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  دراسة استطالعية لألنشطة والمشاريع

  )2005-1995(الموجهة للمرأة في المجال السياسي 

  - المملكة األردنية الهاشمية -
  أمل أديب الصباغ. د: الباحثة

  
  

  :خلفية عامة
 

فبينما . مرت الحياة النيابية األردنية بتقلبات نتجت عن األوضاع السياسية العامة الداخلية واإلقليمية

، إال أنها وبالرغم من حصولها على 1974ك المرأة حق االقتراع أو الترشيح منذ تأسيس المملكة لغاية لم تمتل

 1989، وعام )إال أن أي من النساء لم تترشح( كمقترعة 1984هذا الحق لم تستطع ممارسته فعليا حتى عام 

الل إسرائيل للضفة الغربية وقد نتج هذا التأخير عن عدم وجود مجالس نيابية منذ احت. كمقترعة ومرشحة

، وعدم تمكن إجراء انتخابات نيابية في الضفة الغربية وبالتالي عدم إمكانية عقدها في الضفة 1967عام 

وهذا التأخير في ممارسة المرأة . 1988 في عام الشرقية إلى حين صدور قرار فك االرتباط اإلداري معها

من عقدين ماضيين، أثر على تنمية قدرات المرأة السياسية لحقوقها االنتخابية وخاصة الترشيح حتى أقل 

  . لممارسة المرأة لهذا الدور– نساء ورجاال –إضافة إلى تقبل المواطنين 

  

-1956وباإلضافة لغياب الممارسة االنتخابية، فإن غياب األحزاب السياسية أيضا خالل الفترة   

ة، مما أثر أيضا على وعي النساء عموما بأهمية  كان له أثر كبير على الحياة السياسية األردني1993

وبعد عودة الحياة الحزبية، كان تراكم الخوف من العمل الحزبي إضافة إلى عدم . المشاركة في األحزاب

مخاطبة العديد من األحزاب السياسية الحتياجات وتطلعات الشعب، أثر على نسب مشاركة المواطنين في 

  .األحزاب، وعلى األخص النساء

  

ومن الجدير بالذكر أن قانون االنتخاب األردني ال يتطلب مواصفات كثيرة للمرشح، باستثناء بعض 

الفقرات المتعلقة بجنسية المرشح وأن ال يكون محكوما أو مجنونا أو معتوها، وأن ال يكون لديه منفعة مادية 

إلى ضرورة عدم انتماء المرشح لدى إحدى الدوائر الحكومية، وأن ال يكون من أقارب جاللة الملك، إضافة 

 بحيث ينتخب 1993وبما أن قانون االنتخاب األردني تم تعديله منذ عام . ألي تنظيم سياسي غير أردني

الناخب مرشحا واحدا فقط، فال وجود حاليا لقوائم انتخابية، وبالتالي يمكن أن يترشح أي شخص بمفرده، أو 

  .عن طريق دعم حزبه السياسي أو دعم العشيرة

  

وال بد هنا من إبراز إمكانيات العشائر في المشاركة السياسية، حيث ومع غياب العمل الحزبي لفترة 

طويلة برزت العشائر والنقابات المهنية كالعبين أساسيين في الحياة السياسية األردنية، ومع عودة الحياة 

أما النقابات . ها لمجلس النوابالنيابية استثمرت العشائر هذا الدور لصالحها وأصبحت ترشح أحد أبنائ
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المهنية، فقد كانت القوى اليسارية أو اإلسالمية هي المسيطرة عليها في معظم األحيان، حيث كانت المتنفس 

  .الوحيد لهذه القوى خالل فترة غياب الحياة الحزبية

  

 الحواجز ضمن هذه المعادلة للترشيح، كان من الصعب على المرأة اختراق هذه الحواجز إضافة إلى

، ولم 1993، وفازت واحدة فقط في انتخابات عام 1989األخرى المعروفة، فلم تفز أي امرأة في انتخابات 

وهذه النتائج حفزت الحركة النسائية األردنية إلى القيام بحملة جمع تواقيع للمطالبة . 1997تفز أي امرأة عام 

  .بالكوتا النسائية

  

.  المجلس النيابي لألقليات ليس غريباً عن السياسات األردنيةإن مفهوم الكوتا وتخصيص مقاعد في

، خصصت الحكومات عدد من المقاعد في الدوائر 1989فمنذ عودة الحياة الديمقراطية في األردن عام 

قانون الصوت الواحد أو (االنتخابية للمسيحيين وللشيشان والشركس والبدو بغض النظر عن قانون االنتخاب 

 جاء في سياق السياسات 2003ومن هنا فإن إدراج كوتا نسائية في انتخابات عام ).  االنتخابيةقانون الدائرة

 إلى انتقادات من بعض الفئات التي لم تنظر إلىوبالرغم من هذا فقد تعرض القانون المعدل . السابقة المتبعة

مق من التمييز ضد المرأة ويتعامل تدابير الخاصة لزيادة مشاركة المرأة بل كإجراء يعالأحد الكوتا النسائية ك

من جهة أخرى اعتبرت . معها على أنها أقل قدرة من الرجال وال تستطيع المنافسة على مستوى مكافئ

الحركات النسوية في األردن أن الكوتا إجراء ضروري في ظل التمييز المجتمعي ضد المرأة والمتأصل في 

  .النسيج الثقافي االجتماعي للمجتمع األردني

  

 آلية اختيار النساء الفائزات ضمن الكوتا النسائية التي 2003 لسنة 11ويوضح القانون المؤقت رقم 

 مقاعد موجودة أصالً ليصل عدد أعضاء 104 إلىنتجت عن إضافة ستة مقاعد للمرأة في مجلس النواب 

 الكوتا النسائية فإنه لم وإن كان القانون قد أكد على تمثيل المرأة من خالل.  نائب منتخبين110 إلىالمجلس 

إال أن نتائج االنتخابات أكدت أن . يمنع فوز المرشحات على مقاعد الدوائر االنتخابية ضمن التنافس الحر

الرؤيا المجتمعية السائدة ال تزال تنظر إلى المرأة من خالل دورها األسري، حيث لم يتجاوز عدد النساء 

  .الفائزات ما حددته الكوتا

  

 عدد من النتائج اإليجابية نلمسها في زيادة أعداد النساء إلى 2003ائج انتخابات عام وقد أفضت نت

اللواتي ترشحن لخوض االنتخابات بشكل كبير مما يؤكد على أن اتخاذ تدابير إيجابية يشجع المرأة على 

 للتعرف على كما أن نظام الكوتا يتيح للنساء الممثالت في مجلس النواب فرصة. خوض العملية االنتخابية

آليات العمل السياسي والعام وخلق وجود مؤثر للمرأة في المجالس المنتخبة يشجع المواطنين على قبول فكرة 

  .تمثيل المرأة

  

 أي حد تتبنى النساء المنتخبات قضايا إلى الذهن في ظل الكوتا هو إلىإال أن السؤال الذي يتبادر 

برامجهن االنتخابية أو في أدائهن ضمن مجلس النواب؟ تشير تمكين المرأة على كافة المستويات سواء في 

 أن النساء المنتخبات لم يقدمن في برامجهن االنتخابية أجندة خاصة بتمكين المرأة إلىالمعلومات المتوفرة 

من جهة أخرى فإن مواقف النساء . بالرغم من أنهن فزن ضمن إطار التدابير الخاصة بتمكين المرأة
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نة بعد فوزهن ومشاركتهن في القرارات ذات الصلة لم تكن منسجمة مع شعارات تمكين المرأة المنتخبات المعل

  .بل في بعض األحيان وقفت بعض هذه النساء مواقف معارضة لقوانين تمنح للمرأة حقوق أوسع

  

منذ السنوات األخيرة لعقد فأما عن دور المؤسسات الرسمية في دعم مشاركة المرأة السياسية، 

نات من القرن الماضي بدأت الحكومات المتعاقبة تعبر عن التزامها تجاه مشاركة المرأة وتفعيل دورها السبعي

ومما ال شك فيه أن . في المجتمع من خالل اختيار النساء كممثالت في السلطة التنفيذية يحملن حقائب وزارية

راز قضايا مشاركة المرأة في التنمية اإلرادة السياسية متمثلة بالعائلة المالكة لعبت دوراً حاسماً في إب

االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمملكة، حيث أفردت كتب التكليف السامي للحكومات فقرات تؤكد على 

وقد برزت قضايا تمكين المرأة في مجمل الوثائق الوطنية ابتداء من الميثاق الوطني . أهمية هذه القضايا

، حيث تؤكد هذه الوثائق على أهمية إدماج المرأة في "باألجندة الوطنية"نتهاء وا" األردن أوال"مروراً بوثيقة 

ويمكن القول بشكل عام، بناء . العملية التنموية بشكل فاعل في كافة الميادين سيما في مجال التنمية السياسية

ته الحكومات  أن توجهات رأس الدولة كان لها األثر الكبير على الخطاب الرسمي الذي أردف،على ما سبق

  .المتعاقبة بتدابير خاصة مباشرة تؤثر على مشاركة المرأة

  

 لعبت دورا هاما في دفع ، فقد وخاصة المنظمات النسوية األردنية،أما منظمات المجتمع المدني

تحرك المنظمات النسائية في األردن منذ منتصف الخمسينات أثر لوقد كان .  الحقوق للمرأة المزيد منمطالب

 بصدور اإلرادة 1974 المرأة حق المشاركة كناخبة ومرشحة في االنتخابات العامة توج في عام في منح

تنوعت  كما 1975الملكية في ظل ظروف دولية مواتية وتحضيراً للمؤتمر الدولي األول للمرأة في عام 

وعية والتأييد أنشطة منظمات المرأة لتمكين المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة من خالل حمالت الت

  .والضغط والتدريب، سيتم في هذه الدراسة اإلطالع على بعض منها

  

  :هدف الدراسة

  

كان الهدف الرئيسي من إجراء هذه الدراسة االستطالعية هو إفادة منظمة المرأة العربية في التعرف   

اء في المنظمة التي تمت في الدول األعض) باستثناء الدراسات والمؤتمرات(على المشاريع واألنشطة 

والموجهة للمرأة في المجال السياسي، وذلك بغرض التعرف على الوضع الحالي لتفادي تكرار المشاريع 

وللرفع من كفاءة المشاريع المستقبلية للمنظمة من خالل التعرف على عوامل النجاح وعناصر التحدي التي 

  .واجهت مثل هذه المشاريع في الدول األعضاء

  

  : منهجية الدراسة

  

جمع أسماء كافة األنشطة والمشاريع التي تمت في المملكة األردنية ، قامت الباحثة بفي البداية  

 وتدخل ضمن مجال اهتمام هذه الدراسة، وذلك من خالل اإلطالع على 2005- 1995الهاشمية خالل الفترة 

 عليها وكذلك من خالل أرشيف الصحف اليومية خالل تلك الفترة وتدوين أسمائها وأسماء الجهات القائمة

كاآللية الوطنية للنهوض بالمرأة، المنظمات غير الحكومية، األحزاب السياسية، مراكز (مراسلة جميع الجهات 
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للطلب منها تزويد الباحثة بأسماء المشاريع التي قامت بها ) البحوث والجامعات، والمنظمات اإلقليمية والدولية

 كما . مؤسسة16 مشروع قامت بتنفيذهم 71طين تم حصر أسماء ومن خالل هذين النشا. كل مؤسسة بها

قامت الباحثة باختبار استمارة البحث التي أعدتها منظمة المرأة العربية وتقديم مقترحات لتعديل االستمارة بناء 

ة على التجربة الفعلية مما أتاح الفرصة للقائمين على الدراسة في منظمة المرأة العربية من التعرف على دق

  .استمارة البحث في جمع المعلومات المطلوبة

  

بعد ذلك تم تدريب باحثين اثنين على كيفية تعبئة االستمارة النهائية المرسلة من قبل منظمة المرأة   

العربية، وتم أخذ مواعيد هاتفية للباحثين مع جميع المؤسسات الموجودة على القائمة لغايات تعبئة استمارة لكل 

 بعض المؤسسات تفضل أن تقوم بتعبئة االستمارة وعودة مساعد البحث فيما بعد ألخذها، وقد كانت. مشروع

وفي هذه الحاالت تم الطلب من مساعدي البحث التأكد من أن معظم األسئلة قد تمت اإلجابة عليها، وفي بعض 

الك بعض القضايا التي الحاالت اضطرت الباحثة للمتابعة الهاتفية ألجل أخذ اإلجابات لبعض األسئلة إال أن هن

  .لم تستطع المؤسسات إعطاء أجوبة أكيدة عليها

  

ويجدر هنا ذكر أن بعض المؤسسات التي جرى رصد مشاريعها من خالل أرشيف الصحف وغيرها   

التي تجاوبت مع الرسالة، لم تشارك نهاية في هذه الدراسة ألسباب مختلفة بالرغم من المتابعة الحثيثة، وبهذا 

المشاريع واألنشطة التي تم مسحها إلى أقل من النصف، إضافة إلى أن هنالك بعض المؤسسات تقلص عدد 

التي وافت الباحثة بقائمة مشاريعها إال أنه عند تعبئة االستمارات أفادت أن بعضها كان مضمناً ضمن مشروع 

أنها لم تؤثر على البحث من وبالرغم من هذه المعوقات باإلمكان القول . واحد مما أيضاً أدى إلى تقليص العدد

  .مشاريع تم تنفيذها من قبل جهات مختلفة أو التغطية الجغرافية أو طبيعة المشاريعتضمينه حيث 

  

وبعد االنتهاء من هذه المرحلة تم حصر الجهات الممولة للمشاريع واالتصال بمن لهم مكاتب داخل   

عف المشاريع إال أنه لألسف الشديد لم يكن هذا ممكناً  بنقاط قوة وضالمتعلقاألردن وذلك لغايات تعبئة السؤال 

إما بعذر االنشغال أو أن الشخص المطلع على المشروع قد غادر األردن وقد سبب هذا في تأخير االنتهاء من 

  .الدراسة، إضافة إلى عدم اكتمال البحث كما هو مخطط له

  

تحليل الفقرات النوعية التي لم يكن وتم الحقاً ترميز وتحليل االستمارات حاسوبياً إضافة إلى   

هذا وقد تم إلغاء استمارتين حيث أن محتوى مشروع إحداها لم يمت . باإلمكان تحليلها حاسوبياً وإعداد التقرير

بصلة إلى موضوع الدراسة أما الثانية فلتكرارها لمشروع وارد في استمارة أخرى، وبهذا أصبح مجمل عدد 

وال بد من اإلشارة إلى أن التحليل اإلحصائي ركز على ربط .  مشروعا32بحث المشاريع المغطاة في هذا ال

، إال أنه لم بكن باإلمكان ربط هذه العوامل بطبيعة المشروع، وذلك ألن المنفذةجميع العوامل بطبيعة الجهة 

ليل  يكن جميعها، عددت أكثر من مضمون واحد للمشروع مما جعل مثل هذا التحلممعظم االستمارات، إن 

  .مستحيال
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  :النتـائج
  

 32تم مسح يتناول هذا الجزء أهم النتائج التي خلص إليها البحث في المملكة األردنية الهاشمية حيث 

 منظمة، وكانت نطاق جميع المشاريع وطنية باستثناء واحد منها كان على 14مشروعاً نفذتها أو تنفذها 

وقد تم تصنيف  .بأسماء المشاريع والمنظمات التي نفذتهاقائمة ) 1(المستوى العربي، ويبين الملحق رقم 

معلومات عامة وإدارية، والقضايا الفنية، والقضايا المالية، وتقييم : النتائج ضمن أربعة عناوين رئيسة

  .وينسجم هذا التصنيف والمحاور الواردة في االستمارة. المشاريع

  

   معلومات عامة وإداريةً:أوال

  

لنتائج المتعلقة بالجهات المنفذة للمشاريع ووضع هذه المشاريع من جهة استمراريتها يتناول هذا البند ا

  .أو توقفها والمدة الزمنية التي قامت فيها الجهات المنفذة بتطبيق المشاريع التي تم رصدها

  

 ضمن خمسة أنواع مختلفة، فكان هنالك منظمات غير حكومية،  المنظمات المشاركةويمكن تصنيف

ويبين . الوطنية للنهوض بالمرأة، وأحزاب سياسية، ومراكز بحوث وجامعات إضافة إلى هيئات دوليةواآللية 

توزيع المشاريع حسب طبيعة الجهة المنفذة، حيث وصلت نسبة المشاريع التي نفذتها اآللية ) 1(الجدول رقم 

ي نصف المشاريع، وتوزع ما الوطنية إلى الربع، بينما قامت ثمانية من منظمات غير الحكومية بتنفيذ حوال

 وليس مستغرباً أن تتفرد اآللية الوطنية في تنفيذ ربع المشاريع .تبقى من المشاريع على الجهات األخرى

المنفذة إذ يأتي هذا منسجماً ودورها في مجال السياسات العامة بما يخدم االستراتيجية الوطنية للنهوض 

أما تدني نسبة . اص يتعلق بتمكين المرأة من المشاركة السياسيةبالمرأة األردنية التي يندرج ضمنها فصل خ

أن األحزاب السياسية في الدول العربية عموماً "المشاريع المنفذة من قبل األحزاب السياسية فيأتي في سياق 

وفي األردن على وجه الخصوص غير قادرة على استقطاب ورؤية النساء داخل منظموتها الفكرية بحيث 

  1."ج المرأة وقضاياها عن البرامج الحزبيةتغيب برام

 

  توزيع المشاريع حسب الجهة المنفذة): 1(جدول رقم 

 النسبة المئوية عدد المشاريع الجهة المنفذة

 25.0 8 )1 (اآللية الوطنية

  56.25  18  )8 (منظمات غير حكومية

  6.25  2  )2 (أحزاب سياسية

  6.25  2  )2 (مراكز أبحاث وجامعات

  6.25  2  )1 (ليةهيئات دو

  %100  32  المجموع

                                                           
  ي األردنيالمرأة في الخطاب الحزب) 2004(أمل الصباغ . د  1
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 من نصف المشاريع قد انتهى، ويبين الجدول رقم رأما بالنسبة للموقف الحالي للمشروع، فإن أكث  

 أعلى الحكوميةمن مشاريع اآللية الوطنية للمرأة قد انتهت، بينما تسجل المنظمات غير % 87.5أن ) 2(

رة، علما بأن مجمل المشاريع المستمرة من كل المشاريع التي ال تزال مستم%) 55.6(نسبة من المشاريع 

هذه النتيجة بمجملها تشير إلى أن مثل هذه المشاريع للتمكين .  وال توجد مشاريع جديدة)%35.3(تبلغ 

  .، تتزامن مع األحداث السياسية كاالنتخابات النيابية أو البلدية"موسمية"السياسي قد تكون 

  

  ريع حسب موقفها الحاليتوزيع المشا): 2(جدول رقم 

  اآللية  الموقف الحالي

  الوطنية

منظمات 

 غير

  حكومية

جامعات 

  ومراكز

منظمات   أحزاب

  دولية

  -  جديد

  

-  -  -  -  

  %12.5  مستمر

)1(  

55.6%  

)10(  

-  50.0%  

)1(  

-  

  %87.5  منتهي

)7(  

44.4%  

)8(  

100%  

)2(  

-  100%  

)2(  

  %50.0  -  -  - توقف واستؤنف

)1(  

-  

  %100  المجموع

)8(  

100%  

)18(  

100%  

)2(  

100%  

)2(  

100%  

)2(  

  

ويمكن فهم استمرارية المشاريع من خالل النظر إلى الجهات المنفذة ومصدر تمويل المشاريع   

ففي حين أن نصف المشاريع الخاصة باألحزاب السياسية الممولة . باإلضافة إلى طبيعة البرامج المطروحة

مستمر نجد أن البرامج المقدمة من الجامعات والمراكز والمعتمدة ذاتياً توقفت واستؤنفت، ونصفها اآلخر 

ويأتي هذا في سياق طبيعي مع التمويل الدولي المحدد ضمن إطار فترة زمنية . على التمويل الدولي قد انتهت

اً ويبدو هذا جلي. محددة في حين أن التمويل الذاتي يكون في الغالب لدعم برامج ذاتية لتطوير الجهة المنفذة

  .من ردود األحزاب السياسية والتي هدفت لتوسيع القاعدة الحزبية فبرز هذا ضمن أهدافها أو إنجازاتها

  

على صعيد متصل، فإن البرامج ذات الطابع التوعوي أكثر استمرارية من البرامج التدريبية أو تلك الموجهة 

 ثمانية قدمتها اآللية الوطنية انتهت لتعديل سياسات معينة أو قوانين، وبالتالي فإن سبعة برامج من أصل

ويتوقع أن ينتهي البرنامج الثامن قريباً، مما ينسجم وطبيعة البرامج التي تقدمها اآللية الوطنية التي وإن كانت 

توعوية في جانب ما، إال أنها في معظمها تتوجه إما لتدريب فئات محددة أو موجهة لطرح أو تعديل سياسات 

  .لمرأةوطنية عامة خاصة با
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الغالبية العظمى للمشاريع مدتها سنتين فأقل ولم يكن هنالك سوى ربع المشاريع التي كانت كانت   

نجد أن برامج اآللية الوطنية لم يتجاوز وحين توزيع مدة المشاريع حسب الجهة المنفذة . مدتها سنتين فأكثر

ت الدولية التي انتهت نصف برامجها في معظمها مدة السنة، تلتها الجامعات والمراكز واألحزاب والمنظما

فإن أكثر من نصف برامج المنظمات غير الحكومية ) 3(جدول رقم الوفق ما هو مبين في و. أقل من سنة

ويرتبط هذا مرة أخرى بمسألتين تم نقاشهما سابقا وهما . انتهت في فترة زمنية لم تتجاوز السنتين%) 61.1(

فالتمويل الدولي يفترض مدة زمنية محددة لالنتهاء من المشاريع، هذا . المشاريع ونوع التمويل" موسمية"

باإلضافة إلى طبيعة المشاريع التي يجب أن تقدم في فترات محددة تتالءم والحدث السياسي المحلي 

  ).انتخابات عامة أو طرح قوانين أو سياسات خاصة بالمرأة(

  

  توزيع المشاريع حسب مدتها الزمنية): 3(جدول رقم 

  اآللية  المدة الزمنية

  الوطنية

منظمات 

 غير

  حكومية

جامعات 

  ومراكز

منظمات   أحزاب

  دولية

  %75.0 أقل من سنة

)6(  

22.2%  

)4(  

50.0%  

)1(  

50.0%  

)1(  

50.0%  

)1(  

  %12.5   سنتين- سنة 

)1(  

61.1%  

)11(  

50.0%  

)1(  

-  50.0%  

)1(  

  %12.5  سنتان فأكثر

)1(  

16.7%  

)3(  

-  50.0%  

)1(  

  

  %100  المجموع

)8(  

100%  

)18(  

100%  

)2(  

100%  

)2(  

100%  

)2(  

  

، حيث 2005- 1997وقد توزعت الفترة الزمنية التي تم تنفيذ هذه المشاريع خاللها على األعوام   

، لم تتوفر معلومات كافية 1996-1995تجدر اإلشارة هنا إلى أنه وبالرغم من وجود مشاريع خالل األعوام 

توزيع المشاريع حسب سنوات ) 4(ويبين الجدول رقم . بة على االستمارةعنها لدى الجهات المنفذة لإلجا

  .البدء واالنتهاء من تنفيذها
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  توزيع المشاريع حسب سنوات البدء واالنتهاء من تنفيذها): 4(جدول رقم 

عدد المشاريع التي تم  السنة

 البدء بها

عدد المشاريع التي تم  النسبة المئوية

 االنتهاء منها

 المئويةالنسبة 

1997 3 9.4 3 9.4 
1998  1  3.1  -  -  
1999  1  3.1  -  -  
2000  -  -  -  -  
2001  5  15.7  3  9.4  
2002  5  15.7  3  9.4  
2003  7  21.9  6  18.6  
2004  6  18.6  2  6.3  
2005  3  9.4  6  18.6  
  -  -  3.1  1  غير مبين
حين إجراء لمستمر 

 الدراسة الميدانية

  الحالية

-  -  9  28.2  

  %100  32  %100  32  المجموع

  

أكثر من  بينما بدء ب1997من المشاريع نفذت في العام %) 10(ما يقارب يتبين من هذا الجدول أن   

وبالمقاربة مع . 2002 – 2001 مع ارتفاع تمهدي سبق هذه القفزة في عامي 2003ع عام يخمس المشار

، في حين كان من المتوقع أن 1997عام الخارطة االنتخابية في األردن فاالنتخابات النيابية الثالثة جرت في 

.  لظروف سياسية محلية وإقليمية2003 إال أنه تم تأجيلها إلى العام 2002تجري االنتخابات الرابعة في عام 

 من قبل الجهات المنفذة أو الجهات وإن كان هذا يؤكد على ارتباط هذه المشاريع بالموسم االنتخابي سواء

فإن ارتفاع وتيرة . )إلى أن أكثر من نصف هذه المشاريع كان مموالً من الخارجحيث تشير النتائج (الممولة 

 قد يعكس أيضاً الرغبة عند الجهات المنفذة للتخطيط 2002 – 2001في عامي %) 15.7(البرامج إلى 

ا كل األحوال فإن زيادة المشاريع في السنوات االنتخابية أو حوله في. والتحضير المسبق لموسم االنتخابات

لمثل هذه المشاريع وجدوى مثل هذه الموسمية في زيادة المشاركة " موسمية"يثير قضية ما إذا كان هنالك 

ويتبين من التحليل أن اآللية الوطنية للمرأة كانت من الجهات التي ابتدأت بهذا النوع من ، السياسية للمرأة

  .المشاريع قبل غيرها

  

 )%38.2 (يع تم البدء بتنفيذها في الوقت المخطط، وأن من المشار)%73.5 (ومن الجدير ذكره أن  

أما أسباب التأخير في البدء بالتنفيذ فقد تراوحت ما بين مرض الشخص . منها فقط انتهت في الزمن المحدد

المسؤول في الجهة الممولة، أو تأخر وصول التمويل، أو أن المرحلة التحضيرية تطلبت زمناً أطول مما كان 

تأجيل االنتخابات : أما بالنسبة ألسباب تأخير موعد االنتهاء من التنفيذ فقد كانت .بيروقراطيةالمتوقعاً أو 

، أو عدم صرف كامل مخصصات المشروع مما اضطر الجهة المنفذة 2003 إلى عام 2001النيابية من عام 
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عد انتهائه أو انتظار إلى إضافة بعض األنشطة، أو أن التأخير في البدء في المشروع أدى إلى التأخير في مو

  ).كإنتاج األفالم(جهة أخرى لتنفيذ مهمة ما 

  

إما في البدء أو في (وإذا ما تم أخذ طبيعة الجهة المنفذة بالحسبان، تشير النتائج إلى أن التأخير   

كان يحصل لدى جهات أكثر من جهات أخرى، فجميع المشاريع المنفذة من قبل ) االنتهاء من تنفيذ المشاريع

هات الدولية شهدت بعض التأخير، ونصف المشاريع التي تم تنفيذها من قبل اآللية الوطنية كان عليها الج

وفي حالة المنظمات الدولية، كان . بعض التأخير، بينما ربع مشاريع المنظمات غير الحكومية كان فيها تأخير

لمنظمات، بينما في حالة اآللية هذا التأخير ناشئ عن بيروقراطية التعامل مع المراكز الرئيسية لهذه ا

الوطنية، ولضرورة شمولية مشاريعها لجهات حكومية وغير حكومية وجهات عديدة أخرى، كان التنسيق مع 

  .جميع هذه الجهات يأخذ فترة طويلة

  

 منها كان نطاقها عاماً، أما )%38.2(جغرافياً، كان نصف هذه المشاريع موجهاً إلى المحافظات و  

وقد بين التحليل أن المشاريع .  فقد كانت موجهة إلى منطقة ريفية بعينها أو منطقة حضرية منها)11.7%(

كانت بمعظمها ذات طبيعة توعوية، بينما ) والمقصود بها غالباً المناطق الريفية(الموجهة للمحافظات 

رة والدعوة المشاريع ذات النطاق العام كانت غالبها ضمن مجموعة التدريب وبناء القدرات أو المناص

وينسجم توزيع المشاريع مع االحتياجات المختلفة للمناطق، ففي حين تشير الدراسات . لسياسات أو قوانين

المتوفرة إلى أن هناك حاجة أعلى للبرامج التوعوية في المناطق الريفية، يتالءم تغطية االحتياجات التدريبية 

  . لحضريةفي المركز إذ تتركز الفئات المستهدفة في المناطق ا

  

وقد بين التحليل أن المشاريع ذات النطاق العام كانت منفذة بأغلبيتها من قبل اآللية الوطنية حسب ما   

 والتي تنظر إلى الواقع األردني بشكل ، وهذا يتناسب مع المهام الموكولة لها)5(هو مبين في الجدول رقم 

، أما المنظمات غير نساء في كافة مواقعهنالعام بحيث تكون الفئة المستفيدة من برامجها هي عامة ال

من مجمل مشاريعها كما ركزت جميع % 72.2الحكومية فقد ركزت جهودها على المحافظات وبنسبة 

أما األحزاب والمنظمات الدولية فقد توزعت مشاريعها . مشاريع الجامعات ومراكز البحوث على المحافظات

  .فظاتمناصفة ما بين المستوى العام ومستوى المحا
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  توزيع المشاريع حسب الجهة المنفذة والتغطية الجغرافية): 5(جدول رقم 

منظمات 

  دولية

جامعات   أحزاب

  ومراكز

منظمات 

 غير

  حكومية

  اآللية

  الوطنية

  التغطية

50.0%  

)1(  

50.0%  

)1(  

-  11.1%  

)2(  

87.5%  

)7(  

  عام

50.0%  

)1(  

50.0%  

)1(  

100%  

)2(  

72.2%  

)13(  

12.5%  

)1(  

  محافظات

-  -  -  9.4%  

)3(  

  ريف/ مراكز  -

100%  

)2(  

100%  

)2(  

100%  

)2(  

100%  

)18(  

100%  

)8(  

  المجموع

  

أما بالنسبة للعاملين في هذه المشاريع وبالرغم من عدم توفر إجابات كاملة، إال أن المعلومات   

أن تدني . أجانبالمتوفرة تشير إلى أن معظمهم كانوا من األردنيين وفي حاالت قليلة كان هنالك معاونون 

يدلل على توفر ) 32من مجموع المشاريع البالغ % 18(نسبة المشاريع التي شارك فيها معاونون أجانب 

حيث ينطبق وجود معاونون أجانب في المشاريع ذات . خبرات محلية قادرة على تنفيذ األنشطة المختلفة

س البلدية والنيابية أو في المشاريع التي الصبغة التدريبية خاصة الموجهة للمرشحات والمنتخبات في المجال

وفي أغلبية المشاريع لم يزد عدد العاملين عليه عن عشرة . قدمتها منظمة دولية تستعين بخبرات كادرها

، ولم تكن هنالك إجابات على السؤال المتعلق بنوع 55-25أشخاص، معظمهم تتراوح أعمارهم ما بين 

 أما بالنسبة لجنس العاملين، فقد كان غالبيتهم من اإلناث باستثناء حوالي . العمل إال في استمارات قليلة جداً

  .من المشاريع التي استخدمت ذكور لكن بنسب متدنية مقارنة بالنساء% 30
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  القضايا الفنية: ثانياً

  

كانت معظم المشاريع ذات مضمون متعدد ولم تركز على قضية واحدة فقط، حيث يبين الجدول رقم   

 ويأتي هذا في سياق الحاجة المحلية والتي تتنوع بين .ةالمتعددلمشاريع التي شملت هذه األوجه عدد ا) 6(

  .التوعية والتدريب

  

  مضامين المشاريع): 6(الجدول رقم 

 المضمون التكرار النسبة المئوية
 توعية 25 22.3
  تدريب وبناء قدرات  28  25.0
  خدمات مساندة  8  7.1
  تنمية مؤسسية  10  8.9
  توعية إعالمية  13  11.6
  المعلومات/ تزويد باألجهزة  7  6.3
  المناصرة والدعوة  17  15.2
  أخرى  4  3.6

  المجموع  112  100%

  

وقد كانت األولوية في مضمون هذه المشاريع للتدريب وبناء القدرات، تلتها التوعية، فالمناصرة   

ضايا تأسيس شبكة الكترونية، وتبادل الخبرات، أما بالنسبة للمضامين األخرى، فقد تناولت ق. وكسب التأييد

كانت معظم مضامين مشاريع وفي حين . وتجنيد أعضاء وعضوات لحزب سياسي، وتخطيط استراتيجي

اآللية الوطنية مركزة على المناصرة والتدريب وبناء القدرات وأنشطة أخرى، ركزت المنظمات غير 

أما مشاريع المنظمات الدولية .  والتوعية اإلعالمية فالمناصرةالحكومية على التدريب وبناء القدرات فالتوعية

وبوجود مثل هذه المضامين المختلفة،  .فتطرقت إلى جميع المضامين الواردة في االستبيان باستثناء المناصرة

على أكثر من نشاط واحد، حيث يبين الجدول %) 88.2(كان من الطبيعي أن تحتوى معظم هذه المشاريع 

  .وزيع هذه المشاريع حسب عدد األنشطةت) 7(رقم 
  

ففي حين . وتنسجم هذه النتائج واألدوار المختلفة التي تضطلع بها كل من المنظمات المنفذة المختلفة  

 وحشد التأييد والمناصرة للقضايا تبادر اآللية الوطنية إلى تقديم المهارات الالزمة إلى النساء المرشحات

اب السياسية والمنظمات غير الحكومية على نشر الوعي بين الفئات المختلفة الرئيسة والعامة، تركز األحز

  .حول قضايا المرأة
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  توزيع المشاريع ذات األنشطة المتعددة حسب عددها): 7(جدول رقم 

 عدد األنشطة المشاريع النسبة المئوية
28.1 9 1-4 
18.75  6  5-9  
12.5  4  10-14  
6.25  2  15-19  
   فأكثر20  4  12.5
  غير محدد  7  21.9

  المجموع  32  100%

  

كل من معظم األنشطة المرتبطة بوقد تبين من تحليل عدد األنشطة حسب طبيعة الجهة المنفذة، بأن   

 المشروع الواحد وفي يصل عددها ضمناآللية الوطنية والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية لم 

يع المشاريع التي زاد عدد أنشطتها عن ذلك منفذة من قبل ، بينما جم15أفضل األحوال إلى أكثر من 

وتنبغي . المنظمات الحكومية، وفي هذا الحال احتوى المشروع ذو عدد األنشطة العالي على أنشطة توعوية

، كانت هنالك بعض اإلجابات )7(اإلشارة إلى أنه إضافة إلى األنشطة الرئيسة المذكورة في الجدول رقم 

  .فرعية لم يتم تحديدهاحول وجود أنشطة 

  

، يتبين أن األهداف الرئيسية لمعظم )2(أما عن أهداف هذه المشاريع، والمبينة في الملحق رقم   

المشاريع كانت بمجملها تدور حول زيادة مشاركة المرأة السياسية أو بناء قدراتها أو زيادة التوعية لفئات 

التي إال أنه من الالفت لالنتباه أن األهداف . ا بشكل أوسعمختلفة، أما األهداف الفرعية فتناولت هذه القضاي

تم ذكرها في معظم المشاريع لم تراعي أسس صياغة األهداف والتي تفترض أن تكون محددة وقابلة للقياس 

محددة بشكل األهداف حسب اإلجابات الواردة لم تكن ف. وواقعية ومحددة من حيث المنطقة والفترة الزمنية

 تذكر ، لكن وعلى سبيل المثال الكما أنها. )اءات بسيطة كإنتاج فلم أو تقديم مقترحات محددةباستثن(واضح 

  ..عدد المتدربات المستهدف في أنشطة التدريب الخ

  

وقد استهدفت هذه المشاريع عدة فئات مختلفة، ولم تكن محددة بفئة واحدة، حيث يبين الجدول رقـم   

فئة، فيظهر أن المرأة المواطنة تم استهدافها من قبل أكثر من نصف عدد المشاريع التي استهدفت كل ) 8(

هذه المشاريع، تالها بالتساوي فئتي المرأة الناخبة والمرشحة، ومن ثم وبالتساوي أيضاً فئتي أعضاء 

وال بد من مالحظة أن المشاريع التي استهدفت المرأة البرلمانية كانت . المنظمات غير الحكومية والشباب

، أي 2003ا مرتفعة مقارنة بالفترة الزمنية، حيث أن مثل هذه المشاريع كانت فعاليتها بعد منتصف عام نسبته

سنة وصول المرأة األردنية إلى البرلمان من خالل الكوتا، وهذا يشير إلى اهتمام الجهات المنفذة بهذه الفئة 

  .ين معاًبالرغم من قصر المدة الزمنية، أو اهتمام الممولين بها، أو االثن
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  الفئات المستهدفة): 8(جدول رقم 

 الفئة التكرار النسبة المئوية
 المرأة كناخبة 20 12.2
  المرأة كمرشحة  19  11.6
  المرأة كقيادية تنفيذية  14  8.5
  المرأة كبرلمانية  11  6.7
  حزبية/ المرأة كنقابية  12  7.3
  المرأة كعضو في المنظمات األهلية  18  11.0
  مرأة المواطنةال  23  14.0
  قادة الرأي  13  7.9
  الفئات الشابة  18  11.0
  الجمعيات األهلية  16  9.8

  المجموع  164  100%

  

ومن المالحظ أنه عند إيراد جهات أخرى غير المذكورة في الجدول، ركزت اآللية الوطنية على   

ولم تأت جهات  يان والنوابذكر الجهات الحكومية كالوزراء واألمناء العامين وعلى البرلمان بشقيه األع

 مما ينسجم ودور اآللية الوطنية المختص بالسياسات والذي ال يقدم خدمات أخرى على ذكر هاتين الفئتين

ركزت المنظمات و .مباشرة إلى الجمهور عامة، بالرغم من استهداف اآللية الوطنية للمرشحات والبرلمانيات

  .باب بالتساوي، تلتها فئة العضوات في المنظمات األهليةغير الحكومية على المرأة المواطنة وفئة الش

  

كانوا واثقين من فئاتهم المستهدفة، إال أن أكثر من النصف منهم، لم يعط ستجيبين وبالرغم من أن الم  

إجابات وافية حول أعداد المستهدفين والمستفيدين الفعليين، مما يجعل استعراض وتحليل هذه المعلومات 

 أنه وضمن المعلومات المتوفرة باإلمكان القول أن حوالي ربع المشاريع استهدفت من إال. قضية شائكة

 لشموله على أنشطة  شخص ولم يكن هنالك سوى مشروع واحد استهدف أكثر من مليون شخص100-499

ن نسبة أكما . األمر ذاته ينطبق على مشاريع اآللية الوطنية التي تستهدف تعديل القوانين والسياسات، إعالمية

استهداف النساء كانت أعلى من نسبة استهداف الرجال، كما أن المشاريع التي تضمنت بند التوعية استهدفت 

  .أعداداً أعلى من األعداد المستهدفة من قبل المشاريع التي لم تتضمن توعية، وهذا أمر طبيعي

  

معلومات القليلة المتوفرة عنها نفس أما بالنسبة للفئات المستفيدة فعلياً من هذه المشاريع، فقد بينت ال  

أي أن االستفادة كانت أعلى للنساء وأن المشاريع التوعوية : الخصائص الواردة أعاله حول الفئات المستهدفة

  .فادت أكبر األعداد
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أما في مجال إنجازات هذه المشاريع، فقد تطابقت نسب المنجزات التدريبية والتوعوية مع ما كان   

، وكانت هنالك منجزات أخرى ندرجها أدناه بعد أن تم تبويبها ضمن عناوين )6ول رقم جد(مخططاً لها 

  . عامة

  

  :مجال السياسات العامة

  .خطة تنمية سياسية للمرأة -

 .خطة وطنية شاملة للنهوض بالمرأة تتضمن محور حول المشاركة في الحياة السياسية -

  

  :مجال المناصرة

لمملكة لمناصرة المطالبة بالكوتا النسائية، والتي تم األخذ بها جمع آالف التواقيع من كافة أنحاء ا -

  .لالنتخابات النيابية التي تلت حملة جمع التواقيع

لم يرفض مجلس النواب القوانين المعدلة دون نقاش كما فعل أول مرة، بل حولها إلى اللجنة القانونية  -

 .لدراستها

  .يتوافق حول مقترحات لزيادة تمثيل المرأة السياس -

  

  :مجال المشاركة على المستوى المحلي

إيجاد حلول لقضايا مجتمعية وإيصال صوت المواطنين واحتياجاتهم ألصحاب القرار وتطبيق  -

  .الشفافية والمساءلة ما بين مقدمي الخدمات والمواطنين

 .ةحل قضايا مجتمعي -

  .تعرف المستفيدين على حاجاتهم الحقيقية -

  

  :مجال االتصال

  .إنتاج أفالم -

 .ستراتبو -

 .إصدار كتاب حول المشاركة السياسية -

 .تأسيس شبكة الكترونية -

  ..). بروشرات الخ(مخرجات إعالمية ودعائية أخرى  -

  

  :مجال الشباب

  .ظهور قيادات شابة  -
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  :مجاالت متفرقة

تحفيز عدد أكبر من النساء على االنخراط في العمل السياسي، وترشح عدد كبير من النساء  -

ابية، إضافة إلى بروز عدد كبير من النساء في مجتمعاتهن من خالل الحمالت لالنتخابات الني

  .االنتخابية

 .رفع مستوى الوعي السياسي وأهمية المشاركة في العملية االنتخابية -

 .مشاركة عدد كبير من الجنسين وزيادة وعيهم سياسياً واقتصادياً -

  

ها على مجالي السياسات العامة وفي هذا المجال نجد أن اآللية الوطنية ركزت في منجزات

والمناصرة، بينما ركزت المنظمات غير الحكومية والجامعات ومراكز البحوث واألحزاب والمنظمات الدولية 

في منجزاتها األخرى على المجاالت اإلضافية المذكورة أعاله كالمشاركة على المستوى المحلي واالتصال 

ات السابقة وبغض النظر عن الجهة المنفذة تعتبر مكملة لبعضها  إال أنه يجدر الذكر أن اإلنجاز.والشباب

بالتالي فإن تدريب المرشحات والبرلمانيات ينسجم وتوعية المجتمع بشكل عام حول أهمية . البعض ومترابطة

انتخاب النساء ويغطى من خالل حمالت المناصرة والمساندة والتعديالت القيادية مع التركيز على تطوير 

  .ددة لرصد احتياجات المجتمعات المحلية وتوفير الحلول المناسبة لهاآليات مح

  

  قضايا مالية: ثالثاً

  

لم تفصح أكثر من نصف المؤسسات المشاركة في المسح عن ميزانيات مشاريعها وألسباب مختلفة،   

ان متوقعاً حيث إال أن هذا ك.. إما عدم التمكن من العودة إلى الملفات القديمة أو غياب الشخص المسؤول الخ

ويبين الجدول . أن قضية الميزانية تبقى قضية يفضل القائمون على أعمال هذه المؤسسات عدم اإلفصاح عنها

  .توزيع المشاريع حسب ميزانياتها) 9(

  

  

  *توزيع المشاريع حسب الميزانية بالدينار األردني): 9(جدول رقم 

  الميزانية بالدينار  عدد المشاريع  النسبة المئوية
  10.000أقل من   2  6.25
21.9  7  10.000-99.999  
   فأكثر100.000  2  6.25
  غير مبين  21  65.6

  المجموع  32  100%
 . دينار للدوالر الواحد0.710يبلغ سعر الصرف الثابت * 

  

وال يمكن ضمن ضآلة حجم المستجيبين لهذا البند، إجراء أية تحليالت حول كفاية الموازنة وكفاءة   

  .ها وتوزيعها حسب طبيعة المشاريع أو الجهات المنفذةاستخدامات
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الدولي بشقيه أن أعلى نسبة كانت للتمويل ) 10(أما بالنسبة لتمويل هذه المشاريع، يبين الجدول رقم   

ولكن إذا ما تمت . الذاتيتالها التمويل )  مشروع بدعم دولي بغض النظر عن كونه حكومي أو أهلي14(

 التمويل فيبرز التمويل الذاتي في المقدمة يتلوه) بتفصيالته كحكومي أو أهلي( الدولي المقارنة بين التمويل

  .رصد للجهات المنفذة حسب جهة التمويل) 11( ويوضح الجدول رقم .الدولي الحكومي

  

  توزيع المشاريع حسب الجهة الممولة): 10(جدول رقم 

  جهة التمويل  عدد المشاريع  النسبة المئوية
  تيذا  11  34.4
  دولي حكومي  8  25.0
  دولي أهلي  6  18.7
  )ذاتي ودولي(مختلط   7  21.9

  المجموع  32  100%

  

أما بالنسبة إلى مدى اعتمادية الجهات المنفذة على التمويل الدولي فتشير النتائج التحليلية إلى أن   

 بشقيه الحكومي واألهلي، معظم الجهات باستثناء األحزاب السياسية كان اعتماده الرئيس على التمويل الدولي

 – 70(حتى في الحاالت التي كان فيها التمويل مختلط تتحمل الجهات الدولية الجزء األكبر من التمويل 

وتؤكد هذه النتائج على أن الحركة . من التمويل%) 30 -20(في حين تتحمل المنظمات المنفذة %) 80

اسي للمرأة وقد يعزى هذا إلى الدراسات المتكررة حول النشطة من قبل الجهات الممولة في مجال التمكين السي

أما . إنجازات األردن في مجاالت الصحة والتعليم وإبراز ضعف المشاركة االقتصادية والسياسية للمرأة

  .بالنسبة لألحزاب السياسية فإن خصوصية عملها والقوانين المرتبطة بها ال تسمح بالحصول على تمويل دولي

  

  زيع برامج الجهات المنفذة وجهة التمويلتو): 11(الجدول 

النسبة المئوية للمشاريع 

الممولة دوليا بشكل 

  كامل

  دولي  ذاتي  مختلط

حكومي (

  )أو أهلي

           جهة التمويل 

  

  الجهة المنفذة
  اآللية الوطنية  4  4  0  50
  منظمات دولية  2  0  0  100
  منظمات غير حكومية  11  1  6  61
  سيةاألحزاب السيا  0  2  0  0

  المراكز والجامعات  2  0  0  100

  المجموع  19  7  6  62.2%
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  :وقد كانت هنالك عدة جهات دولية حكومية ممولة، منها

  .االتحاد األوروبي .1

 .مبادرة الشراكة الشرق أوسطية/ وزارة الخارجية األمريكية .2

 .وكالة الواليات المتحدة لإلنماء الدولي .3

 .الوكالة الكندية للتنمية الدولية .4

 .سفارة البريطانيةال .5

 .الوكالة اليابانية للتعاون الدولي .6

 .األمم المتحدة ومنظماتها .7

  

  :أما بالنسبة للجهات الدولية األهلية، فقد كانت

  .المعهد الجمهوري الدولي .1

 .المعهد الديمقراطي الدولي .2

 .مؤسسة كونراد أديناور .3

 .مؤسسة هانز زايدل .4

 .مؤسسة فريدريش ايبرت .5

 .انيالمجلس الثقافي البريط .6

  

ويالحظ في هذا السياق غياب العديد من الدول أو المؤسسات الحكومية المانحة األوروبية، حيث 

 إضافة إلى االتحاد األوروبي كانت هنالك السفارة البريطانية فقط ولم يتم ذكر أية دولة أوروبية أخرى

 ضمن إطار منظمة االتحاد مما ينسجم مع سياسة الحكومات المنضمة لالتحاد األوروبي بتقديم المساعدات

  .األوروبي في إطار الشراكة الشرق أوسطية

  

  تقييم المشاريع: رابعاً

  

 أما الباقي فلم يتم تقييمه إما ألن البرنامج ال يزال )%81.1 (بلغت نسبة المشاريع التي تم تقييمها  

 أما بالنسبة للجهات . من المستجيبين ألن طبيعة البرنامج ال تتطلب التقييم)%5.8(مستمراً أو بحسب 

هي الجهة التي %) 66.7(أن الجهة المنفذة كانت على األغلب ) 12(التي أجرت التقييم يبين الجدول رقم 

 وإن كان تقييم المشاريع يفيد في التعرف على مدى نجاحها، خاصة من خالل جهة مستقلة .أجرت التقييم

  .رامج بما يتالءم مع نتائج التقييميفيد لناحية البناء على الدروس المستفادة وتطوير الب
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 توزيع المشاريع حسب الجهة التي أجرت التقييم): 12(جدول رقم 

منظمات 

  دولية

جامعات   أحزاب

  ومراكز

منظمات 

 غير

  حكومية

  اآللية

  الوطنية

  الجهة

100%  

)2(  

50.0%  

)1(  

50.0%  

)1(  

66.7%  

)12(  

50.0%  

)4(  

  المنفذة

-  -  -  11.1%  

)2(  

المنفذة   

  ممولةوال

-  -  -  16.7%  

)3(  

الممولة أو جهة   -

  مستقلة

50.0%  

)1(  

50.0%  

)1(  

50.0%  

)1(  

5.5%  

)1(  

50.0%  

)4(  

  لم تقيم

100%  

)2(  

100%  

)2(  

100%  

)2(  

100%  

)18(  

100%  

)8(  

مجموع 

المشاريع التي 

  تم تقييمها

  

م أنه تم تصميم وقد تبين من بعض االستمارات التي قامت الجهة المنفذة نفسها بإجراء التقيي  

أو أنه تم إجراء نقاش تقييمي مع ) في بعض األحيان استمارة قبلية واستمارة نهائية(استمارات خاصة للتقييم 

المشاركين، وفي بعض الحاالت كان هنالك تقييم داخلي فقط إما من قبل الهيئة المشرفة على المنظمة أو 

التي أجرت التقييم لكل نشاط على حدى وأخرى العاملين على المشروع، وكانت هنالك بعض المنظمات 

 ومن الواضح أنه في معظم األحيان تم إجراء التقييم في فترة زمنية قريبة من تاريخ انتهائه. للمشروع ككل

مما يعني صعوبة قياس األثر خاصة في المجاالت التوعوية والتي تحتاج إلى زمن أطول بين تنفيذها 

  .وتقييمها

  

وقات التي واجهتها عملية التقييم، ففي العديد من األحيان لم يتم ذكر أي منها، إال أنه أما بالنسبة للمع  

تناولت . في الحاالت التي تم ذكر مثل هذه المعوقات فقد تراوحت ما بين معوقات إجرائية أو معوقات فنية

دام خبير خارجي إلجراء المعوقات اإلجرائية قضايا مثل فترة إجراء التقييم حيث، على سبيل المثال، تم استق

تقييم لمشروع تم تنفيذه في الجامعة، إال أن هذه الفترة تزامنت مع العطلة الصيفية للجامعات والتي كان شبابها 

مستهدفاً في المشروع، أو أن التقييم لم يتم إال بعد الحصول على التمويل الالزم له، بينما شكت منظمة أخرى 

انتهاء البرنامج وتقييمه وآخرين من عدم التزام المشاركين بتعبئة استمارات من قصر الفترة الزمنية ما بين 

  .التقييم حسب األصول أو من صعوبة االتصال بالمشاركين
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أما من النواحي الفنية فقد كانت المعوقات عدم وجود معلومات كافية عن االنتخابات السابقة، أو   

و وجود نقص في الخبرات الفنية في التقييم أو صعوبة قياس اختالف المستويات التعليمية لدى المشاركين، أ

  .األثر المباشر للمشروع على الفئات المشاركة، وهذه قضايا هامة البد من معالجتها على المستوى الوطني

  

أما أهم النتائج التي ظهرت في التقييم فقد كانت متعددة، ومنها ما هو شكلي مثل أن نتائج المشروع   

ايجابية أو أن المشروع حقق أهدافه بنسبة مرضية، أو أن تنفيذه كان حسب الخطة الزمنية، كانت مرضية و

  :ومنها ما أعطى معلومات أكثر، ويمكن تصنيفها ضمن سبعة مجاالت

  

  :التدريب .1

أشارت نتائج أحد المشاريع إلى زيادة قدرة العاملين على المشروع واستقالليتهم، بينما مشاريع 

  :و الحزبيات بينت النتائج التاليةتدريب المرشحات أ

 ناشطة حزبية، مما أدى القيادات الحزبية إلى التفكير في 25تطوير قدرات أكثر من   - أ

  .ترشيح بعضهن لالنتخابات

  . امرأة مهارات سياسية وقيادية75اكتساب أكثر من  -ب  

  .البدء بجمع األموال للحمالت االنتخابية  -ج  

  . عند المرشحاتبناء قدرات ومهارات االتصال  -  د
 
  :التوعية .2

بينت نتائج تقييم أحد المشاريع أن النساء ال زلن غير قادرات على ممارسة قناعاتهن ضمن 

  .األوضاع االجتماعية
 
  :الشباب .3

  :بينت نتائج تقييم المشاريع الموجهة لفئة الشباب التالي

  .بعد الشباب عن الحياة السياسية وعدم الشعور بأهمية مشاركتهم  -  أ

  .ادت قدرة الشباب على فهم الديمقراطية وأساليب تطبيقها على أرض الواقعازد -ب  

  .أهمية زيادة االتصال بين األهل والشباب  - ج

  

  :المشاريع الموجهة للنساء على المستويات المحلية .4

  :بينت نتائج تقييم هذه المجموعة من المشاريع األمور التالية

  .وصول صوت النساء ألصحاب القرار  - أ

  . المعرفة باحتياجات المجتمعات المحليةازدياد -ب

  .زيادة دور المرأة في المشاركة في تحديد احتياجات مجتمعها واتخاذ القرار  -ج

  .تقبل أكثر لدور المرأة من قبل المواطنين والمسؤولين  -  د
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  :مشاركة الرجال .5

ها بينت نتائج تقييم بعض المشاريع غياب مشاركة الرجال، أما في المشاريع التي شارك ب

  :الرجال فقد بينت النتائج

نسبة الرجال المشاركين في نشاط ما تزداد في حال وجود صناع القرار ضمن هذه   - أ

  .األنشطة

  .مشاركة الرجال مؤشر ايجابي على دعمهم لقضية المشاركة السياسية للمرأة - ب

  

  :الخطط الوطنية .6

  :بينت نتائج تقييم هذا النوع من المشاريع التالي

  .لى التعامل مع األخطاء السابقةزيادة القدرة ع  -  أ

 .آليات تنفيذ هذه الخطط ضعيفة إلى حد ما - ب

  .التعرف على أولويات المرأة األردنية بتعمق  -ج  

  

  :المناصرة .7

  .توحيد الخطاب النسوي في األردن  -  أ

 .عدم شمول النساء الريفيات بشكل كاف - ب

ية وليست  والمناصرة حتى تكون قاعدالضغطضرورة إشراك نساء القاعدة في أنشطة   - ج

  .نخبوية

  

ومن خالل هذه النتائج أو من خالل الخبرة الشخصية، استخلص المستجيبون على االستبيان   

  :بعض المقترحات لتحسين هذه المشاريع أو غيرها مستقبالً، تم تضمينها في أربعة عناوين

  

 :مقترحات إجرائية .1

  .أن تكون الفترة الزمنية لمثل هذه المشاريع أطول  -  أ

 .تابعة مخرجات المشروع بشكل دوريالعمل على م - ب

  .تدريب المدربين  - ج

 .إيجاد أماكن تجتمع فيها النساء دون إزعاجضرورة   -  د
 

 :مقترحات لتوسيع نطاق المشاريع .2

تركزت العديد من المقترحات حول هذا العنوان، فمنها من نادى بتكرار المشروع ليشمل جميع   

العمل مع عدد أكبر من النساء في المحافظات مناطق األردن، أو إعادة لعرض فلم تم إنتاجه، أو 

  .والريف، أو إشراك منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر، أو العمل على عدد أكبر من الجامعات
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  :مقترحات حول مشاريع الشباب  .3

  .ضرورة التوعية أكثر بمفهوم الديمقراطية  -  أ

 .مشاركة أكبر لصانعي القرار باألنشطة الشبابية - ب

ه المشاريع التوعوية غير محددة بفترة ما قبل االنتخابات بل في كافة أن تكون مثل هذ  - ج

 .األوقات

  

  :مقترحات فنية  .4

  .التوعية بالدستورضرورة تكثيف حمالت   -  أ

 .أن تكون البرامج التدريبية أكثر تخصصاً ولفترات أطول - ب

اسي أن تكون البرامج التدريبية محلية وبخبراء محليين لديهم المعرفة بالواقع السي  -ج

  .واالقتصادي واالجتماعي

  .إجراء دراسة حول مدى أثر مشاركة المرأة في البلديات  -  د

  . التفكير في إطار التقييم قبل البدء بتنفيذ المشروع-هـ  

  .استثمار اإلعالم بشكل أوسع  -  و

  

أما بالنسبة لتقييم نقاط القوة والضعف في المشاريع من وجهة نظر المستجيبين، فإنها إجماال   

وفي أدنى (ففي النقاط المتعلقة باألهداف نجد أن الغالبية ). 13( ما هو مبين في الجدول رقم جيدة حسب

ترى أن أهداف مشاريعها كانت محددة ومصاغة بدقة وواقعية وقابلة للقياس، %) 71.9 (األحوال ما نسبته

ألهـداف تنخفـض إلى وأن هناك تحديد للعائد أو األثر المتوقع من تنفيذ المشروع، إال أن نسبة تحقيق ا

 ويجدر تصميم دراسات ترصد انخفاض تحقيق . نسبة مقبولة حيث تتجاوز النصف تبقى لكنها)65.6%(

األهداف وفيما إذا كانت تعزى لعدم واقعيتها أو لعدم قدرتها على معالجة األسباب الحقيقة وراء المشكالت 

  .حكم عليهاالتي تسعى لحلها أو لحاجتها إلى تراكم كمي وزمن أطول لل
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توزيع المشاريع حسب نقاط القوة والضعف من وجهة نظر المستجيبين): 13(جدول رقم   
النسبة التي تم 

ذكرها في حالة 

 إلى حد ما

 النقاط  نعم ال إلى حد ما

 التكرار 30 - 2 80% -70
 6.25 - 93.75 % 

  األهداف محددة ومصاغة بدقة

 التكرار 23 1 8 80% -50
 25 3.1 71.9 % 

  قابلة للقياساألهداف 

 التكرار 29 - 3 60% -50
 9.3 - 90.7 % 

  األهداف واقعية

 التكرار 23 - 9 80% – 40
 28.1 - 71.9 % 

هناك تحديد للعائد أو األثر المتوقع من 

  تنفيذ المشروع

 التكرار 22 5 5 80% – 65
 15.6 15.6 68.8 % 

الفترة الزمنية المحددة كافية لتنفيذ 

  المشروع

 التكرار 25 - 7 85% – 30
 21.9 - 78.1 % 

  ةتوافر الموارد الالزم

 التكرار 3 18 - -
 - 85.7 14.3 % 

  *اشتراطات خاصة من الجهة الممولة

 التكرار 28 - 4 75%
 12.5 - 87.5 % 

  نسبة عالية من الحضور أو المشاركة

 التكرار 30 - 2 75%
 6.25 - 93.75 % 

  المشاركين/  اتالقى تجاوباً من المشارك

 التكرار 16 5 11 80% – 30
 34.4 15.6 50.0 % 

  القى صدى إعالمياً عاماً

 التكرار 25 - 7 50% – 10
 21.9 - 78.1 % 

  كان له اثر على الواقع

 التكرار 23 5 4 90% – 20
 12.5 15.7 71.8 % 

  قابليته  لالستدامة

 التكرار 21 - 11 95% – 10
 34.4 - 65.6 % 

  حقق أهدافه

   استمارة لم تورد هذه النقطة سلبا أو إيجابا كون المشروع ممول ذاتي11 *
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بالنسبة لألمور اإلجرائية، تشير النتائج إلى أن أكثر من ثلثي المستجيبين وجدوا الفترة الزمنية 

 إلى أن الفترة الزمنية المحددة لم تكن للمشروع كافية، بالرغم من أنه كان هنالك في الجزء السابق إشارة

كافية مما أدى في بعض األحيان إلى تأخير تاريخ انتهاء المشروع إضافة إلى بعض المقترحات لتحسين 

  .المشاريع التي نصت على ضرورة تمديد الفترة الزمنية

  

 أمام المشروع، ومن النتائج الجديرة باالهتمام أن أي من المستجيبين لم يجد توفر الموارد عائقاً  

 أجابوا بأن الموارد الالزمة كانت متوفرة، وأقل من الربع أجابوا بأنها كانت متوفرة إلى حد )%78.1 (بل أن

ما، بالرغم أنه في جزء المقترحات لتحسين المشروع كان هنالك اعتراف بأن الموارد البشرية قد تكون بحاجة 

  .إلى تطوير

  

 ممن كانت )%14.3 (من الجهات الممولة، فاعترفأما بخصوص وجود اشتراطات خاصة   

مشاريعهم ممولة خارجيا بوجودها، ومن ضمن أمثلة هذه االشتراطات هو استخدام شعار الجهة الممولة في 

كافة األنشطة وأي مواد إعالمية، بالرغم من أن الوضع السياسي اإلقليمي كان آنذاك ال يتحمل مثل هذا 

  . اشترطت إدخال مكون إضافي على المشروع لم يكن مخططا لهالشرط، أو أن الجهة الممولة

  

أما بالنسبة للمستفيدين من المشاريع، فمن الواضح أن هذا الشق كان ممتازاً، حيث تبين النتائج   

 وجد أن المشروع القى تجاوباً من )%93.75( رأى أن نسبة المشاركة كانت عالية وأن )%87.5(أن 

 أنه يجدر االنتباه إلى أن غالبية الفئات المستفيدة كانت من اإلناث بالرغم من أن  إال.المشاركين/ المشاركات

في معظم األحيان، األمر الذي %) 50(الفئات المستهدفة كانت تؤكد على مشاركة الذكور بنسبة ال تقل عن 

ئدة حول دور المرأة يقلل من تحقيق هدف التوعية لقسم هام من المجتمع ال يزال يحتفظ بالمفاهيم النمطية السا

  .في المجال السياسي، األمر الذي يؤثر بشكل سلبي على منجزات العمل ومفهوم الشراكة في التغيير

  

بالمقابل، تبين النتائج أن نصف المشاريع فقط القت صدى إعالمياً، وقد تكون هذه قضية جديرة   

لمساعدة إن كان في حملة المطالبة بالكوتا أو باالهتمام، حيث أن اإلعالم األردني كان أحد العوامل األساسية ا

  .في المطالبة بتعديل بعض القوانين، وال بد من إيجاد صيغة لتفعيله أكثر لمساندة قضايا المرأة

  

بنسبة من كان رأيهم %) 78.1(وتتساوى نسبة من وجدوا أن المشاريع كان لها أثر على الواقع   

ر المتوقع من تنفيذ المشروع، ومن هذه المنطلق باإلمكان اعتبار هذه أن وثيقة المشروع نفسها فيها تحديد لألث

  .النقطة كأحد نقاط القوة الواضحة للمشاريع

  

 من المستجيبين ممن )%71.8 (أما بالنسبة لقابلية المشاريع على االستدامة، فقد كان هنالك  

 ممن ارتأوا أنها )%12.5(ى حد ما، و ممن أجابوا أنها قابلة لالستدامة إل)%15.7(وافقوا على هذا البند، و

وال بد من القول هنا أن اآللية الوطنية والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية . غير قابلة لالستدامة

كانت أكثر قسوة على نفسها في تقييم نقاط قوة وضعف المشاريع مقارنة بالمنظمات غير الحكومية 

  .واألحزاب
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  :الدروس المستفادة

  

بد من اإلشارة بداية إلى أن هذا البحث هو األول من نوعه في األردن من حيث محاولة ال   

 وبالرغم من –شموله لألنشطة المتعددة التي تمت في المجال السياسي على مدى فترة عشر سنوات، وبهذا 

عية  يعطي أفكاراً عامة عن هذه المشاريع، وكدراسة استطال–القصور في تغطية جميع هذه المشاريع 

  .حاولت شمول أكبر عدد ممكن من هذه المشاريع باإلمكان القول أنها تفي بالغرض

  

من ناحية الفترة الزمنية للمشاريع، ال بد من القول أن الفترات الزمنية، وإن كانت في بعض   

المنشود في األحيان كافية لتنفيذ أنشطة محددة بعينها، إال أنها ال تكفي للتأثير في أجراء التغيير المجتمعي 

المجاالت المتعلقة بتقدم المرأة، وهذا النقاش يقود إلى قضايا خارج نطاق هذا البحث كالضغط الذي تشعر به 

إضافة إلى أنه من . المؤسسات لضرورة سرعة اإلنجاز إن كان من قبل الممولين أو الهيئات المشرفة عليها

ع حسب الظروف المحيطة، كإجراء االنتخابات الواضح أن هنالك تركيز أكثر على هذا النوع من المشاري

النيابية، وبالرغم من اإلفادة منها إلى أنه ال بد من إعطاء بعض العناية لقضية الموسمية في المشاريع 

  .السياسية

  

وقد برزت من النتائج أيضاً قضية توجيه األنشطة التوعوية إلى المحافظات واألرياف   

وبالرغم من أنه في الحالة الثانية يتم تأمين بدل المواصالت أو . دراتومركزية أنشطة التدريب وبناء الق

المنامة، إال أنه ال بد من التنويه إلى أن هذه المركزية قد تمنع العديد ممن يرغبن بالمشاركة أو يستحققن 

ان وقد يكون من المفيد النظر في إمكانية نقل مثل هذه األنشطة إلى خارج العاصمة لضم. االلتحاق بها

  .استفادة عدد أكبر ونوعية أكثر

  

أما من حيث العاملين على المشاريع فإن انخفاض نسبة الرجال قد يكون له أثر إيجابي من   

حيث زيادة عدد النساء المشاركات، خاصة في المجتمعات المحافظة، إال أنه ال بد من اإلشارة إلى بعض 

ن الرجال هم المسيطرون على عالم السياسة وال بد السلبيات في عدم توظيف عدد أكبر من الرجال، حيث أ

وعلى األخص مشاريع التدريب والمناصرة والدعوة (من وجود مدخالت لهم في مثل هذه المشاريع 

  .لتكون هذه المشاريع واقعية أكثر) واإلعالم

  

، كما أن تدني مشاركة الذكور في أنشطة البرامج، باستثناء تلك الموجهة لفئة صانعي القرار  

األمر الذي قد يزيد من نجاح أي برنامج توعوي . ال بد من معالجتها بشكل يضمن مشاركتهم بشكل أكبر

. يهدف إلى تغيير القيم المجتمعية خاصة في المجاالت التي ال تزال حكراً على الرجال كالمجال السياسي

ي يجب النظر إليها في تصميم ومن هنا فإن تنفيذ برامج توعوية خاصة بالرجال قد يكون من األولويات الت

  .مشاريع وبرامج تهدف إلى تمكين المرأة السياسي
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تظهر قضية تعدد مضامين المشروع الواحد كأحد القضايا التي يجب التعمق في دراستها أكثر   

لمعرفة ما إذا كان هذا التعدد يساهم في إنجاح المشروع أو إعاقته، حيث يجب في هذه الحالة معرفة رأي 

ولو . فيدين من المشروع، لكنها قضية ظهرت بجالء في هذه الدراسة وال بد من التوسع بدراسة أثرهاالمست

كان كل مشروع يحتوي على مضمون واحد لكان باإلمكان تحليل هذا العامل مقابل نقاط قوة وضعف 

ريع فئات مستهدفة وغطت المشا. المشروع، لكن بهذا التعدد الواسع لم يكن باإلمكان إجراء مثل هذا التحليل

  .مختلفة، وإن كان هنالك ضرورة لشمل الرجال بصورة أكبر خاصة في المشاريع ذات صبغة التوعية

  

  التوصيات

  

في ضوء ما سبق من نتائج، ورغم صعوبة تقديم مقترحات محددة حول البرامج المتعلقة بالتمكين السياسي 

هذه الدراسة االستطالعية وفي ظل غياب المعلومات خاصة مع تنوع األنشطة والبرامج التي تم تحليلها في 

  :الخاصة بالجهات الممولة، تقترح الدراسة األخذ بالتوصيات التالية

  

نشر نتائج دراسة منظمة المرأة العربية على نطاق واسع في العالم العربي وضمن الجهات المانحة : أوالً

  .لتوسيع االستفادة من نتائجها

  

 المنفذة بشكل مستمر للتعرف على البرامج المستقبلية ومدى انسجامها مع نتائج الدراسة متابعة الجهات: ثانياً

  .الحالية

  

إجراء دراسات معمقة حول أسباب تعدد مضامين المشاريع المقدمة ومدى أثرها على إنجاح المشروع : ثالثاً

  .وتحقيق األهداف المرجوة

  

ر خارجية بآليات تساعد المنظمات المنفذة على تأمين ربط البرامج والمشاريع الممولة من مصاد: رابعاً

  .االستمرارية في تنفيذ األنشطة بعد غياب التمويل

  

تصميم برامج توعوية موجهة لكافة أنحاء المملكة والمناطق الريفية بشكل خاص ذات قابلية : خامساً

  .لالستمرارية حول مشاركة المرأة السياسية تنشط خالل فترات االنتخابات

  

تصميم برامج تدريبية لإلعالميين لتعريفهم بأهمية دورهم في تعديل األنماط السائدة ومنظمات المجتمع : ادساًس

  .المدني الفاعلة في مجال تمكين المرأة السياسي

  

تصميم برامج تدريبية لإلعالميين بهدف تعريفهم بآليات التغطية الصحفية الخاصة بنشاطات منظمات : سابعاً

  .نيالمجتمع المد
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   مقترح مشروع

  إعالم مناصر للمرأة

  

  إعالم مناصر للمرأة

  

  اسم المشروع

  إعالم يساهم بتعزيز مشاركة المرأة السياسية

  

  النتائج المتوقعة

  .تدريب الصحفيين المحليين على متابعة البرامج الخاصة بالمرأة

  .توعية الصحفيين المحليين بقضايا تمكين المرأة السياسي

  

  

  مشروعأهداف ال

حققت المملكة األردنية الهاشمية تطوراً في مجاالت التنمية المختلفة مؤكدة على 

المساواة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية بشكل متساٍو بين الذكور 

فالتقرير اإلحصائية المتوفرة تشير إلى أن نسبة االلتحاق في التعليم . واإلناث

من جهة أخرى تم جسر الفجوة بين الذكور . %98األساسي قد بلغت ما يقارب 

واإلناث في معدالت وفيات الرضع واألطفال دون الثامنة بما يتالءم وأهداف 

  .األلفية اإلنمائية التي حددتها منظمة األمم المتحدة

  

إال أن الدراسات المتوفرة تؤكد على أن األنماط االجتماعية السائدة ال تزال تؤثر 

مله في المجتمع األردني كما هو الحال في بقية المجتمعات على دور المرأة وتكا

%) 10.4(حيث ال تزال مشاركة المرأة االقتصادية منخفضة ال تتجاوز . العربية

كما أن مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة ومراكز صنع . من مجمل قوة العمل

%) 10(التها إلى القرار، وبالرغم من التدابير اإليجابية متدنية لتصل في أحسن حا

  .في مجلس األمة%) 7.5(و) سواء كمنتخبات أو معينات(في المجالس البلدية 

  

وتبرز قضية تدني مشاركة المرأة السياسية من خالل الدراسات الوطنية المتوفرة 

والتي تفيد بأن نسبة المواطنين والمواطنات اللذين انتخبوا امرأة خالل االنتخابات 

مما يشير إلى عدم قناعة الناخبين بالمرشحات %) 2.7(تتجاوز النيابية األخيرة لم 

النساء والذي يعزى إلى الصورة النمطية التي ال تزال متأصلة في المجتمع تجاه 

  .حصر دور المرأة في األسرة

  

تشير الدراسات الحديثة إلى أهمية دور اإلعالم سواء المرئي أو المسموع أو 

ي بشكل عام وعند فئة الشباب والشابات بشكل المقروء في تشكيل الوعي المجتمع

ويلعب اإلعالم دوراً أساسيا في تكريس األنماط االجتماعية السائدة بجانب . خاص

  مبررات المشروع
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  . التعليم والتنشئة األسرية

  

وال يتجاوب اإلعالم المحلي مع القضايا المتعلقة بالمرأة بقدر استجابته لقضايا 

ابعة من جهة وضعف لناحية معالجة أخرى محلية مما يعكس عدم االهتمام والمت

وبالتالي، قلما تبرز البرامج التي تقدمها المنظمات في مجال . قضايا المرأة إعالمياً

وفي أفضل األحوال تقدم كأخبار محلية . دعم المرأة السياسي في اإلعالم المحلي

. ال تثير أي حلقات نقاشية أو فكرية على المستوى الوطني أسوة بالقضايا األخرى

إن تعزيز قدرات اإلعالم ليكون مساهماً في دعم القضايا الخاصة بالمرأة وتحويلها 

  .إلى قضية عامة أصبح ضرورة سيما في ظل انتشار وسائل إعالمية متعددة

  

تصدر في المملكة األردنية الهاشمية ست صحف يومياً، كما يصدر ما يناهز 

ن الصحف تأخذ دوراً رئيساً ومع التطورات الحديثة فإ. عشرون صحيفة أسبوعياً

  . في صياغة الرأي العام ورصد وقياس توجهاته

  

إن بناء عالقة فاعلة بين المنظمات المنفذة للبرامج الداعمة لمشاركة المرأة 

السياسية وشبكة اإلعالم يؤدي إلى بناء رأي عام مطلع ومساند وبالتالي إلى تغيير 

 ومن هنا، فإن هناك ضرورة لبناء .الصورة النمطية عن دور المرأة االجتماعي

قدرات اإلعالميين في كيفية تغطية األخبار الخاصة بنشاطات المنظمات وكسب 

  .تأييدهم ودعمهم من خالل اطروحاتهم اإلعالمية في كافة الوسائل

  فةالفئة المستهد   صحفي وصحفية من الصحف اليومية واألسبوعية وكتاب األعمدة اليومية 150

 على التغطية الصحفية الحساسة لقضايا 150 ورشات تدريبية لِـ 5 عقد - 1

  .المرأة

 لقاءات تعريفية وتنسيقية بين ممثلي الصحافة ومنظمات المجتمع 5 عقد -  2

  .المدني المعنية بالمرأة

  أنشطة المشروع

  مدة تنفيذ المشروع  2008 - 2007سنتين 

ة اليومية قادرين على التقاط وتفعيل  من الصحافيين وكتاب األعمد150 -  1

  قضايا المرأة في الصحافة اليومية

  . معرفة الصحافة اليومية بمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة متكاملة– 2

 الصحافة اليومية تنشر وتغطي بشكل مستمر أنشطة المجتمع المدني المعنية – 3

  .بالمرأة

 المجتمع المدني تعني بتطوير الحوار  تشكيل شبكة من الصحافيين ومنظمات– 4

  .الوطني الخاص بقضايا المرأة

  

  مخرجات المشروع
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  )1(الملحق رقم 

  قائمة بالجهات المنفذة وأسماء المشاريع

 الجهة المنفذة اسم المشروع

  .خطة عمل التنمية السياسية للمرأة -

 .المرأة والمشاركة السياسية -

 .ةمشاركة المرأة في االنتخابات النيابي -

 .البرلمانيات العربيات -

 .2003تدريب المرشحات النتخابات  -

 .برنامج العمل الوطني لتعديل التشريعات -

 .تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية -

 .حملة التواقيع للمطالبة بالكوتا النسائية في البرلمان -

  :اآللية الوطنية. 1

 اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة

  : ات غير حكوميةمنظم. 2  

  .المرأة والبرلمان -

 .تعزيز دور المرأة في االنتخابات النيابية -

 .التمكين السياسي للمرأة -

تدريب وتأهيل المرأة في مجال القيادة واإلدارة    -

  .للسيدات المنتخبات والمعينات في المجالس البلدية

  االتحاد النسائي األردني العام

  اتحاد المرأة األردنية  .دعم المرشحين الديموقراطيين -

 .تمكين المرأة للتمتع بحقوقها -

 .تعزيز التمكين الذاتي للمرأة الريفية -

  .فرق العمل الميدانية -

  معهد الملكة زين الشرف التنموي

 ).جيل جديد من الناخبين(مشاركة الشباب سياسياً  -

  .الشباب والتفكير الديموقراطي -

  مركز األميرة بسمة للشباب

  جمعية األقصى الخيرية  .وقراطية للمرأة والشبابالممارسة الديم -

 .وثيقة المرأة األردنية -

دليل تدريبي (دورات تدريبية حول المطالبة بحقوقنا  -

 ).متخصص

  .مواطنة النساء على األجندة الوطنية -

  المعهد الدولي لتضامن النساء

المشاركة النسائية في االنتخابات (التنمية السياسية  -

 ).النيابية

المساواة والديموقراطية ومنظمات المجتمع تعزيز  -

 .المدني

تعزيز قدرات المجالس البلدية والمرشحات في  -

  .المستقبل

  جمعية النساء العربيات
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  الجمعية النسائية لمكافحة األمية  .إدماج المرأة األمية في العملية الديموقراطية -

  :األحزاب السياسية. 3  

حقوق المرأة   توعية وتثقيف سياسي للعضوات حول -

  .وأهمية مشاركة المرأة في العملية االنتخابية

  الحزب الشيوعي األردني

رابطة النساء / حزب الشعب الديمقراطي  .مشاركة المرأة في االنتخابات -

  الديمقراطيات

  :جامعات/ مراكز أبحاث. 4  

  مركز األردن الجديد للدراسات  . تعزيز المشاركة السياسية للمرأة-

  جامعة اليرموك  .ي البرلمان المرأة ف-

  :منظمة دولية. 5  

  .تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في األردن -

  .المشاركة الفعالية في االنتخابات النيابية -

  المعهد الديمقراطي الدولي
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  )2(لملحق رقم ا

  األهداف الرئيسية والفرعية للمشاريع

 اسم المشروع األهداف الرئيسية األهداف الفرعية

د أسس ومرتكزات التنمية السياسية للمرأة تحدي -

  .األردنية

مناقشة الفرص والتحديات التي يمكن أن تواجه  -

 .عملية التنمية السياسية للمرأة

مناقشة وضع خطة عمل مؤسسية محددة وفعالية  -

 .وتحديد آليات تنفيذ خطة العمل

  .تعزيز دور المرأة األردنية في التنمية السياسية -

 .أة في العمل السياسي والعمل العامتوسيع مشاركة المر -

الخروج بتصور وطني لتفعيل وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة  -

 .السياسية

  خطة عمل التنمية السياسية للمرأة-1

تقديم مقترح للجنة األجندة الوطنية بخصوص زيادة  -

  تمثيل المرأة على المستويات الثالثة

 تمثيل المرأة على تحديد أساليب عملية قابلة للتطبيق لزيادة -

 .المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية

حكومية وغير (إيجاد نوع من التوافق ما بين الجهات الرئيسية  -

  .المعنية بهذه القضية) حكومية

   المرأة والمشاركة السياسية-2

 .إنتاج فيلمين -

تعريف الشباب بمفهوم الحكومة والبرلمان ومعرفة  -

  .دورهم المهم فيهما

 . توعية الشباب عن دورهم في التصويت في االنتخاباتزيادة -

تدريبهم على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم وزيادة مشاركتهم في  -

  .مجتمعاتهم المحلية

جيل جديد من ( مشاركة الشباب سياسياً -3

  ).الناخبين

إنتاج فلم وبوسترات عن مشاركة الشباب في الحياة  -

 .المدنية

 . والشمالتدريب الشباب في الجنوب والوسط -

  .مجموعات بؤرية لتحديد االحتياجات -

 .بناء قدرات الشباب في مهارات االتصال والتواصل مع اإلعالم -

 .تعريف الشباب بالديموقراطية وكسب التأييد -

 .الحوار مع األجيال -

  .تنمية أساليب اإلقناع -

  . الشباب والتفكير الديموقراطي-4



 31

اعية تمكين النساء من المشاركة في الحياة االجتم -

  .والسياسية

تمكين وبناء قدرات النساء في المجتمعات المحلية من خالل  -

تزويدهم بالمهارات الالزمة للمطالبة بحقوقهن المنصوص عليها 

 .في الدستور األردني

 .تشجيع العمل الجماعي الهادف للمطالبة بالخدمة النوعية -

بناء قناة تواصل مع مقدمي الخدمات لنقل احتياجات المجتمع  -

  .لمحلي ليتم إيجاد أو إزالة العوائق لتلبيتهاا

   تمكين المرأة للتمتع بحقوقها-5

 .إجراء دراسة حول مشاركة النساء في االنتخابات -

  .إنتاج كتاب حول مشاركة النساء في االنتخابات -

المشاركة النسائية في ( التنمية السياسية -6  .زيادة مشاركة النساء في االنتخابات النيابية -

  ).خابات النيابيةاالنت

توفير المعلومات عن المساواة والديموقراطية  -

 .وحقوق اإلنسان للمنظمات النسائية

معرفة حاجات المنظمات النسائية عن طريق إجراء  -

 .دراسة

تدريب مجموعات من المنظمات النسائية حول  -

  .المشاركة الفاعلة في كسب التأييد للمساواة

وحقوق اإلنسان من خالل المساهمة في تطوير الديموقراطية  -

 .المشاركة الشعبية

  .تقوية المنظمات النسائية وزيادة التعاون فيما بينها -

 تعزيز المساواة والديموقراطية -7

  .ومنظمات المجتمع المدني

 .تعزيز دور المرأة البرلمانية في األردن -

حث قيادات األحزاب السياسية لتفعيل دور المرأة في  -

  .األحزاب

 .كة السياسية للمرأة في األردنتعزيز المشار -

  .تطوير قدرات الناشطات في األحزاب السياسية -

 تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في -8

  .األردن

توعية المجتمع األردني على قدرة المرأة في  -

  .االنخراط بالعمل السياسي

إعطاء المرشحات لالنتخابات النيابية المهارات والموارد الالزمة  -

 . انتخابية فعالةإلدارة حملة

مساعدة اإلعالميين وتدريبهم على تغطية االنتخابات النيابية  -

  . المشاركة الفعالة في االنتخابات النيابية-9
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  .بشكل فعال

إشاعة أجواء إيجابية مؤيدة لمشاركة النساء في  -

  .العمل السياسي والنيابي

تمكين أكبر عدد ممكن من النساء سواء كمرشحات أو كناشطات  -

لعمل النسوي على إتقان إدارة الحملة االنتخابية والتعرف في ا

 .على متطلباتها

تعزيز المشاركة (تعزيز فرص المرأة في الوصول إلى البرلمان  -

  ).السياسية للمرأة

    تعزيز المشاركة السياسية للمرأة-10

ألميات على مفهوم زيادة الوعي للنساء األميات وشبه ا -  .مساهمة الجمعية في مشاركة المرأة بشكل أكبر -

 .الديموقراطية

 .تفعيل دور المرأة في االنتخابات والحياة السياسية -

  .استقاللية قرار المرأة في اإلدالء بصوتها في االنتخابات النيابية -

 إدماج المرأة األمية في العملية -11

  .الديموقراطية

تزويد النساء وأزواجهن بالمعرفة في قضايا الصحة  -

  .ق اإلنجابية والنوع االجتماعياإلنجابية والحقو

زيادة الوعي وإيجاد بيئة ايجابية لدعم قضايا الصحة اإلنجابية  -

 ).هدف رئيسي(والنوع االجتماعي 

  .تمكين المرأة اقتصادياً -

  . تعزيز التمكين الذاتي للمرأة الريفية-12

االلتزام في كسب التأييد حول القضايا التنموية التي  -

 .يةتواجه المجتمعات المحل

 .تعزيز المعرفة والمهارة في المجاالت التنموية -

تنفيذ مشاريع حول  التوعية والتمكين ونشر المعرفة  -

 .تستهدف قضايا أساسية تمس المجتمعات المحلية

إيجاد وتطوير سبل الدعم لتعزيز دور فرص العمل  -

  .الميدانية

تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في عملية التنمية من خالل بناء  -

ات الفرق وتعزيزها ليكونوا قادرين على تحديد احتياجات قدر

 .وقضايا مجتمعهم

فتح باب الحوار مع منفذي القرار وواضعي السياسات المحليين  -

  .لتحسين الخدمة ورفع مستواها

  . فرق العمل الميدانية-13
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تغيير االتجاهات السلبية تجاه مشاركة المرأة  -

 .السياسية

  .ءدعم وتأييد المرشحات النسا -

 .تدريب المرشحات لالنتخابات النيابية -

 .رفع قدرات النساء المرشحات -

  .زيادة نسبة مشاركة المرأة السياسية -

   مشاركة المرأة في االنتخابات النيابية-14

زيادة المشاركة العامة للنساء من أجل تعزيز ودعم  -

 .قدرات المرشحات للمجالس البلدية

لدية والفريق توفير التدريب للمرشحات للمجالس الب -

 .االنتخابي المؤازر

زيادة الوعي لعضوات المجالس البلدية باحتياجات  -

األعضاء نفسهم والمجتمعات المحلية من خالل 

  .البحث ونشر النتائج والمعلومات

المساهمة في تطوير وتعزيز المساواة، الديمقراطية وحقوق  -

  .اإلنسان من خالل تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية

 تعزيز قدرات المجالس البلدية -15

  .والمرشحات في المستقبل

 .دعم مرشح أو مرشحة الحزب -

 .زيادة مشاركة المرأة في النشاط السياسي -

زيادة مشاركة المنظمات األهلية في العملية  -

  .االنتخابية

 .توعية أعضاء الحزب بأهمية مشاركة المرأة بالعملية االنتخابية -

 في الدفاع عن حقوق المرأة السياسية تنفيذ أحد أهداف الحزب -

 .واالقتصادية

رفع مستوى الوعي السياسي لدى مجموع األعضاء وخاصة  -

   .الشباب

 توعية وتثقيف سياسي للعضوات حول -16

حقوق المرأة وأهمية مشاركة المرأة في 

  .العملية االنتخابية

 .معرفة المرأة بحقوقها -

 .تعريف الشباب بحقوقهم -

ى أساليب الحوار والمفاوضات تدريب الشباب عل -

 .واالتصال

تحليلها ومناقشتها (حل المشاكل السياسية الداخلية  -

 .توعية المرأة والشباب سياسياً -

 .المشاركة السياسية للمرأة والشباب -

 .كة السياسية والتنمية االجتماعية على مدى األجيالتحقيق المشار -

  .تمكين المرأة والشباب اقتصادياً -

   الممارسة الديموقراطية للمرأة والشباب-17
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والتعبير عن رأيه بجدية ) والوقوف على النتائج

 .وصراحة

  .الوصول بمستوى الديموقراطية للمستوى األمثل -

تنفيذ ورش عمل توعوية وتثقيفية حول المرأة  -

 .والبرلمان

عقد لقاءات مع صناع القرار ورؤساء األحزاب  -

ى واإلعالم حول دورهم في دعم وصول المرأة إل

  .البرلمان

 .تعزيز دور المرأة األردنية للوصول إلى البرلمان -

توعية األهالي حول أهمية وصول المرأة إلى مواقع صنع  -

  .القرار

  . المرأة والبرلمان-18

نشر التوعية في مجال دور المرأة في الحياة العامة  -

والحياة السياسية وحول دور البرلمان في نصرة 

 .قضايا المرأة

ركين بآلية الحصول على البطاقة تعريف المشا -

  .االنتخابية، وآلية التسجيل واالنتخاب

 تعزيز دور المرأة في االنتخابات -19  .تعزيز دور المرأة في االنتخابات النيابية كمرشحة وكناخبة -

  .النيابية

 .التواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية -

تقديم برامج توعية مجتمعية لدعم دور المرأة في  -

  .التنمية السياسية

المجالس (تعزيز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار  -

  ).االستشارية، المجالس البلدية، المجالس التشريعية والتنفيذية

  . التمكين السياسي للمرأة-20

 :تدريب سيدات المجالس البلدية على -

 .كيفية التخطيط القصير األمد والطويل األمد •

 .طرق حل المشكالت •

 .ضايا حسب األولويةتصنيف الق •

 تدريب وتأهيل المرأة في مجال القيادة -21  .تدريب وتأهيل النساء في المراكز القيادية -

واإلدارة للسيدات المنتخبات والمعينات في 

  .المجالس البلدية
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  .التخطيط االستراتيجي والتفكير اإلبداعي •

تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال مشاركة  -

  .سيةالمرأة السيا

 .تعزيز قدرات البرلمانيات العربيات -

 .رفع مشاركة المرأة السياسية -

 .تأسيس منتدى برلماني عربي نسائي -

  .رفع استجابة البرلمانات العربية لقضايا المرأة -

  . البرلمانيات العربيات-22

  .2003خابات  تدريب المرشحات النت-23  .2003تدريب المرشحات النتخابات  -  .زيادة مشاركة المرأة السياسية -

تأسيس حوار وطني حول القضايا المختلفة المتعلقة  -

 .بالمرأة

  .إبراز مدى التوافق بين الهيئات النسائية المختلفة -

قانون : إيجاد حملة مناصرة للتعديالت القانونية التي شملت -

 .األحوال الشخصية، الجوازات، العقوبات

 .بهمتفعيل االتصال بين القواعد النسائية الشعبية ونوا -

تشجيع النساء من المحافظات على إبداء رأيهن في القضايا  -

  .المتعلقة بالمرأة

 برنامج العمل الوطني لتعديل -24

  .التشريعات

تفعيل العمل التشاركي بين القطاعين العام واألهلي  -

 .في مجال النهوض بالمرأة

حصر قضايا وأولويات المرأة ضمن إطار محدد  -

 قبل الجميع ألنهم وواضح يمكن الرجوع إليه من

  .شاركوا في إعداده

 .إيجاد إطار وطني عام للعمل على قضايا المرأة -

 .تحديد أولويات العمل على قضايا المرأة في األردن -

 .اقتراح وتحديد إجراءات محددة للنهوض بالمرأة -

 .اقتراح وتحديد سياسات وطنية عامة للنهوض بالمرأة -

  .مرأةاقتراح وتحديد تعديالت تشريعية تخص ال -

 تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة -25

  .األردنية

توجيه الخطاب النسوي لكافة ممثالت الحركة  -

النسائية بمطالبات محددة بخصوص مشاركة المرأة 

  .في البرلمان

 .تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان -

 .من المقاعد في المجالس المنتخبة للنساء% 20المطالبة بـ  -

  .أة السياسيةتعزيز مشاركة المر -

 حملة جمع التواقيع للمطالبة بالكوتا -26

  .النسائية في البرلمان

  . وثيقة المرأة األردنية-27 .التوعية بالحقوق والقوانين المحلية -  
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 .تشكيل مجموعات ضاغطة من أجل التعديل على القوانين -

التركيز وتسليط الضوء على الثغرات القانونية والتمييز في  -

 .القوانين بين المرأة والرجل

  .وية واحدة حول قضايا النساءتشكيل رؤية نس -

  .نشر ثقافة حقوق اإلنسان للجميع وبالتركيز على النساء -  

تعزيز لغة الحوار وتعلم الديموقراطية داخل العائلة، المجتمع،  -

 .األسرة

 .نشر مفاهيم مقاومة العنف والحد منه -

 .لمتعلقة بالمرأةالتوعية بالقوانين والتشريعات المحلية خصوصاً ا -

 .تعزيز ودعم مشاركة النساء في المجال العام والخاص -

دعم مشاركة النساء وتشجيعهن على المشاركة السياسية كناخبة  -

 .ومرشحة وفي مختلف مواقع صنع القرار

إبراز بعض النصوص التمييزية في اللوائح، أنظمة، تعليمات،  -

اغطة باتجاه ثقافة التي تحد من مشاركة النساء وتشكيل قوى ض

  .التعديل نحو مشاركة فاعلة أكثر

 دورات تدريبية حول المطالبة بحقوقنا -28

  ).دليل تدريبي متخصص(

الحمالت الخاصة بالجنسية والعنف األسري والزواج  -

 .المبكر

 .تسليط الضوء على القوانين التمييزية ضد النساء -

تفعيل لمخرجات وتوصيات مؤتمرات سابقة عربية،  -

  .نفس المجالمحلية في 

 .إلقاء الضوء على حقوق المواطنة للنساء وأهمية أعمالها -

 .تعزيز المفاهيم الديموقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص للجميع -

تسليط الضوء على آليات عمل مجلس األمة ودور المجلس  -

 .الرقابي والتشريعي

تحليل وضع المرأة األردنية وتجربتها في مجلس األمة،  -

   مواطنة النساء على األجندة الوطنية-29
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 .، تحدياتإنجازات، صعوبات

  .توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني العامل في المجال -

تدريب الطالب على آليات المشاركة في الحمالت  -

 .االنتخابية

  .توعية الطالب بالمفاهيم الديموقراطية -

 .توعية طالب الجامعات بأهمية المشاركة في العملية االنتخابية -

 . المواطنين األردنيين بأهمية المشاركةتوعية -

توعية الفئات الشابة بأهمية دعم مشاركة المرأة في مراكز صنع  -

  .القرار

  . المرأة في البرلمان-30

توعية النساء بحقوقهن السياسية واالقتصادية  -

 .واالجتماعية والثقافية والمدنية والمطالبة بها

 .رفع مستوى مشاركة المرأة في العمل العام -

توعية وتدريب وتقديم المعرفة بالقوانين واألنظمة  -

المتعلقة باالنتخابات وتشجيع النساء على المشاركة 

 .الفعالة في االنتخابات كناخبة ومرشحة

تعريف النساء بدور الهيئات التشريعية وصنع  -

 .القرار

تنمية وعي النساء بالمبادئ الديمقراطية وحقوق  -

 .اإلنسان

ات حول الحياة واألنظمة تزويد النساء بالمعلوم -

 .السياسية والقانونية في األردن

الحد من الفوارق الثقافية واالجتماعية بين مواقع  -

 .المرأة في المدينة والريف والبادية

   دعم المرشحين الديموقراطيين-31  
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المساعدة في بناء كادر نسائي قادر على توجيه  -

  .وقيادة المرأة في مختلف المناطق

 .لمرأة من صوت تابع لصوت مستقلتحويل صوت ا -  

للدفاع عن (توجهيه هذا الصوت إلى أن يكون صوتاً ديمقراطياً  -

 ).الفئات المظلومة

 حزب الشعب –) رند(توسيع رابطة النساء الديمقراطيات  -

  .الديمقراطي األردني

   مشاركة المرأة في االنتخابات-32

  
 


