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  المرأة والديمقراطية وحقوق اإلنسان
 

مقدمة  
  

ــع      ــي المجتم ــا ف ــا ودوره ــرام مكانته ــدمها واحت ــرأة وتق ــرر الم ان تح

ــي    ــوى قيم ــسانية ذات محت ــضية ان ــط ق ــشكل فق ــسانية ال ي ــا االن ــظ كرامته وحف

قــضية وطنيــة تحرريــة تنمويــة، فاالزدهــار "ديمقراطــي حــضاري، وانمــا ايــضاً 

ــ ــي والتح ــن  االخالق ــالموقف م ــذرياً ب ــرتبط ج ــاعي ي ــدم االجتم ــوطني والتق رر ال

ــوانين    ــصاد والق ــسياسة واالقت ــر وال ــي الفك ــاة ف ــاحي الحي ــع من ــي جمي ــرأة ف الم

  .والتقاليد والقيم
  

ان تعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنــسان علــى اســس ســليمة ســيكون لهــا 

ــى مــن  ــرأة باعتبارهــا المــستفيده االول ــى وضــع الم ــأثير المباشــر عل  اشــاعة الت

الديمقراطيــة وترســيخها فــي مختلــف المجــاالت ان كــان علــى صــعيد االســرة أو 

  .المجتمع أو العمل
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وال نبالغ حـين نقـول بـان تـاريخ البـشرية هـو تـاريخ النـضال مـن اجـل                      

لالغلبيـة  " الديمقراطية، وكانت الديمقراطية في جميـع العـصور هـدفاً وشـعاراً مرفوعـاً        

  .لحاكمةالفقيرة من طغيان االقليات ا
  

وشــهدت العقــود االخيــرة نــشاط ملحوظــاً قادتــه االمــم المتحــدة مــن اجــل 

ــي    ــي تحم ــشريعات الت ــوانين والت ــسان واصــدرت الق ــوق االن ــادئ حق ــيخ مب ترس

  .حقوق االنسان
  

كمــا تأســست العديــد مــن المنظمــات للــدفاع عــن حقــوق االنــسان علــى  

 االنــسان قــوة االصــعدة الدوليــة واالقليميــة والوطنيــة واصــبحت حركــات حقــوق

جماهيريــة لهــا دور وتــأثير فــي دعــم المــرأة مــن أجــل الحــصول علــى حقوقهــا 

  .االنسانية والدستورية
  

  مفهوم الديمقراطية 
  

لم تعد الديمقراطية ترفاً ثقافيا أو موضـوعاً يهـم المثقفـين والمثقفـات فقـط، بـل                  

لمجتمعـات منـذ    هي ضرورة حيوية تهم مختلف افراد المجتمع لعالقتهـا الوثيقـة بتقـدم ا             

  .الثورة البرجوازية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

ــي      ــة ف ــدارس المختلف ــة والم ــاهيم الديمقراطي ــول مف ــالف ح ــاك خ هن

ــدث    ــذي ح ــور ال ــم التط ــسية، ث ــة المارك ــة والمدرس ــة الليبرالي ــا كالمدرس تعريفه

فليبراليــة القــرن الثــامن عــشر ليــست هــي ليبراليــه القــرن .داخــل كــل مدرســة

وهنـاك خـالف حـول      .شرين والـشيء نفـسه ينطبـق علـى المدرسـة الماركـسية            الع

ــة   ــة للديمقراطي ــكال التنظيمي ــسي واالش ــر المؤس ــوع  . التعبي ــذنا موض ــاذا اخ ف

التمثيــل النيــابي، والــذي يؤخــذ عــادة كاحــدى مــسلمات النظــام الــديمقراطي نجــد 

 روسـو   جـان جـاك   . انه يثير جـدالً واسـعاً فـي الفقـة القـانوني والفكـر الـسياسي               

على سـبيل المثـال يعتبـر انـه تـشوية للديمقراطيـة ويـؤدي الـى اقـصاء الـشعب                     

والجـدل نفـسه    . عن ادارة أمـوره، وانـه ينقـل الـسيادة مـن الـشعب الـى البرلمـان                 

الديمقراطيــه هــي حكومــة "يــدور حــول تعــدد االحــزاب ابتــداًء مــن القــول بــان 

لديمقراطيـة وبـين    الـى اولئـك الـذين يرفـضون عقـد صـلة بـين ا              " تعدد االحـزاب  

ــة،   ــات الديمقراطي ــن ضــمان الحري ــه بمك ــصورون ان ــدد االحــزاب، ويت شــكل تع

ــدان    ــي ظــروف بل ــذات ف ــد وبال ــسياسي الواح ــيم ال ــار الحــزب أو التنظ ــي اط ف
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ــضروري   ــالزم او ال ــاعي ال ــسياق االجتم ــاك خــالف حــول ال ــث، وهن ــالم الثال الع

ــر   ــست مج ــة لي ــار ان الديمرقراطي ــديموقراطي باعتب ــام ال ــار للنظ ــكل او اط د ش

ــة       ــود بيئ ــان بوج ــا يرتبط ــتمرارها وازدهاره ــن اس ــسياسي، ولك ــيم ال للتنظ

  .اقتصادية واجتماعية وثقافية مالئمة
  

ــة     ــسياسي، وديموقراطي ــام ال ــة النظ ــين ديمرقراطي ــربط ب ــاك رأي ي وهن

ــى،       ــة االول ــار ديمقراطي ــى ان ازده ــرى، بمعن ــة االخ ــات االجتماعي التنظيم

ــات ديمو  ــود ممارس ــرتبط بوج ــرية   م ــسات االس ــستوى المؤس ــى م ــة عل قراطي

ــة ــة والتعليمي ــة والمهني ــة والنقاببي ــارس  . والديني ــود ان يم ــم يتع ــذي ل ــسان ال فاالن

ــع   ــة، كيــف يتوق ــي االســرة او المدرســة او النقاب ــديموقراطي ف ــسلوك ال قواعــد ال

  منه ان يكون مواطناً مشاركاً؟ 
  

ــين ا   ــربط ب ــار ت ــرت افك ــة، ظه ــة الليبرالي ــار المدرس ــي اط ــتقرار وف س

ــيم او     ــشار التعل ــضة، او انت ــطى عري ــة وس ــود طبق ــديموقراطي، ووج ــام ال النظ

ــان   ــتراكية ف ــة االش ــي المدرس ــادة، وف ــصادية ح ــة واقت ــضات اجتماعي ــاب تناق غي

ــة    ــن الديموقراطي ــصل ع ــسياسية ال تنف ــة ال ــي ان الديموقراطي ــالق ه ــة االنط نقط

ــاج، وا   ــائع او محت ــة لج ــصادية وان ال حري ــة واالقت ــصويت االجتماعي ــق الت ن ح

ان الطــرح االشــتراكي لقــضية الديموقراطيــة يــرى . ال ينفــصل عــن لقمــة العــيش

انهــا ليــست قــضية قانونيــة أو سياســية بقــدر مــا هــي مــسألة وضــعية االنــسان 

ــصلة بمجمــل   ــق ال ــسياسي وثي ــانوني وال ــشكل الق ــصادية، وان ال ــة واالقت االجتماعي

ــي مــصادر   ــة ف ــوى المتحكم ــصادية والق ــإن االوضــاع االقت ــم ف ــروة، ومــن ث الث

  .قضية الديموقراطية ينبغي ان تدرس في سياقها التاريخي واالجتماعي
  

ان العديد من الندوات واللقاءات التي نظمت علـى نطـاق العـالم العربـي حـول                 

: الديموقراطية قد حددت ثالثة مبـادئ ومكونـات اساسـية للنظـام الـديموقراطي وهـي                 

  :الحرية والمساواه والمشاركة
  

 أي احترام الحريات المدنية والـسياسية للمـواطنين الحريـات المدنيـة             رية،الح - 1

مثل الحريات الشخصية وحرية االنتقال والـزواج والحريـات الـسياسية مثـل             

  .حرية التعبير والرأي والحق في االجتماع والتنظيم
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 فـي بعـديها الـسياسي واالجتمـاعي، الـسياسي بمعنـى ان كـل                المساواة، - 2

عن اوجه تعليمة او ثرائـه او مركـزه العـائلي او ديانتـه              مواطن بغض النظر    

او جنسه ولونه يتساوى امـام القـانون مـع االخـرين واالجتمـاعي بمعنـي                

ضرووة توفير الظروف االجتماعية واالقتصادية التـي تمكـن المـواطنين مـن             

 .ممارسة الحرية والمشاركة السياسية

ــصد  ــين ال:بالمــساواةوال يق ــصد  المــساواة الحــسابية ب ــشر، ولكــن يق ب

بــه ضــمان المجتمــع لحــد ادنــى مــن الحقــوق االقتــصادية والخــدمات 

ــه فــي   ــات، وهــو مــا يعبــر عن ــة لكــل المــواطنين والمواطن االجتماعي

 .الفكر العربي بتعبير العدل االجتماعي او تكافؤ الفرص

ــشاركة - 3 ــي    : الم ــسياسة الت ــسياسي او ال ــرار ال ــون الق ــى ان يك يمعن

ــصلة  ــي مح ــة ه ــا الدول ــواطنين  تتبناه ــرة الم ــشات جمه ــار ومناق  افك

وينبنــي . والمواطنــات الــذين ســوف يتــأثرون بهــذا القــرار او الــسياسة

هذا على مبدأ مهم وهـو حـق كـل انـسان فـي المـشاركة وابـداء الـرأي                    

ــه    ــى حيات ــه وعل ــؤثر علي ــوف ت ــي س ــسياسات الت ــرارات وال ــي الق ف

 .ومصالحه
  

ــادئ  ــذه المب ــشاركة -ه ــساواة والم ــة والم ــشكل. الحري ــل  ت ــاد المث  ابع

ــداًء    ــل اعت ــاد يمث ــذه االبع ــن ه ــى اي م ــداء عل ــه، وان االعت ــى للديمقراطي االعل

فالحريـة مـثال ليـست حقـا قانونيـا          . وابتعاداً بالقدر نفـسه عـن هـذا المثـل االعلـى           

وحــسب، فممارســتها تتطلــب قــدرة اجتماعيــة واقتــصادية وتعليميــة ال يمكــن لمــن 

ستمر، حتــى لــو امتلــك الحــق القــانوني ال يمتلكهــا ان يمارســها بــشكل منــتظم ومــ

ــدل      ــسياسية والع ــساواة ال ــن الم ــى م ــد ادن ــدون ح ــة ب ــال حري ــك، ف ــي ذل ف

ــالطبع     ــشاركة ب ــة وال م ــشاركة او حري ــة دون م ــساواة حقيقي ــاعي، وال م االجتم

  .في غياب الحرية
  

وفـــي العـــالم الثالـــث، فـــإن الديموقراطيـــة ال يمكـــن ان تـــسير اال 

ــسياسي و  ــاح ال ــا، الجن ــائر،  بجناحيه ــة كالط ــصادي، وان الديموقراطي ــاح االقت الجن

ال يمكن ان تطيـر بجنـاح واحـد، فالديموقراطيـة تعنـى ايـضاً وفـي الوقـت نفـسه،                     

ــع ال    ــي مجتم ــه ف ــادالً، الن ــا ع ــومي توزيع ــدخل الق ــع ال ــادة توزي ضــرورة اع

ــراء    ــاً وش ــة بيع ــات االنتخابي ــة والعملي ــصبح الديموقراطي ــرص ت ــه الف ــأ في تتكاف

 6



وس، وكــل المــشاهد التــي نألفهــا بكــل اســف وال يكفــي ان يــصدر وتجــارة بــالنف

ــة، وان      ــة ديموقراطي ــاس تربي ــى الن ــب ان يرب ــل يج ــوقراطي، ب ــتور ديم دس

ــي    ــستقرة ف ــه م ــة قيم ــصبح الديموقراطي ــة، وان ت ــة الديموقراطي ــودوا ممارس يتع

اعماقهم، يقيسون بهـا مـن ضـمن مـا يقيـسون كـل مـا يعـرض علـيهم او يطـرح                       

  .ألخذ رأيهم
  

ــاً  ان ــسؤولية مع ــة وم ــة حري ــب ان ال  .  الديموقراطي ــة يج والديموقراطي

ــة،    ــب الديموقراطي ــهل جوان ــذا اس ــد، ه ــي النق ــرد حــق ف ــا مج ــى انه ــم عل تفه

 –الديمقراطيــة التــي نطمــع اليهــا هــي ديموقراطيــة المــشاركة فــي صــنع القــرار 

ومن يشارك في صـنع القـرار، يـشارك فـي تحمـل مـسؤولية هـذا القـرار، سـواء                     

ومـن هنـا يـتم التـدريب الحقيقـي علـى الحكـم ومـن هنـا يـشترك                    .  اخفق نجح أو 

الــشعب بالفعــل فــي الحكــم، وصــعوداً مــن هــذه القاعــدة الــى اعلــى مــستويات  

الدولــة وفــي كــل نــواحي االنــشطة والعالقــات، يجــب ان يكــون مبــدأ المــشاركة 

  .هو االساس
  

تطور قضية حقوق االنسان  
  

تقــر حقــوق اإلنــسان كالماغنــا لقــد عــرف التــاريخ البــشري وثــائق عــدة 

  ).1799(او االعالن الفرنسي لحقوق االنسان . في انجلترا) 1697( كارتا 
  

وكان مـن اهـم الوثـائق التـي صـدرت عـن الجمعيـة العامـة عـن االمـم                     

ــام   ــذي صــدر ع ــسان ال ــوق االن ــالمي لحق ــاده 1948المتحــدة االعــالن الع  واعتم

 فـي المنظمـة الدوليـة فـي ذلـك           من قبل االغلبيـه الـساحقة مـن الـدول االعـضاء           

ــة مــن اصــل 48(الحــين  ــاع 56 دول ــصوت 8 وامتن ــم ت ــصويت ول  دول عــن الت

، وجـاء هـذا االعتمـاد مـن خـالل منظمـة عالميـه، وهـو االمـر               )ايه دولـة ضـده    

ــة   ــذلك اصــبحت لالعــالن قيم ــشري ول ــاريخ الب ــي الت ــق الول مــرة ف ــذي تحق ال

  .ادبيه وسياسية كبرى خالل فترة قصيرة
  

ــد جــا ــه الحــضارات  لق ــا اســهمت ب ــع م ــل خالصــة جمي ء االعــالن ليمث

والفلسفات واالفكار علـى مـر التـاريخ البـشري فـي سـبيل بلـورة وتحديـد مبـادئ                    

حقوق االنـسان ورفـع شـأنها واحترامهـا وقـد كـان للعـرب مـساهمة رفيعـه فـي                     
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ــاني شــارك   صــياغة االعــالن العــالمي لحقــوق االنــسان مــن خــالل رئاســة اللبن

لثالثــة فــي المجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة والتــي مالــك للجنــة ا

  .كان مناط بها اعداد مشروع االعالن
  

بعد سـنوات قليلـة مـن تبنـي االعـالن العـالمي لحقـوق االنـسان الحظـت                   

ــواردة فــي   ــائق تفــصل الحقــوق ال ــاك حاجــة ماســه لوث ــان هن االمــم المتحــدة ب

وهكــذا تــم . م القــانوني للــدولاالعــالن وتحــددها فــي بنــود تحمــل طــابع األلــزا

ــسياسية   ــة وال ــوق المدني ــدولي للحق ــد ال ــرار العه ــياغة واق ــدولي , ص ــد ال والعه

ــام    ــا ع ــم اعتماده ــذين ت ــة والل ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــوق االقت  1966للحق

  .1976ولكن لم يدخال حيز التننفيذ اال في عام 
  

ق المـذكورة وتقـديم     تلتزم الدول االطراف في هـذين العهـدين بـاحترام الحقـو           

  .تقارير دورية الى لجان منبقة عن العهدين لبيان مدى احترامها لتلك الحقوق
  

بعد ذلـك  تطـورت مـساهمات األمـم المتحـدة فـي بلـورة اتفاقيـات تتعلـق                    

بجوانب كثيـرة مـن حقـوق االنـسان، كـان مـن ضـمنها االتفاقيـة الدوليـة للقـضاء                     

ــصري   ــز العن ــكال التميي ــع اش ــى جمي ــع )1963(عل ــى جمي ــضاء عل ــة الق  واتفاقي

ــرأة    ــد الم ــز ض ــكال التميي ــذيب   ) 1979(اش ــضة التع ــة لمناه ــة الدولي االتفاقي

ــسانية       ــيه أو الالن ــة القاس ــة او العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ) 1984(وغي

وهنــاك نحــو ســت وعــشرين اتفاقيــة ). 1989(واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل 

  .رئيسية لحقوق االنسان من هذا القبيل
  

يعتبــر تــصديق الــدول علــى هــذه االتفاقيــات جميعهــا أو بعــضها مؤشــراً  

ايجابيــا علــى مــدى التــزام الــدول بحقــوق االنــسان، صــادق األردن علــى خمــس 

  .عشر اتفاقية منها وهي نسبة تعتبر جيدة بجميع المقاييس
  

يمكــن اعتبــار االعــالن العــالمي لحقــوق االنــسان االساســي الــذي انبثقــت 

ذات " االعالنــات " هــذا عــدا عــشرات .  الدوليــة لحقــوق االنــسانمنــه االتفاقيــات

ــدة      ــم المتح ــة لألم ــة العام ــا الجميع ــي تبنته ــسياسية والت ــة وال ــة المعنوي القيم

واعــالن حقــوق " اعــالن الحــق فــي التنميــة " بخــصوص حقــوق االنــسان مثــل 

واعــالن حــق " واالعــالن الخــاص باستئــصال الجــوع وســوء التغذيــة " االقليــات 

  . االرض والمسكنحيازة
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وخــالل العقــود الخمــسة الماضــية بــذلت جهــود كثيــرة مــن خــالل األمــم 

المتحــدة ووكاالتهــا المتخصــصة او مــن خــالل منظمــات حقــوق االنــسان الدوليــة 

ــي   ــا ســاهم ف ــسان وتطويره ــوق االن ــرام حق ــة مــن اجــل احت ــة والمحلي واالقليمي

زيادة الـوعي العـالمي وعلـى مـستوى الـشعوب واالفـراد باهميـة حقـوق االنـسان                   

ــه   و ــسالم والطأنين ــشر ال ــاس لن ــو االس ــتها ه ــا وممارس ــة وان توفيره الديمقراطي

لقــد تــم التأكيــد علــى ذلــك بــصورة جليــه وواضــحة فــي الوثــائق . فــي العــالم

النمـسا  / الصادرة عـن المـؤتمر العـالمي لحقـوق االنـسان الـذي عقـد فـي فيننـا                    

  . والتي اكدت بان حقوق المرأة حقوق انسان1993عام 
  

ــع  ــدت جمي ــسالم  اك ــان ال ــا ب ــسان وبالخــص وثائقته ــوق اإلن ــات حق ادبي

ــده     ــو وح ــصرية ه ــر وللعن ــتغالل وللقه ــاً لالس ــداً نهائي ــضع ح ــذي ي ــادل ال الع

الحاضــن لحقــوق االنــسان، وهــو الــذي يتــيح المجــال لنموهــا ولتطويرهــا، فــي  

ــوق      ــات حق ــشع انتهاك ــاب اب ــية الرتك ــة االساس ــي البيئ ــروب ه ــين ان الح ح

  .وسفك الدماء والتدمير والتشريداالنسان واولها القتل 
  

ــام  ــوز ع ــي تم ــة  1998وف ــة لمحاكم ــة دولي ــة جنائي ــيس محكم ــم تأس  ت

ــواطنين أو   ــذيب م ــي تع ــسؤولية ف ــون الم ــذين يتحمل ــك ال ــي الحــرب واولئ مجرم

  .انتهاك حقوقهم
  

 ولغايـة عـام     1995لقد خصـصت األمـم المتحـدة العقـد الممتـد مـن عـام                

وقـد ســبق  . يـف فـي مجـال حقـوق االنـسان      عقـداً مخصـصاً للتربيـة وللتثق   2004

منظمــة االمــم المتحــدة للثقافــة (ذلــك جهــود ومــؤتمرات عديــدة عقــدتها اليونــسكو 

ــة  ــوم والتربي ــشأنها    ) والعل ــدت ب ــضايا واتخ ــذه الق ــت ه ــة بحث ــات عربي وهيئ

اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لتعلــيم " وفــي األردن تــشكلت رســميا . توصــيات هامــة

 وذلــك لنــشر وتطــوير هــذا التعلــيم فــي 1999عــام فــي آيــار " حقــوق االنــسان 

  .جميع المؤسسات التعليمية في البالد
  

  األمم المتحدة وحقوق المرأة 
  

ــدور    ــداً بال ــاً متزاي ــشرين اعتراف ــر الع ــن القن ــرة م ــود األخي ــهدت العق ش

ويعـود ذلـك الـى أسـباب عديـدة مـن            . الهام الذي تضطلع به المـرأة فـي المجتمـع         
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قتــصادي واالجتمــاعي والحــضاري الــذي بلغتــه البــشرية أهمهــا حجــم التطــور اال

في كفاحهـا الطويـل، ونـضال المـرأة الـذي خاضـته إلـى جانـب القـوى التقدميـه                     

ضــد االســتغالل والقهــر االجتمــاعي والطبقــي والتمييــز العنــصري، وفــي ســبيل  

ــدم االجتمــاعي ــة والتق ــة والديمقراطي ــة . الحري ــوعي بالعالق ــساع ال ــود الت ــا يع كم

ـ   ين تقـدم المـرأة وتقـدم المجتمـع بعـد فـشل عقـد التنميـة الثـاني لألمـم                     الجدليه ب

المتحدة نتيجـة تـدني مـشاركة المـرأة فـي التنميـة، اتخـذت األمـم المتحـدة قـراراً                     

ــرأة   ــي للم ــام دول ــصيص ع ــعار  ) 1975(بتخ ــت ش ــرأة تح ــد للم ــم عق ــن ث وم

ــة    ــؤتمرات دولي ــالث م ــه ث ــدت خالل ــسالم، عق ــة وال ــساواة والتنمي ــي . الم وف

ــي نيروبــي عــام المــ ــد ف ــذي عق ــرار اســتراتيجية ) 1985(ؤتمر الثالــث ال ــم اق ت

ــام    ــالمرأة لع ــوض ب ــه للنه ــات   2000تطلعي ــاً للحكوم ــبحت مرجع ــي اص  والت

ــرت    ــرأة اق ــد الم ــالل عق ــة وخ ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــات الدولي والمنظم

  .اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة
  

نقطـة  1995لعالمي الرابـع الـذي عقـد فـي بكـين عـام              ويعتبر مؤتمر المرأة ا   

كما شكل منهاج عمـل مـؤتمر بكـين نقلـه نوعيـة             . تحول هامة في معالجة قضايا المرأة     

وجاء ثمـرة لجهـود وطنيـة واقليميـة ودوليـه           . في العمل الجاد من اجل النهوض بالمرأة      

متعهـا بكامـل    من اجل ازالة العقبات التي تعتـرض تحقيـق مـساواة المـرأة الفعليـة وت               

وتبنـى  . حقوقها وزيادة مشاركتها في التنمية والمـساهمة فـي تقـدم مجتمعهـا وتطـوره              

منهاج عمل مؤتمر بكين قرار المجلس االقتـصادي واالجتمـاعي التـابع لألمـم المتحـدة                

 والذي دعا االى مـشاركة المـرأة فـي هياكـل الـسلطة ومواقـع صـنع                  15/1990رقم  

  %.30القرار بنسبة 
  

  مرأة والديمقراطية وحقوق اإلنسانلماذا ال
  

ــام       ــة ع ــات البرلماني ــدأت باالنتخاب ــي ب ــة الت ــصفت المرحل  1989ات

فبعـد تعطيـل الحيـاة النيابيـة حـوالي          . بتحول هـام فـي الوضـع الـسياسي األردنـي          

عشرين عاماً، وبعد ثالثـة عقـود مـن الحكـم فـي ظـل االحكـام العرفيـة والقـوانين                     

ياسية، واحكــام القبــضة علــى النــشاط الــسياسي االســتثنائية وحظــر االحــزاب الــس

ووســائل التعبيــر واالهــدار المــستمر لحقــوق االنــسان وغيــاب الرقابــة الدســتورية 

ــوق      ــة بحق ــتور المتعلق ــود الدس ــم بن ــل أه ــنظم وتعطي ــر الم ــشعبيه والقه أو ال

المــواطنين، جــرت انتخابــات وظهــرت معارضــة سياســيه علنيــه بعــد ان عملــت  
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االحكــام العرفيــة وتــم تــرخيص االحــزاب الــسياسية فــي ظــروف ســرية والغيــت 

  .وانتعشت الحركة المطالبة بحقوق المرأة
  

لقد اثبتت تجربة شعبنا بان غيـاب الديمقراطيـة ومـا يرافـق ذلـك مـن انتهـاك                   

لحقوق االنسان والحرمان من الحريات العامة، سـاهم باالضـافه الـى التقاليـد والمفـاهيم                

 علـى المـرأة وتعرضـها للتمييـز وعـدم المـساواة             المتخلفة الموروثـة فـي التـضييق      

والتخلف وعدم الوصول الى مواقع اتخاذ القـرار فـي ظـل غيـاب الحيـاة الديمقراطيـه                  

فالنـساء اللـواتي    . المبينه على الحرية والمساواة والمشاركة تأثرت المـرأة بـشكل مباشـر           

رضــن شــاركن فــي النــضال العــام وانخــراطن بــاالحزاب الــسياسية المخطــورة، تع

لالعتقال والفصل من العمل والمنع مـن الـسفر والمالحقـه، وفرضـت علـيهن االقامـة                 

الجبريه المنزليه ومختلف اشكال التضييق كمـا ان غيـاب الديمقراطيـه والحيـاة النيابيـه                

فترة طويلة حرمها من الوصول الى مواقع اتخـاذ القـرار وال سـيما الـسلطه التـشريعيه                  

ء التمييز في القوانين وتحـديثها وال سـيما التـي ورثناهـا مـن               وبالتالي لم تتمكن من الغا    

عهود غابره، والتي تحكم وضـع المـرأة فـي االسـرة والمجتمـع والعمـل، وال تتمـشي                  

اطالقاً مع التطور المطلوب للنهـوض بـالمجتمع مـن خـالل النهـوض بوضـع جميـع                  

ء الفـساد االمـر     افراده، كما ان غياب الديمقراطيه قد ادى كما هو معـروف الـى اسـتثرا              

الذي ساهم مع غيره مـن العوامـل الـى اغـراق األردن بالمديونيـه وتـدهور الوضـع                   

االقتصادي وزيادة نسبة البطالة والفقر وبالتالي كانـت المـرأة هـي المتـضرر االول مـن                 

  .ذلك
  

ــصعيد    ــى ت ــسائية ال ــة الن ــرأة والحرك ــت الم ــد دفع ــاع ق ــذه االوض ان ه

والعناصــر . خمــسينات مــن اجــل نيــل حقوقهــانــضالها الــذي بدأتــه منــذ اوائــل ال

التقدميه قد ربطت بـين النـضال الـوطني العـام والنـضال مـن اجـل حقـوق المـرأة                     

  .والفئات المختلفة االخرى
  

لقـد ادركــت المــرأة بوقــت مبكــر بـان تحررهــا وحــصولها علــى حقوقهــا   

والغــاء الغــبن الالحــق بهــا، يــرتبط ارتباطــاً عــضويا بتحــرر المجتمــع وتقدمــه  

ــ ــول   وس ــة وص ــت أهمي ــا ادرك ــسان كم ــوق االن ــه وحق ــانون والديمقراطي يادة الق

  .المرأة الى مواقع اتخاذ القرار وال سيما الى السلطة التشريعيه
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ولقد اسـتفادت المـرأة األردنيـة مـن التوجـه العـالمي نحـو تحـرر المـرأة،                   

نهـاج  ومساواتها وزيادة مشاركتها في التنمية وعلى اثـر مـؤتمر بكـين، والـذي اقـر م                

عمل يستند الى اثني عشر محوراً من المحـاور االسياسـية التـي تتعلـق بـالمرأة اقـرت                   

المنظمات غير الحكومية خطة عمل متقدمة بالستناد الى منهاج عمـل مـؤتمر بكـين لقـد                 

جاء في خطة العمل هذه انه على الرغم مـن ان الدسـتور األردنـي لـم يميـز بـين دور                      

 الرغم من تصديق األردن علـى اتفاقيـة الغـاء كافـة             المرأة والرجل في نصوصه، وعلى    

أشكال التمييز ضـد المـرأة وغيرهـا مـن االتفاقيـات الدوليـة، غيـر ان األردن ال زال                    

يعاني من عدم المساواة بين الرجل والمرأة وال سيما في اقتـسام الـسلطة وصـنع القـرار                  

  . الواقع العمليوال زال هناك فجوة كبيره ما بين نصوص القوانين والممارسه في
  

اننــا علــى قناعــة بــان المــرأة لــن تحــصل علــى كامــل حقوقهــا والغــاء 

جميع اشكال التمييز ضـدها بـدون اشـتراكها مـع الرجـل علـى قـدم المـساواة فـي                     

صــنع القــرار علــى جميــع المــستويات بــدءاً مــن االســرة وصــوالً الــى صــناعة 

ــوا   ــى ت ــؤدى ال ــك ان ي ــأن ذل ــن ش ــى، اذ م ــسياسي االعل ــرار ال ــس الق زن يعك

ــشجيع       ــه وت ــز الديمقراطي ــاس لتعزي ــو اس ــع وه ــوين المجتم ــصوره ادق تك ب

ــسليم  ــديمقراطي ال ــق ال ــي   : التطبي ــساواة ف ــشاركة، فالم ــساواة والم ــة والم الحري

وفـي هـذا الـصدد فـان اشـتراك المـرأة فـي الحيـاة                . عملية صنع القرار الحكـومي    

ــة صــنع القــرار الحكــومي  ــدم المــساواة فــي عملي ــسياسية علــى ق ــؤدي دوراً ال  ي

  .بالغ االهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام
  

فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار عى قـدم المـساواة لـم يعـد مطلبـاً مـن                   

مطالب العداله والديمقراطيـه االساسـيه فحـسب وانمـا يمكـن اعتبـاره كـذلك شـرطاً                  

 نـشطاً وادخـال     ضروريا لمراعاة مـصالح المـرأة، فبـدون اشـتراك المـرأة اشـتراكاً             

منظورها في جميع مستويات صـنع القـرار ال يمكـن تحقيـق االهـداف المتمثلـة فـي                   

وخالصـة القـول ان المـرأة لهـا         . المساواة والمـشاركة وبالتـالي تعزيـز الديمقراطيـه        

مصلحة في اقامة المجتمع المدني الذي يعني وجود التنظيمـات الطوعيـة لمختلـف فئـات                

النشاطات ما بين االسرة كاصغر وحـدة فـي المجتمـع وبـين             الشعب ومختلف الفعاليات و   

  .الحكومة
  

يبقى ان نقول وقد دخلنا القرن الحادي والعـشرين والعـالم يتجـه نحـو العولمـة،                 

علينا مع بقية الشعوب الصغيرة ان نكون قادرين علـى التوحـد واتخـاد مواقـف موحـده                  
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. قـه لكـي يبقـى مـصيرنا بايـدينا         في مواجهة الدول الكبيرة والتكتالت االقتصادية العمال      

وبالتالي فنحن بحاجة الى منظمات مدنيـه مقربـه ومجتمـع مـدني تـضلله الديمقراطيـة                 

السليمة المستندة الى حماية حقـوق االنـسان وحرياتـه العامـة، والمـشاركة فـي اتخـاذ                  

القرارات المتعلقة بحياة الشعب ومعالجة احتياجاتـه االساسـية وخاصـة الفئـات المهمـشه               

  . سيما النساءوال
  

ــرى    ــضالت الكب ــع المع ــسي لجمي ــدخل الرئي ــة الم ــى الديمقراطي ــا تبق كم

ــيادته   ــتقالله وس ــز اس ــها تعزي ــى رأس ــي وعل ــوطن العرب ــي تواجــه األردن وال الت

ــه       ــي وج ــوف ف ــصادية والوق ــاع االقت ــة واالوض ــشكلة المديوني ــة م ومعالج

ــاه ا  ــوفير الحي ــة وت ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــديات ال ــه التح ــه البنائ لكريم

باالســتناد الــى المقومــات االسياســية للديمقراطيــه وحقــوق االنــسان المــستنده الــى 

  :تراث االنسانية وما سطرته البشرية في المواثيق الدولية باالعتماد على 
  

احترام التعدديـة الـسياسيه ومبـدأ تـداوال الـسلطة مـن خـالل االعتمـاد                  .1

ــسلطة  ــر ال ــام لعناص ــاب الع ــدأ االنتخ ــى مب ــة عل ــشريعية والتنفيذي  الت

ــين   ــدأ الفــصل ب ــة المؤســسات ومب ــانون ودول ــدأ ســيادة الق وتعــيمم مب

  .السلطات واحترام السلطة القضائية واستقاللها

 .احترام التعدية االجتماعية السياسية والنقابية والثقافية .2

ــوي    .3 ــدني ق ــع م ــد مجتم ــول دون تواج ــي تح ــود الت ــع القي ــاء جمي انه

ــستقلة ل  ــات م ــن منظم ــون م ــات  يتك ــع لتنظيم ــات المجتم ــف فئ مختل

 .سياسية ونقابية واجتماعية وثقافية

ــة       .4 ــستويات الغذائي ــضمن الم ــدخل، ي ــن ال ــى م ــد االدن ــوافر الح ت

 .والصحية والتعليمية والسكنية اللالئقة بحياة كريمة

ــة     .5 ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــوق المدني ــن الحق ــى م ــد ادن ــوافر ح ت

 -:والسياسية وبصفة خاصة

عيــة المتمثلــة اساســاً فــي المــساواة بــين المــواطنين الحقــوق االجتما  .  أ

ــيم والعمــل والعــالج   ــة حــق التعل ــي كفال ــوق، وف ــع الحق ــي جمي ف

  .والسكن واعتبار حقوق المرأة حقوق انسان
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ــة    .  ب ــن الشخــصي وحري ــي ضــمان االم ــة ف ــة المتمثل ــوق المدني الحق

ــرار     ــراق االس ــصت او اخت ــدم التن ــة بع ــاة الخاص ــسكن والحي الم

 .يذاء البدني او المعنويالشخصية وعدم اال

ــة    .  ج ــه وحري ــدعوة ل ــرأي وال ــاق ال ــسياسية وخاصــة اعتن ــوق ال الحق

  .تشكيل االحزاب والنقابات والجمعيات االهلية

ثقافة ديموقراطيـة تقـوم علـى قـيم الحـوار واحتـرام الـرأي والـرأي                   . د

  .اآلخر ورأي االغلبية والتسامح

ــات وا . هـــ ــدفق المعلوم ــة ت ــل حري آلراء اعــالم ديمقراطــي حــر يكف

  .   دون قيود  

  .حكم محلي شعبي حقيقي  . و

تــوفير االمكانيــات الــضرورية لقيــام تنميــة وطنيــة مــستقلة وشــاملة   . ز

تــستند الــى تعــاون وتنــسيق حقيقــي بــين القطــاع العــام والخــاص 

والمخــتلط، مــن اجــل حمايــة اســتقالل الــبالد االقتــصادي       

ــف    ــصادية لمختل ــة واالقت ــضمانات االجتماعي ــوفير ال ــسياسي، وت وال

  .فئات المجتمع ومنها المرأة والطفل واألسرة

  

  

  

  


