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املقدمة

فــي األردن فقــد تأسســت ســتة بلديــات منــذ أواخــر  ُتعتبــر البلديــات مكّونــًا تاريخيــًا أساســيًا للحكــم املحلــي 
القــرن التاســع عشــر وحتــى قيــام الدولــة االردنيــة بإســم )امــارة شــرق االردن( فــكان اول هــذه البلديــات 
بلديــة اربــد والتــي تأسســت عــام 1881 تليهــا بلديــة الســلط عــام 1887 ثــم بلديــة الكــرك فــي العــام 1893 ثــم 
بلديــة معــان فــي عــام 1898 ثــم بلديــة عمــان 1909 ثــم بلديــة جــرش 1910، بلديــة مادبــا 1912, بلديــة الطفيلــة 
1914, بلديــة عجلــون 1920, بلديــة الرمثــا 1927, بلديــة الزرقــاء1928 ثــم ازدادت اعــداد املجالــس البلديــة 
مــن )10( بلديــات فــي عــام 1920 الــى )86( بلديــة فــي عــام 1979 وبــدأ التزايــد الكبيــر نتيجــة التوســع العمرانــي 
حتــى وصــل فــي عــام 2000 الــى )328( بلديــة وفــي عــام 2001 وضمــن مشــروع دمــج البلديــات  اصبــح العــدد 99 
بلديــه لغايــة عــام 2007 فاصبــح عــدد البلديــات)93( بلديــة بعــد توســيع حــدود امانــة عمــان وضــم )6( بلديــات 
ثــم حاليــا أصبحــت )100( بلديــة لغايــة تاريخــه بعــد فصــل )6( بلديــات عــن امانــة عمــان الكبــرى واســتحداث 

بلديــة رحمــة وقطــر. 

أما من الناحية التشريعية في العمل البلدي فقد كان االهتمام في االردن قديمًا بدأ منذ تاسيس الدولة الن 
البلديــات كانــت موجــودة اصــال ومنــذ عــام 1881 وتديــر كل حاجــات املواطنيــن فــي محلياتهــم حيــث كانــت تمثــل 
حكومات مصغرة إلى أن  صدر قانون شؤون البلديات  في آذار 1925 الذي نص على أن يتولى إدارة البلدية 
مجلــس بلــدي منتخــب، ثــم صــدر فــي عــام 1938 قانــون البلديــات رقــم)9( لســنة 1938 الــذي نــص علــى الخلــط 
بين أسلوبي االنتخاب والتعين في تشكيل املجالس البلدية، وفي عام 1955 صدر قانون البلديات رقم )29( 
لســنة 1955  وأعطيت البلدية بموجب هذا القانون الشــخصية االعتبارية ذات االســتقالل املالي واإلداري 
ونــص علــى األخــذ بمبــدأ االنتخــاب املباشــر فــي املجالــس البلديــة. وصــدرت باإلضافــة إلــى ذلــك مجموعــة مــن 
القوانيــن واالنظمــة  هــذة  البلــدي حيــث هدفــت  العمــل  ادارة  تنظــم  التــي  والتعليمــات  واألنظمــة  القوانيــن 
بمجملهــا إلــى االرتقــاء بالعمــل البلــدي وبنــاء القــدرات املوسســية للبلديــات مــن النواحــي التشــريعية  والفنيــة 
واإلدارية واملالية.وامتد العمل بقانون البلديات رقم )29( لسنة 1955  الى العام 2011 حيث صدر قانون 
البلديــات رقــم)13( لعــام 2011 الــذي اجريــت بموجبــة االنتخابــات االخيــرة فــي اب / 2013 وموخــرًا قدمــت 

وزارة الشــؤون البلديــة مشــروع قانــون جديــد للبلديــات مترافــق مــع مشــروع قانــون الالمركزيــة.
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ويمكــن ادراك اهميــة دور البلديــات مــن خــالل الصالحيــات  املناطــه بهــا والتــي يمكــن تصنيفهــا الــى العمليــات 
التاليــة:

• التخطيط والتنظيم  

• ترخيص املنشأت واالنشطة العامة 

• الدور الخدمي

• الدور التنموي

• الدور البيئي

• الرقابة الصحية 

• الدور الثقافي والريا�سي 

• الدور الفني والتراثي
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املنهجية 

تستخدم هذه الدراسة نهجا نوعيا للبحوث وذلك للخروج بمعلومات سردية ومفصلة تساهم في فهم متعمق 
لوجهات نظرالســيدات عضوات البلدية . باإلضافة إلى تدعيمها ببعض البيانات الكمية من خالل أســتخدام 
مجموعــات النقــاش البؤريــة مــع العينــة املســتهدفة مــن البحــث / العينــة املبحوثــة، وقــد شــملت مجموعــات 
النقــاش البؤريــة  انــاث عضــوات فــي مجالــس بلديــة  مــن محافظــات ) عمــان، أربــد، الطفيليــة، عجلــون، جــرش، 
املفــرق، البلقــاء، مادبــا، الزرقــاء، الكــرك، معــان ( كمــا شــملت العينــة الفرعيــة تنوعــا فــي املســتوى التعليمــي 

للســيدات عضــوات البلديــة ) جامعــي – غيــر جامعــي (، وكمــا شــملت  العينــة مختلــف الفئــات العمريــة.

وتعتمــد منهجيــة البحــث ومجوعــات النقــاش البؤريــة علــى جمــع البيانــات النوعيــة وشــبه الكميــة للتعــرف 
علــى وجهــة نظــر الســيدات عضــوات املجالــس البلديــة وتطلعاتهــم فيمــا يتعلــق بأصحــاب املصلحــة مــن الجهــات 
الحكوميــة والبرملانييــن والخــروج بتوصيــات لتحســين أداء الســيدات عضــوات البلديــات وتحســين بئيــة العمــل 
الخاصــه بهــن فــي البلديــات، و تــم أجــراء الدراســة / البحــث مــن خــالل عــدة مراحــل وذلــك علــى التفصيــل التالــي: 
- املرحلــة األولــى: اعــداد منهجيــة الدراســة ودليــل املقابــالت البؤريــة املركــزة وتدريــب الباحثيــن امليدانييــن 

علــى أســئلة البحــث وكيفيــة أجــراء مجموعــات النقــاش البؤريــة. 
- املرحلة الثانية: تحديد واختيار العينة املبحوثة فى املحافظات املختلفة. 

- املرحلة الثالثة: تنفيذ املجموعات البؤرية فى املحافظات املختلفة.
-  املرحلة الرابعة:  تحليل البيانات وكتابة التقرير. 

اما فيما يتعلق بلقاءات املجموعات املركزة من أصحاب املصلحة، فقد تم استخدام منهجية البحث النوعي 
في هذه الدراسة حيث أجرى مركز الحياة هذه اللقاءات لجمع آراء أصحاب املصلحة حول الجوانب املتعلقة 
باملــرأة والعمــل البلــدي فــي األردن، وتصويــر واقــع حــال املــرأة األردنيــة فــي العمــل البلــدي وإبــراز أهــم التحديــات 
التــي تواجههــا، وذلــك مــن خــالل جلســات مجموعــات مركــزه مــع 103 ســيدات عضــوات لبلديــات مختلفــة علــى 
مســتوى اململكــة األردنيــة، حيــث اســتهدف فريــق البحــث 40 ســيدة مــن بلديــات إقليــم الشــمال، حيــث عقــد 
4 جلســات مركــزه فــي هــذا اإلقليــم، شــملت ســيدات مــن محافظــات الشــمال األربعــة )إربد،جــرش، عجلــون، 
املفــرق(. وعقــد الفــرق 3 جلســات فــي اقليــم الجنــوب حيــث تــم اســتهداف 32 ســيدة مــن بلديــات مختلفــة لثــالث 
محافظــات وهــي )الكــرك، الطفيلــة، ومعــان(. وجــاء الفريــق علــى اســتهداف 41 ســيدة مــن عضــوات البلديــات فــي 

اقليــم الوســط والــذي مثلــن أربــع محافظــات وهــي )العاصمــة، الزرقــاء، البلقــاء، ومادبــا( .
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التوصيات

قــام فريــق البحــث ببنــاء مجموعــة مــن التوصيــات بنــاء علــى النتائــج التــي توصــل إليهــا فــي هــذا البحــث، والتــي 
ســاهمت املشــاركات فــي تقديــم بعضهــا بشــكل مباشــر ايضــا مــن خــالل نقاشــات املجموعــات املركــزة، ويتوجــه 
فريــق البحــث بهــذه التوصيــات إلــى مؤسســات املجتمــع املدنــي واملؤسســات الدوليــة واملؤسســات الحكوميــة 

والبرملــان ومختلــف أصحــاب املصلحــة املهتميــن.

التوصيات  الخاصة بالتشريعات واإلطار القانوني:

1. إعطاء استقاللية وصالحيات أكبر للمجلس البلدي

2. رفع نسبة الكوتا النسائية في املجالس البلدية

3. تفعيل الرقابة املدنية على البلديات

4. أن يشــغل منصــب رئيــس املجلــس البلــدي مــن هــو حاصــل علــى شــهادة البكالوريــس كحــد ادنــى فــي جميــع 
البلديــات

5. ضــرورة تبنــي الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة دعمــا مباشــرا للحمــالت االنتخابيــة للســيدات املرشــحة 
لالنتخابــات البلديــة.

التوصيات الخاصة ببناء القدرات:

1. رفع وعي املرأة من خالل الورشات والدورات 

2. أن تشترك السيدات بلجان املرأة واالتحادات النسائية

3. رفع قدرات املرأة من خالل املبادالت الثقافية واملعرفية الدولية واملحلية

4. عمــل مقابــالت دوريــة بيــن الســيدات املرشــحات للعمــل البلــدي والســيدات العضــوات الســابقات لتعزيــز 
قــدرة املــرأة القادمــة للعمــل البلــدي واكتســاب الخبــرة مــن اقرانهــا الســيدات.
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التوصيات الخاصة بتطوير العالقة مع اإلعالم واملجتمع املدني

1. بناء عمل تشاركي بين البلديات ومؤسسات املجتمع املدني

2. تفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني في دعم البلديات من خالل الدورات والورشات التدريبية.

3. تركيز اإلعالم على املترشحات للعمل البلدي.

4. عمل دورات ألعضاء البلدية متعلقة باإلعالم واآلليات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي.

التوصيات الخاصة بتحسين الثقافة املجتمعية:

1. اتبــاع األســاليب التربويــة الســديدة لتخريــج أجيــال قــادره علــى اســتيعاب الفكــر الديموقراطــي والحــد مــن 
املجتمــع الذكــوري.

2. عمل دورات للرجال لتوعيتهم بأهمية تفعيل بدور السيدات في املجتمع والعمل العام.

3. تعزيز ثقافة دعم املرأة للمرأة

4. العمــل علــى عــدم التمييــز بيــن املــرأة والرجــل علــى جميــع األصعــدة وخصوصــًا فــي العمــل العــام والعمــل 
البلــدي.

التوصيات األخرى: 

1. يجب أن يكون للنساء مشاريعهن الخاصة لتعزيز وتفعيل دورها املجتمعي

2. ايجاد دعم اقتصادي للمرأة.

3. تنظيم وقت جلسات املجلس وأوقات العمل لتتناسب مع املرأة .

4. تفعيل املساواة بين العضوات واألعضاء في املجلس البلدي.
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املرأة والعمل البلدي في األردن - دراسة الواقع والتحديات

التحديات التي تواجه مشاركة املرأة وتمكينها السيا�سي في املجتمع األردني بشكل عام

إن وجــود املــرأة فــي مواقــع قياديــة مثــل أن تكــون عضــوا بلديــا قــد يطلعهــا علــى العديــد مــن التحديــات التــي 
تلمســها مــن خــالل التواصــل مــع العديــد مــن النســاء و أعضــاء املجتمــع بشــكل عــام،  كمــا أنهــا تلمــس هــذه 
فــي  إلــى املشــاركات  فــي البلديــة، وفــي هــذا املجــال توجــه الباحــث  التحديــات بنفســها بصفــة موقعهــا كعضــو 
املجموعات املركزة حول رأيهن الشــخ�سي ألهم التحديات التي تواجه املرأة األردنية والتي قد تقف عائقا 

أمــام مشــاركتها السياســية وتمكينهــا فــي املجتمــع، وتوليهــا مواقــع قياديــة كأن تكــون عضــوا فــي البلديــة.

التحديات االجتماعية
أوردت  وقــد  املــرأة،  كاهــل  يثقــل  مــا  أكثــر  هــي  االجتماعيــة  التحديــات  أن  الســيدات  مــن   53% أورد  حيــث 
املشــاركات العديــد مــن األمثلــة علــى التحديــات االجتماعيــة أهمهــا مــا يتعلــق بعــدم تقبــل املجتمــع للمشــاركه 
السياســيه للمــراه، وعــدم تقبــل  الرجــال مــن األســرة لتواجــد املــرأة فــي ســاحة العمــل العــام، كمــا أوردت 
بعــض املشــاركات ان العــادات والتقاليــد وثقافــة العيــب قــد تحــد مــن دور املــرأة وكفاءتهــا، اضافــة الــى اعتقــاد 
بعضهــن بــأن املعتقــدات الدينيــة والتــي تقــوم علــى أن صــوت املــرأة عــورة وال يجــب خروجهــا مــن البيــت قــد 
تشــكل أيضــا تحــد كبيــر حيــث ان هــذه املعتقــدات تمنــع مشــاركتها فــي النقــاش العــام، وقالــت إحــدى املشــاركات 
“عنــد خو�ســي االنتخابــات البلديــة واجهــت تحديــا بكــون مجتمعــي قــروي إلــى جانــب أننــي ملتزمــة )دينيــًا(، حيــث 
واجهــت انتقــادًا مــن النــاس وتشــجيع علــى عــدم ترشــحي واملشــاركة فــي العمــل العــام وصنــع القــرار”. وقــد أشــار 
البعــض اآلخــر بــان انشــغال املــرأة بــاألدوار االجتماعيــة التــي تقــع علــى عاتقهــا والتــي يفرضهــا املجتمــع عليهــا 
مثــل العنايــة باألســرة واألبنــاء يجعــل مــن ممارســة العمــل العــام والسيا�ســي تحديــا كبيــرا، وهنــا تطرقــت بعض 
املشــاركات الــى ان املــرأة تعانــي أيضــا مــن التمييــز الجنــدري فــي املجتمــع وحتــى داخــل بعــض الهيئــات واملواقــع 
السياسية وذلك بسبب النظرة االجتماعية لها بأنها ال تساوي الرجل في كفاءة العمل وتوفير الوقت الالزم 
علــى حســاب االلتزامــات العائليــة، ممــا يعيــق أيضــا توليهــا منصبــا قياديــا او تمكينهــا مــن لعــب دور محــوري فــي 

املشــاركة العامــة.

وفيمــا يتعلــق بانضمــام املــرأة لألحــزاب كجــزء مــن تمكينهــا السيا�ســي ومشــاركتها فــي العمــل العــام، أشــارت 
بعــض املشــاركات الــي ان بعــض املجتمعــات تنبــذ املــرأة الحزبيــة والــذي بــدوره يــؤدي إلــى ضعــف إقبــال املــرأة 

علــى االنضمــام لألحــزاب السياســية وخاصــة علــى املســتوى املحلــي.



10

التحديات االقتصادية
املداخــالت فتعلــق  مــن  البلديــة  املجالــس  الســيدات عضــوات  مــن   48% أوردتــه  الــذي  الثانــي  التحــدي  امــا 
الــى أن عــدم توفــر  فــي املناطــق الريفيــة، حيــث أشــارت الســيدات  بالتحــدي االقتصــادي خاصــة للســيدات 
اســتقالل مالــي للمــرأة واالعتمــاد املباشــر للعديــد مــن الســيدات علــى الرجــل فــي توفيــر املــال لهــا يخلــق نوعــًا 
فــي  اســلفنا  املوروثــات االجتماعيــة كمــا  الــذي بســبب  الرجــل  أمامهــا ويجعلهــا تخضــع الرادة  العوائــق  مــن 
التحــدي األول ال يــرى أهميــة ملشــاركتها، وقالــت أحــدى املشــاركات: “ أن املــرأة تظهــر بصــورة أفضــل دائمــًا 
بمقــدار اعتمادهــا علــى نفســها، وبمقــدار اســتقاللها املالــي ايضــًا” وذلــك أشــارًة منهــا الــى أهميــة االســتقالل 
املالــي للمــرأة لتســير بخطــى أكثــر ثقــة، كمــا اشــارت املشــاركات الــى ان ســوء األوضــاع االقتصاديــة عمومــا فــي 
االردن ينعكــس بشــكل اكبــر علــى املــرأة، حيــث يؤثــر علــى ترتيــب أولويــات املــرأة ويزيــد مــن حــس املســؤولية 
لديهــا تجــاه بيتهــا وأســرتها ويقلــل مــن فــرص انفتاحهــا وتســخير بعــض مــن الوقــت إليجــاد مســاحة لهــا فــي العمــل 
العــام. وقــد أوردت املشــاركات بعــض األمثلــة علــى العوائــق االقتصاديــة أهمهــا عــدم وجــود او ضعــف املــوارد 
فــي االنتخابــات البلديــة والبرملانيــة والتــي تقــف عائقــا أمــام  املاديــة للحمــالت االنتخابيــة للمرشــحين ســواء 
ترشــيح املــرأة لنفســها، وهنــا ربطــت بعــض املشــاركات ايضــا التحديــات االجتماعيــة بالتحديــات االقتصاديــة 
حيــث ان النظــرة االجتماعيــة للمــرأة أيضــا تســاهم فــي ضعــف الدعــم االقتصــادي لهــا مــن عائلتهــا او مجتمعهــا 

لخــوض االنتخابــات والــذي احيانــا يتمتــع بــه الرجــل.

ضعف الوعي القانوني والحقوقي للمرأة
أما التحدي الثالث الذي أوردته %43 من املداخالت فتعلق بضعف الوعي القانوني والحقوقي للمرأة سواء 
بالتشــريعات املحليــة أو الدوليــة، والــذي قــد يقــف عائقــا أمــام نيلهــا لحقوقهــا السياســية وحقهــا فــي املشــاركة 
العامــة ومطالبتهــا بحقوقهــا األخــرى، كمــا كمــا قــد يقــف أمــام خوضهــا لالنتخابــات البرملانيــة والبلديــة. ورأت 
املشــاركات فــي هــذا املجــال أن علــى املــرأة األردنيــة العمــل علــى تطويــر كفاءتهــا ومعرفتهــا بالقوانيــن واألنظمــة 

التــي تحكــم العمــل العــام وحقهــا فــي املشــاركة السياســية وتولــي املناصــب القياديــة.
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العوامل التي تساعد على استعداد املرأة للترشح للعمل البلدي

البلــدي مــن خــالل تجربــة  املــرأة للترشــح للعمــل  التــي تســاعد علــى اســتعداد  فــي العوامــل  بحثــت الدراســة 
املشاركات للترشح لعضوية البلدية، وقد أوردت املشاركات بعض العوامل بالتحديد والتي يرين فيها تحد 
ومحفــز فــي آن معــا لترشــح املــرأة، علمــا بأنــه وبشــكل عــام اشــارت املشــاركات الــى ان املــرأة تواجــه فــي ترشــحها 
ذات التحديــات التــي تواجــه مشــاركة املــرأة وتمكينهــا السيا�ســي فــي املجتمــع األردنــي بشــكل كمــا تنــاول البــاب 

األول فــي هــذه الدراســة.  

اوال: الكوتا: هل هي الحل الوحيد لوصول املرأة لعضوية البلدية؟
أكــدت %83 مــن الســيدات عضــوات املجالــس البلديــة علــى أهميــة الكوتــا لوصــول الســيدات الــى املجالــس 
البلديــة، وباعتقادهــن ان اســتبعاد نظــام الكوتــا مــن االنتخابــات ســيقلل مــن فــرص تمثيــل املــرأة فــي املجالــس 
البلديــة وسيشــكل تحــد كبيــر أمــام املــرأة األردنيــة لتمثيــل نفســها فــي املجالــس البلديــة، حيــث قالــت أحــدى 

املشــاركات “ال يمكــن للمــرأة تمثيــل نفســها فــي املجلــس البلــدي إال فــي ظــل نظــام الكوتــا”.

بينمــا  اشــارت %17 مــن الســيدات عضــوات املجالــس البلديــة لــى انهــن يملكــن املقــدرة للوصــول الــى املجالــس 
البلديــة بغيــاب الكوتــا، حيــث تــرى بعــض املشــاركات ان فــوز املــرأة مــن خــالل الكوتــا فــي التجربــة األولــى يعــزز 
مــن فرصهــا فــي الفــوز فــي املــرة الثانيــة بــدون كوتــا، خصوصــًا اذا قامــت املــرأة بــدور فعــال في فترة عضويتها مما 
يعزز ثقة الناس بها ويدعمها في حال أرادت الترشح ملرات الحقة، وفي هذا املجال أكدت احدى املشاركات 
“أنهــا قــادرة علــى الترشــح بغيــاب الكوتــا وذلــك لدعــم العشــيرة لهــا “، وقالــت اخــرى “أن الثقــة التــي بنتهــا خــالل 

عملهــا فــي املجلــس الســابق عــزز فرصهــا فــي الفــوز بغيــاب نظــام الكوتــا النســائية”. 

ثانيا: نظام العشيرة هل هو معيق ام محفز
رأت %54 من السيدات  ان الدور األكبر في وصول املرأة الى املجلس البلدي يكمن في دعم األهل والعشيرة 
أحــدى  واوردت  للمجلــس،  فــي وصولهــن  أهميــة دور عشــائرهن  علــى  املشــاركات  بعــض  اكــدت  لهــا، حيــث 
املشــاركات أن “ أهــم خطــوة قمــت بهــا هــي أقنــاع عشــيرتي بأهميــة وجــودي فــي املجلــس ممــا حفــز دعــم العشــيرة 
لــي بشــكل كبيــر”. وفــي الجانــب االخــر تناولــت بعــض املشــاركات ان العشــيرة تشــكل تحديــا للمــرأة، حيــث ان 
العشــيرة لهــا دور كبيــر فــي تحديــد مرشــيحها والتــي بدورهــا تفضــل اختيــار الرجــال علــى النســاء لهــذه املناصــب.
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ثالثا: االستقالل املالي والريادة التحدي واملحفز!
اشــارت املشــاركات الــى ان التحــدي االقتصــادي يشــكل حاجــزًا أمامهــن فــي التقــدم والترشــح لعضويــة املجلــس 
البلــدي، حيــث ان  الترشــح يحتــاج  الــى حملــة انتخابيــة ذات موازنــة كبيــرة، وقــد بينــت %85  املشــاركات أن 
االســتقالل املالــي هــو أهــم داعــم للمــرأة، حيــث تــرى الســيدات عضــوات البلديــات أن لالســتقالل املالــي دور 
كبيــر فــي دعــم الحملــة االنتخابيــة للمــرأة دون احتياجهــا لدعــم مــن األهــل أو الــزوج، ممــا يعــزز ثقــة املــرأة 
بنفســها، حيــث قالــت أحــدى املشــاركات أن “مشــروعي االقتصــادي الخــاص كان إحــدى دعامــات وصولــي 

للمجلــس البلــدي، فــكان مشــروعي هــو املمــول الرئيــس لحملتــي االنتخابيــة”. 

رابعا: قانون البلديات واالنتخاب 
تــرى %27 مــن الســيدات عضــوات البلديــات  ان التحــدي القانونــي هــو العقبــة األكبــر التــي تواجــه الســيدات 
املترشــحات لخــوض االنتخابــات البلديــة، حيــث يريــن أن القوانيــن املتعلقــة بالبلديــات واالنتخابــات البلديــة 
تضيــق مــن مســاحة املشــاركة النســائية باملجالــس البلديــة، وظهــر ذلــك جليــًا بعــد الرفــض املتكــرر للمطالــب 
النســائية بتعديل املادة املتعلق بالكوتا ورفع نســبة الكوتا النســائية التي تشــكل في الوقت الحاضر %25 من 
املجلــس البلــدي، وتطرقــت الســيدات الــى ذكــر قانــون البلديــات الجديــد وعــدم اســتعيابهن لــه وللتداخــالت 
التــي خلقهــا وخاصــة عالقــة املجالــس البلديــة مــع مجالــس املحافظــات التــي تــم ســيتم تشــكيلها وفقــا للقانــون 
الــى ان ضعــف الناخبــات بالقانــون  الجديــد، ومــن ناحيــة اخــرى وفــي نفــس هــذا االطــار اشــارت الســيدات 

يشــكل تحــد خســارتهم للكثيــر مــن اصــوات الناخبــات.
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هل تفكر املرأة في الترشح لرئاسة البلدية؟

 رئيــس البلديــة هــو املســؤول األول فــي البلديــة وقــد اعتــاد املواطنــون علــى تنصيــب الرجــل فــي هــذا املنصــب، 
هــل تفكــر الســيدات العضــوات بخــوض تجربــة أن تكــون هــي املســؤول األول فــي املجلــس البلــدي ام تــرى ان 

العضويــة تكفيهــا؟ 

%45 مــن  الــى منصــب رئيــس البلديــة مقارنــة  %13 فقــط مــن املشــاركات أنهــن قــادرات للوصــول  أشــارت 
الســيدات يفكــرن أبــدًا فــي الترشــح لهــذا املنصــب، حيــث اشــارت املجموعــة االولــى الــى انهــن يفكــرن بجديــة 
للترشــح لرئاســة املجلــس فــي االنتخابــات القادمــة، وقــد أكــدت ســيدتان منهــن أن “هنــاك مطالــب شــعبية علــى 

املســتوى املحلــي تريــد منهــن الترشــح لرئاســة املجلــس البلــدي ووعــود بالدعــم الكامــل لهــن”. 

امــا  املجموعــة الثانيــة فعــزت عــدم تفكيرهــن  أبــدًا فــي الترشــح لهــذا املنصــب الــى الحكــم املســبق بالفشــل فــي 
الوصــول الــى رئاســة البلديــة بســبب نظــرة املجتمــع الذكوريــة، بينمــا ركــز الجانــب االكثــر مــن الســيدات علــى  
ان علــى الرئيــس تولــي لعديــد مــن املهــام التــي ال يســتطعن القيــام بهــا كســيدات  خصوصــًا خــارج العاصمــة وفــي 
املناطــق البعيــدة عــن مراكــز املــدن مثــل تولــي بعــض األدوار االجتماعيــة )الصلحــات والجاهــات(، اضافــة 
الىــان هــذه االدوارتحتــاج الــى جهــد ووقــت طويليــن ممــا يــؤدي الــى اخاللهــن بواجباتهــن العائليــة. وضربــت 
احــدى املشــاركات مثــااًل يوضــح موقفهــا مــن عــدم التفكيــر بجديــة لترشــح بقولهــا “ ال يمكــن لــي أن أشــغل 
منصــب نائــب رئيــس البلديــة ملــا يحملــه هــذا املنصــب مــن أعمــال وأعبــاء، فكيــف تريدوننــي أن أكــون رئيــس 

للبلديــة، ذلــك أمــر مســتحيل”.
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تجربة املرأة كعضو بلدي: التحديات

التحديات التي تواجه العمل البلدي ودور السيدات األعضاء بشكل عام
اشــارت مــن  املشــاركات الــى مجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه العمــل البلــدي ودور الســيدات األعضــاء 
العمــل  يواجــه  الــذي  األكبــر  التحــدي  ان   الــى  املشــاركات  الســيدات  مــن   95% اشــارت  عــام، حيــث  بشــكل 
البلــدي وتفعيــل دور الســيدات فــي تطويــر العمــل البلــدي هــو التحــدي االقتصــادي، وتركــزت مداخالتهــم علــى 
املديونية التي تعاني منها البلديات، باإلضافة إلى ضعف التمويل املخصص للبلديات، حيث بعض موازنات 
البلديــات ضعيفــة جــدًا وال تغطــي حتــى رواتــب املوظفيــن فيهــا. بينمــا اشــارت %54 مــن الســيدات عضــوات 
البلديــات  الــى أن القوانيــن تحــد مــن صالحيــات البلديــات وتحــد مــن االســتقالل االداري للبلديــة، وهــذا يؤثــر 
بدوره على العمل العام للبلديات، كما اشارت %64 من السيدات  عضوات املجالس البلدية  أن الواسطة 
واملحســوبية والعالقــات الضيقــة تســيطر علــى العمــل البلــدي وهــي تشــكل تحــد كبيــر، وأشــارت %19 مــن 
مداخــالت الســيدات الــى ضعــف الكفــاءات الالزمــة للنهــوض بالعمــل البلــدي، بينمــا اشــارت %35  املداخــالت 
الى أن اللجوء السوري أثر على العمل البلدي وأداء البلدية في السنوات األخيرة، والذي بدوره زاد األعباء 

علــى بعــض البلديــات التــي تكاثــرت فيهــا أعــداد الالجئيــن الســوريين.

التحديات التي تواجه دور السيدات األعضاء بشكل خاص
امــا حــول التحديــات التــي تلمســها املشــاركات اثنــاء خدمتهــن كعضــوات للبلديــة والتــي تؤثــر علــى دور املــرأة 
كعضوبلــدي بشــكل خــاص فتحدثــت %62 مــن املشــاركات عــن عــدم مراعــاة العمــل البلــدي لالحتياجــات 
الجندريــة للســيدات ومــن أهــم االمثلــة علــى ذلــك هــو بعــد املناطــق التــي تغطيهــا البلديــة وبعــد بيــوت االعضــاء 
عــن املقــر وعــدم توفــر خدمــات التوصيــل أو وجــود وســائل نقــل خاصــة بالبلديــة ممــا يشــكل عائــق وتحديــًا 
لهن ملتابعة اعمالهن اليومية كعضوات وخاصة مع تزامن واجباتهن االجتماعية ونظرة املجتمع الذكورية 

وتمتــع الرجــال بنســبة اكبــر فــي حريــة التنقــل ووجــود الوســائل املســاعدة مثــل الســيارة الخاصــة.

اما التحدي الثاني فهو التمييز الجندري الذي تشعره السيدة عضو البلدية اثناء قيامها بعملها، ويأخذ هذا 
التمييــز جانبيــن االول التمييــز امللمــوس مــن رئيــس البلديــة تجــاه الســيدات العضــوات ) %54 مــن املداخــالت( 
واعتبــار انهــن “كمالــة عــدد” كمــا اشــارت احــدى املشــاركات، او التمييــز الــذي يشــهدنه مــن املواطــن والــذي ال 
يثــق احيانــا بعملهــن ويتجــه بمطالبــه وشــكاويه الــى عضــو البلديــة الرجــل وخاصــة ان بعضهــا يحتــاج تدخــل 
ســريع او مفاجــئ وفــي اوقــات متأخــرة. وأشــارت %35 مــن املداخــالت أن بعــض املجالــس البلديــة تعانــي مــن 
تشكيل “تحالفات جندرية” كما أطلقت عليها بعض املشاركات، حيث ان املجلس يصبح مشكاًل من تحالف 
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نسائي وآخر رجالي، بينما تحدثت %32 من املداخالت عن ضعف دعم املرأة املواطنة للمرأة عضو البلدية 
ممــا يعــزز مــن نفــوذ الرجــال األعضــاء فــي املجلــس البلــدي.

كمــا تحدثــت %27 مــن مداخــالت املشــاركات عــن ضعــف املحتــوى القانونــي والفهــم الكامــل لــدور العضــو 
البلــدي لــدى بعضهــن ممــا يؤثــر ايضــا علــى معرفــة صالحياتهــن وبالتالــي يؤثــر علــى دورهــن واســماع صوتهــن فــي 

نقاشــات وقــرارات املجلــس البلــدي.
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دور منظمات املجتمع املدني واإلعالم  في دعم عضوات البلديات

أمــا بالنســبة لــدور منظمــات املجتمــع املدنــي واإلعــالم فــي دعــم عضــوات البلديــات  فتــرى الســيدات العضــوات 
أهميــة كبــرى ملنظمــات املجتمــع املدنــي علــى صعيــد بنــاء قــدرات الســيدات العضــوات، وتوعيــة املــرأة األردنيــة 
بأهمية املشاركة السياسية ودعمها للمرأة كمرشح للبلدية، وقد عملت املؤسسات واملنظمات على تعزيز 
ثقة املرأة بنفسها وبيان أهمية املشاركة السياسية لها وذلك انعكس ايجابًا على املرأة األردنية وقد عرفت 
الســيدات العديــد مــن األمثلــة علــى نســاء انطلقــوا للســاحة السياســية والعمــل العــام بعــد عــدد مــن الــدورات 

التي قامت بها بعض املؤسســات املعنية باملرأة والعمل السيا�ســي.

كما وأشــادت الســيدات العضوات بدور مؤسســات املجتمع املدني في تأهيل الســيدات املرشــحات للمجالس 
البلدية، وتقديم العديد من املساعدات املعرفية لهن وذلك أدى الى وصول عدد منهن الى املجالس البلدية، 
كمــا وأكــد عــدد مــن الســيدات علــى املعرفــة الحقوقيــة التــي ٌقدمــت لهــم مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي وعلــى 

تعريفهــم علــى االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة باملــرأة وحقــوق االنســان.




