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املقدمة
نفــذ مركــز الحيــاة  -راصــد وبالتعــاون مــع برنامــج  USAIDتكامــل اســتطالع يهــدف إلــى رصــد تجربــة املترشــحات
ُ َ
األردنيات اللواتي ترشــحن وفزن واللواتي لم يحالفهن الحظ النتخابات البرملان التاســع عشــر  ،2020ويتمثل
الغــرض مــن هــذا االســتطالع بتســليط الضــوء علــى الفــرص وعوامــل الدعــم التــي حصلــت عليهــا املترشــحة
والتــي ســاعدتها علــى الفــوز ،كذلــك التحديــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية التــي واجهــت النســاء
املترشــحات خــال االنتخابــات األخيــرة ،باإلضافــة الــى آليــة تشــكيل وانضمــام املترشــحات للقوائــم االنتخابيــة،
والــدور الــذي قامــت بــه كعضــو فــي القائمــة مــن ناحيــة مســاهمتها املاليــة ومشــاركتها فــي أنشــطة القائمــة ،كمــا
يعــرض االســتطالع القضايــا واألولويــات التــي ســتعمل عليهــا املترشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن وألي درجــة
ســتراعي هــذه القضايــا واألولويــات النــوع االجتماعــي ،وتركــز علــى التحديــات التــي تعتقــد املترشــحات الفائـزات
أنهــن ســيواجهنها خــال عملهــن فــي املجلــس ومــدى ارتبــاط هــذه التحديــات بالنــوع االجتماعــي.
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أهمية االستطالع
تمثــل النســاء مــا نســبته  53%مــن مجمــوع الناخبيــن النتخابــات مجلــس النــواب األردنــي التاســع عشــر 2020
والبالــغ ( )4,647,835وبواقــع ( ((()2,447,379ام ـرأة ،وبلغــت نســبة النســاء املقترعــات  46%مــن املجمــوع
الكلــي لعــدد املقترعيــن البالــغ ( )1,387,711وبواقــع ( ((()638081ام ـرأة ،وفــي االنتخابــات البرملانيــة 2016
بلغــت نســبة النســاء  53%مــن مجمــوع الناخبيــن البالــغ ( )4130145وبواقــع ( )2188578ام ـرأة ،وبلغــت
نســبة النســاء املقترعــات  48%مــن املجمــوع الكلــي لعــدد املقترعيــن البالــغ ( )1492400بواقــع ()716716
ام ـرأة ،وفــي االنتخابــات البرملانيــة  2013بلغــت نســبة النســاء  51%مــن مجمــوع الناخبيــن البالــغ ()2272182
وبواقــع ( )1178864امـرأة ،وبلغــت نســبة النســاء املقترعــات  49%مــن املجمــوع الكلــي لعــدد املقترعيــن والبالــغ
( )1288043بواقــع ( )630501ام ـرأة.
تــزداد أهميــة هــذا االســتطالع مــن الزيــادة فــي عــدد النســاء اللواتــي ترشــحن لالنتخابــات البرملانيــة االخيــرة 2020
حيــث بلــغ عددهــن ( ((()360مرشــحة ،فــي حيــن بلــغ عددهــن ( )208مرشــحة فــي االنتخابــات البرملانيــة ،2013
ً
ً
وفــي االنتخابــات البرملانيــة  2016ترشــحت ( )252امـرأة ،وهنــا نــرى ارتفاعــا ملحوظــا فــي عــدد النســاء املترشــحات
لالنتخابــات البرملانيــة االخيــرة  2020باملقارنــة مــع انتخابــات البرملــان الســابع عشــر  ،2013وانتخابــات البرملــان
الثامــن عشــر .2016
تأتــي أهميــة االســتطالع بالنظــر إلــى توقيــت إجرائهــا بعــد إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات البرملانيــة ،2020
ومــا كشــفت عنــه النتائــج مــن تدنــي فــي نســبة مشــاركة النســاء فــي االنتخابــات البرملانيــة االخيــرة علــى الرغــم مــن
ارتفــاع معــدل تمثيــل النســاء فــي الهيئــة الناخبــة لالنتخابــات البرملانيــة ( عــدد الناخبيــن) ،والزيــادة الكبيــرة فــي
عــدد املترشــحات لالنتخابــات البرملانيــة األخيــرة .2020
وتتمحــور أهميــة االســتطالع ألنــه سيشــكل مــادة غنيــة بالبيانــات واألرقــام التــي ســتفيد صنــاع القـرار واملهتميــن
ً
ً
حيــث تشــكل تحليــا جندريــا لتجربــة النســاء املترشــحات ،مــع تســليط الضــوء علــى التحديــات االجتماعيــة
واالقتصادية والسياسية التي واجهت املترشحات ،كذلك فرص وعوامل الدعم التي حصلنا عليها ،باإلضافة
إلــى آليــة انضمامهــن للقائمــة وتشــكيلها ،والــدور الــذي قامــت بــه داخــل القائمــة ،كمــا تعــرض مجموعــة املهــارات
واملعــارف التــي تعتقــد املترشــحات أنهــن بحاجــة لهــا لتســهيل عملهــن فــي البرملــان.
((( الهيئة املستقلة لالنتخاب متاح على الرابطhttps://tinyurl.com/y7v5cytv :
((( الرابط السابق
((( الهيئة املستقلة لالنتخاب متاح على الرابطhttps://tinyurl.com/y82tn42g :
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منهجية االستطالع
اعتمــدت ه ــذا االســتطالع املنهــج الكمــي ف ــي عمليــة جم ــع املعلوم ــات مــن خــال اســتبيان اســتهدف عين ــه
عشــوائية غيــر منتظمــة ت ــم اختياره ــا م ــن قوائــم النســاء اللواتــي ترشــحن لالنتخابــات البرملانيــة االخيــرة .2020
حيــث تكــون مجتمــع االســتطالع مــن مجموعــة مــن النســاء بلــغ عددهــن  107ترشــحن لالنتخابــات البرملانيــة
 ،2020اضافــة الــى  15ام ـرأة حصلــن علــى مقاعــد فــي البرملــان التاســع عشــر ،حيــث توزعــت العينــة علــى
جميــع محافظــات اململكــة وجميــع الدوائــر االنتخابيــة ،ومــن مختلــف الفئــات العمريــة ،بحيــث بلغــت نســبة
املســتجيبات فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن ( )39 - 30مــا يقــارب  16%بواقــع  17امـرأة ،وفــي الفئــة العمريــة مــا بيــن
( )49 - 40مــا يقــارب  34%بواقــع  36امـرأة ،وفــي الفئــة العمريــة بينمــا مــا بيــن ( )59 - 50مــا يقــارب  43%بواقــع
 46ام ـرأة ،فيمــا بلــغ عددهــن فــي الفئــة العمريــة  60فأكثــر مــا يقــارب  7%بواقــع  8نســاء.
ومــن مختلــف املســتويات األكاديميــة ،حيــث بلغــت نســبة املســتجيبات الحاصــات علــى درجــة البكالوريــوس
 34%بواقــع  37ام ـرأة ،وبلغــت نســبة املســتجيبات الحاصــات علــى درجــة الدراســات العليــا  23%بواقــع 25
امرأة ،و 19%من حملة شــهادة الدبلوم بواقع  20امرأة ،و 22%من حملة الشــهادة الثانوية بواقع  23امرأة،
و 2%أقــل مــن ثانويــة بواقــع امرأتيــن.
وأمــا مــن حيــث الحالــة االجتماعيــة ،فقــد بلغــت نســبة املســتجيبات العزبــاوات  % 26بواقــع  28امـرأة ،وبلغــت
نســبة املســتجيبات املتزوجــات  74%بواقــع  79امـرأة.
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وفيما يخص أسئلة االستطالع فقد كانت أعداد النساء املستجيبات لكل سؤال كما يبين الجدول اآلتي:

السؤال

عدد املستجيبات

من قدم لك الدعم بشكل اسا�سي في اتخاذ قرار الترشح ؟

107

هل سبق وان ترشحتي ألي انتخابات سابقة ( برملان ،بلديات،ال مركزية)؟

107

اذا اجبت بنعم ماهو املجلس الذي ترشحت اليه؟

27

هل حالفك النجاح؟

29

هل عرض عليك االنضمام ألكثر من قائمة؟

107

هل واجهة صعوبة في االنضمام لقائمة؟

107

اذا كانت االجابة ب نعم ما هي الصعوبات؟

35

هل بادرتي لتشكيل القائمة؟

107

اذا كانت االجابة ب ال ،كيف تم التواصل معكي لغايات االنضمام للقائمة؟

39

هل كان لديك دور في اختيار أحد أعضاء القائمة؟

107

اذا كانت االجابة نعم ،كيف كان دورك في اختيار أحد أعضاء القائمة؟

35

ما هي املرحلة التي تم التواصل معك فيها لغايات االنضمام للقائمة ؟

107

عندمــا تــم التواصــل لغايــات االنضمــام للقائمــة ،هــل تــم مناقشــة موضــوع فــوزك
باملقعــد ؟

107

هل تم اختيار ِك كمفوض عن القائمة؟

107

لك بيان انتخابي؟
هل كان للقائمة أو ِ

107

إذا كانــت اإلجابــة نعــم مــا هــي محــاور البيــان االنتخابــي ومــا هــي أهــم املواضيــع التــي
تــم إدراجهــا فــي البيــان؟

101

في حال كانت أكثر من امرأة مرشحة بالقائمة ما هو موقفك من ذلك؟

107

هــل تعرضـ ِـت ألي شــكل مــن اشــكال الضغــط للعــدول عــن رأيــك بخصــوص
الترشــح لالنتخابــات؟

107
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السؤال

عدد املستجيبات

إذا كانــت اإلجابــة ب ـ نعــم ،مــن هــم األشــخاص أو الجهــات التــي مارســت هــذه
الضغــوط؟

63

هل شاركتي في التخطيط للحملة االنتخابية؟

107

ما درجة مشاركتك في تنفيذ الحملة االنتخابية؟

107

من أين كان مصدر التمويل للحملة االنتخابية؟

107

مصادر تمويل اخرى؟

18

ً
ساهمت ماليا في الحملة االنتخابية؟
الى اي درجة
ِ

107

تلقيت أية تدريبات خاصة بالترشح على االنتخابات؟
هل سبق وان
ِ

107

إذا كانــت اإلجابــة بنعــم ،مــن هــي الجهــات التــي قدمــت هــذه التدريبــات ومــا نــوع
التدريبــات؟

51

ما هي درجة العالقة بين هذه التدريبات واتخاذ قرارك بالترشح؟

50

برأيك الشخ�صي ما مدى االستفادة من هذه التدريبات ؟

49

ملاذا؟

33

ما هي التحديات التي واجهتك بشكل عام أثناء حملتك االنتخابية؟

107

ما هي الدروس املستفادة من تجربتك في االنتخابات البرملانية؟ كيف؟

107
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التحديات التي واجهت فريق إعداد االستطالع
.1
.2
.3
.4
.5

صعوبة التواصل مع العينة ألسباب مختلفة ،اضافة الىى عدم رغبة بعضهن باملشاركة في االستطالع.
امتناع سبعة من النساء عن اإلجابة على أسئلة االستطالع.
ً
الغموض في اإلجابات شكل تحدا في عملية تحليل البيانات.
صعوبــة إجـراء املقابــات مــع البرملانيــات مــن خــال الهاتــف وهــذا تطلــب إجـراء املقابــات مــع البرملانيــات
فــي مجلــس النــواب وهــذا ســاهم فــي زيــادة الوقــت املعتمــد إلج ـراء االســتطالع.
اثنتان من البرملانيات طلبن الرجوع الى النائب الرجل في قائمتهن العتقادهن انه السبب في نجاحهن.
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الباب األول
النتائج والتوصيات
التوصيات:
في ظل النتائج التي خلص لها هذا االستطالع يو�صي فريق البحث بما يلي:
• محورالتوعية وبناء القدرات:
 .1العمــل علــى توعيــة املجتمــع والجهــات ذات العالقــة وأصحــاب املصلحــة مــن أجــل التركيــز علــى دور املـرأة
كمرشــحة مثلهــا مثــل الرجــل املرشــح.
 .2العمــل علــى تغييــر الصــورة النمطيــة الســائدة فــي املجتمــع حــول مفهــوم «مرشــحة كوتــا» ملــا فيــه مــن تمييــز
.3
.4
.5
.6
.7

ضــد امل ـرأة.
العمــل علــى تطويــر اســتراتيجيات وصياغــة سياســات واضحــة مــن أجــل الوصــول لتمكيــن سيا�ســي
واقتصــادي حقيقــي امل ـرأة.
تنظيــم ورشــات عمــل وحمــات توعيــة للنســاء فــي مختلــف أنحــاء اململكــة لتوعيتهــن بأهميــة مشــاركتهن
السيا ســية.
العمل على الحد من األثر السلبي للعادات والتقاليد العشائرية على مشاركة املرأة في الحياة السياسية
مــن خــال توعيــة العشــائر أكثــر بأهميــة دور النســاء فــي املجتمــع.
تعزيــز قــدرة النســاء علــى اتخــاذ الق ـرارات التــي ترتبــط بمشــاركتهم السياســية باســتقاللية مــن خــال
دعــم االســتقالل املالــي للنســاء املترشــحات ملــا لــه مــن األثــر الكبيــر علــى اســتقاللية قرارهــن السيا�ســي.
توعيــة املجتمــع بأهميــة إشـراك املـرأة أكثــر فــي العمــل العــام واملشــاركة السياســية لتتمكــن مــن الوصــول

الــى مواقــع صنــع الق ـرار.
 .8االســتمرار بتنفيــذ برامــج بنــاء القــدرات لتعزيــز قــدرات النســاء فيمــا يخــص مهــارات القيــادة والعمــل
العــام لتعزيــز مشــاركتهن السياســية.
 .9تنفيــذ برامــج بنــاء قــدرات النســاء النــواب الجــدد فيمــا يتعلــق بالنظــام الداخلــي للبرملــان والعمــل البرملانــي،
وكيفيــة ســن القوانيــن والتشــريعات وآليــات الرقابــة املتاحــة للمجلــس.
 .10بنــاء حــوارات مــع قــادة العشــائر مــن أجــل تبنــي دور أكبــر للم ـرأة ،وعــدم التمييــز ضدهــا فــي االنتخابــات
العشــائرية التــي يتــم اجراؤهــا قبــل االنتخابــات البرملانيــة الختيــار مرشــح العشــيرة.
 .11اســتحداث خــط شــكاوى الســتقبال شــكاوى النســاء املترشــحات /الســيدات النــواب حــول أي تنمــر
الكترونــي قــد يتعرضــن لــه ،وتوثيــق هــذه الشــكاوى والتشــاور مــع الجهــات املختصــة واملعنيــة لحلهــا
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والتصــدي لهــا.
• املحورالسيا�سي ( قانون االنتخاب وقانون االحزاب السياسية):
 .1قانــون االنتخــاب و(نظــام كوتــا امل ـرأة) بحاجــة إلــى القيــام بمراجعــة شــاملة مــن اجــل ضمــان مشــاركة
اكثــر فاعليــة للنســاء فــي االنتخابــات بمــا يحقــق التمثيــل املناســب للنســاء االردنيــات فــي املجالــس النيابيــة.
 .2تطويــر قانــون األح ـزاب السياســية بمــا يضمــن تطويــر هيــاكل األح ـزاب السياســية ويكفــل التمكيــن
الحقيقــي للم ـرأة األردنيــة علــى مســتوى االح ـزاب السياســية االردنيــة وقياداتهــا وتشــجيع األح ـزاب علــى
إش ـراك النســاء فــي قيــادة األح ـزاب وفــي القوائــم االنتخابيــة.
 .3ضمان تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في جميع سياسات األحزاب.
• محورالتمكين االقتصادي:
 .1دعــم التمكيــن االقتصــادي للنســاء مــن خــال إنشــاء حاضنــات األعمــال وتشــجيع االســتثمار ودعــم
املشــاريع الصغيــرة الســتحداث فــرص عمــل وتشــغيل للنســاء.
 .2الدعــم املالــي وتعزيــز االســتقاللية املاليــة للمـرأة بمــا يضمــن مشــاركتها أكثــر فــي االنتخابــات ويعــزز قدرتهــا
علــى تمويــل حملتهــا االنتخابيــة.
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الباب الثاني
نتائج استطالع الرأي حول آراء النساء األردنيات اللواتي ترشحن وتم
انتخابهن ،واللواتي ترشحن ولم يحالفهن الحظ في االنتخابات البرملانية
2020
الجهات األساسية الداعمة للمرأة املترشحة (التي تم انتخابها والتي لم يحالفها الحظ)
أجابــت  % 44مــن النســاء املترشــحات واللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ أن العائلــة كانــت الداعــم األسا�ســي فــي اتخــاذ
قـرار الترشــح ،بينمــا  22%منهــن قالــت إن الحــزب كان الداعــم االسا�ســي ،وذكــرت  21%منهــن أن العشــيرة كانــت
الداعــم ،وبينمــا  5%منهــن تلقيــن الدعــم مــن األصدقــاء ،فيمــا  8%منهــن تلقيــن الدعــم مــن مصــادر اخــرى.
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ(
اﻟﺠﻬﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ )اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﻢ

44 %

21 %

22 %

5%

8%

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

اﻟﻌﺸﻴﺮة

اﻟﺤﺰب

ا ﺻﺪﻗﺎء

ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى

فــي حيــن أجمعــت النســاء املترشــحات واللواتــي فــزن فــي االنتخابــات وبنســبة  100%أن العائلــة كانــت الداعــم
األسا�ســي فــي اتخــاذ ق ـرار الترشــح لالنتخابــات البرملانيــة االخيــرة .2020

100 %

ّ
ﻓﺎزن ﺑﻤﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺪاﻋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ
ﻗﺮار اﻟﺘﺮﺷﺢ

العوامل التي ساعدت املترشحة على الفوزفي االنتخابات األخيرة 2020
أمــا فيمــا يخــص العوامــل التــي ســاعدت املترشــحة علــى الفــوز ،فقــد اظهــر االســتطالع وجــود مجموعــة مــن
العوامــل التــي تعتقــد املترشــحة أنهــا ســاعدتها فــي الفــوز فــي االنتخابــات ،حيــث ذكــرت غالبيــة املترشــحات ان
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ً
ً
العامــل األسا�ســي املســاعد فــي فوزهــن هــو الدعــم العشــائري والعائلــي معنويــا وماديــا ودعــم األصدقــاء ،وتالهــا
العمــل العــام والتطوعــي فــي املجتمــع ،ثــم تخطيــط الحملــة االنتخابيــة بشــكل منظــم وقــوي ووضــع برنامــج
انتخابــي جيــد واختيــار قائمــة قويــة ،ثــم اســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي خــال الحملــة االنتخابيــة،
وآخــر تلــك العوامــل فــكان اإلرادة القويــة للمترشــحة وثقــة الناخبيــن فيهــا وبقدرتهــا علــى تحمــل املســؤولية.
تظهــر هــذه النســب االعتمــاد االسا�ســي لــدى النســاء املترشــحات ســواء اللواتــي حالفهــن الحــظ ام اللواتــي لــم
يفــزن باالنتخابــات علــى عائالتهــن فــي اتخــاذ قـرار الترشــح ،ممــا يــدل علــى وجــود زيــادة فــي نســبة الوعــي السيا�ســي
لــدى األســر األردنيــة بقــدرة النســاء علــى التمثيــل السيا�ســي فــي مجلــس النــواب ،علــى الرغــم مــن النتائــج املخيبــة
التــي حصلــت عليهــا النســاء فــي االنتخابــات األخيــرة  2020حيــث لــم تنجــح أي مرشــحة علــى أســاس مقعــد
التنافــس ،وفــزن جميعهــن عبــر املقاعــد املخصصــة للنســاء (كوتــا املـرأة) ،ومــن جانــب آخــر تعتبــر تلــك النســب
ً
مؤش ـرا علــى عــدم الثقــة املســتمرة مــن قبــل النســاء باألح ـزاب السياســية كداعــم للنســاء للترشــح لالنتخابــات
والتــي مــا زالــت ضعيفــة فــي نظرهــن.

الخبــرة الســابقة للمترشــحات (اللواتــي تــم انتخابهــن ،واللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ) فيمــا
يتعلــق بترشــحهن النتخابــات ســابقة (برملــان ،بلديــات ،المركزيــة)
ّ
ـتجابن لالســتطالع قــد ترشــحن لالنتخابــات البرملانيــة األخيــرة
اظهــر االســتطالع أن  74%مــن النســاء اللواتــي اسـ
ً
ولــم يحالفهــن الحــظ لــم يترشــحن ســابقا فــي أي انتخابــات ســواء كانــت انتخابــات برملانيــة ســابقة ،أو انتخابــات
بلديــة ،أو انتخابــات مجالــس املحافظــات ،فيمــا  26%منهــن خضــن انتخابــات ســابقة.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﺮﺷﺤﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ

74 %

26 %

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎت ﻟﻢ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎت

ّ
ﻳﺘﺮﺷﺤﻦ ﺳﺎﺑﻘ

ّ
ﺗﺮﺷﺤﻦ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘ

حيــث ترشــحت  52%منهــن لالنتخابــات البرملانيــة بواقــع  14ام ـرأة ،و 37%منهــن ترشــحن لالنتخابــات البلديــة
بواقع  10نساء ،فيما ترشحت النتخابات الالمركزية ما نسبته  11%بواقع  3نساء ،وبلغت نسبة من حالفها
النجــاح فــي االنتخابــات الســابقة التــي ترشــحت لهــا  45%فيمــا كانــت نســبة مــن لــم يحالفهــا النجــاح .55%
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ً
أمــا املترشــحات اللواتــي حصلـ ّـن علــى مقاعــد بالبرملــان فقــد أظهــر االســتطالع أن  60%لــم يترشــحن ســابقا ألي
انتخابــات ســواء (برملانيــة او بلديــة او المركزيــة) ،فيمــا  40%منهــن خضــن انتخابــات ســابقة ،حيــث ترشــحت
 68%منهــن لالنتخابــات البرملانيــة بواقــع  4نســاء ،و  16%منهــن ترشــحن لالنتخابــات البلديــة بواقــع ام ـرأة
واحــدة ،فيمــا ترشــحت لالنتخابــات الالمركزيــة  16%بواقــع امـرأة واحــدة ،وبلغــت نســبة مــن حالفهــا النجــاح فــي
االنتخابات الســابقة التي ترشــحت لها  ،57%وهذا يظهر أن الخبرات الســابقة لدى النســاء يمكنها أن يســاهم
فــي تعزيــز فرصهــا خــال االنتخابــات ،وهــذا يؤشــر علــى ضــرورة دمــج وتعزيــز مشــاركة النســاء فــي االنتخابــات
املحليــة لتعزيــز فرصهـ ّـن أكثــر فــي االنتخابــات البرملانيــة.

آليــة انضمــام املترشــحات (اللواتــي تــم انتخابهــن واللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ) للقوائــم
االنتخابيــة
أظهــر االســتطالع أن  76%مــن املترشــحات اللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ قــد عــرض عليهـ ّـن االنضمــام ألكثــر مــن
قائمــة ،فيمــا  % 24منهــن لــم يعــرض عليهــن االنضمــام ألكثــر مــن قائمــة ،كمــا أن  66%منهــن لــم يواجهــن صعوبــة
فــي االنضمــام لقائمــة ،فيمــا  34%منهــن واجهــن صعوبــة فــي االنضمــام لقائمــة.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي واجهت املترشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ فيما يخص االنضمام للقائمة،
بيــن االســتطالع أن أبــرز الصعوبــات التــي تواجههــا النســاء عنــد االنضمــام للقائمــة صعوبــات اجتماعيــة
واقتصادية وسياســية ،وهي ذات الصعوبات التي تواجه النســاء في املشــاركة بالعملية االنتخابية ككل ،وعند
التغلــب علــى هــذه الصعوبــات تصبــح النســاء أكثــر قــدرة علــى املشــاركة السياســية ،وقــد عبــرت الغالبيــة منهــن
ً
أن أكثــر املشــاكل والصعوبــات التــي واجهنهــا بدايــة املعارضــة أو الرفــض مــن قبــل العشــيرة او العائلــة لترشــح
النســاء تلتهــا رفــض بعــض املنافســين داخــل القوائــم وجــود امـرأة قــد تفــوز باملقعــد علــى أســاس التنافــس وتلتهــا
الصعوبة في تشــكيل القائمة ككل وتلتها الصعوبات املادية من حيث عدم توفر تكاليف الحملة االنتخابية،
وفــي ســياق متصــل اســتخدام املــال األســود وانتشــار ظاهــرة ش ـراء األصــوات وتلتهــا صعوبــات تتعلــق بالتقبــل
السيا�ســي املتســاوي للمـرأة كمرشــحة ،اذ يتــم النظــر الــى النســاء كوســيلة لكســب أصــوات النســاء فقــط.
أما فيما يخص املبادرة في عملية تشكيل القائمة ،وإذا ما كان للمرشحة دور في اختيار احد اعضاء القائمة،
فقــد أظهــر االســتطالع أن  % 30منهــن بــادرن لتشــكيل القائمــة ،فيمــا بلغــت نســبة مــن لــم تبــادر بتشــكيل
القائمــة  ،70%أمــا فيمــا يخــص الكيفيــة التــي تــم التواصــل بهــا مــع املترشــحة لالنضمــام للقائمــة ،فقــد عبــرت
الغالبيــة مــن املترشــحات أنــه تــم التواصــل معهــا مــن خــال القائمــة أو احــد أعضائهــا وتلتهــا التواصــل مــن خــال
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ً
احــد املعــارف واألصدقــاء والجي ـران وتلتهــا مــن خــال احــد اف ـراد العشــيرة او العائلــة واخي ـرا مــن خــال الحــزب
السيا�ســي الــذي تنتمــي إليــه املترشــحة ،واعتمــادا علــى مــا تقــدم يمكــن القــول انــه فــي الغالــب دور املـرأة محــدود
فــي عمليــة تشــكيل القائمــة.
أمــا فيمــا يخــص دور املترشــحات فــي اختيــار أحــد أعضــاء القائمــة فقــد شــاركت  35%فــي االختيــار ،فيمــا 65%
ً
لــم يشــاركن فــي اختيــار أحــد مــن اعضــاء القائمــة ،وتعتبــر هــذه النتيجــة متوقعــة لعــدة أســباب منهــا الثقافــة
الذكوريــة للمجتمــع والعــادات والتقاليــد الســائدة ،ومــا زالــت هــذه املحــددات تخلــق مســافة بيــن املـرأة وتمكينهــا
السيا�ســي.
أمــا بالنســبة للمرشــحات اللواتــي كان لهــن دور فــي اختيــار أحــد أعضــاء القائمــة ،فقــد تنوعــت أدوارهــن علــى
ً
النحــو التالــي بدايــة بالتزكيــة بأحــد أعضــاء القائمــة وتلتهــا األخــذ برأيهــا فــي اختيــار أعضــاء القائمة وتلتها املشــاركة
ً
فــي تشــكيل القائمــة ثــم تشــكيل القائمــة بشــكل مباشــر مــن قبــل املترشــحة واخي ـرا استشــارة النســاء ببعــض
أعضــاء القوائــم ،ويظهــر بالنظــر الــى األدوار التــي قامــت بهــا النســاء فــي عمليــة تشــكيل القوائــم ،أن املـرأة مــا زال
ً
دورهــا ثانويــا فــي عمليــة تشــكيل القائمــة واختيــار أحــد أعضائهــا.
اظهــر االســتطالع أن  63%مــن املترشــحات اللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ تــم التواصــل معهــن لغايــات االنضمــام
للقائمة عند بداية تشكيل القائمة ،فيما  15%منهن تم التواصل معهن بعد اختيار نصف أعضاء القائمة،
ً ً
فيمــا  22%مــن املترشــحات تــم التواصــل معهــن بعــد اكتمــال القائمــة ،وتعــد هــذه النتيجــة متوقعــة نظـرا ألنــه
يفضــل أن تكــون مــن ضمــن القائمــة االنتخابيــة مرشــحة امـرأة.
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ( ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت )اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﻢ

63 %

15 %

22 %

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ

ّ
ﻣﻌﻬﻦ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ

ّ
ﻣﻌﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر

ّ
ﻣﻌﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل

ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

أمــا فيمــا يخــص النقاشــات داخــل القائمــة بمــا يتعلــق بفــرص فــوز املترشــحة باملقعــد ،فقــد اظهــر االســتطالع
أن  % 49منهــن قــد تــم مناقشــة موضــوع فوزهــن علــى أســاس املقعــد املخصــص للنســاء فقــط ،بينمــا  32%مــن
ً
املترشــحات تــم مناقشــة فــرص فوزهــن علــى أســاس التنافــس واملقعــد املخصــص للنســاء معــا ،و  12%منهــن
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علــى اســاس التنافــس فقــط ،فيمــا  7%مــن املترشــحات لــم يتــم مناقشــة هــذا املوضــوع معهــن ،ممــا يعنــي ضــرورة
العمــل علــى تعزيــز الوعــي السيا�ســي للنســاء ،ورفــع مســتوى ادراكهــن وفهمهــن للنظــام االنتخابــي.
فيمــا يخــص اختيــار املترشــحة كمفوضــة عــن القائمــة ،فقــد أظهــرت  % 93منهــن لــم يتــم اختيارهــن كمفــوض
عــن القائمــة ،بينمــا  7%مــن املترشــحات تــم اختيارهــن كمفــوض عــن القائمــة.
اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺴﺎء ﻛﻤﻔﻮﺿﺎت ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ

93 %

7%

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ّ
اﺧﺘﻴﺎرﻫﻦ ﻛﻤﻔﻮﺿﺎت ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ

ّ
اﺧﺘﻴﺎرﻫﻦ ﻣﻔﻮﺿﺎت ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ
ﺗﻢ

أمــا فيمــا يخــص النســاء املترشــحات والتــي تــم انتخابهــن ،فقــد أظهــرت االســتطالع أن  93%منهــن قــد عــرض
عليهــن االنضمــام ألكثــر مــن قائمــة ،و 7%منهــن لــم يعــرض عليهــن االنضمــام ألكثــر مــن قائمــة ،وعلــى صعيــد
آخــر أظهــر االســتطالع أن  67%مــن النســاء لــم يواجهــن صعوبــة فــي االنضمــام لقائمــة ،فيمــا  33%منهــن واجهــن
صعوبــة فــي االنضمــام لقائمــة ،أمــا فيمــا يخــص الصعوبــات التــي واجهــت النســاء املترشــحات والتــي تــم انتخابهــن
فــي االنضمــام لقائمــة فــي االنتخابــات البرملانيــة األخيــرة ،فقــد جــاءت الصعوبــات كالتالــي صعوبــات بســبب رفــض
العشــيرة او احــد اف ـراد العائلــة وبنســبة بلغــت  ،50%تلتهــا صعوبــات تتعلــق برفــض بعــض املرشــحين وجــود
ام ـرأة قــد تتمكــن مــن الفــوز بمقعــد تنافــس  ،17%تلتهــا صعوبــات تتعلــق بعمليــة تشــكيل القائمــة والتقبــل
السيا�ســي املتســاوي للم ـرأة كمرشــحة فــي القائمــة وبنســبة بلغــت  ،33%ومــا زالــت النســاء يعانيــن مــن العديــد
مــن املعوقــات فــي ســبيل مشــاركتهن فــي االنتخابــات ،ويالحــظ هنــا وجــود تشــابه كبيــر بيــن الصعوبــات التــي تواجــه
كل مــن النســاء اللواتــي حالفــن الحــظ او النســاء اللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ.
أمــا فيمــا يتعلــق باملبــادرة فــي عمليــة تشــكيل القائمــة ،أظهــر االســتطالع أن  % 53منهــن قــد بــادرن بتشــكيل
القائمــة ،فيمــا  % 47منهــن لــم تبــادر بتشــكيل القائمــة ،امــا فيمــا يتعلــق بالتواصــل مــع املترشــحات مــن أجــل
االنضمــام للقائمــة ،وبنـ ًـاء علــى نتائــج االســتطالع حــول كيفيــة التواصــل معهــن وآليــة التواصــل فقــد قالــت
غالبيــة النســاء أنــه تــم مــن خــال أحــد اف ـراد العائلــة او العشــيرة ولــم يتــم التواصــل معهــا بشــكل مباشــر ثــم
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ً
مــن خــال الحــزب الــذي تنتمــي إليــه املترشــحة واخيـرا التواصــل مــن خــال أحــد أفـراد القائمــة بشــكل مباشــر،
ً
وتظهــر هــذه النســب تطــورا فــي عمليــة أن تكــون النســاء هــن املبــادرات فــي تشــكيل القوائــم ،وكذلــك تعبــر عــن
تحســن ملحــوظ فــي مســتوى اســتقاللية النســاء فــي عمليــة اتخــاذ ق ـرار الترشــح.
أمــا فيمــا يخــص دور املترشــحات فــي اختيــار أحــد أعضــاء القائمــة ،فــان  % 67منهــن شــاركن فــي االختيــار ،فيمــا
 33%لــم يشــاركن فــي اختيــار أحــد مــن اعضــاء القائمــة.
دور اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

67 %

33 %

ّ
ﺷﺎرﻛﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎت

ّ
ﻳﺸﺎرﻛﻦ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎت ﻟﻢ

ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

أمــا فيمــا يخــص املرحلــة التــي تــم التواصــل معهــا لغايــات االنضمــام للقائمــة ،فقــد اظهــر االســتطالع أن % 87
منهــن قــد تــم التواصــل معهــن عنــد بدايــة تشــكيل القائمــة ،فيمــا  % 13منهــن تــم التواصــل معهــن بعــد اختيــار
نصــف أعضــاء القائمــة.
أمــا فيمــا يخــص املناقشــات داخــل القائمــة فيمــا يتعلــق بفــوز املترشــحة ،فقــد اظهــر االســتطالع أن 53%
منهــن تــم مناقشــة فــرص فوزهــن علــى أســاس املقعــد املخصــص للنســاء فقــط (كوتــا امل ـرأة) ،بينمــا  34%مــن
ً
املســتجيبات تــم مناقشــتهن علــى أســاس التنافــس واملقعــد املخصــص للنســاء معــا ،و 13%منهــن علــى أســاس
التنافــس فقــط،
أمــا فيمــا يخــص امل ـرأة كمفــوض فــي القائمــة ،فقــد أظهــر االســتطالع انــه لــم يتــم التواصــل أو مناقشــة أي
مرشــحة بوضعهــا كمفــوض عــن القائمــة االنتخابيــة.
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ٌ
حساسيته للنوع االجتماعي:
البيان االنتخابي للقوائم االنتخابية ومدى
بيــن االســتطالع أن  92%مــن النســاء اللواتــي ترشــحن ولــم يحالفهــن الحــظ كان لهــا أو للقائمــة بيــان انتخابــي ،فــي
حيــن أن  8%منهــن لــم يكــن لهــن أو للقائمــة بيــان انتخابــي ،أمــا فيمــا يخــص املترشــحات اللواتــي ترشــحن وحصلـ ّـن
علــى مقاعــد فــي البرملــان ،أن  87%منهــن ذكــرن أنــه كان لهــا أو للقائمــة بيــان انتخابــي ،فيمــا  % 13منهــن لــم يكــن
لهــن أو للقائمــة التــي تنتمــي اليهــا بيــان انتخابــي ،امــا فيمــا يخــص أهــم املحــاور التــي ركــزت عليهــا البيانات االنتخابية
للقوائم فقد تركزت إجابات الغالبية منهن وبشكل كبير حول قضايا املرأة والنوع االجتماعي وتضمنت (العنف
والتنمــر بكافــة اشــكالهما ،مشــكلة الغارمــات ،حقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة وحقــوق كبــار الســن ،وحقــوق
الطفــل) وتلتهــا مشــكلة الفقــر والبطالــة وتوفيــر فــرص للعمــل ،والقضايــا االقتصاديــة وتلتهــا قضايــا الشــباب
والتعليــم وتلتهــا قضايــا الرعايــة الصحيــة وتلتهــا العمــل علــى تعديــل قانــون االنتخــاب ومحاربــة الفســاد و ســيادة
ً
القانــون والحريــات العامــة واخي ـرا قضايــا الزراعــة والبيئــة ،والقضيــة الفلســطينية ،وباملقارنــة مــع املحــاور التــي
تضمنتها البيانات االنتخابية للنساء اللواتي ترشحن وتم انتخابهن نجد ان هنالك تقارب كبير بينها وبين املحاور
الــواردة فــي بيانــات املترشــحات التــي لــم يحالفهــن الحــظ.
وﺟﻮد ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﺔ أو ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت وﻟﻢ

92 %

8%

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﻛﺎن
ﻟﻬﻢ أو ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﺎن

ّ
وﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت

87 %

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰات ﻗﺎﻟﻮا
إﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ أو ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ

اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﺑﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﻟﻢ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﻟﻢ

ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ أو ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

13 %

ﻳﻜﻦ ﻟﻬﻢ أو ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺑﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

رحبــت  59%مــن املترشــحات بوجــود أكثــر مــن ام ـرأة مرشــحة بالقائمــة ،بينمــا  26%مــن املترشــحات لــم يرحبــن
بوجــود أكثــر مــن امـرأة مرشــحة فــي القائمــة ،فيمــا  15%مــن املســتجيبات اتخــذن موقــف الحيــاد حــول وجــود أكثــر
مــن امـرأة مرشــحة بالقائمــة ويظهــر االرتفــاع امللحــوظ فــي نســبة النســاء اللواتــي ال يرحبــن بوجــود أكثــر مــن مرشــحة
مرشــحة فــي القائمــة ،العتقــاد النســاء ان فرصهــا بالفــوز عــن القائمــة أفضــل حينمــا تكــون هــي املترشــحة الوحيــدة
عــن القائمــة ،وذلــك بحســب إجابــة النســاء اللواتــي لــم يرحبــن بوجــود أكثــر مــن مرشــحة فــي نفــس القائمــة.
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الضغــوط التــي تعرضــت لهــا املترشــحات اللواتــي ترشــحن ولــم يحالفهــن الحــظ للعــدول عــن
قــرارالترشــح
أظهــر االســتطالع أن  57%مــن املترشــحات تعرضــن لشــكل مــن اشــكال الضغــط للعــدول عــن رأيهــن بخصــوص
الترشــح لالنتخابــات ،بينمــا  43%ذكــرت بأنهــن لــم يتعرضــن ألي شــكل مــن أشــكال الضغــط ،فيمــا يخــص
الضغــوط التــي تعرضــت لهــا املترشــحات اللواتــي ترشــحن وتــم انتخابهــن للعــدول عــن الترشــح ،قالــت % 53
مــن املترشــحات انهــن تعرضــن للضغــط للعــدول عــن رأيهــن بخصــوص الترشــح لالنتخابــات ،بينمــا  47%ذكــرت
بأنهــن لــم يتعرضــن ألي شــكل مــن أشــكال ا لضغــط وفيمــا يتعلــق باألشــخاص و الجهــات التــي مارســت هــذه
الضغوطــات.

"ﺧﻠﻲ دور ﻟﻐﻴﺮك ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻴﺮة ،وﻓﻴﻪ رﻓﺾ ﻣﻦ اﻫﻠﻲ".
ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﺰ
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أظهــر االســتطالع أن الغالبيــة منهــن تعرضــن لضغوطــات بشــكل اكبــر مــن قبــل األقــارب (العائلــة ،العشــيرة،
الــزوج) وتلتهــا الضغوطــات املمارســة مــن قبــل املنافســين ونــواب ســابقين فــي الدائــرة االنتخابيــة بالتنمــر عبــر
ً
وســائل التواصــل االجتماعــي ،وتلتهــا ضغوطــات األصدقــاء وبعــض النســاء ،واخي ـرا الضغوطــات املمارســة مــن
جهــات أخــرى تحفظــت علــى ذكرهــا النســاء ،وعنــد املقارنــة مــع الضغوطــات التــي تعرضــت لهــا النســاء اللواتــي
ً
ترشــحن وتــم انتخابهــن فنجــد تشــابه إلــى حــد كبيــر فــي نوعيــة الضغوطــات املمارســة عليهــن جميعــا.

ﺣﺠﺐ ﻣﺮﺷﺤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﻋﻨﻲ
واﻟﻬﺪف ﻣﻦ وﺟﻮدي داﺧﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﺬ اﺻﻮاﺗﻲ
ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻓﺎﺋﺰة

ّ
ﺗﺮﺷﺤﻦ
ﺗﻌﺮض اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت ﻟﻀﻐﻮط ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻦ
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﻢ

ّ
ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ

57 %

43 %

53 %

47 %

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت وﻟﻢ
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ

اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت وﻟﻢ
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ

ّ
ﺗﻌﺮﺿﻦ
اﻟﻔﺎﺋﺰات

اﻟﻔﺎﺋﺰات ﻟﻢ

ﻟﻀﻐﻮط

ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ

ّ
ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻀﻐﻮط

ّ
ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ
ﻟﻢ
ﻟﻀﻐﻮط

ﻟﻀﻐﻮط
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املشاركة في التخطيط للحملة االنتخابية
أجابــت  88%مــن املترشــحات انهــن شــاركن فــي التخطيــط للحملــة االنتخابيــة ،فيمــا  12%منهــن لــم يشــاركن فــي
التخطيــط للحملــة االنتخابيــة ،بالســؤال حــول درجــة املشــاركة فــي تنفيــذ الحملــة االنتخابيــة ،فقــد شــاركت
 68%مــن املترشــحات بدرجــة كبيــرة ،بينمــا  16%منهــن شــاركن بدرجــة متوســطة ،و 15%شــاركن بدرجــة
ً
ضعيفــة ،و 1%لــم يشــاركن ابــدا.
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﻢ

88 %

12 %

ّ
ّ
ﺷﺎرﻛﻦ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت وﻟﻢ

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ
وﻟﻢ

ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ّ
ﻳﺸﺎرﻛﻦ ﻓﻲ
ﻟﻢ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

68 %

16 %

16 %

ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة

ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ

ﺑﺪرﺟﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ
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أمــا املترشــحات اللواتــي ترشــحن وتــم انتخابهــن ،ذكــرت جميــع املترشــحات بــا اســتثناء أنهــم شــاركن فــي
التخطيــط للحملــة االنتخابيــة ،وبالســؤال حــول درجــة املشــاركة فــي تنفيــذ الحملــة االنتخابيــة 80% ،مــن
املترشــحات شــاركن بشــكل كبيــر فــي التخطيــط للحملــة االنتخابيــة ،بينمــا  20%منهــن شــاركن بدرجــة متوســطة
فــي التخطيــط للحملــة االنتخابيــة ،ويتضــح ممــا ســبق ان املشــاركة الفاعلــة للنســاء فــي الحمــات االنتخابيــة تزيــد
مــن فــرص نجاحهــن.
ّ
ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ

100 %

ّ
ّ
ﺷﺎرﻛﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ

80 %

20 %

ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة

ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
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مصــادرالتمويــل للحمــات االنتخابيــة للمرشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن واللواتــي لــم يحالفهــن
الحظ
ذكــرت  71%مــن املترشــحات اللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ أن مصــدر التمويــل للحملــة االنتخابيــة كان شــخ�صي،
بينما  14%كانت العائلة هي مصدر التمويل ،و 10%منهن كان الحزب هو مصدر التمويل ،فيما  5%أجابت
بــأن العشــيرة كانــت مصــدر التمويــل للحملــة االنتخابية.
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ
ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﻼت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﻢ

71 %

14 %

10 %

5%

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء

ﻛﺎن ﻣﺼﺪر
ّ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻦ

ﻛﺎن ﻣﺼﺪر
ّ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻦ

ﻛﺎن ﻣﺼﺪر
ّ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻦ

ﻛﺎن ﻣﺼﺪر
ّ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻦ

ﺷﺨﺼﻴ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

اﻟﺤﺰب

اﻟﻌﺸﻴﺮة

امــا بالنســبة الــى درجــة املســاهمة املاليــة للنســاء التــي لــم يحالفهــن اللحــظ فقــد اظهــر االســتطالع أن % 38
قدمن مســاهمات مالية بدرجة كبيرة ،في حين  23%من املترشــحات كانت مســاهمتهن املالية بدرجة ضعيفة،
ً
و 23%لــم يســاهمن ابــدا ،فيمــا  16%ســاهمن ماليــا بدرجــة متوســطة فــي الحملــة االنتخابيــة ،وتظهــر هــذه
النتائــج الحاجــة امللحــة لتقديــم الدعــم املالــي الــازم للنســاء اللواتــي ينويــن الترشــح لالنتخابــات ،والعمــل علــى
دعــم وتعزيــز االســتقالل املالــي لهــن مــن اجــل تمكينهــن أكثــر مــن املشــاركة فــي االنتخابــات.
وبســؤال النســاء املترشــحات التــي لــم يحالفهــن الحــظ عــن وجــود مصــادر أخــرى للتمويــل غيــر املذكــور أعــاه،
وبحســب الغالبيــة قــد تنوعــت مصــادر التمويــل االخــرى التــي تــم االعتمــاد عليهــا بغــرض تمويــل حمالتهــن
االنتخابيــة ،فالغالبيــة تلقيــن الدعــم املالــي بشــكل أسا�ســي مــن القائمــة التــي ترشــحن فيهــا ثــم مــن الدعــم املقــدم
من وزارة الشــؤون السياســية والبرملانية للمرشــحات النســاء عن األحزاب السياســية ،وثم من خالل التبرعات
والحصــول علــى قــرض بنكــي.
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أمــا املترشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن ،فقــد أظهــر االســتطالع أن  60%منهــن قمــن بتمويــل حملتهــن االنتخابيــة
بشــكل شــخ�صي ،بينمــا  % 40منهــن كانــت العائلــة مصــدر التمويــل لحملتهــن االنتخابيــة.
ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺣﻤﻼت اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻔﺎﺋﺰات

60 %

40 %

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺎﺋﻠﻲ

التدريبات التي تلقتها املترشحات قبل خوض االنتخابات األخيرة 2020
وحــول إذا مــا ســبق ان تلقــت املترشــحات اللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ اي تدريبــات خاصــة بالترشــح علــى
االنتخابات ،وما درجة العالقة بين التدريبات واتخاذهن قرار الترشح ،ومدى االستفادة من هذه التدريبات،
اظهــر االســتطالع أن  46%منهــن ســبق وأن تلقيــن تدريبــات خاصــة ســاعدتهن علــى الترشــح ،بينمــا  54%منهــن
لــم يســبق لهــن تلقــي تدريبــات خاصــة بالترشــح لالنتخابــات ،وأظهــرت النتائــج تعــدد الجهــات التــي قدمــت هــذه
التدريبــات ومنهــا :املعهــد الديمقراطــي األمريكــي  NDIحــول تمكيــن املـرأة ،مركــز الحيــاة  -راصــد حــول التخطيــط
للحملــة والبيــان االنتخابــي وتشــكيل القائمــة وكســب التأييــد ،وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة حــول
تشــكيل القوائــم ،واألمــم املتحــدة  UNحــول كيفيــة إدارة الحملــة االنتخابيــة ،وتجمــع لجــان امل ـرأة ،والهيئــة
املســتقلة لالنتخــاب.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت
ّ
ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻦ اﻟﺤﻆ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ وﻟﻢ

اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت وﺣﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ

46 %

54 %

53 %

47 %

ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت

ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻴﻦ

ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺗﺪرﻳﺒﺎت

ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻘﻴﻦ

ﺗﺪرﻳﺒﺎت

ﺗﺪرﻳﺒﺎت
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وحــول درجــة العالقــة بيــن التدريبــات واتخــاذ ق ـرار الترشــح ،فقــد أجابــت  56%مــن املترشــحات بأنــه لــم يكــن
للتدريبــات اي عالقــة باتخاذهــن ق ـرار الترشــح ،وأجابــت  32%منهــن بوجــود عالقــة قويــة ،بينمــا  10%اقــررن
بوجــود عالقــة متوســطة ،فيمــا  2%مــن املترشــحات اقــررن بوجــود عالقــة ضعيفــة بيــن التدريبــات واتخــاذ قـرار
الترشــح.
وتبيــن هــذه النتائــج ان مــا يقــارب ثلــث النســاء اللواتــي تلقيــن تدريبــات للترشــح لالنتخابــات قــد أثــرت عليهــن
التدريبــات بشــكل جيــد باتخاذهــن قـرار الترشــح ،ولذلــك شــكلت التدريبــات عامــل مســاعد للنســاء باتخــاذ قـرار
الترشــح.
وعــن مــدى االســتفادة مــن التدريبــات ،فقــد رأت  59%مــن املترشــحات أن االســتفادة مــن التدريبــات كانــت
ً
ممتــازة ،بينمــا  18%اســتفدت بدرجــة جيــدة ،و 12%اســتفدن بدرجــة جيــدة جــدا ،و 6%كانــت االســتفادة
مقبولــة ،فيمــا رأت  % 5مــن املترشــحات انهــن اســتفدن بدرجــة ضعيفــة ،وفيمــا يتعلــق املعــارف واملهــارات التــي
ســاعدت هــذه التدريبــات علــى اكتســابها ،فقــد ذكــرت غالبيــة النســاء اللواتــي تلقيــن هــذه التدريبــات أن الفائــدة
ً
األكبــر منهــا كانــت بدايــة باكتســاب الخبــرة فــي عمليــة التواصــل مــع الناخبيــن ثــم إنهــا وجهــت النســاء الــى الطــرق
املناســبة واألســاليب الجيــدة فــي عمليــة خــوض االنتخابــات ،وتلتهــا أنهــا تشــجع املـرأة علــى الترشــح لالنتخابــات
ً
ووضــع خطــط الترشــح وكيفيــة تشــكيل القوائــم ،واخيـرا تقــوي هــذه النوعيــة مــن التدريبــات الشــخصية وكيفيــة
كســب التأييــد ،وكيفيــة ادارة الحــوار.
أمــا املترشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن ،فــان  53%منهــن قــد ســبق أن تلقيــن تدريبــات خاصــة بالترشــح ،بينمــا
 47%منهــن لــم يســبق أن تلقيــن أي تدريبــات خاصــة بالترشــح لالنتخابــات ،أمــا الجهــات التــي قدمــت التدريبــات
الخاصــة بالترشــح علــى االنتخابــات ،فــكان منهــا ،املعهــد الديمقراطــي األمريكــي  ،NDIومركــز الحيــاة -راصــد
ومنتــدى االتحــادات الفدراليــة واللجنــة الوطنيــة لشــؤون امل ـرأة ،حــول التخطيــط للحملــة والبيــان االنتخابــي
وتشــكيل القائمــة وكســب التأييــد.
وحــول درجــة العالقــة بيــن التدريبــات واتخــاذ ق ـرار الترشــح ،فقــد أجابــت  50%مــن املترشــحات أنــه لــم يكــن
للتدريبــات اي عالقــة باتخاذهــن ق ـرار الترشــح ،وأجابــت  40%منهــن بوجــود عالقــة قويــة ،بينمــا  10%اقــررن
بوجــود عالقــة متوســطة بيــن التدريبــات واتخــاذ ق ـرار الترشــح.
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وعــن مــدى االســتفادة مــن التدريبــات ،فقــد ذكــرت  44%مــن املترشــحات أن االســتفادة مــن التدريبــات كانــت
ممتازة ،بينما  23%منهن قلن انهن اســتفدن بدرجة جيدة جدا ،و 22%رأين انهن اســتفدن بشــكل متوســط،
فيمــا قالــت  11%مــن املترشــحات انهــن اســتفدن بدرجــة ضعيفــة.
وأجمعــت الغالبيــة مــن املترشــحات أن التدريبــات كانــت مفيــدة بشــكل أو آخــر ،حيــث أنهــا تعــزز مــن قــدرة املـرأة
علــى التواصــل مــع النــاس ،تبنــي الشــخصية ،والقــدرة علــى كيفيــة كســب التأييــد ،وأنهــا شــكلت نقلــة نوعيــة فــي
ً
طريــق تمكيــن املـرأة سياســيا.
ذكــرت الغالبيــة مــن املترشــحات اللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ أنهــن واجهــن بشــكل أسا�ســي تحديـ ً
ـات صحيــة فــي
عمليــة خوضهــن لالنتخابــات البرملانيــة بظــل جائحــة كورونــا وتطبيــق إجـراءات التباعــد االجتماعــي ممــا حــد مــن
قدرتهــن علــى التواصــل مــع الناخبيــن بشــكل مباشــر ،وبالتالــي قلــل مــن حظوظهــن بالفــوز فــي االنتخابــات ،ومنهــن
قــد اصبــن بفايــروس كورونــا ،وتلتهــا تحديــات اجتماعيــة مــن حيــث العــادات والتقاليــد الســائدة فــي املجتمــع
والطبيعــة الذكوريــة للمجتمــع ،والبعــد العشــائري وفــي نفــس الدرجــة جــاءت التحديــات االقتصاديــة (ماديــة)
مــن حيــث عــدم قــدرة النســاء علــى تحمــل تكاليــف الحملــة االنتخابيــة واعبائهــا وتلتهــا تحديــات انتشــار ظاهــرة
املــال األســود وشـراء األصــوات وتلتهــا تحديــات تتعلــق بالتمييــز ضــد املـرأة وممارســة التنمــر اإللكترونــي بإطــاق
تعليقــات مســيئة او عبــارات ســخرية ،وتلتهــا تحديــات سياســية بمــا يرتبــط بقانــون االنتخــاب وضعــف األحـزاب
ً
السياســية ،واخيـرا جــاءت تحديــات تتعلــق باملنافســين ،والعــزوف الكبيــر مــن قبــل الناخبيــن عــن املشــاركة فــي
االنتخابــات.
أما فيما يخص التحديات والصعوبات التي واجهت املترشــحات اللواتي تم انتخابهن بشــكل عام أثناء الحملة
االنتخابيــة ،فكانــت الغالبيــة منهــن قــد واجهــن بشــكل كبيــر تحديــات اقتصاديــة (ماديــة) تتعلــق بتوفــر املقــدرة
املاليــة لتغطيــة أعبــاء الحملــة االنتخابيــة وتلتهــا التحديــات سياســية ترتبــط بالفهــم الخاطــئ بقانــون االنتخــاب
ونظــام الكوتــا وبتراجــع ثقــة الناخبيــن باملجالــس الســابقة و عــزوف الناخبيــن عــن املشــاركة باالنتخابــات ،ثــم
تحديــات اجتماعيــة ترتبــط بالبعــد العشــائري واثــره الكبيــر علــى ترشــح امل ـرأة لالنتخابــات ،وثــم التحديــات
ً
الصحيــة املرتبطــة بمكافحــة جائحــة كورونــا ،واخيـرا جــاءت تحديــات انتشــار ظاهــرة اســتخدام املــال الفاســد
وممارســة التنمــر ضــد النســاء ،وباملقارنــة بيــن التحديــات التــي واجهتهــا النســاء ســواء التــي تــم انتخابهــن او التــي
لــم يحالفهــن الحــظ ،فــكان هنالــك تشــابه الــى حــد كبيــر فــي نوعيــة التحديــات التــي تعرضــن لهــا النســاء.
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أهم الدروس املستفادة للمرشحات في االنتخابات البرملانية
وبمــا يتعلــق بأهــم الــدروس املســتفادة مــن تجربــة الترشــح لالنتخابــات البرملانيــة  2020والتــي رأت املترشــحات
اللواتــي لــم يحالفهــن الحــظ أنهــن اكتســبنها ،فقــد قالــت األغلبيــة منهــن باملقــام األول أن التحضيــر املســبق
والتخطيــط الجيــد لعمليــة خــوض االنتخابــات ومواجهــة التحديــات بشــجاعة يعــد مــن أهــم الــدروس ،تالهــا أن
التجربــة اعطتهــن الدافــع للترشــح مــرة أخــرى لالنتخابــات ،وتالهــا االعتمــاد علــى النفــس وتعزيــز الثقــة الداخليــة
وتقويــة الشــخصية للمترشــحة بالتــوازي مــع االســتعداد املالــي الجيــد مــن اجــل تحمــل أعبــاء تكاليــف الحملــة
االنتخابيــة ،ثــم عــززت مــن الوعــي لديهــن أكثــر واكتســبن معــارف جــدد وتقويــة العالقــات االجتماعيــة لهــن،
ً
واخي ـرا الترشــح باســم العشــيرة أو الحصــول علــى اجمــاع عشــائري.
أمــا فيمــا يخــص املترشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن ،فذكــرت الغالبيــة منهــن أن الــدرس األسا�ســي املســتفاد مــن
تجربتهــن فــي عمليــة خــوض االنتخابــات هــو اثبــات قــدرة النســاء علــى الوصــول الــى املجالــس املنتخبــة ومقدرتهــن
علــى تحقيــق اهدافهــن ،وتالهــا ضــرورة التحضيــر الجيــد والتخطيــط املســبق للحملــة االنتخابيــة ،واالنضمــام
ً
الــى قائمــة أقــوى ،تالهــا ضــرورة أن تتحلــى امل ـرأة بالقــوة والشــجاعة ملواجهــة التحديــات والصعوبــات ،واخي ـرا
العمــل بقــوة وعزيمــة وإصـرار.

األجنــدة املســتقبلية للمرشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن وســيعملن علــى تنفيذهــا خــال عملهــن
باملجلــس النيابــي التاســع عشــر
بســؤال املترشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن عــن أهــم القضايــا التــي ســتقوم بالعمــل عليهــا فــي البرملــان وتطمــح
املترشــحات للعمــل عليــه خــال الفتــرة القادمــة ومــدى حساســيتها أو مراعاتهــا للنــوع االجتماعــي ،حيــث جــاءت
إجابــات الغالبيــة منهــن حــول القضايــا املتعلقــة بالتمكيــن السيا�ســي واالقتصــادي للمـرأة فــي املرتبــة األولــى ،وتلتها
العمــل علــى اســتحداث تشــريعات مــن شــأنها مراعــاة النــوع االجتماعــي وازالــة التمييــز ضــد امل ـرأة وخصوصــا
قانــون العقوبــات ،ثــم العمــل علــى تعديــل قانــون االنتخــاب والنظــام االنتخابــي (تعديــل الكوتــا النســائية بحيــث
تصبــح املقاعــد بعــدد الدوائــر االنتخابيــة وكذلــك تعديــل وضــع امل ـرأة داخــل القائمــة االنتخابيــة )،ثــم العمــل
علــى إيجــاد حلــول ملشــكلة الفقــر والبطالــة وتعزيــز اإلصــاح االقتصــادي وتطويــر املناهــج التعليميــة ،وتلتهــا
قضايــا تطويــر القطــاع الصحــي ،واالهتمــام بالقطــاع الزراعــي والنقــل والســياحة ،ثــم حمايــة الحريــات العامــة
ً
وحقــوق اإلنســان ،وحــل مشــكلة الغارمــات واملتعثريــن ماليــا ،وثــم العمــل علــى الحــد التمييــز الجنــدري ضــد
امل ـرأة (البرملانيــة) داخــل مجلــس النــواب ،ومــن االمثلــة علــى هــذه القضايــا فــان احــدى النســاء النــواب قالــت
انهــا ســتعمل علــى الحــد مــن التمييــز الجنــدري ضــد املـرأة البرملانيــة مــن خــال الحــد مــن اإلجـراءات التــي ال تراعــي
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النــوع االجتماعــي داخــل مجلــس النــواب مثــل  (:اقســمت النســاء النــواب اخــر النــواب وتحــت اســم الكوتــا /
النــداء علــى النــواب النســاء لالنتخابــات اللجــان فــي ذيــل قائمــة النــواب  /أرقــام مركبــات النــواب النســاء آخــر
األرقــام رغــم أنهــن مــن محافظــات اململكــة كافــة  /عــزل النســاء النــواب فــي الطابــق الســادس فــي الجنــاح األيمــن
 /وضــع وســم نائــب كوتــا علــى «باجــات» النــواب النســاء خــال خطــاب العــرش والــرد علــى خطــاب العــرش)،
ً
ويالحــظ ان تلــك القضايــا التــي ســتعمل النســاء النــواب علــى تبنيهــا مراعيــة للنــوع االجتماعــي بشــكل كبيــر.

التدريبات وبرامج بناء القدرات التي تطمح املترشحة التي تم انتخابها في الحصول عليها
اظهــر االســتطالع رغبــة املترشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن بالحصــول علــى مجموعــة مــن التدريبــات والورشــات
وذلــك بهــدف تطويــر مهاراتهــن ومعارفهــن فــي مجــاالت معينــة منهــا النظــام الداخلــي ملجلــس النــواب ،التشــريعات
والقوانيــن الناظمــة للحيــاة السياســية والبرملانيــة ،واالطــاع علــى تجربــة املجالــس البرملانيــة العربيــة واألجنبيــة
فيمــا يخــص قضايــا املـرأة ،والتدريــب علــى التعامــل مــع وســائل اإلعــام املختلفــة ،وبرامــج توعيــة حــول تشــكيل
لجــان مجلــس النــواب واملختلفــة وكيفيــة الدخــول الــى الكتــل البرملانيــة والعمــل بفعاليــة ،وتدريبــات حــول العمــل
البرملانــي بشــقية التشــريعي والرقابــي ،ويجــدر االشــارة ان مركــز الحيــاة راصــد قــد قــام بعمــل تدريبــات متنوعــة.

الصعوبــات التــي تتوقــع املترشــحة التــي تــم انتخابهــا أنهــا ســتواجهها أثنــاء عملهــا فــي البرملــان
بشــكل عــام ومــن ثــم بشــكل خــاص تلــك املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي
فقــد اشــارت غالبيتهــن انهــن يتوقعــن صعوبــة فــي ممارســة العمــل البرملانــي مــن حيــث مناقشــة التشــريعات
والقوانيــن وإضفــاء البعــد الجنــدري عليهــا ،تلتهــا صعوبــة تقلــد امل ـرأة مواقــع قياديــة فــي املكتــب الدائــم ملجلــس
النــواب ،ثــم العمــل بالتشــاركية والعمــل بالتســاوي مــع النــواب الذكــور وإزالــة الصــورة النمطيــة املوســومة بهــا
ً
ً
بامل ـرأة مــن حيــث عــدم قدرتهــا وعجزهــا احيانــا واحيانــا االســتقواء عليهــا ،واخي ـرا صعوبــة اســتجابة النســاء
النــواب ملناصــرة قضايــا النســاء ،و بالنظــر للصعوبــات التــي كانــت غالبيتهــا ذات بعــد جنــدري فتظهــر هنــا
الحاجــة للعمــل بتشــاركية مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي ملســاعدة النســاء فــي التصــدي لهــذه الصعوبــات.
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االســتراتيجيات والســبل التــي ســتتبناها املترشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن للتعامــل والتصــدي
مــع التحديــات والصعوبــات
اظهــر االســتطالع مجموعــة مــن االســتراتيجيات والســبل التــي ترغــب املترشــحة تبنيهــا والعمــل بهــا بغــرض
التعامــل والتصــدي للتحديــات ،وتركــزت إجابــات غالبيــة النســاء اللواتــي تــم انتخابهــن بالعمــل علــى إيجــاد
صيغــة توافقيــة مــع النــواب الذكــور حــول بعــض القضايــا التــي تخــص املـرأة ملســاندتها وتشــكيل ضغــط باتجــاه
تغييرهــا وتشــكيل لوبــي نيابــي مكــون مــن النــواب الرجــال والنســاء ملناصــرة قضايــا النســاء بشــكل خــاص ،وتلتهــا
اســتراتيجية العمــل الجيــد وإظهــار قــوة امل ـرأة وبــذل مزيــد مــن الجهــد واملثابــرة والدفــع بخطــة عمــل تشــريعية
ورقابيــة واضحــة ،وتلتهــا اســتراتيجية الحصــول علــى تدريــب مســبق ودراســة جــداول االعمــال والقوانيــن
والتشــريعات قبــل مناقشــتها فــي املجلــس و اإلملــام بالنظــام الداخلــي ملجلــس النــواب والــدور الحقيقــي للنائــب،
ً
واخي ـرا بالتوافــق والتفاهــم مــع النــواب النســاء الجــدد حــول أبــرز القضايــا التــي يجــب التركيــز عليهــا مــن أجــل
الوصــول للتمكيــن الحقيقــي للم ـرأة األردنيــة.

وبســؤال النســاء املترشــحات الفائــزات فــي «عمــان ،واربــد والزرقــاء» حــول دورالترشــح فــي دائــرة
انتخابيــة معينــة فــي تلــك املحافظــات فــي الحصــول علــى مقعــد بالبرملــان
أظهــر االســتطالع أن  56%مــن املترشــحات اللواتــي تــم انتخابهــن (املترشــحات الفائ ـزات فــي عمــان والزرقــاء
واربــد) يعتقــدن أن الدائــرة التــي يتــم الترشــح فيهــا فــي املحافظــة يلعــب دور فــي الحصــول علــى مقعــد كوتــا املـرأة،
بينمــا  44%منهــن ال يعتقــدن بوجــود دور بيــن الحصــول علــى مقعــد كوتــا املـرأة والدائــرة التــي يتــم الترشــح فيهــا فــي
ً
املحافظــة ،وتعتبــر هــذه االجابــة متوقعــة نظـرا الن هــذه الدوائــر بالــذات تــزداد فيــه فــرص الفــوز بمقعــد الكوتــا
ً
ً
النســائية تاريخيــا علــى مــدى االنتخابــات الســابقة فــي تلــك الدوائــر ونظـرا لنســب املشــاركة فــي تلــك الدوائــر ،ومــن
جانــب آخــر فقــد جــاءت نتائــج تلــك الدوائــر فــي االنتخابــات األخيــرة مغايــرة بشــكل كبيــر حيــث حصلــت النســاء
ً
فــي الزرقــاء وعمــان علــى مقاعــد الكوتــا فــي دوائــر غيــر التــي كانــت تفــوز بهــا ســابقا ،وجــاءت نتائــج مقعــد الكوتــا فــي
ً
اربــد متشــابه تاريخيــا لالنتخابــات البرملانيــة الســابقة .
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الباب الثالث
مر اقبة االنتخابات البرملانية  2020من منظورالنوع االجتماعي
مقدمة ومنهجية

ً
عمــل فريــق راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة للمجلــس التاســع عشــر  2020فــي كافــة مراحلهــا ،وتبعــا
ملنهجيــة املراقبــة املرتكــزة علــى أفضــل املمارســات الدوليــة الفضلــى واملعاييــر الناظمــة للعمليــة االنتخابيــة إال
أنــه فــي هــذا العــام تــم إضافــة املراقبــة مــن منظــور النــوع االجتماعــي بالتعــاون مــن  USAIDتكامــل ،حيــث تــم
العمــل علــى تطويــر منهجيــة املراقبــة وتضميــن النمــاذج أســئلة خاصــة بالنــوع االجتماعــي حتــى يتســنى للمراقبيــن
اإلجابــة عليهــا وبنــاء تصــور حــول مراعــاة اإلج ـراءات املطبقــة مــع املعاييــر املراعيــة للنــوع االجتماعــي وتــم ذلــك
مــن خــال:
ً
 املر اقبــون/ات طويلــي األمــد :والذيــن بلــغ عددهــم مــا يقــارب  300مراقبــا ومراقبــة ،وهــم املراقبــون/اتالذيــن قامــوا بمراقبــة مختلــف املراحــل االنتخابيــة التــي تســبق يــوم االقت ـراع ،والتــي تمثلــت بعمليــة التحقــق
مــن قوائــم الناخبيــن ،واالعتراضــات علــى جــداول الناخبيــن ،وعمليــة تســجيل املرشــحين واالعت ـراض عليهــا،
ونشــاطات املرشــحين والقوائــم خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة ،وإعــداد الدراســات والتحليــات املرتبطــة
بالعمليــة االنتخابيــة ومقابلــة املترشــحين واملترشــحات.
املر اقبــون قصيــري األمــد :وهــم املراقبــون الذيــن قامــوا بمراقبــة مجريــات يــوم االقتـراع منــذ افتتــاح صناديــق
ً
االقتـراع وحتــى انتهــاء عمليــات الفــرز وإعــان النتائــج ،وبلــغ عددهــم  2500مراقبــا ومراقبــة ،وانقســم املراقبــون/
ات قصيــرو األمــد إلــى مراقبيــن/ات ثابتيــن قامــوا بمراقبــة يــوم االقت ـراع مــن داخــل غــرف االقت ـراع بنـ ًـاء علــى
توزيــع عينــة الصناديــق املســتهدفة فــي عمليــة املراقبــة والــذي أعــده فريــق إدارة املشــروع ،ومشــرفون ومشــرفات
قامــوا بمراقبــة مراكــز االقت ـراع ومتابعــة عمــل املراقبيــن/ات الثابتيــن داخــل غــرف االقت ـراع ،واملراقبــون/ات
املتحركــون الذيــن قامــوا بمراقبــة مجريــات يــوم االقت ـراع مــن خــال مرورهــم علــى صناديــق محــددة وتقييــم
عمــل املراقبيــن/ات الثابتيــن والتأكــد مــن تواجدهــم داخــل غــرف االقتـراع وحضــور الفــرز والتجميــع لصناديــق
ومراكــز محــددة حســب العينــة.

مخرجات املر اقبة من منظورالنوع االجتماعي
وأظهــرت النتائــج الــواردة مــن الراصديــن/ات خــال يــوم االقت ـراع أن  88%مــن مراكــز االقت ـراع كانــت ســهلة
الوصــول بالنســبة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،فيمــا كانــت  12%مــن مركــز االقتـراع غيــر ســهلة الوصــول بالنســبة
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لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وفــي ذات الســياق أظهــرت عمليــة املراقبــة أن  74%مــن مراكــز االقت ـراع ســهلة
الوصــول بالنســبة للنســاء كمــا يبيــن الجــدول اآلتــي:

Form 1 - 6:30 AM
السؤال

نعم

ال

هل مركز االقتراع سهل الوصول إليه بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة؟

88.24%

11.76%

هل مركز االقتراع سهل الوصول إليه بالنسبة للنساء؟

73.69%

26.31%

هل هناك تواجد للشرطة النسائية حول مركز االقتراع؟

55.92%

44.08%

هل يرتدي جميع الناخبين والناخبات كمامات؟

95.26%

4.74%

وعلــى صعيــد تواجــد الشــرطة النســائية فقــد تبيــن أن  9.7%فقــط مــن غــرف االقت ـراع تواجــدت بهــا شــرطة
نســائية ،فيمــا نالحــظ هنــا أن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي نســبة الغــرف التــي ليــس مــن الســهل الوصــول إليهــا مــن
قبــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة إذ وصلــت نســبتها إلــى  51.6%مــن مجمــوع غــرف االقت ـراع وهــذا يحــد مــن قــدرة
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى ممارســة حقهــم الديمقراطــي بشــكل صحيــح ّ
وفعــال ،كمــا يبيــن الجــدول اآلتــي:

Form 2 - (7:00 – 7:45) AM
نعم

ال

السؤال
هل كان هناك تواجد للشرطة النسائية داخل غرفة االقتراع؟

9.73%

90.27%

هــل غرفــة االقت ـراع ســهل الوصــول إليهــا بالنســبة لألشــخاص ذوي
اإلعا قــة؟

51.60%

48.4%

هــل غرفــة االقت ـراع ســهل الوصــول إليهــا بالنســبة للنســاء؟ مثــال :يوجــد
عــدد كبيــر مــن الذكــور أمــام مراكــز اقتـراع اإلنــاث ،وجــود أعمــال شــغب،
وجــود مضايقــات للنســاء

72.67%

27.33%

كمــا تبيــن أن  87%مــن الراصديــن/ات قالــوا بأنــه يتــم مســاعدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بعمليــة االقتـراع
مــن قبــل شــخص مــن اختيارهــم ،فيمــا قــال  46,4%مــن الراصديــن/ات أنــه تــم الســماح للنســاء مــن اإلدالء
بإصواتهـ ّـن برفقــة أطفالهـ ّـن القصــر ،وقــال  45%أنــه يوجــد مــكان مناســب لتــرك األطفــال داخــل مركــز االقتـراع
مــع العلــم أن هــذا يخالــف التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بعمليــة الفــرز واالقتـراع ،كمــا يبيــن الجــدول اآلتــي:

اســتطالع :تجربة المترشــحات لمجلس النواب األردني
التاســع عشــر  2020مــن منظــور النــوع االجتماعــي
الفرص والتحديات
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Form 5 - 1:00 PM
السؤال
هــل يتــم مســاعدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي عمليــة االقت ـراع مــن
قبــل شــخص مــن اختيارهــم؟
هــل تــم الســماح للناخبــات باالقت ـراع برفقــة أطفالهـ ّـن ُ
الق َّ
صــر (أقــل مــن
 18عــام)؟

هــل يوجــد مــكان مناســب لتــرك األطفــال لحيــن أن تقــوم الناخبــة أو
الناخــب بإتمــام عمليــة االقت ـراع؟

نعم

ال

78.16%

21.84%

46.44%

53.56%

45.20%

54.80%

ً
وبمــا يتعلــق باإلجابــات الــواردة مــا بعــد الســاعه  5مســاء نــرى بــأن هنــاك اختالفــا بالنســب املرتبطــة بالســمح
للنســاء بــاإلدالء بأصواتهـ ّـن برفقــة أطفالهـ ّـن إذ ازدادت النســبة مقارنــة بالنمــوذج الســابق لتصــل إلــى 52.7%
ً
مقارنــة ب ـ  46,4%بالنمــوذج الســابق الــذي كان فــي تمــام الســاعة الواحــدة ظهـرا وهــذا يعــود إلــى الفتــرة النهائيــة
لعمليــة االقتـراع تشــهد بعــض التراخــي فــي تطبيــق اإلجـراءات ونحــن نعلــم بأنــه ال يجــوز للنســاء إدخــال أطفالهــم
معهــم إلــى غرفــة االقتـراع ولكننــا هنــا نــرى أنــه تــم الســماح لهـ ّـن.

Form 8 - (5:30 – 6:45) PM
ال

السؤال

نعم

هــل تــم الســماح للناخبــات باالقت ـراع برفقــة أطفالهـ ّـن ُ
الق َّ
صــر (أقــل مــن
 18عــام)؟

52.73%

47.27%

هــل يوجــد مــكان مناســب لتــرك األطفــال لحيــن أن تقــوم الناخبــة أو
الناخــب بإتمــام عمليــة االقت ـراع؟

45.83%

54.17%

هــل يتــم مســاعدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي عمليــة االقت ـراع مــن
قبــل شــخص مــن اختيارهــم

78.26%

21.74%

