
2010المرأة وانتخابات       
 



األردن على الخريطة الدولية          ..... النساء والسياسة         

األردن والعالم      ... النساء والبرلمان      

الغرفتين   الغرفة الثانية    الغرفة األولى   

العالم    19.1% 17.9% 18.9%

42.1% ====== ====== الدول االسكندنافية  

جنوب الصحراء الكبرى    18.4% 20.4% 18.8%

العالم العربي    10.1% 7.6% 9.5%

األردن 6.4% 12.7% 8.5%



المرأة على الخريطة الوطنية    .. .. .  النساء والسياسة  

في حقول العمل العام      : األردنيات  

الحقل   %نسبة المشارآة   
السلك الوزاري       14.3

السلك الدبلوماسي في آافة المستويات               17.2
مجلس األعيان       12.7
مجلس النواب       6.4

المقيدون في الجداول االنتخابية             52.0
المجالس البلدية         27.4



المرأة على الخريطة الوطنية    .. .. .  النساء والسياسة  

الحقل   %نسبة المشارآة   
النقابات العمالية          21.0
مجالس النقابات         4.8

األحزاب السياسية بعد إقرار القانون الجديد                   27.8 
األحزاب السياسية قبل إقرار القانون الجديد                  9.1

النقابات المهنية       22.7



2007المرأة األردنية وانتخابات  

نسبة الناخبات % 52
نسبة المرشحات     22.5%
نسبة األصوات التي حصلت عليها المرشحات     % 3.4
نسبة األصوات التي حصلت عليها الفائزات   % 0.9



حملة الوطنية لتطوير نظام الكوتا النسائية               
في قانون االنتخاب         

تسعى الحملة الى حشد تأييد المنظمات النسائية، ومؤسسات         
المجتمع المدني ، واالحزاب السياسية، والناشطين والناشطات في            
العمل العام لتطوير نظام الكوتا النسائية في قانون االنتخاب               

االردني الحالي، وزيادة تمثيل النساء في مجلس النواب القادم               

يقوم مرآز القدس بالتعاون مع شرآائه في المحافظات بتنظيم             
ورشات عمل، تضم هذه الفعاليات لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول           

أفضل السبل لتمثيل العادل للمرأة في البرلمان             



شعارنا 

على طريق النصف واإلنصاف            ...الُخمس 











. ....السيناريو األول         

مقاعد مضمونة على قوائم التمثيل النسبي  
:متطلبات السيناريو    

تغيير جذري في النظام االنتخابي   
تحظى النساء بموجب هذا السيناريو على مقاعد مضمونة على          

.الوطنية المتنافسة     / القوائم الحزبية        
تلتزم األحزاب والجهات المشرفة على تشكيل القوائم بذلك           

ال تسجل أي قائمة في سجل الكيانات المتنافسة من دون اإليفاء         
بهذا الشرط  



مقاعد مضمونة على قوائم التمثيل النسبي                    
:  الخصائص   

عناصر القوة   
الوصول إلى البرلمان     مكن النساء الناشطات من  ي

يعزز توجه األحزاب السياسية نحو مشارآة نسائية أوسع وأفضل  
يشجع النساء على االنخراط في األحزاب  

عناصر الضعف   
يحد من فرص نساء األطراف من المشارآة والوصول إلى البرلمان       

  ......السيناريو األول         



 ... .. السيناريو الثاني

إعادة توزيع المقاعد ورسم الدوائر 
:متطلبات هذا السيناريو      -

تغيير جذري في توزيع المقاعد النيابية وإعادة رسم خريطة الدوائر           
االنتخابية

:يفترض هذا السيناريو     -
توزيع الدوائر وفقا لمعيار السكان أساسا    

آل دائرة لها مقعد واحد  
اعتماد النظام المعمول به حاليا الحتساب المقاعد الفائزة      

في هذه الحالة، وفيها فقط يصبح النظام الحالي عادال    



.....السيناريو الثالث 

)النموذج المغربي  (القائمة الوطنية النسائية  
:متطلبات هذا السيناريو      

تغيير ملموس في النظام االنتخابي القائم
تخوض النساء االنتخابات بقوائم على مستوى الوطن   

ناخبة صوتين، األول لمرشح الدائرة والثانية للقائمة    /لكل ناخب
الوطنية

تحصل القوائم على عدد من المقاعد متناسب مع نسبة األصوات     
التي حصلت عليها في االنتخابات

له نفس مزايا ونواقص السيناريو األول  



. . .. السيناريو الرابع 

النظام الحالي مرجحاً      
ال يتطلب هذا السيناريو تعديال جوهريا على النظام االنتخابي      
يهدف هذا السيناريو إلى تصحيح الخلل في توزيع المقاعد      
على الدوائر للتخلص من حالة الغبن التي لحقت بالدوائر     

الكبرى 
يعتمد هذا السيناريو على عامل مرجح هو نسبة مقترعي          

الدائرة إلى إجمالي عدد المقترعين    



  ......السيناريو الرابع       

النظام الحالي مرجحاً      
المعادلة الجديدة الحتساب األصوات الفائزة وفقا لهذا      

السيناريو

)نسبة ناخبي الدائرة إلى إجمالي الناخبين        (× عدد األصوات التي حصلت عليها المرشحة        

إجمالي المقترعين في تلك الدائرة         



)زائد(مقعد لكل محافظة     .... السيناريو الخامس  

ال يتطلب هذا السيناريو تعديال جوهريا على النظام االنتخابي            
القائم      

واحد على األقل،  ) نسائي( يخصص بموجب هذا السيناريو مقعد       
لكل محافظة وتوزع بقية المقاعد على المحافظات وفقا لثقلها              

السكاني    
:تحتسب المقاعد الفائزة وفقا لواحدة من آليتين          

على مستوى المحافظ    )   النظام الحالي مرجحا      (اعتماد  
)المطلق لألصوات     (اعتماد الحجم الكلي      



بقاء القديم على قدمه    : السيناريو السادس

يبقي هذا السيناريو القديم على قدمه       
: ويتم اختيار الفائزات وفقا للمعادلة التالية                  

عدد األصوات التي حصلت عليها المرشحة     
عدد مقترعي الدائرة االنتخابية     



التوصيات والمقترحات  

: الجدل الوطني العام       
ثمة قناعة بزيادة عدد المقاعد اإلضافية المخصصة للنساء            

ين؟ /ماذا تقترح. . . ما رأيك ؟   
ثمة قناعة بضرورة تطوير نظام الكوتا وطريقة احتساب الفائزات          

ين ؟  /ماذا تقترح . . .  ما رأيك ؟     


