجـابي فـي عملیـة 

قتصـــادیة والسیاســـیة التـــي أحـــدثتها خطـــط التنمیـــة التنمیـــة واســـتفادت مـــن التطـــورات االجتماعیـــة  واال

المتعاقبة وتجدر االشارة هنا إلى أن المشاركة السیاسیة للمرأة األردنیـة ال یمكـن النظـر إلیهـا كقضـیة 

منفصــلة أو منغزلــة عــن قضــایا المجتمــع األردنــي فقضــیة المشــاركة فــي الحیــاة السیاســیة هــي قضــیة 

لیس مرتبطًا فـي المـرأة بقـدر ارتباطـه بـالمجتمع ككـل.  فهنـاك  المجتمع األردني كله.  وأن الموضوع

ضـــعف واضـــح فـــي مؤسســـات المشـــاركة السیاســـیة فـــي األردن بـــدء مـــن االحـــزاب السیاســـیة ومـــرورًا 

بمنظمات المجتمع المدني وانتهاء بالمجالس المنتخبة ومما یؤكد هذا الوضع طرح الحكومة لمشـروع 

ــة التنمیــــة السیاســــیة للنهــــوض بمســــت ــاركة خطــ ــي الــــبالد وتعمیــــق مســــتوى المشــ وى األداء السیاســــي فــ

  السیاسیة للمواطنین بما فیه المرأة كجزء من المجتمع األردني.

                                                        
، ). حقوق المرأة السیاسیة، الؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان2010السعیدي، إسماعیل طه. ( -  89
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بدأ نضال المرأة األردنیة في أوائل الخمسینات للمطالبة بمنح المرأة حقها في االنتخاب وقد 

الیقظة النسائیة التي تأسست عام والترشیح للمجالس البلدیة والنیابة. وقد قادت هذا النضال رابطة 

ا في توعیة المرأة  1954، وكان التحاد المرأة العربیة في األردن الذي تأسس عام  1952 ا هامً دورً

ا فیها منح  ا , حیث رفع العدید من المذكرات إلى مجلس الوزراء واألعیان والنواب، مطالبً سیاسیً

  المرأة حقوقها السیاسیة.

ا بالموافقة على مشروع قانون االنتخاب  1955/  10/ 3وفي  أصدر مجلس الوزراء قرارً

إذ یقضي القانون منح النساء اللواتي أنهین التعلیم االبتدائي على األقل  منقوصاً وقد جاء هذا القرار 

ا بذلك األمیات من الحق ذاته، رغم أن الرجال األمیین كانوا یتمتعون ب ه . حق التصویت، حارمً

إال أن هذا الحق لم  1974ومع أن القانون قد منح المرأة األردنیة حق االنتخاب والترشیح منذ عام 

في االنتخابات التكمیلیة التي جرت في المملكة آنذاك. وكان أول تمثیل  1984یمارس إال في عام 

سیدة توجان ، وفي البرلمان فازت الوهي السیدة لیلى شرف 1993للنساء في مجلس األعیان عام 

، وكان هذا أول نجاح للمرأة في الوصول 1993فیصل عن (الكوتا) الشركسیة والشیشانیة في عام 

  .)90(إلى مجلس النواب

التاریخ الفعلي لمشاركة المرأة في العمل العام, حیث تم تعیین  1978ویمكن اعتبار عام 

شاركة المرأة في هذا المجلس ثالث نساء في المجلس الوطني اإلستشاري عند إنشائه, ثم تكررت م

وزارة  1979فیما بعد، وتم إدخال المرأة في الحكومة األردنیة.إذ شغلت السیدة أنعام المفتي عام 

، ثم السیدة ریما 1984التنمیة االجتماعیة، ثم جاء تعین السیدة لیلى شرف وزیرة لألعالم عام 

ا 1993خلف في منصب وزیر الصناعة والتجارة عام  ا 1995للتخطیط عام  ثم وزیرً ، ثم نائبً

                                                        

  . 33مرجع سابق، ص). حقوق المرأة السیاسیة، 2010السعیدي، إسماعیل طه. ( -  90
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. كما عینت السیدة تمام الغول وزیرة للتنمیة 1999لرئیس الوزراء وزیرة للتخطیط في عام 

  . 2002، ثم رویدا المعایطة بنفس الوزارة عام  2000االجتماعیة عام 

وهي  )،%15حكومة السید فیصل الفایز حظیت المرأة بثالثة مناصب وزاریة وبنسبة (في  هكما وأن

من النساء  األعلى في تاریخ الحكومة األردنیة. كما ضمت اللجنة الملكیة لصیاغة المیثاق عدًدا

  في صیاغته. بارٌز  اللواتي كان لهن دورٌ 

 1989لقد أثبتت نتائج االنتخابات التشریعیة وعلى مدار الدورات التي جرت منذ عام 

مان عبر االقتراع، إذا ما استثنینا وصول ، أن المرأة لم تستطع الوصول إلى البرل2003ولغایة 

  .1993سیدة واحدة (توجان فیصل) عن المقعد الشركسي الشیشاني في الدائرة الثالثة عام 

جاءت التوصیة بتطبیق نظام الكوتا النسائیة في األردن، كواحدة من  2002وفي عام 

من األفكار لصیاغة اإلطار التوصیات التي أقرتها لجنة األردن أوال والمشكلة من أجل وضع عدد 

المناسب لمفهوم شعار"األردن أوال" الذي رفعه الملك عبد اهللا الثاني كمنطلق بناء أردن جدید, 

) لسنة 11وتتویًجا للتوجیهات الملكیة وتوصیات لجنة الكوتا النسائیة صدر قانون االنتخاب رقم (

) لسنة  17تقسیم الدوائر رقم (  المعدل لقانون االنتخاب لمجلس النواب، كما صدر نظام 2003

ا أمام دخول المرأة لمجلس النواب من خالل  2003 ، حیث فتح القانون المعدل الجدید الباب واسعً

  .)91(تخصیص كوتا نسائیة على مستوى المملكة

م وتعدیالته,  2001) لسنة 34وقد تم تطبیق قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (

من المجلس النیابي للمرأة األردنیة في االنتخابیات النیابیة عام  والمتضمن تخصیص ستة مقاعد

فقد تم إصدار ، 2010أما في االنتخابات النیابیة عام  ،2007واالنتخابات النیابیة عام  ,م 2003
                                                        

  .65مرجع سابق، ص). األقلیات في األردن ودورها في الحیاة السیاسیة، 2011صیدور، عادل محمد. ( -  91
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م، والذي أصبح بموجبه عدد مقاعد الكوتا  2010) لسنة 9قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (

 15بتخصیص  2016) لسنة 6، كما جاء القانون رقم (ي مجلس النواب) مقعد ف12النسائیة (

  مقعدًا للمرأة. 

وفیما یتعلق بالمشاركة في المجالس البلدیة والقرویة فقد حصلت المرأة األردنیة على حقها 

ومارست حقها االنتخابي منذ  1982في االنتخاب والترشیح لعضویة المجالس البلدیة والقرویة عام 

سیدة لالنتخابات، فازت واحدة فقط برئاسة بلدیة (بلدیة  19ترشحت  1995. وفي عام ذلك الحین

 23الوهادنة في محافظة عجلون) فیما فازت سبعة أخریات بعضویة المجالس البلدیة، وتم تعین 

  سیدة في عدد من المجالس البلدیة. 

مرشحة، نجح   43ازداد عدد المرشحات في االنتخابات التي سبقها وبلغ 1999وفي عام 

وبعد قانون دمج البلدیات الذي  2003منهن ثماني سیدات بعضویة المجالس البلدیة، أما عام 

ا في كل من المجالس البلدیة على مستوى المملكة.  2000صدر عام  تم تعیین امرأة واحدة عضوً

  40أصلم, خمسة سیدات من  2003وقد بلغ عدد السیدات الفائزات باالنتخابات البلدیة لعام 

ا معینة من النساء مقابل  102عضوا فائًزا من الرجال, وهناك  553مرشحة, مقابل  من  375عضوً

  الرجال في المجالس البلدیة.

كانت السفیرة لوریس  1970واستطاعت المرأة الوصول إلى السلك الدبلوماسي, ففي عام 

تعیینها نائبًا للمندوب الدائم  احالس أول امرأة تترفع إلى منصب سفیر في وزارة الخارجیة حیث تم

للبعثة األردنیة الدائمة لدى األمم المتحدة/ نیویورك كما تم تعیین السیدة منى زریقات هینتغ عام 

  كأول امرأة أردنیة قنصًال فخریًا لألردن لدى مملكة السوید. 1993
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یة في جرى تعیین أول قاض 1995أما عن مشاركة المرأة في السلطة القضائیة, ففي عام 

) قاضیة، من بینهن واحدة تم تعیینها قاضیة في 23كان هناك ( 2003األردن, ومع بلوغ عام 

  المحكمة الجنائیة الدولیة في راوندا.

وال  % 10أما بالنسبة لمشاركة النساء في الهیئات التأسیسیة لألحزاب السیاسیة فقد بلغت 

ألحزاب . كما استطاعت المرأة األردنیة توجد إحصاءات تبین مشاركتهن الفعلیة في عضویة هذه ا

فازت سیدة في انتخابات مجلس الشورى في جبهة  1983أن تحتل مركزا حزبیا متقدما ففي عام 

  .)92(العمل اإلسالمي

  مشاركة المرأة في االنتخابات النیابیة  -المطلب الثاني

 قانون في جاء وقد بها، المتعلقة والتشریعات القوانین إقرار تم فقد االنتخابیة العملیة لتنظیم

 المرأة مشاركة دعم بهدف وذلك  النسائیة، الكوتا تخصیصه 2016 لسنة) 6( رقم الجدید االنتخاب

: أنه على 2016 لسنة) 6( رقم االنتخابات لقانون التفسیري القرار نص حیث النیابیة، المجالس في

 هذا ألحكام وفقاً  المرشحة تعتبر وال قوائم ضمن الترشح للنساء المخصص المقعد عن "المرشحات

  القائمة". في للمرشحین األعلى الحد ضمن من البند

 في الوارد ذكر كلمة عن االستعاضة تمت حیث االنتخاب قانون تعدیل تم 1974 عام في

 على المرأة حصلت وبذلك) أنثى أم كان ذكراً ( وأصبحت االنتخاب قانون من 2 المادة أ من الفقرة

 التكمیلیة البرلمانیة االنتخابات في بنشاط الحق هذا المرأة ومارست. النواب الترشیح لمجلسحق 

 وكان. الرجال على الترشیح فاقتصر االنتخابات لتلك مرشحة أیة تتقدم أنه لم إال م،1984 عام

 الحیاة وتنشیط عشر الحادي النیابي المجلس بانتخاب 1989 عام المسیرة الدیمقراطیة الستئناف
                                                        

). نظام الكوتا النسائیة في االنتخابات األردنیة، هل هو عقبة أم یساعد، مرجع 2010نهار، غازي صالح. ( -  92
  .62سابق، ص
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 ففي. ومرشحة ناخبة حقها ممارسة في مشاركتها وتعظیم المرأة دور في تعزیز أكبر األثر السیاسیة

 ولم مرشحاً  647 بین من امرأة 12 ترشح عشر الحادي النیابي للمجلس 1989 عام انتخابات

 1993 عام انتخابات في نسبیاً  تغیر الوضع أن إال. قبة البرلمان الوصول إلى منهن أي تستطیع

 المقاعد لملء مرشحا 534 بین من نساء 3 تنافست جدًا اذ محدوداً  كان عدد المشاركات أن رغم

 1997 انتخابات وفي. فیصل توجان وهي السیدة واحدة مرشحة فازت حیث الثمانین النیابیة

 عدم ورغم مرشحاً  561 أصل من 17 المرشحات عدد بلغ فقد عشر الثالث النیابي للمجلس

 المشاركة على قدراتها وتعزیز من الخبرة المزید اكتسبت قد أنها البرلمان إال قبة إلى المرأة وصول

 للمقعد التكمیلیة االنتخابات المعایطة في نهى السیدة فازت والسیاسیة، فیما النیابیة الحیاة في

  النواب. اقتراع عن طریق 2001 عام آذار شهر في عشر الثالث النواب مجلس في الشاغر

 بفاعلیة 2003 عام عشر، الرابع النواب مجلس انتخابات في األردنیة المرأة وشاركت

ا  من انتخابیة دائرة) 27( على موزعة مرشحة،) 54( المرشحات عدد بلغ إذ وترشیًحا، كبیرة، انتخابً

 المرأة أن القول یمكن وبذلك المجلس انتخابات في نساء) 6( فازت وقد .انتخابیة ) دائرة45أصل (

 عملیة في الفاعلة المشاركة تحقیق سبیل في الصحیح الطریق على أقدامها وضعت األردنیة قد

 إنصاف الروسان، ناریمان الجمعاني، فلك فهن: عن الكوتا النسائیة الفائزات أما. التنمیة السیاسیة

  .)93(بالتنافس المسیمي حیاة، وفازت السیدة السعود أدب الخوالدة، زكیة الشمایلة،

ترشحت  عشر الخامس النواب مجلس أعضاء الختیار جرت التي 2007 العام انتخابات وفي

  من: كل النسائیة للكوتا المخصصة الستة بالمقاعد وفازت امرأة 199

 . الخوالدة (الطفیلة) سالمة أحمد إنصاف  -

                                                        
النتخابات األردنیة، هل هو عقبة أم یساعد، مرجع ). نظام الكوتا النسائیة في ا2010نهار، غازي صالح. ( -  93

  .63صسابق، 
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 .ك) (الكر  القویدر فارس نواف حمدیة -

. الروسان احمد زهیر ناریمان. محمد العمرو سالمه ثروت. عبدالرزاق قاسم احمد ریم  -

  سلیمان. آمنة

عدد  إجمالي من, مرشحة) 134( م 2011 لعام النیابة االنتخابات في المرشحات عدد وبلغ

انتخابات  ) في%22.5بنسبة( ) مقارنة%17.5( نسبته ما وشكلت), 763( والبالغ المرشحین

 وهي عشر، السادس المجلس مقاعد عدد إجمالي من )%10.8( نسبة النساء ، واحتلت2007

 العام المعدل نصف عن قلیالً  وتزید ،)% 10.1(  العربي العالم في العام المعدل بقلیل نسبة تفوق

  اإلسكندنافیة. والدول رواندا في مثیالتها ربع من أقل إلى وتصل ،)% 18( الدولي

 ).1989مشاركة المرأة األردنیة في انتخابات المجلس الحادي عشر( -1

 األردني،  وكانت السیاسي النظام في الدیمقراطي التحول بدایات م1989 عام انتخاباتمثلت 

 وذلك بسبب, األردن به مر والذي يالسیاس الركود من طویلة فترة بعد نتخاباتالل األولى االنطالقة

 تعتبرربما  لالنتخابات الترشیح في األردنیة للمرأة السیاسیة المشاركة كانت ولهذا, عدیدة ظروف

  . محدودة

 من أي لم تحالف النتیجة ولكن, مرشحاً ) 647( أصل من امرأة) 12( لالنتخابات ترشح

 السیاسي بتعیین النظام دفع والذي األردني النواب مجلس في نیابي بمقعد الفوز في المرشحات

مشاركة  مالحظة ویمكن.  ذلك عن التعویض من كنوع األردني األعیان مجلس في واحدة سیدة

  الجدول التالي:  خالل من م 1989 عام انتخابات في األردنیة المرأة
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  )1جدول (
  )1989مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر (

  النسبة المئویة  عدد األصوات  المقعد  الدائرة  االسم  الرقم

 %5.7  1176  إسالمي  عمان األولى   الخواجا سلمان عائشة  1

 %5.1  1046  إسالمي  عمان الثالثة  الرشدان نجیب نائلة  2

 %1.8  365  إسالمي  عمان الثالثة   البشیر مسعود هیفاء  3

 %12.7  2604  شركسي/شیشاني  عمان الثالثة المفتي سعید جانیت  4

 %6.5  1328  شركسي/شیشاني  عمان الخامسة   قوجاك فیصل توجان  5

 %3.4  702  إسالمي  عمان الخامسة  النهار مثقال جملة  6

 %1.3  262  إسالمي  عمان الخامسة  شریم اهللا جاد العز دام  7

 %17.0  3495  إسالمي  اربد قناة مطلق عیدة  8

 %18.6  3817  مسیحي  اربد  سویدان سعد مفیدة  9

 %14.5  2978  مسیحي  البلقاء فاخوري. سالم هدى  10

 %0.8  155  إسالمي  معان   الشناوي محمد وداد  11

 %12.7  2602  إسالمي  الزرقاء  بشناق حسین نادیا  12

إمرأة في انتخابات مجلس النواب  12من خالل الجدول السابق أنه على الرغم من مشارة یالحظ 

 لم تفز أي منهن، ولم یكن یعمل بعد بالكوتا النسائیة.)، 1989الحادي عشر (

   م 1993 عشر الثاني النواب مجلس انتخابات في األردنیة المرأة مشاركة -2

عن  النظر بغض للناخب واحد صوت على القائم االنتخاب نظام اعتماد تم االنتخابات هذه في

 المرأة مشاركة مالحظة ویمكن ،الناخب فیها یصوت التي االنتخابیة للدائرة المخصصة المقاعد عدد

  : التالي الجدول خالل من هذه االنتخابات في األردنیة
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  )2جدول (
  )1993الثاني عشر (مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب 

  النسبة المئویة  عدد األصوات  الدائرة  االسم  الرقم

 %45.5  1176  عمان الثالثة  توجان فیصل  1

 %40.4  1046  عمان الثالثة  جانیت الملقي  2

 %14.1  365  الزرقاء  نادیا بشناق  3

 عدد بلغ إذ الترشیح ناحیة من متدنیة كانت المرأة األردنیة مشاركة إن یالحظفي هذه االنتخابات 

 تفوز أن ترشحت التي النساء من واحدة وقد استطاعت مرشح) 534( أصل من) 3( المرشحات

 األردن تاریخ في نیابي بمقعد تفوز امرأة أول بذلك لتكون األردني النواب مجلس في بمقعد

  .الثالثة عمان دائرة في الشیشاني المقعد الشركسي عن وذلك فیصل توجان السیدة وهي. السیاسي

   م 1997 عشر الثالث النواب مجلس انتخابات في األردنیة المرأة مشاركة -3

, النقاشات من الكثیر حولها دار التي النیابیة االنتخابات من م 1997 عام انتخابات تعتبر

 معارضتها أعلنت األردنیة والشخصیات المعارضة وقوى األردنیة األحزاب من العدید إن هناك إذ

ا ترشیًحا االنتخابات هذه للمشاركة في , اإلسالمي العمل جبهة حزب أبرزها من كان والتي, وانتخابً

 أساسه على جرت الذي االنتخاب قانون باعتماد األردنیة الحكومة قرار على وذلك احتجاجا

 الصوت قانون وهو, عشر الثاني األردني النواب مجلس أقره إن بعد وذلك,  م 1993عام انتخابات

 االنتخابیة للدائرة المخصصة المقاعد عدد عن النظر بغض واحد صوت یمنح للناخب الذي الواحد

  .فیها الناخب یصوت التي
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  )3جدول (
  )1997مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الثالث عشر (

  النسبة المئویة  عدد األصوات  المقعد  الدائرة  االسم  الرقم

 %32.3  4227  شركسي/شیشاني  عمان الثالثة  فیصل توجان  1

 %17.5  2292  مسیحي  عمان الثالثة  نفاع إملي  2

 %6.8  888  شركسي/شیشاني  عمان الخامسة  فیصل لیلى  3

 %6.6  867  شركسي/شیشاني  عمان الخامسة كلمات هیام  4

 %6.3  824  إسالمي  كنانة وبني الرمثا  عبیدات فاطمة  5

 %5.9  774  إسالمي  االولى عمان  الرازم عائشة  6

 %5.0  656  إسالمي  الرابعة عمان  حسونة فاطمة  7

 %5.0  654  إسالمي  الزرقاء العناني صباح  8

 %3.5  452  مسیحي  الكرك  البیایضة سهام  9

 %2.8  369  مسیحي  البلقاء هدیریس عجایب  10

 %2.3  297  إسالمي  عمان الخامسة  المصري فردوس  11

 %1.9  243  مسیحي  عمان الثالثة  شطارة نورما  12

 %1.8  236 إسالمي  اربد  التل سمیحة  13

 %1.1  142 إسالمي  العقبة  سلطان دعد  14

 %0.5  67 إسالمي  بدو الوسط  الكعابنة وصاف  15

 %0.5  60 إسالمي  عجلون   المومني نوال  16

 %0.3  39 إسالمي  الكرك  المعایطة حفیظة  17
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 الواسعة لهذه االنتخابات احتجاجًا على القانون الذي اعتمدت علیه، إال أن  المقاطعة من الرغمعلى 

 سبقتها التي االنتخابات من أكبر للمجلس جاءت ترشحها خالل من فیها األردنیة المرأة مشاركة

 تفز ولم, مرشح) 561( من أصل مرشحة) 17( م1997 عام المرشحات عدد بلغ إذ, م1993 عام

 . منهن مرشحة أي

  م2003 عشر الرابع النواب مجلس انتخابات في األردنیة المرأة مشاركة -4

جرت  انه إذ, األردنیة للمرأة بالنسبة المقاییس بكل سابقاتها عن مختلفة االنتخابات هذه تعتبر

, وتعدیالته م 2001 لعام)  34(  رقم النواب لمجلس االنتخاب قانون بموجب االنتخابات هذه

 الكوتا قانون( م 2003 لعام)  11(  رقم االنتخاب لقانون المعدل القانون بموجب تم تعدیله والذي

 یستطیع ال بحیث فقط للنساء النواب مجلس في مقاعد ستة تخصیص تم فیه والذي ) النسائیة

 على الرجال مع الحر للتنافس مهیئة الفرصة بقاء مع, الستة هذه المقاعد منافستها على الرجال

  :، كما یلي2003 انتخاباتب المرأة مشاركة مالحظة ویمكن ,األخرى المقاعد

  )4جدول (
  )2003مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر (

  النسبة المئویة  عدد األصوات  المقعد  الدائرة  االسم  الرقم

 %56.2  7133  إسالمي  األولى الدائرة/الزرقاء محافظة  المسیمي حیاة. د  1

 %8.3  1048  إسالمي  الثانیة الدائرة/ مادبا محافظة  الجمعاني فلك. د  2

 %13.3  1684  إسالمي  الخامسة الدائرة/إربد محافظة  الروسان ناریمان  3

 %2.9  365  إسالمي  الثانیة الدائرة/الطفیلة محافظة الخوالدة إنصاف  4

 %10.5  1336  إسالمي  األولى الدائرة/الكرك محافظة  الشمایلة زكیة  5

 %8.9  1132  إسالمي  األولى الدائرة/الطفیلة محافظة  السعود أدب  6
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 خالل المقاعد من األولى, النواب مجلس بمقعد للفوز فرصتین األردنیة المرأة هذا القانون منح لقد

 على المقاعد للتنافس أمامها مفتوحاً  المجال إبقاء خالل من والثانیة, للنساء الستة المخصصة

 خالل من النساء من النواب مجلس عضوي في الفائزات احتساب ویتم, لمجلس النواب األخرى

 التي األصوات عدد نسبة أساس على للنساء المخصصة اإلضافیة الفائزات بالمقاعد أسماء تحدید

 فیها، وبالمقارنة ترشحت التي االنتخابیة الدائرة في المقترعین أصوات من مجموع مرشحة كل نالتها

 في جمیع النسب أعلى على حصلن اللواتي المرشحات المقاعد بهذه فائزةتعتبر  النسب هذه بین

 كونها أو) شیشانیة أو شركسیة أو مسیحیة أو مسلمة( الفائزة كون النظر إلى دون االنتخابیة الدوائر

 للمراة الحقیقیة الفرصة بمثابة كان الذي القانون هذا صدور وبعد. المغلقة االنتخابیة البدو دوائر من

)  54(  ترشحت وقد, لالنتخابات بالترشح األردنیة المراة بدأت, النواب لوصول لمجلسل األردنیة

م 1993, م1989 انتخابات في المرشحات تصله لم كبیر عدد وهو, مرشح) 765( من أصل امرأة

مجلس  إلى الوصول ضمانة بسبب جاء المرشحات من الكبیر العدد هذا أن إلى یعزىو , م 1997

 .النسائیة الكوتا قانون خالل من األردني النواب

  م 2007 عشر الخامس النواب مجلس انتخابات في األردنیة المرأة مشاركة -5

وفازت ,  إمرأة) 199( ترشحت,  م 2007 عام عشر الخامس النواب مجلس انتخابات في

النسائیة  الكوتا خالل من وستة, الحر التنافس خالل من واحدة, نساء سبع, النواب مجلس بعضویة

  االنتخاب. قانون تضمنها التي
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  )5جدول (
  )2007مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر (

  ترتیب المرشحة حسب الكوتا النسائیة  المحافظة  االسم  الرقم

  التنافس الحر  مادبا  الجمعاني فلك. د  1

  األول  الطفیلة  الخوالدة إنصاف  2

  الثاني  الكرك  حمدیة نواف القویدر  3

  الثالث  الزرقاء ریم أحمد قاسم  4

  الرابع  الكرك  الشمایلة زكیة  5

  الخامس  اربد   الروسان ناریمان  6

  السادس  البلقاء  آمنة سلیمان  7

ویالحظ في هذه االىنتخابات العدد غیر المسبوق من المترشحات لعضویة مجلس النواب من النساء 

منهن على  6الكوتا لستة مقاعد للمرأة، وقد فازت سبع نساء، )، وذلك بسبب ضمان 199والبالغ (

  نظام الكوتا، وواحدة بالتنافس الحر.

   م 2011 انتخابات مجلس النواب السادس عشر في األردنیة المرأة مشاركة -6

 االنتخاب قانون بموجب, م2010 عام عشر الخامس النواب مجلس انتخابات جرت وقد

/  19 تاریخ)  5032(  رقم الرسمیة الجریدة في والمنشور, م2010 لسنة) 9(  رقم لمجلس النواب

  .م 2010 /5

  .2011/  11/ 9 تاریخ في عشر الثالث النواب لمجلس البرلمانیة االنتخابات جرت وهكذا
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  : م 2010 لسنة) 9(  رقم النواب لمجلس االنتخاب قانون

  الحق:  بهذا للمرأة سماحه ومدى, االنتخاب قانون في االنتخاب حق: أوالً 

 حق األردنیة المرأة م 2010 لسنة) 9(  رقم النواب االنتخاب لمجلس قانون منح لقد

 أو ذكر ، شخص كل أنه على األردني تعریف القانون من )2(  رقم المادة في ورد االنتخاب حیث

 الناخب تعریف تم وكذلك.  األردنیة الجنسیة قانون أحكام بمقتضى األردنیة یحمل الجنسیة أنثى،

 أیًضا وتم.القانون هذا أحكام وفق النواب مجلس أعضاء انتخاب في الحق أردني له كل أنه على

 أردني كل أنه على المرشح تعریف وتم.  االنتخابي حقه یمارس ناخب أنه كل على المقترع تعریف

  النیابیة. ترشیحه لالنتخابات طلب قبول تم

 یتعلق فیما اآلخر عن أحد یمیز ولم, والمرأة الرجل بین یساوي القانون أن نرى وهكذا

  . والنائب,  والمرشح ,والمقترع, والناخب, بتعریفه لألردني

  ونصت االنتخاب شروط وبینت مفصل بشكل االنتخاب حق القانون من) 3( رقم المادة بینت وقد

  یلي: ما على

 األول الشهر من األول الیوم في عمره من شمسیة سنة عشرة ثماني أكمل أردني لكل  .أ

 الجداول حدأ في مسجالً  كان إذا النواب مجلس أعضاء انتخاب في سنة الحق كل من

 النهائیة.  االنتخابیة

 والمخابرات المسلحة القوات في العاملین للعسكریین االنتخاب حق استعمال یوقف  .ب

 . الفعلیة الخدمة في وجودهم طیلة الدرك وقوات المدني والدفاع العامة واألمن العام

  : االنتخاب حق ممارسة من یحرم  .ج

ا كان من - 1 ا اعتباره یستعد ولم باإلفالس علیه محكومً   . قانونیً

ا كان من 2-   . عنه الحجر یرفع ولم آخر سبب ألي أو لذاته علیه محجورً
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ا كان من 3-  عفو یشمله ولم, سیاسیة غیر بجریمة واحدة سنة على تزید لمدة بالسجن علیه محكومً

  . اعتباره له یرد لم و عامأ

ا كان من 4-   . معتوًها أو  مجنونً

 الرجل والمرأة بین یمیز لم م 2010 لسنة) 9( رقم النواب لمجلس االنتخاب قانون أن نالحظ وهكذا

  . النواب مجلس انتخابات في االنتخاب بحق یتعلق فیما

ا  الحق بهذا للمرأة سماحه ومدى, االنتخاب قانون في الترشیح وشروط حق:  ثانیً

الترشح  حق األردنیة المرأة م 2010 لسنة) 9( رقم النواب لمجلس االنتخاب قانون منح لقد

أردني  كل أنه على المرشح تعریف القانون من) 2( رقم المادة في ورد حیث النواب مجلس لعضویة

 مجلس لعضویة الترشح حق) 8( رقم المادة بینت النیابیة، وقد لالنتخابات ترشیحه قبول طلب تم

 یلي: ما على ونصت النواب مجلس الترشیح لعضویة شروط وبینت مفصل بشكل النواب

 -: یلي ما النواب مجلس لعضویة الترشیح بطلب المتقدم في یشترط

 . األقل على سنوات عشر منذ أردنیا یكون أن -أ

 . أجنبیة حمایة أو بجنسیة یدعي ال أن - ب

 . النهائیة الناخبین جداول احد في ال◌ً  مسج یكون أن -ج

 . الترشیح مدة نهایة عند عمره من شمسیة سنة ثالثین أتم قد یكون أن - د

ا یكون ال أن - ه ا اعتباره یستعد ولم باإلفالس علیه محكومً  . قانونیً

ا یكون ال أن -و  . عنه الحجر یرفع ولم علیه محجورً

ا یكون ال أن - ز عفو  یشمله ولم سیاسیة، غیر بجریمة واحدة سنة على تزید لمدة بالسجن محكومً
 .عام
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استئجار  عقود غیر من عقد بسبب الحكومیة الدوائر إحدى لدى مادیة منفعة له تكون ال أن -ح
ا كان من على ذلك ینطبق وال واألمالك األراضي عشرة  من أكثر أعضاؤها شركة في مساهمً
 .أشخاص

 . معتوها أو مجنونا یكون ال أن -ط

 . خاص بقانون تعین التي الدرجة في الملك أقارب من یكون ال أن -ي

  . أردني غیر سیاسي تنظیم أو حزب أو سیاسیة هیئة ألي منتمیا یكون ال أن -ك

النواب  مجلس لعضویة الترشح أدناه المذكورین من ألي یجوز ال أنه على) 9(  رقم المادة ونصت
 قبولها: وتم للترشیح المحدد الموعد قبل استقالته قدم إال إذا

 . العامة الرسمیة والهیئات والمؤسسات الحكومیة والدوائر الوزارات موظفو -أ

 . والدولیة واإلقلیمیة العربیة الهیئات موظفو - ب

 . األمانة وموظفو الكبرى عمان أمانة مجلس وأعضاء عمان أمین -ج

 . البلدیات وموظفو وأعضاؤها البلدیة المجالس رؤساء - د

 الرجل بین یمیز لم م 2010 لسنة) 9(  رقم النواب لمجلس االنتخاب قانون أن نالحظ وهكذا
  .النواب مجلس لعضویة الترشح بحق یتعلق والمرأة فیما

ا   للمرأة مخصصة مقاعد بوجود سماحها ومدى, االنتخابیة الدوائر تقسیم:  ثالًث

 هذا منح النسائیة): فقد الكوتا( النواب مجلس في للمرأة المخصصة اإلضافیة المقاعد

 السماح للرجال دون النواب مجلس في لها مخصصة إضافیة مقاعد األردنیة المرأة القانون

من ) 50( المادة نصت حیث, األخرى المقاعد على بالتنافس لها السماح مع علیها بمنافستها

 واحد نیابي مقعد ویخصص فیها فرعیة ودوائر انتخابیة دوائر إلى المملكة تقسم أنه على القانون

 االنتخابیة الدوائر نظام من) 3(  المادة ونصتة. الغای لهذه یصدر نظام بموجب فرعیة لكل دائرة



61 
 

 

 ویخصص فیها فرعیة ودوائر انتخابیة دوائر إلى المملكة تقسم أنه على م 2010 لسنة) 26(  رقم

  . فرعیة دائرة لكل واحد نیابي مقعد

 أنه على م 2010 لسنة) 26(  رقم االنتخابیة الدوائر نظام من) 4(  المادة ونصت

 هذا من) 3( المادة في المبینة الفرعیة للدوائر المخصصة النیابیة المقاعد عدد مجموع إلى یضاف

 للدوائر الفرعیة الدوائر مختلف في المرشحات من إلشغالها تخصص مقعدا اثناعشر النظام

 قانون من)  42(  المادة من) ب( الفقرة ألحكام وفقا المقاعد بهذه الفائزات المملكة في االنتخابیة

 المقاعد على التنافس المرشحات للنساء أیًضا تسمح الكوتا وهذه. النافذ النواب لمجلس االنتخاب

 الكوتا خارج بالتنافس للمرأة یسمح أنه بمعنى مفتوحة كوتا وهي األدنى الحد كوتا أنها أي. األخرى

  الكوتا. من ذلك یحسب أن ودون أیًضا

 یخصص النظام هذا أن, االنتخابي النظام في االنتخابیة الدوائر تقسیم من نالحظ وهكذا

 لها السماح مع, النواب مجلس في األردنیة للمرأة مقعًدا عشر أثنا تخصیص فیها یتم, كوتا نسائیة

 في األردنیة المرأة مشاركة مالحظة مفتوحة. ویمكن كوتا أنها أي. األخرى المقاعد بالتنافس على

  اآلتي:  الجدول خالل من عشر السادس األردني النواب مجلس انتخاب

  )6جدول (
  )2011مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب السادس عشر (

  النسبة المئویة  المقعدالدائرة االنتخابیة  المحافظة  االسم  الرقم
 بالتنافسفازت   شركسي/شیشاني  العاصمة  بدران محمد مضر ریم  1
 %25.9  الثالثة  اربد  الروسان زهیر احمد ناریمان  2
 %23.13  الخامسة  معان  الرواضیة سلیمان احمد أسماء  3
 %19.78  الثالثة  البلقاء رمان أبو عبدالحمید محمد هدى  4
 %19.09  األولى  الكرك  المراحلة سالم سلیمان خلود  5
 %15.57  األولى  الزرقاء  العطي محمود محمد ردینة  6
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  النسبة المئویة  المقعدالدائرة االنتخابیة  المحافظة  االسم  الرقم
 %14.18  الرابعة  جرش  مصطفى بني یعقوب سعید وفاء  7
 %11.07  جرش  الطفیلة الرفوع مطوع یوسف أمل  8
 %10.70  الثانیة  عجلون  الربضي الیاس توفیق سلمى  9
 %10.25  األولى  العاصمة علبة أبو أحمد محمود عبله  10
 %9.89  األولى  المفرق  علیمات عقیل محمد سامیة  11
 %9.15  بدو الشمال  بدو الشمال  الفروخي عید سالم میسر  12

ویالحظ من خالل الجدول السابق اتساع مشاركة المرأة في المجلس النیابي، باإلضافة إلى أن 
  محافظة جرش مثلت وألول مرة من قبل إمرأة في هذا المجلس. 

   م 2013 انتخابات مجلس النواب السابع عشر في األردنیة المرأة مشاركة -7

 االنتخاب قانون وفق 23/1/2013 في عشر السابع النواب لمجلس النیابیة االنتخابات أجریت
 إلى 120 من النیابیة المقاعد عدد في ارتفاعاً  المجلس شهد هذا حیث, 2012 لسنة النواب لمجلس
 الحق للناخب وأصبح مقعدا،) 27(عددها الوطنیة للقوائم مقاعد خصصت كما مقعدا، 150

 خصص وقد ،)العامة االنتخابیة للدائرة وأخر المحلیة االنتخابیة للدائرة صوت( بصوتین باإلدالء
 حیث البرلمان، قبة إلى سیدة) 18( وصول المجلس شهد هذا وقد مقعدا، 15 النسائیة للكوتا

 من أخرى وسیدة الكوتا، عن بعیدا المحلیة االنتخابیة دوائرهن خالل من الفوز سیدتان استطاعت
 العادیة، غیر دورته في المجلس السرور هایل سعد المهندس معالي وترأس. الوطنیة القائمة خالل
  األولى. العادیة دورته في الطراونة عاطف المهندس معالي لیلیه

  ) إمرأة من الوصول إلى البرلمان في المجلس النیابي السابع عشر، وهن: 18وقد تمكنت (

 مریم محمد اللوزي. - 1
 وفاء سعید بني مصطفى.  - 2
 نعایم سالمة العجارمة. - 3
 فاطمة ضیف اهللا.  - 4
 آمنة سلیمان الغراغیر.  - 5
 حمدیة نواف القویدر. - 6
 فاتن عطا اهللا الخلیفات.  - 7
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 ردینة محمد العطي. - 8
 ریم عقلة أبو دلبوح.  - 9
 انصاف أحمد الخوالدة. -10
 فلك سلیمان الجمعاني.  -11
 نجاح محمد العزة. -12
 خلود عبید اهللا الخطاطبة. -13
 تمام محمد عبد القادر. -14
 ر سالم السردیة.میس -15
 هند حاكم الفایز. -16
 شاهة سالم أبو شوشة. -17
 رلى أحمد الحروب. -18
   م 2016 انتخابات مجلس النواب الثامن عشر في األردنیة المرأة مشاركة -8

 االنتخابات في بالتنافس، عشر الثامن النواب مجلس قبة إلى الوصول من نساء 5 تمكنت

 ما النساء تشكل الرقم وبهذا .سیدة 19 المجلس في الكلي السیدات عدد لیصبح الثالثاء، جرت التي

 في المسجل على العدد تفوق كما عضوا، 130 من المكون المجلس أعضاء من %15 نسبته

 على وسیدتین للكوتا، سیدة 15 على توزعت سیدة، 18 فوز شهد الذي عشر السابع النواب مجلس

  .الوطنیة القوائم عن وسیدة التنافس،

  :باالنتخابات الفائزات السیدات وتالیا

  تنافس -  جرش - العتوم هدى - 1
  تنافس عجلون - المومني صفاء - 2
  تنافس - الكرك -  الشعار صباح - 3
  تنافس -  الكرك - الشعار رندة - 4
  تنافس - البلقاء - فزورة ابو فضیة - 5
  البلقاء -  العبادي الشبلي هیا - 6
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  الكرك - الضمور منال - 7
  العقبة - هلیل ابو عودة علیا - 8
  الطفیلة - الخوالدة انصاف - 9
  جرش - مصطفى بني وفاء -10
  عجلون - الجواد عبد منتهى -11
  معان - النوافلة ابتسام -12
  الجنوب بدو - شوشة أبو شاهه -13
  الزرقاء - مسیمي حیاة -14
  المفرق - أبودلبوح عقلة ریم -15
  عمان - طهبوب دیما -16
  مادبا -  الحیصة مرام -17
  الشمال بدو - زبید سالم محمود زینب -18
 إربد -حجازي انتصار -19
 بدو الوسط - الكعابنةرسمیة علي  -20

  

  

ویالحظ أن هناك سیدتان من جرش، أحدهما فازت بالتنافس وهي السیدة هدى العتوم، واألخرى 
  فازت عن الكوتا النسائیة، وهي السیدة وفاء بني مصطفى. 
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  الرابعالفصل 

  قانون االنتخابات األردني ودستوریة كوتا األقلیات

انتخابات نیابیة أو حكومیة على وضع القوانین والتشریعات تعمل الدول التي تقر بإجراء 

المختلفة التي تهدف من خاللها إلى ضبط العملیة االنتخابیة ومراقبتها، والحد من عملیات التزویر 

عطاء المواطنین في الدولة الحق في الترشح لالنتخابات أو المشاركة فیها من خالل  فیها، وإ

ن قد عملت على حمایة النظام االنتخابي فیها ووضعت حقوقًا التصویت للمرشحین، وبذلك تكو 

وواجبات، یتم االلتزام والتقید بها في العملیة االنتخابیة، وفي هذا الفصل سیتم تحلیل وتفسیر بنود 

في المبحث األول، والتعرف على  2016) لسنة 6ومواد قانون االنتخابات لمجلس النواب رقم (

) لسنة 6ت المنصوص علیها في قانون االنتخابات لمجلس النواب رقم (مدى دستوریة كوتا األقلیا

  ، في المبحث الثاني.2016
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  المبحث األول

  قانون االنتخابات األردني

التي  العامة المجردة تعرف القوانین على أنها عبارة عن "مجموعة من األسس والقواعد

ه ال یمكن للمجتمع العیش بنجاح إذا كان أفراده ال  جتمع وتعمل على تنظیمه، حیث إنّ تحكم المُ

راعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي  یخضعون لقوانین تحكمهم، ویفعلون ما یروق لهم دون مُ

ناسب في ح ال مخالفة تلك یضع القواِعد التي تحدد حقوق األفراد وواجباتهم، ویضع الجزاء المُ

  القواِعد واألسس، ویُطبّق الجزاء من قبل الُحكومة. 

  في األردنالتطور التاریخي لقوانین االنتخابات  -المطلب األول

واكبت تطورات الدساتیر األردنیة قوانیُن انتخاب جاءت منسجمة مع ما شهدته هذه    

) بموجب القانون 1928حزیران  17( ؛ فقد صدر أول قانون انتخاب بتاریختعدیالتالدساتیر من 

النتخاب أعضاء المجلس التشریعي، والذي نص على تشكیل مجلس تنفیذي  1928األساسي لعام 

من ستة أشخاص إلدارة شؤون البالد، وتأّسس مجلس تشریعي من ممثلین منتخبین، ومن أعضاء 

، بحیث یترأس المجلس  المجلس التنفیذي. وبذلك فإن القانون دمج السلطتین التنفیذیة والتشریعیة معًا

  التشریعي، رئیس مجلس النظار آنذاك ( رئیس الوزراء).

أي بشكل  –درجتین  وحّدد القانون عدد أعضاء المجلس بستة عشر عضوًا ینتخبون على

ویمثلون ثالث دوائر انتخابیة هي: لواء الكرك  -غیر مباشر من خالل انتخابات أولیة وثانویة

ولواء عجلون باإلضافة إلى عضوین عن بدو الشمال وبدو الجنوب، وراعى  ومعان، ولواء البلقاء،

القانون أیضًا تمثیل المسیحیین والشراكسة، فقد خصص لدائرة البلقاء ستة أعضاء بینهم اثنان من 
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ك ومعان ثالثة الشراكسة وواحد مسیحي، ولدائرة عجلون أربعة أعضاء احدهم مسیحي، ولدائرة الكر 

، وبذلك فإن األردن ومنذ بدایة تأسیسه قد أخذ بنظام الكوتا بشكل عام، مسیحيأعضاء احدهم 

  .2003على الرغم من عدم أخذه بالكوتا النسائیة إال في وقت الحق، وتحدیدًا في سنة 

على إقرار  1929صالحیات المجلس التشریعي األول الذي انتخب عام اقتصرت وقد 

التنفیذي، دون أن یكون له الحق في اقتراح القوانین، أما مشاریع القوانین التي یقدمها المجلس 

الصالحیات الرقابیة على السیاسة الحكومیة، فقد جرد المجلس منها، إذ لم یكن له الحق في توجیه 

وقد ازداد وعي األردنیین بضرورة   طلب مناقشة أو طرح الثقة بالحكومة. سؤال أو استجواب، أو

المجلس التشریعي الثاني، حیث طالب أعضاء المجلس بفصل  الفصل بین السلطات عند انتخاب

  السلطة التشریعیة عن التنفیذیة.

تم تعدیل قانون  - في عهد المجلس التشریعي الرابع  -1942حزیران  18وبتاریخ 

االنتخاب حیث قسمت اإلمارة بموجب التعدیل الجدید إلى أربع دوائر انتخابیة بدًال من ثالث دوائر 

مقاعد)، دائرة معان (مقعد  3مقاعد)، دائرة الكرك ( 4مقاعد)، دائرة عجلون ( 6البلقاء (هي : دائرة 

واحد) باإلضافة إلى عضوین لبدو الشمال والجنوب، حیث تم فصل دائرة معان عن دائرة الكرك، 

  وضم قصبة جرش، ومنطقة انتخاب عمان إلى دائرة البلقاء .

  وهي:  فقًا لهذا القانون وتعدیالته،وقد انتخبت المجالس التشریعیة الخمسة و 

  ).9/2/1931-2/4/1929المجلس التشریعي األول ( -

  ).10/6/1934-10/6/1931المجلس التشریعي الثاني ( -

  ) .16/10/1937- 16/10/1934المجلس التشریعي الثالث ( -

  ) .16/10/1942- 1/11/1937المجلس التشریعي الرابع ( -
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  ) .20/10/1947-1/11/1942الخامس(المجلس التشریعي  -

، 1947) لعام 9وضع أول قانون انتخاب بموجبه وهو القانون رقم ( 1947وبعد وضع دستور 

  ) منه على حق كل أردني أتمّ الثامنة عشرة من عمره في االنتخاب.3حیث نصت المادة (

أعضاء مجلس كما قسمت المملكة بموجب هذا القانون إلى تسع دوائر انتخابیة، وحدد عدد 

، كما یلي:   النواب بعشرین نائبَا

  نواب، اثنان منهم شركس، وواحد مسیحي). 5قضاء عمان مع قصبتي جرش ومادبا (   

  قضاء السلط (نائبان أحدهما مسیحي). -

  قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا ( نائب واحد ). -

  قضاء اربد مع قصبة عجلون (ثالثة نواب احدهم مسیحي). -

  استثناء قصبة عجلون ( نائب واحد ).قضاء عجلون ب -

  قضاء جرش باستثناء قصبة جرش (نائب واحد). -

  قضاء الكرك (ثالثة نواب أحدهم مسیحي). -

  قضاء الطفیلة (نائب واحد). -

  لواء معان (نائب واحد). -

  وباإلضافة إلى ذلك تم تخصیص نائبین لبدو الشمال وبدو الجنوب.

  انتخاب مجالس النواب التالیة: 1947لعام ) 9وقد تم بموجب قانون االنتخاب رقم (
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) وفي عهد هذا المجلس تم تعدیل 1/1/1950-20/10/1947مجلس النواب االول ( -

 40) حیث تم رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 1949الدستور وقانون االنتخاب (عام 

، واألعیان إلى    .20عضوًا

یعتبر أول مجلس نیابي في )، والذي 3/5/1951-20/4/1950مجلس النواب الثاني ( -

عضوًا لكل  20تاریخ المملكة األردنیة الهاشمیة یمثل الضفتین الشرقیة والغربیة، بواقع 

  ضفة، حیث أضیفت إلى الدوائر االنتخابیة سبع دوائر للضفة الغربیة.

)، وفي عهد هذا المجلس صدر 22/6/1954- 1/9/1951مجلس النواب الثالث ( -

، ویمثل نقلة ممیزة على صعید 1952الدستور األردني عام  ، والذي یعد األكثر تقدمًا

  التشریع في المنطقة.

)، صدر قرار مجلس 26/6/1956-17/10/1954في عهد مجلس النواب الرابع ( -

الوزراء بالموافقة على مشروع قانون انتخاب أعطى المرأة المتعلمة حق االنتخاب للمرة 

  ).1955تشرین األول 2األولى (بتاریخ 

)، تم تعدیل قانون 21/10/1961- 21/10/1956عهد مجلس النواب الخامس (في  -

  .25واألعیان 50االنتخاب، حیث أصبح عدد النواب 

) 24تم وضع قانون االنتخاب األول وهو القانون المؤقت رقم ( 1952وبموجب دستور 

ومنع ) منه، 3سنة، حسب نص المادة ( 20سنة إلى  18، حیث رفع سن الناخب من 1960لعام 

) "یمنع حق االنتخاب عن الضباط 5القانون العسكریین من االنتخاب كما ورد في نص المادة (

) 26وصف الضباط والجنود العاملین في الجیش وقوى األمن والحرس الوطني". كما نصت المادة (

.   من القانون على أن ینتخب النواب على درجة واحدة ویكون التصویت سریًا
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  ئر االنتخابیة والمقاعد النیابیة فقد نصت المادة على تقسیمها كما یلي:أما بالنسبة للدوا

  نواب اثنان شركس وشیشان واثنان مسیحیان). 8قضاء عمان مع قصبتي جرش ومادبا ( -

  نواب أحدهم مسیحي). 3قضاء السلط ( -

  قضاء مادبا باستثناء قصبة مادبا ( نائبان مسلم ومسیحي). -

  نواب أحدهم مسیحي). 6ثناء عشائر بني حسن (قضاء اربد مع قصبة عجلون باست -

  قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون ( نائب واحد). -

قضاء جرش بما في ذلك عشائر بني حسن في قضائي المفرق والزرقاء باستثناء قصبة  -

  جرش( نائب واحد).

  نواب أحدهم مسیحي). 4قضاء الكرك (  -

  قضاء الطفیلة (نائب واحد). -

  ثنان).لواء معان ( نائبان ا -

  نواب واحد عن كل من بدو الشمال والوسط والجنوب). 3البدو( -

  نواب منهم اثنان مسیحیان). 5قضاء القدس مع اریحا ( -

  منهم اثنان مسیحیان). 4قضاء بیت لحم ( -

  نواب). 5قضاء الخلیل ( -

  نواب). 6قضاء نابلس ( -

  نواب). 3قضاء جنین ( -

  نواب). 3قضاء طولكرم ( -

  أحدهم مسیحي). نواب 4( -قضاء رام اهللا  -
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النیابیة للمرة األولى،   تم منح المرأة حق الترشیح واالنتخاب للمجالس 1974وفي عام   

  .1974لسنة  8بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم 

  انتخاب مجالس النواب التالیة: 1960) لعام 24وقد تم بموجب قانون االنتخاب رقم (

)، وقد تم في عهد هذا المجلس 17/10/1962-22/10/1961مجلس النواب السادس ( -

بدًال من  30واألعیان  50بدًال من  60  تعدیل قانون االنتخاب، حیث أصبح عدد النواب 

25.  

  ).21/4/1963-27/11/1962مجلس النواب السابع ( -

  ).23/12/1966-8/7/1963مجلس النواب الثامن ( -

  ).18/4/1971- 18/4/1967مجلس النواب التاسع ( -

  ).30/7/1988-16/1/1984مجلس النواب العاشر( -

أعلن المغفور له الملك الحسین بن طالل فك االرتباط القانوني  31/7/1988وبتاریخ   

  واإلداري مع الضفة الغربیة، وترتب على ذلك إنهاء تمثیل الضفة الغربیة في مجلس النواب.

) لسنة 22رقم ( وضع قانون انتخاب آخر وهو القانون 1952كما تم بموجب دستور

) منه على 3إذ نصت المادة ( سنة، 19، حیث خفض هذا القانون سن االنتخاب إلى 1986

سنة شمسیة من عمره الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب".  19أن:" لكل أردني أكمل 

وأبقى القانون على إیقاف حق االنتخاب عن العسكریین طیلة وجودهم في الخدمة الفعلیة. 

) على ان یكون االقتراع على انتخاب النواب عامًا وسریًا وعلى درجة 32دة (ونصت الما

  واحدة.
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) على تصویت األمي حیث"یحق 46د) من المادة (-وقد خصص القانون الفقرتین (ج  

للناخب إذا كان أمیا أن یكلف رئیس الهیئة أو أحد أعضائها بكتابة اسم المرشح الذي یرید 

ر على سریة االقتراع على أن یتلو رئیس الهیئة االسم علیه بعد انتخابه بصوت منخفض ال یؤث

  كتابته ویسلمه الورقة لیضعها في الصندوق".

تبنى مبدأ  1986) معدل لقانون االنتخاب لسنة 15صدر قانون مؤقت رقم ( 1993عام   وفي

بغض الصوت الواحد بحیث یكون بمقتضاه للناخب مرشح واحد یصوت له في الدائرة االنتخابیة 

النظر عن المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، بدًال من القانون السابق الذي كان یتیح للناخب أن 

نص   )3ینتخب عددًا من المرشحین مساویًا لعدد النواب المخصصین لدائرته حیث ألغت المادة (

  واستعیض عنه بالنص التالي: 1986) لسنة 22) من القانون رقم (52المادة (

ت ورقة االقتراع على أكثر من اسم من أسماء المرشحین یعتمد االسم األول فقط إذا اشتمل -أ

  وتحذف بقیة األسماء.

إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة االقتراع غیر واضح ولكنها تشتمل على قرائن تكفي  - ب

  للداللة علیه وتمنع من االلتباس فیعتبر االسم على أنه لذلك المرشح.

والمعدل لقانون االنتخاب لسنة  1997) لسنة 24كما صدر قانون االنتخاب المؤقت رقم (

، وأجري بموجبه تعدیل على الجدول الملحق بالقانون األصلي والخاص بتقسیم الدوائر 1986

) فأناط صالحیة تمدید االقتراع إلى رئیس اللجنة 39االنتخابیة، كما تضمن تعدیالً على المادة (

إذ نصت المادة على:"یبدأ االقتراع في الیوم المحدد لالنتخابات النیابیة العامة والفرعیة من  المركزیة

الساعة السابعة من صباح ذلك الیوم وینتهي في الساعة السابعة من مساء الیوم نفسه ولرئیس 

اك ضرورة اللجنة المركزیة تمدید هذه المدة حتى الساعة التاسعة من ذلك المساء، إذا تبین له أن هن
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) والتي تتعلق بتصویت األمي حیث نصت المادة " على 46لذلك". إضافة إلى تعدیل المادة (

الناخب ان یكتب اسم المرشح الذي یرغب في انتخابه على ورقة االقتراع التي تسلمها من رئیس 

رئیس هیئة االقتراع ویعود لصندوق االقتراع لیضعها فیه، ویحق للناخب إذا كان أمیا أن یكلف 

الهیئة بكتابة اسم المرشح الذي یرید انتخابه على أن یتلو رئیس الهیئة االسم علیه بعد كتابته 

  ویسلمه الورقة لیضعها في الصندوق".  بمسمع من هیئة االقتراع

  انتخاب مجالس النواب التالیة:وتعدیالته،  1986) لعام 22وقد تم بموجب قانون االنتخاب رقم (

)، وجرت انتخابات هذا المجلس 4/8/1993-8/11/1989ي عشر(مجلس النواب الحاد -

) لسنة 22والذي یقرأ مع القانون رقم ( 1989) لسنة 23وفقا لقانون االنتخاب رقم (

 1950. حیث ألغیت مقاعد الضفة الغربیة، وهي أول انتخابات نیابیة منذ عام 1986

دائرة  20ا المجلس إلى تقتصر على الضفة الشرقیة. وقد تم تقسیم األردن في عهد هذ

  .40، واألعیان 80انتخابیة، وأصبح عدد مقاعد مجلس النواب 

)، وقد جرت االنتخابات لهذا 1/9/1997- 23/11/1993مجلس النواب الثاني عشر( -

، وترشحت لهذا المجلس ثالث 1993المجلس بموجب قانون الصوت الواحد الصادر عام 

ع األصوات التي اقترعت للمقاعد التي من مجمو  %4.3نساء، وحصلن على ما نسبته 

  ترشحن لها، ونجحت السیدة توجان فیصل على مقعد الشركس في الدائرة الثالثة.

)، وقد تم انتخاب سیدة هي 16/6/2001-29/11/1997مجلس النواب الثالث عشر( -

نهى المعایطة من قبل المجلس نفسه في االنتخابات التكمیلیة للمقعد الشاغر في المجلس 

حیث لم تجر  2001وذلك في آذار عام  النائب لطفي عبداهللا البرغوثي بب وفاةبس

  انتخابات عامة لملء هذا المقعد.
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، والذي 2001) لعام 34تم وضع مشروع قانون االنتخاب المؤقت رقم ( 2001وفي عام 

) منه على أن یكون االقتراع 21سنة، كما نصت المادة ( 18سنة إلى  19خفض سن الناخب من 

.   عامًا وسریًا ومباشرًا

وقد حدد القانون اإلجراءات الكفیلة بالحفاظ على سریة اقتراع األمي، حیث أفرد المادة 

  ) لتحدید كیفیة اقتراع األمي، وتكون على الشكل التالي:36(

"یطلب رئیس لجنة االقتراع والفرز من الناخب األمي أن یسمي أسم المرشح الذي یرغب 

همسًا ال یسمعه أحد سوى رئیس لجنة االقتراع والفرز وعضویها، ثم یقوم بانتخابه بشكل سري، 

رئیس لجنة االقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي یرید األمي انتخابه على ورقة، ویعرضها على 

عضوي لجنة االقتراع والفرز ثم یسلمها للناخب ویطلب إلیه طي ورقة االقتراع ووضعها في 

  الصندوق".

القانون بتحسین مشاركة القضاء في اإلشراف على العملیة االنتخابیة، وتكلیف  وكذلك قام

دوائر األحوال المدنیة بإعداد الجداول االنتخابیة، واستخدام البطاقة الشخصیة التي تحمل اسم 

  الدائرة االنتخابیة للمواطن بمثابة بطاقة انتخاب.

) 11بالقانون المعدل رقم ( 2001 ) لعام34وقد تم تعدیل قانون االنتخاب المؤقت رقم (

)، 110)، وعدد النواب إلى (45، حیث تمت زیادة عدد الدوائر االنتخابیة إلى (2003لعام 

) مقاعد للمرة األولى في تاریخ الحیاة النیابیة األردنیة للمرأة، مع االحتفاظ بحقها في 6وتخصیص (

  التنافس على باقي مقاعد الدوائر االنتخابیة كافة.
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وتعدیالته انتخاب مجالس النواب  2001) لعام 34د تم بموجب قانون االنتخاب رقم (وق  

  :التالیة

  ).2007- 2003مجلس النواب الرابع عشر( -

  ).2009-2007مجلس النواب الخامس عشر( -

) لسنة 9تم وضع قانون انتخاب جدید وهو القانون المؤقت رقم ( 2010وفي العام 

سنة، كما تم فیه تعزیز مفهوم صوت واحد  18من أكمل  ، حیث أعطى حق االنتخاب لكل2010

لدائرة واحدة لمقعد واحد، من خالل تقسیم الدوائر االنتخابیة إلى دوائر فرعیة، وتخصیص مقعد لكل 

)، كما تم إضافة أربعة مقاعد 108) إلى (45دائرة فرعیة. وقد ارتفع بذلك عدد الدوائر الفرعیة الـ (

) مقعدًا 12ة والزرقاء واربد، وتم اعتماد عدد الناخبین، یضاف إلیها (جدیدة في محافظات العاصم

كمقاعد" حد أدنى "مخصصة للنساء، وبذلك رفع القانون الجدید عدد أعضاء مجلس النواب إلى 

. وأفسح المجال للمدنیین العاملین في القوات المسلحة لممارسة حقهم االنتخابي.120(   ) عضوًا

"وبخالف ذلك یلغى تصویته، وعلى عقوبة الحبس ونص أیضًا على تصویت اال مي"همسًا

لمدة ال تقل عن سنة، وغرامة ال تقل عن مئتي دینار وال تزید عن خمسمئة لمن ادعى األمیة وهو 

غیر أمي، وقد تم اعتماد سجل خاص للناخبین األمیین یذكر فیه اسم الناخب ورقمه الوطني 

ءات صارمة لمنع نقل األصوات التي تفتقر إلى المعاییر وتوقیعه أو بصمته. واتخذت الحكومة إجرا

المحددة في قانون االنتخاب. إذ أن عملیة النقل هذه ارتبطت في وعي األردنیین بعملیة شراء 

األصوات أو الدعم غیر المعلن لبعض المرشحین، وبالفعل فقد تم قبول اعتراض الناخبین على 

  وقد تم إعادة هؤالء إلى دوائرهم األصلیة.ألف ناخب بعد عرض جداول الناخبین.  165
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وتمت الموافقة ألول مرة على مالحظة ومتابعة االنتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني   

ات دولیة )، وأیضًا تمت الموافقة على استقبال أي جهة ( المركز الوطني لحقوق اإلنساناألردنی

قانون انتخاب جدید وهو القانون المؤقت تم وضع  2012وفي العام . ترید مالحظة االنتخابات

مقعدا للكوتا  15مقعدا خصص منها  150وبموجبه ارتفع عدد مقاعد مجلس النواب  2012لسنة 

مقعدا للدوائر االنتخابیة المحلیة في مختلف  108مقعدا للقائمة الوطنیة اضافة الى  27النسائیة و

  ) .ة المغلقة وصوت لمرشح الدائرةمحافظات المملكة، ومنح كل ناخب صوتین (صوت للقائم

من أبرز المالحظات على القانون كانت طریقة احتساب أصوات القائمة الوطنیة، 

واعتمدت الهیئة المستقلة لالشراف على االنتخابات طریقة الباقي األكبر وفق حصة هیر) وتعتمد 

إلى نسبة مئویة  هذه الطریقة على تحویل عدد االصوات الصحیحة التي حصلت علیها كل قائمة

من مجموع عدد االصوات الصحیحة التي حصلت علیها كافة القوائم، ثم یتم ضرب النسبة المئویة 

) لیتم احتساب عدد المقاعد لكل 27التي حصلت علیها كل قائمة بعدد المقاعد المخصصة للقوائم (

  قائمة.

، 2016) لسنة 6رقم ( قانون االنتخابجدید وهو  انتخابتم وضع قانون  2016وفي سنة 

  والذي على أساسه تم اجراء انتخابات المجلس الثامن عشر

قانون انتخاب عام  11وحتى الیوم،  1921وهكذا شهد األردن منذ تأسیس اإلمارة في العام       

أساسیة جرى علیها عدد من التعدیالت التي اقتضتها التطورات السیاسیة واالجتماعیة التي شهدتها 

  المملكة .
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  . 2016مواد ونصوص قانون االنتخابات األردني لعام تحلیل  -المطلب الثاني

) 6صدرت االرادة الملكیة السامیة بالمصادقة على قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم (

) 5386، وتم نشره في عدد الجریدة الرسمیة رقم (13/3/2016وذلك یوم األحد  2016لسنة 

) مادة منفردة، ولم یخصص فصول معینة لهذه 67من (، وقد تكون 15/3/2015بتاریخ 

  :)94(المواد

) لتحدید تسمیة القانون وتاریخ العمل به، باإلضافة إلى تعریف 2) و(1جاءت المادة (

) من القانون من یحق لهم االنتخاب والسن 3المصطلحات الواردة فیه، كما وضحت الماة (

یصدر الملك امره باجراء االنتخابات لمجلس النواب بعد ان ) 7-4القانوني لهم، وبینت المواد (

عداد  بمقتضى احكام الدستور، تحدید التاریخ الفعلي لالقتراع واالستثناءات من هذا التاریخ، وإ

جداول أولیة بأسماء من یحق لهم االنتخاب بناًء على مكان اقامة الناخب في قیود الدائرة وذلك 

قتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه . وكذلك حسب الدوائر االنتخابیة المحددة بم

قرارها   .االعتراض على سجالت الناخبین وآلیة اعتمادها وإ

اذا كان في المحافظة أكثر من دائرة وقد أشارت المادة الثالثة من هذا القانون إلى أنه 

انتخابیة أو أكثر من  للمسیحیین في دائرة  انتخابیة وتم تخصیص مقعد للشركس والشیشان او مقعد 

دوائر تلك المحافظة، فیحق ألي ناخب شركسي أو شیشاني أو مسیحي إذا كان مقیمًا في دائرة 

اسمه في الجدول األولي الخاص  انتخابیة ال یوجد فیها ذلك المقعد، الطلب خطیاً من الدائرة تسجیل

ذا لم یكن في المحافظة نه إوأ ا،بأي دائرة انتخابیة مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسه

لها مقعد للشركس   التي یقیم فیها الشركسي أو الشیشاني او المسیحي دائرة انتخابیة مخصص
                                                        

  .2016لعام  6قانون االنتخابات األردني رقم  -  94
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في الجدول األولي  ، فله الطلب خطیًا من الدائرة تسجیل اسمه والشیشان أو مقعد للمسیحیین

  الخاص بأي دائرة انتخابیة في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.

وبهذا فإن هذه المادة أشارت ضمنًا إلى كوتا األقلیات والذي هو موضوع الدراسة الحالیة، 

  وضمنت هذه األقلیات بالشركس والشیشان والمسیحیین. 

أما المادة الثامنة من هذا القانون فقد وضحت التقسیمات المعتمدة للدوائر االنتخابیة في 

، باإلضافة إلى(115( المملكة، وعدد المقاعد المخصصة لها وبواقع ) مقعدًا مخصصة 15) مقعدًا

  ) آلیة الترشح لملء المقاعد النیابیة وفقًا لطریقة القائمة النسبیة. 9للنساء، وبینت المادة (

) الشروط الواجب توافرها فیمن یترشح لعضویة مجلس النواب،  19- 10وأوضحت المواد (

ات الترشح في الدوائر االنتخابیة المختلفة، وآلیة والتاریخ المحدد لبدء الترشح، وطریقة تقدیم طلب

عمل الهیئة المستقلة لالنتخابات في تسجیل طلبات الترشح وقبولها أو رفضها، وحق المرشیحین 

  في الطعن بقراراتها، وكذلك حق المرشحین في سحب ترشحهم.

 15ي ومن هذه المواد یالحظ أن القانون قد بین أن عدد المقاعد المخصصة للنساء ه

إمرأة على األقل في مجلس النواب، وبذلك یكن هذا العدد  15مقعًد، وبذلك ضمن مشاركة 

المخصص للنساء في المجلس أكبر عدد في تاریخ الىمجالس النیابیة، مع اإلبقاء على الفرصة 

  متاحة أمام المرأة للفوز بالتنافس الحر. 

خابیة للمرشحین، ووضعت االنت الدعایات) فقد عالجت موضوع 24- 20أما المواد (

مجموعة من الضوابط التي تنظمها، وطریقة القیام بها وتاریخ البدء واالنتهاء، وكذلك األشخاص 

الذین یحظر علیهم المشاركة في الدعایة االنتخابیة، وشروط هذه الدعایة والقواعد التي تستند إلیها 
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، والمحافظة على الوحدة الوطنیة وأمن في أحكام الدستور واحترام حریة الرأي والفكر لدى اآلخرین

  الوطن واستقراره وعدم التمییز بین المواطنین.

وهذه المواد نظمت العملیة االنتخابیة من ناحیة الدعایات االنتخابیة للمرشحین بوضع 

الضوابط والمحددات المختلفة التي تضمن مسألة التنافس الحر والشریف وأن یكون لكل المرشحین 

  في إجارء وعمل الدعایة االنتخابیة.نفس الفرصة 

) تشكیل اللجان االنتخابیة وارتباطها بالهیئة المستقلة لالنتخابات، كما 25وتناولت المادة (

) آلیة تحدید الهئیة المستلقة لالنتخابات مراكز االقتراع والفرز في كل دائرة 26تناولت المادة (

ور االنتهاء من عملیة الفرز، ووضحت المادة انتخابیة واإلعالن عن نتائج صنادیق االقتراع ف

)27 .   ) شكل االنتخاب في كونه عامًا سریًا ومباشرًا

وتشیر هذه المادة إلى أحد صالحیات الهیئة المستقلة لالنتخابات والتي أفرزتها الحاجة 

  تحدید مركاز االقتراع والفرز وآلیة إعالن النتائج. لعملها، من خالل 

) األمور المتعلقة بعملیة االقتراع من حیث مكان إدالء الناخب 36-28كما تناولت المواد (

التدابیر واإلجراءات التي تتخذها الهیئة المستقلة لالنتخابات الالزمة لضمان ممارسة وبصوته، 

العاملین في العملیة االنتخابیة حقهم في االقتراع وفق تعلیمات تنفیذیة تصدرها لهذه الغایة. 

ید إجراءات تعیین رؤساء لجان االقتراع والفرز، وزمن االقتراع المحدد في الساعة باإلضافة إلى تحد

السابعة من صباح الیوم المحدد لذلك وینتهي في الساعة السابعة من مساء الیوم ذاته، ویجوز 

بقرار من المجلس أو من یفوضه تمدید مدة االقتراع في أي دائرة انتخابیة لمدة ال تزید على 

  تبین وجود ضرورة لذلك. ساعتین إذا
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) اآللیة التي یمارس فیها الناخب حقه في االنتخاب، وطریقة 39-37واستعرضت المواد (

سریة االنتخاب المنصوص   انتخاب من یدعي األمیة أو عدم القدرة على الكتابة بما یتوافق مع 

ــادة ( ــــ اإلجراءات التي تمكن األشخاص ) من الدستور، وتحدید التعلیمات التنفیذیة 67علیها في المـ

  المعوقین من ممارسة حقهم في االنتخاب .

) فقد بینت الكیفیة التي تتولى بها لجنة االقتراع والفرز الفصل في 40أما المادة (

) المعلومات 41االعتراضات التي یقدمها مفوضو القوائم أو المرشحون أو مندوبوهم، وبینت المادة (

) آلیة فتح وفرز صنادیق 42اضر صنادیق االقتراع، وأوضحت المادة (التي یجب أن تتضمنها مح

  ) الحاالت التي تعتبر فیها ورقة االقتراع باطلة .43االقتراع. وتناولت المادة (

) فقد بینت آلیة الفصل في االعتراضات التي یقدمها مفوضو القوائم أو 54-44أما المواد (

عملیة فرز األصوات، وتحدید الفائزین باألصوات وفقًا المرشحون او مندوبوهم في أثناء إجراء 

للمحددات التي أقرها القانون، وكیفیة تولي لجنة االنتخاب عملیة جمع األصوات التي حصلت 

علیها كل قائمة وكل مرشح، وتنظیم محضر من خمس نسخ بالنتائج وتدقیقها، وتوضیح جمیع 

یة التي توصلت إلیها وفقا ألحكام الفقرتین (أ) و(ب) االجراءات التي اتخذتها اللجنة والنتائج األول

ــادة وترفعه الى الرئیس لعرضه على المجلس. ــــ   من هذه المـ

) الجرائم المتعلقة بالعملیة االنتخابیة والتي یعاقب علیها القانون، 64-55وبینت المواد (

جان المعنیین، في حالة وشكل هذه العقوبات، والتي تقع على كل من الناخب والمرشح وأعضاء الل

) فقد بینت عملیة إلغاء القانون 65ثبوت ارتكاب الجرم المحدد في هذه المواد، أما المادة رقم (

، واستبداله بالقانون الجدید على ان تبقى التعلیمات التنفیذیة الصادرة بموجبه 2012القدیم لعام 

) أن 66القانون، وأوضحت المادة ( ساریة المفعول إلى ان یستبدل غیرها بها وفقًا الحكام هذا
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مجلس الوزراء یصدر األنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون. أما المجلس فیصدر التعلیمات 

التنفیذیة وأي تعلیمات أخرى الزمة لتنفیذ احكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه، وبینت 

  نفیذ أحكام هذا القانون.رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بت أن  )67المادة (

حددت كل ما یعتبر جریمة  2016) من قانون االنتخابات لعام 64-55وبهذا فإن المواد (

مكتملة األركان في العملیة االنتخابیة والعقوبات المناسبة لهذه الجرائم والواقعة على كل من 

  الناخبین والمرشحین وأعضاء اللجان. 
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  المبحث الثاني

  قلیاتدستوریة كوتا األ

 1928نصت الدساتیر األردنیة على تعزیز المشاركة الشعبیة منذ القانون األساسي لعام 

) لجمیع األردنیین 1928فقد كفل القانون األساسي  ( .1946، مرورًا بدستور 1952وحتى دستور 

) منه على أن" لجمیع األردنیین الحریة في 11حریة التعبیر عن الرأي، حیث نصت المادة (

اإلعراب عن آرائهم ونشرها، وأن یعقدوا االجتماعات معا وأن یؤلفوا الجمعیات ویكونوا أعضاء فیها 

منسجمًا مع التطورات التي شهدها األردن وصوًال  1946ام طبقًا ألحكام القانون"، وجاء دستور ع

)، ویعتبر متقدمًا على صعید المشاركة الشعبیة، حیث نص في 25/5/1946إلى االستقالل (

) على أن حریة الرأي مكفولة، ولكل إنسان اإلعراب عن فكره بالقول والكتابة في حدود 17المادة (

   .ردنیین باالجتماع وتكوین الجمعیات في حدود القانون) على حق األ18القانون. ونصت المادة (

) 15فیعتبر نقلة نوعیة بالنسبة للمشاركة الشعبیة، حیث نصت المادة ( 1952أما دستور 

منه على: " تكفل الدولة حریة الرأي ، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیه بالقول والكتابة 

   ."جاوز حدود القانونوالتصویر وسائر وسائل التعبیر بشرط أال یت

 1952ودستور عام  1946ودستور عام  1928وبموجب القانون األساسي لعام 

وتعدیالته، وضعت قوانین انتخاب هدفها األساسي تنظیم عملیة انتخاب مجالس نیابیة لتعزیز 

المشاركة الشعبیة في تحمل المسؤولیة.وفي هذا المبحث سیتم استعراض مدى دستوریة كوتا 

  . 2016) لسنة 6ون االنتخابات رقم (األقلیات في قان
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  مع الدستور األردني.  2016لسنة  6مدى انسجام قانون االنتخابات رقم  -  األول المطلب

تعتبر عملیة االنتخابات أحد المكونات الرئیسیة لنظام الدیمقراطیة النیابیة أو التمثیلیة، فمع 

استحالة ممارسة الدیمقراطیة المباشرة التي یتم بمقتضاها مشاركة جمیع المواطنین في اتخاذ القرار، 

م "التمثیل" الذي یشیر إلي قیام المواطنین بالتعبیر عن مصالحهم وتفضیالتهم من خالل ظهر مفهو 

انتخاب ممثلین لهم في المجالس النیابیة على المستوى الوطني العام (البرلمان أو الهیئة 

  التشریعیة)، وعلى المستوى المحلي (المجالس المحلیة على مستوى المحافظات والمراكز واألقسام).

میة االنتخابات النیابیة ومع تبلور مفهوم التمثیل النیابي أصبح من الضروري االتفاق وأله

على القواعد واإلجراءات التي یتم وفقًا لها "انتخاب" النواب عن المواطنین، لذا دأبت الدول على 

  نسجم مع الدستور.وضع قوانین وتشریعات مختلفة تنظم هذه االنتخابات وت

ي الدولة أن ال یتعارض مع مواد ونصوص الدستور، فإذا ویجب على أي قانون ف

تعارضت معه یعتبر القانون غیر صحیح ویجب إلغاؤه، وذلك على أساس المبدأ المعروف بسمو 

الدستور والذي یعني (علو الدستور على سائر القواعد القانونیة، فإذا ما تعارضت هذه القواعد في 

أو روحها مع النصوص والقواعد الدستوریة كان النص شكلها أو إجراءات إصدارها أو نصوصها 

الدستوري مرجعًا ومرجحًا علیها). إن القواعد الدستوریة تُخضع القانون لقیود معینة بحیث إذا خرج 

  دستوري. القانون علیها فإنه یكون مخالفًا لتلك القواعد، وبالتالي یكون قانونًا غیر 

ره السلطة التشریعیة، لكي یكون بمنأى عن وتأسیسًا على ما سبق فإن أي قانون تصد

مخالفة الدستور، ال یكفي أن یراعي الشكل واالجراءات التي یتطلبها الدستور في إصدار القانون 

نما یجب أیضًا ان یكون متفقًا مع الدستور موضوعیًا وغیر مخالف له   .فحسب، وإ
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صحیحًا أن یراعي الشكل وینسحب على ذلك األمر قانون االنتخابات، إذ یشترط لكي یكون 

  .واإلجراءات التي یحددها الدستور وأن یكون متفقًا معه وال یخالف

  2016) لسنة6خابات رقم (تالمخالفات الدستوریة في قانون االن –المطلب الثاني 

 1952، منسجمًا ومتفقًا مع الدستور األردني لعام 2016) لسنة 6رقم ( جاء قانون االنتخاب  

یرى الباحث أنها مخالفة للدستور، وهي  نتعدیالته، إال أن هناك بعض النقاط في هذا القانو بجمیع 

  كما یلي: 

 مخالفة مبدأ استقالل السلطات العامة الذي أقره ویصونه الدستور األردني. -1

على أساس هذا المبدأ ال یجوز أن تنشأ الدوائر االنتخابیة في المملكة وأن توزع المقاعد 

النیابیة فیها بموجب نظام تنفیذي، بل یجب أن تنظم بموجب نظام تشریعي وباالعتماد على قانون 

یتألف مجلس النواب من : ") من الدستور على ما یلي67(االنتخاب ذاته، حیث تنص المادة 

  اشرًا ووفقًا لقانون االنتخاب...."عامًا سریًا ومب منتخبین انتخاباً أعضاء 

األحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب تؤكد هذه المادة أن یتم تنظیم 

القانون (قانون االنتخاب)، ومن المعلوم أن القانون هو التشریع الذي تصدره السلطة التشریعیة 

یصدر عن السلطة  –ه ال یجوز أن تجري االنتخابات وفقًا لنظام (مجلس األمة، والملك)، وعلی

  .أو غیره –التنفیذیة 

وعلیه فإن جمیع األحكام القانونیة الخاصة بإنشاء الدوائر االنتخابیة وتقسیمها على مستوى 

المملكة وتحدید عدد المقاعد لكل دائرة هي أحكام تعتبر من األحكام الجوهریة واألساسیة في قانون 

النتخاب، وعلیه ال یجوز تنظیم هذه األحكام إال بموجب قانون فهذا االختصاص من ا
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، وبالتالي فالنص الوارد في قانون للسلطة التشریعیة بموجب الدستوراالختصاصات المعقود حصریًا 

ضافة لذلك هو نص یخالف  االنتخاب هو نص یخالف أحكام الدستور على نحو ما تم بیانه، وإ

  .السلطاتمبدأ استقالل 

  مخالفة مبدأ المساواة بین األردنیین وعدم التمییز بینهم، الذي أقره ویصونه الدستور. -2

) من الدستور على ما یلي: "األردنیون أمام القانون سواء ال تمییز 6/1(تنص المادة (

ن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین"، یشیر هذا النص إلى أن  بینهم في الحقوق والوجبات وإ

األردني هو من یحمل الجنسیة األردنیة وفق أحكام قانون الجنسیة؛ وكفل الدستور بمقتضى المادة 

) المساواة أمام القانون وأوجب عدم التمییز بینها على أساس العرق أو اللغة أو الدین، 6/1(

.   بصراحة النص، أو أي أساس آخر غیر مشروع یمس مبدأ المساواة ضمنًا

) من الدستور أن یتم انتخاب أعضاء مجلس النواب 67المادة (وقد بینت المادة 

(األردنیین) وفقًا لقانون االنتخاب، والمتتبع لقانون االنتخابات وتقسیم الدوائر فیه، والكوتا 

المخصصة للشركس والشیشان على أساس عرقي، والكوتا المخصصة للمسیحیین على أساس 

س الجنس، یرى أن هناك تمییزًا بین األردنیین على دیني،  والكوتا المخصصة للنساء على أسا

) من الدستور 6/1أساس العرق أو الدین أو الجنس، وهو تمییز غیر مشروع بصراحة نص المادة (

  ومقتضاها. والبیان على النحو اآلتي:

میز القانون بین األردنیین على أساس الدین؛ فاألردنیون المسلمون حدد لهم النظام الغالبیة  -

مى من المقاعد في مجلس النواب، بینما األردنیون المسیحیون حدد لهم بعض هذه العظ

المقاعد، رغم أن أتباع كلتا الدیانتین أردنیون، وكفل الدستور لهم المساواة أمام القانون في 

ز بینهمتوفیر الفرصة لهم لیكونوا أعضاء في  میّ ، وقد یرى هذا مجلس النواب دون أن یُ
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ن، األولى ایجابیة وهي ضمان مشاركة األقلیة الدینیة المسیحیة في التمییز من ناحیتی

العملیة السیاسیة، وذلك ألنهم ال یشكلون سوى نسبة قلیلة من المواطنین، وعلى الرغم من 

أنهم یتمتعون بجمیع حقوق وواجبات المواطنة األردنیة الكاملة، إال أنهم بحاجة إلى ضمان 

ة، إلیصال صوتهم مطالبهم السیاسیة وغیرها، وهناك من یمثلهم في المجالس التشریعی

وجهة نظر أخرى ترى أن هذا التمیز مخالف للقانون والدستور فال حاجة له في ظل تمتع 

، و  الجمیع بنفس الحقوق الواجبات، ویرى الباحث أن هذا التمییز قد یكون إیجابًا ولو مرحلیًا

 م. لعدم وجود نضج سیاسي كامل للمجتمع بشكل عاوذلك 

ز القانون بین األردنیین على أساس العرق؛ فاألردني كونه شركسیًا أو شیشانیًا حدد له  - میّ

النظام أن یكون نائبًا عن بضع دوائر انتخابیة فقط، وبالمقابل حرمه من فرصته في أن 

یكون نائبًا عن بقیة الدوائر، رغم انه أردني، وكفل الدستور له المساواة مع مواطنه العربي 

ر العربي، فالتمییز بین األردنیین على أساس العرق غیر مشروع بصراحة نص المادة وغی

 ) من الدستور.6/1(

خالف القانون مبدأ المساواة بین األردنیین وعدم التمییز بینهم الذي اقره الدستور، عندما  -

/ب)، وقد جاء التمییز هذه المرة على أساس 8خصص وحدد مقاعد للنساء بموجب المادة (

) من الدستور، فتخصیص بضع 6/1لجنس، وهو تمییز غیر مشروع بمقتضى المادة (ا

مقاعد للنساء في مجلس النواب مخالف لمبدأ المساواة بین األردنیین وعدم التمییز بینهم 

 على أسس غیر مشروعة رجاال ونساء الذي اقره الدستور.
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الذي أقره ویصونه  ) لمبدأ العمومیة2016لسنة  6مخالفة (قانون االنتخاب رقم  -3

  الدستور

من الدستور على ما یلي:"یتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبین  67نصت المادة 

  انتخابًا عامًا سریًا ومباشرًا ووفقًا لقانون االنتخاب..."

، وهو حق یمارسه  یؤكد هذا النص من الدستور على أن االنتخاب یجب أن یكون عامًا

ن أخرى، وال البالغین سن الرشد السیاسي، ولیس خاصًا بفئة أو فئات دو ویستعمله جمیع األردنیین 

حد أو فئة، سوى الذین لیس لدیهم أهلیة لممارسة الحقوق السیاسیة وفق أیستثنى من هذا الحق 

القواعد والمبادئ القانونیة العامة، مثل من لم یبلغوا سن الرشد السیاسي، أو المحجور علیهم لذاتهم 

خر، أو المفلس قانونیًا ولم یستعد اعتباره، أو المحكوم علیه بجرم متعلق بالشرف أو ألي سبب آ

  واألمانة أو بجنایة ولم یستعد اعتباره.

) من نص: "یوقف 2016لسنة  6/ب) من قانون االنتخاب رقم 3وقد تضمنت المادة (

عامة واألمن العام استعمال حق االنتخاب لمنتسبي القوات المسلحة / الجیش العربي والمخابرات ال

وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلیة باستثناء المستخدم المدني"، ما 

  هو إال قید غیر مشروع على مبدأ العمومیة الذي أقره ویصونه الدستور.

 باإلضافة إلى ذلك فإن الموقوفین على ذمة قضیة معینة (المتهمون الذین لم تثبت إدانتهم)

نجد أنهم حرموا من حق االنتخاب، على الرغم من عدم وجود نص أو مادة في قانون االنتخاب 

یحرمهم هذا الحق، وهم مواطنون، وعلى مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فلهم الحق في 

  االنتخاب.
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قد  2016) لعام 6ومن خالل استعراض ما سبق یمكن القول أن قانون االنتخابات رقم (

  لف الدستور، وبالتالي ال یمكن القول بدستوریة نظام الكوتا، وذلك للنواحي اآلتیة: خا

یمثل نظام الكوتا إخالًال بمبدأ المساواة بین المواطنین كواحد من أهم المبادئ الدستوریة،  - 1

كما یخالف نظام الكوتا مبدأ تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین، والمنصوص علیه في المادة 

ستور األردني التي تنص على: " لكل أردني حق في تولي المناصب العامة ) من الد22(

 بالشروط المعینة بالقوانین أو األنظمة... ".

مساواة بین األردنیین، إذ یمیز األردنیین أساس الدین ض نظام كوتا األقلیات مع مبدأ التعار  - 2

الجنس عربي) وعلى أساس -ركسي شیشیانيمسیحي) وعلى أساس العرق (ش –سلم (م

 أنثى)- (ذكر

یحرم نظام الكوتا بعض ، إذ یؤدي نظام الكوتا إلى االلغاء الجزئي لصوت الناخب - 3

المرشحین من الترشح في مناطق غیر المخصصة لهم أو في مكان إقامتهم، كما قد یحرم 

 الناخبین من اإلدالء بأصواتهم بشكل جزئي. 

أربع حصص (كوتا) غیر متوافقة مع  2016) لعام 6تضمن قانون االنتخابات رقم (وبشكل عام 
  : )95(الدستور، یمكن إجمالها في اآلتي

 مقاعد.  3كوتا الشیشان والشركس، وتتضمن  - 1
 كوتا المسیحیین وتتكون من تسعة نواب.  - 2
 مقاعد. 9كوتا البدو (الشمال والوسط والجنوب)، وتتضمن  - 3
. 15كوتا النساء، وتتضمن   - 4 ولكل دائرة من الدوائر حیث یكون لكل محافظة مقعد ب مقعدًا

 االنتخابیة مقعد واحد.
                                                        

). تمثیل األقلیات في النظام الدستوري األردني والمصري: دراسة مقارنة، 2010الكركي، محمد محمود. ( -  95
  .36، صأطروحة دكتوراة، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة، عمان، األردن
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  الخاتمة

جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على دستوریة كوتا األقلیات في قانون االنتخابات 

، وقد تكونت من أربعة فصول باإلضافة إلى المقدمة، جاء الفصل 2016) لعام 6األردني رقم (

الكوتا بشكل عام، وكوتا  األقلیات  في المجالس النیابیة والتشریعیة،  ماهیةاألول للتعرف على 

ماهیة الكوتا باإلضافة إلى استعراض مفهوم االنتخابات البرلمانیة (النیابیة)، وتناول الفصل الثاني 

  . النسائیة

تحلیل وتفسیر بنود ومواد قانون االنتخابات لمجلس  وفي الفصل الثالث من الدراسة تم

، والتعرف على مدى دستوریة كوتا األقلیات المنصوص علیها في 2016) لسنة 6رقم ( النواب

، أما الفصل الرابع، فهو الفصل الذي 2016) لسنة 6قانون االنتخابات لممجلس النواب رقم (

  یتناول النتائج التي توصلت إلیه الدراسة وأهم التوصیات التي توصي بها.

  النتائج -أوالً 

  سة إلى مجموعة من النتائج یمكن إجمالها في اآلتي: توصلت هذه الدرا

تخصیص مقاعد في البرلمان النیابي عبارة عن الكوتا  فإنعلى مستوى التمثیل النیابي  .1

لبعض األقلیات العرقیة أو الدینیة أو لبعض الفئات المجتمعیة المهمشة، والتي یصعب 

   الوصول إلى حقها في التمثیل النیابي بالطرق المعتادة.

سلطة قانونیة قررها المشرّع األردني للمواطنین الختیار السلطات  االنتخابات األردنیة .2

العامة في الدولة، كالمجالس النیابیة والبلدیة، وحدیثًا مجالس الحكم المحلي، وتعبر عن 

أعلى القواعد  د الدستوریعو  التنظیم القانوني لمبدأ مشروعیة ممارسة السلطة باسم الشعب.
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القانونیة في الدولة، واألقل منه هي القوانین واألقل منهم هي اللوائح، ویجب أن تكون كل 

ذا خالف القانون، القاعدة الدستوریة، یتم إلغائه لقواعد الدستوریة، و ل غیر مخالفة القوانین إ

  في الدولة). دستوریة من المحكمة الدستوریة (أعلى سلطة قضائیة

 أفراد لجمیع الفاعلة المشاركة واالقتصادي السیاسي واإلصالح السیاسیة التنمیةتتطلب  .3

، المجلس النیابي في المرأة وجود تعزیزمن الضروري  لذا النساء، وخصوصاً  المجتمع

  .وذلك من خالل ضمان مشاركتها بتفعیل نظام الكونتا النسائیة

ساس الدین؛ إذ بین األردنیین على أ 2016) لسنة 6میز قانون االنتخابات األردني رقم ( .4

ن وحدد لهم بعض المقاعد، رغم أن أتباع كلتا الدیانتین أردنیون، یأقر نظام الكوتا للمسیحی

وكفل الدستور لهم المساواة أمام القانون في توفیر الفرصة لهم لیكونوا أعضاء في مجلس 

ز بینهم. میّ ُ   النواب دون أن ی

ز قانون االنتخابات األردني رقم ( .5 بین األردنیین على أساس العرق؛ إذ  2016) لسنة 6میّ

عن بضع دوائر انتخابیة فقط،  اً نیابی اً أقر نظام الكوتا للشركس والشیشان فحدد لهم مقعد

خالف قانون مبدأ وبذلك  رغم أن  الدستور كفل لهم المساواة على أساس أنهم أردنیین.

ما میز بین األردنیین على ، كقره الدستورأالتمییز بینهم الذي المساواة بین األردنیین وعدم 

  ./ب).8أساس الجنس وذلك من خالل منحه كوتا مخصصة للنساء بموجب المادة (

  التوصیات -ثانیاً 

  بناء على ما تم التوصل إلیه من نتائج، توصي الدراسة بما یلي: 

االهتمام بموضوع الكوتا النسائیة واالبقاء علیها حتى یتم ضمان مشاركتها في العملیة  - 1

سیة وتشجیعها على هذه المشاركة، فوجهة النظر المجتمعیة العامة ال تتیح لها السیا
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المشاركة وتنظر إلیها على أنها غیر قادرة على ذلك، وأن مسؤولیاتها األسریة ال تمكنها 

، وذلك بشكل مؤقت إلى أن یصل المجتمع إلى مرحلة من المشاركة السیاسیة بشكل فعال

 . بأهمیة المشاركة السیاسیة للمرأةالنضج السیاسي والوعي 

ضرورة أن یتم تعدیل القانون ضمن نطاق واختصاصات السلطة التشریعیة وخاصة فیما  - 2

العمل على تطویر قوانین االنتخابات بشكل و یتعلق بتقسیم األردن إلى مناطق انتخابیة. 

سیاسیة لجمیع فعال لتواكب التطورات والتغیرات المحلیة والعالمیة في نطاق المشاركة ال

 المواطنین على حد سواء.

لحاجة مثل هذه األقلیات إلى من  قلیات على أساس عرقي ودینيا األكوتعلى  اإلبقاء - 3

 .یمثلهم في المجالس التشریعیة

العمل على رفع درجة الوعي لدى المواطنین على اختالف فئاتهم في المشاركة السیاسیة  - 4

 واالنتخاب والذي كفله لهم الدستور.من خالل استعمال حقهم في الترشح 
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