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 المملكة األردنية الهاشمية في للحكم البلدي الدليل التعريفي

 المقدمة

نظرا لما تقوم به البلديات من دور هام في مجال توفير الخدمات والمرافق المختلفة 
م األولى لتأسيس إمارة لسكانها وتطوير المجتمعات المحلية، أدركت الدولة األردنية منذ األعوا

أهمية هذا الدور للبلديات وتبلورذلك في إصدار قانون تنظيم شؤون  ١٩٢١شرق األردن عام 
الذي نص على أن يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي منتخب، واستمر  ١٩٢٥البلديات في آذار 

ص على الذي ن ١٩٣٨) لسنة ٩القانون في التطبيق حتى صدور قانون تنظيم البلديات رقم(
صدر قانون  ١٩٥٥المزج بين أسلوبي االنتخاب والتعين في تشكيل المجالس البلدية، وفي عام 

والذي اعتبر المجلس البلدي أحد وحدات اإلدارة المحلية في  ١٩٥٥) لسنة ٢٩البلديات رقم (
 األردن وأعطى المجلس البلدي بموجب هذا القانون الشخصية االعتبارية ذات االستقالل المالي
واإلداري ونص على األخذ بمبدأ االنتخاب المباشر في تشكيل المجالس البلدية. وصدرت 
باإلضافة إلى ذلك مجموعة من القوانين المعدلة واألنظمة والتعليمات التي توضح المهام  الملقاة 
على عاتق البلدية ورئيسها وأعضائها وأنظمة تحكم عمل موظفيها، ومنذ صدور هذا القانون 

المملكة وحققت نهضة اجتماعية واقتصادية كان لها األثر في حياة المواطنين في المدن تطورت 
والقرى ، وقد مرت التجربة األردنية في مجال العمل البلدي وتشكيل مجالس هذه البلديات 

 .٢٠٠١بمرحلتين وهما: مرحلة ما قبل مشروع التطوير ومرحلة اإلصالح والتغيير عام 

همة في تخليص المجالس البلدية من بعض أعباءها عندما حاولت الحكومات المسا
قررت أن تتحمل الوزارات والمؤسسات الحكومية أعباء االستمالك لألراضي وٕاقامة المشروعات 
الخاصة بما والتي كانت المجالس المحلية تقوم بها نيابة عن هذه الوزارات والمؤسسات كإستمالك 

لطرق النافذة والمراكز الصحية والمكاتب البريدية وغيرها، األراضي الخاصة بالمدارس والشوارع وا
كذلك قامت الحكومة بإعفاء البلديات من بعض فوائد قروضها، ومع ذلك لم يساهم ذلك إال 

 مساهمة بسيطة في تخفيف العجز المالي لدى البلديات.

ُأعتبرت تلك االجراءات ارتجالية، هدفت الى معالجات آنية قصيرة المدى لبعض 
لمشكالت المالية للبلديات، وأغفلت عملية التنظيم االداري (البناء التنظيمي لألجهزة المحلية)، ا

 وكذلك أغفلت موضوع االصالح التشريعي الشامل للبلديات.



5 
 

بذلت جهود وشكلت لجان نيابية ووزارية وفنية لحل المشكالت التي تعاني منها البلديات 
واعدت خطة شاملة لإلصالح والتغيير  ٢٠٠١بقرارها عام  إلى أن أخذت الحكومة بزمام المبادرة

في العمل البلدي تضمن عدة محاور من أهمها : محور اإلصالح اإلداري والبناء التنظيمي، 
ومحور اإلصالح والدعم المالي، ثم محور إصالح وتحديث التشريعات. وتم تنفيذ هذه الخطة 

حيث هدفت بمجملها  ٢٠٠١ف الثاني عام والتي جاءت على شكل مشاريع عمل ابتدأ من النص
إلى االرتقاء بالعمل البلدي وبناء القدرات الذاتية للبلديات من النواحي اإلدارية والمالية 

 .والتشريعية
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 األولالفصل 
 (المفهوم والتطور التاريخي) في المملكة األردنية الهاشميةالحكم البلدي 

 مفهوم البلديات في إطار الحكم المحلي

ضــرورة االجتمــاع والتعــاون بــدًال مــن الفرديــة، ومــع التطــور علــى االنســان  رضــت الحيــاةف .١
المركزيـة فـي الحضــارات القديمـة وحتــى اآلن،  الطبيعـي للحيـاة وصــوًال إلـى مـا يســمى بالحكومـات

ونفــي اآلخــر إلــى االســتمتاع بالحيــاة والســعادة فــي  تبــدلت مطالــب اإلنســان مــن الرغبــة فــي البقــاء
هنــا بــدأ ظهــور نظــام البلــديات جنبــًا إلــى جنــب مــع نظــام األمــة أو الدولــة بمفهومهــا األرض، ومــن 

 المواطنين وتحقيق سعادتهم بشتى الطرق. الحديث للتعبير عن مطالب

مطالب أبناء الدولة، سواء كان ذلك فـي شـكل  ظهر نظام البلديات النظام المحلي لتحقيق .٢
0TP0Fحكم بلدي محلي

*
P0T 0أو إدارة محليةTP1F

*
P0T القـرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن العشـرين حصـريًا،  فـي أواخـر

وظــائف الدولــة الحديثــة وواجباتهــا، باإلضــافة إلــى تضــخم  نتيجــة للتوســع المتزايــد والمتســارع فــي
 ناحية أخرى. حقوق المواطنين ورغباتهم من

قـدرة الحكومــة  سـاعد علـى ذلــك اخـتالف الحاجــات والمطالـب المحليــة للمـواطنين، وعجــز .٣
للمشـروعات البلديـة علـى  علـى التخطـيط الـدقيق للمجتمعـات المحليـة، ذلـك أن التخطـيط المركزيـة

الوقتيـة، يضـاف إلـى ذلـك أن أفـراد  المسـتوى القطـري تـتحكم فيـه االعتبـارات السياسـية واألولويـات
المجتمعــات الديمقراطيــة الحــرة لــم يشــعروا بالســعادة وال االنتمــاء لقوميــاتهم دون الســماح لهــم بــإدارة 

 وجود النظام البلدي. ئونهم المحلية، مما استلزم ضرورةش

القـرار فـي الـدول أمـرًا لـيس  في ظل تعقد المجتمع البشرى وتطوره، أصـبحت عمليـة صـنع .٤
العمليــة فــي حــال عــدم تحقيقهــا لرغبــاتهم  هينــًا، بــالنظر إلــى حساســية رد الفعــل الشــعبي إزاء هــذه

الوحـدات البلديـة (المحليـات) تحظـى بـدور نشـط  بـدأتوحاجيـاتهم الفرديـة واالجتماعيـة وعلـى ذلـك 

                                                 
. تنازل من الحكومة المركزية بحكم القانون عن سـلطة وصـالحيات معينـة لمنطقـة جغرافيـة تتمثـل الحكم المحلي *

محلي يمثل أبناء المنطقة. وتوزيـع السـلطة التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية بـين أجهـزة السـلطة المركزيـة  في مجلس
 في العاصمة وبين الحكومات في اإلقليم.

ــــة * ــــذ اإلدارة المحلي ــــة ويقومــــوا بتنفي ــــة جغرافيــــة معين ــــي منطق ــــة لموظفيهــــا ليمثلوهــــا ف . تفــــويض الحكومــــة المركزي
درجة ونوعية ذلـك لتفـويض، وهـي أيضـا توزيـع للوظيفـة اإلداريـة بـين السـلطة المركزيـة  توجيهاتها، وهي التي تحدد

وهيئـات محليــة منتخبـة تعمــل تحـت إشــراف ورقابـة الســلطة المركزيـة وبالتــالي نـرى أنهــا صـاحبة اختصــاص أصــيل 
 بموجب القانون وليست مفوضة باالختصاص من قبل اإلدارة المركزية.
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وتــاريخي فــي تشــكيل السياســات المتعلقــة بالخــدمات العامــة، خصوصــًا فــي مجــاالت التعلــيم والنقــل 
االجتماعيــة بمـا دعــم مــن حجـج الديمقراطيــة وزاد مـن مشــاركة المــواطنين  واألمـن والثقافــة والشـؤون

 ر والفاعل لدولهم.بالتوقف مع انتمائهم الح في إدارة أنفسهم

هذه األمور ساعدت على احتفاظ العديد مـن الحضـارات والـدول القويـة بكيانهـا ممتـدًا إلـى  .٥
مهمـا قويـت شـوكتها، فإنـه ال يمكنهـا أن تسـلب اإلنسـان  عصـرنا الحاضـر، بـالنظر إلـى أن الدولـة

 .االجتماعية حقه في الحرية والسعادة

إطار الحكم المحلي داخل الـدول، فقـد  بلديات فيتعددت اآلراء بخصوص تحديد مفهوم ال .٦
أشــار الــبعض إلــى أن البلــديات هــي أســلوب مــن أســاليب الالمركزيــة اإلداريــة، فــي حــين أن الحكــم 
المحلـــي أســـلوب مـــن أســـاليب الالمركزيـــة السياســـية، وبالتـــالي فـــإن األخيـــر ال يوجـــد إال فـــي الـــدول 

مريكيــة، أمـا البلـديات فتوجــد فـي الــدول البسـيطة، وهــذا المتحـدة األ االتحاديـة (الفيدراليـة) كالواليــات
بـين الحكـم المحلـي كأسـلوب إداري (البلـديات) والحكـم المحلـي علـى مسـتوى  الرأي كما نـرى يخلـط

 فـي التطبيـق، نـرى أن إنجلتـرا، و المتحدة وهو وضع دستوري يختلف تمامـًا عـن البلـديات الواليات

األمـور  يات فـي حـين أن الواليـات المتحـدة قـد تركـت هـذهمـثًال كدولـة بسـيطة ال تطبـق نظـام البلـد
 .إلى دساتير والياتها كيفما شاءت

ـــع بدرجـــة مـــن الســـلطة واالختصاصـــات   .٧ ـــًا آخـــر يؤكـــد أن البلـــديات تتمت كمـــا أن هنـــاك رأي
البريطــاني  االســتقاللية أقــل ممــا يتمتــع بــه الحكــم المحلــي، ويــدلل هــذا الــرأي بنظــام الحكــم المحلــي

أغــراض متعــددة  ع بــه الســلطات المحليــة بهيكــل مــادي محــدود وواضــح، باإلضــافة إلــىالــذي تتمتــ
المحليـة البريطانيـة  وهيئات صغيرة مسـؤولة عـن بعـض الخـدمات ال تزيـد عليهـا، كمـا أن الوحـدات

القـــانون الـــذي منحهـــا  ليســـت وكيلـــة عـــن الحكومـــة المركزيـــة، ولكنهـــا تـــؤدي عملهـــا اســـتنادا إلـــى
لكــن فــي إطــار ســلطة الدولــة أو الحكومــة المركزيــة فــي ضــمان التــزام هــذه الشخصــية االعتباريــة و 

 المجالس بالقانون.

امتدادًا لما سـبق، فـإن الهيئـات المحليـة المعروفـة باسـم البلـديات تعمـل كامتـداد للدولـة مـع  .٨
الحــال فــي الــدول التــي كانــت مســتعمرات فرنســية. وعلــى ذلــك يعــرف  اســتقاللية محــدودة، كمــا هــو

الحكـم المحلـي فـي بريطانيـا ومسـتعمراتها بأنـه "عبـارة عـن كيانـات قانونيـة  إلنجليـزي أسـلوبالفقـه ا
عادة مجالس منتخبة محليًا مـع درجـة مـن االسـتقالل"، كمـا يعـرف اإلنجليـز أيضـًا  مستقلة تحكمها

 الحكـم المحلـي البريطـاني بأنـه حكومـة محليـة تتوالهـا هيئـات محليـة منتخبـة، مكلفـة بمهـام نظـام

 رية وتنفيذية تتصل بالمقيمين في نطاق محلي محدد، ولها سلطة إصدار قرارات ولوائح.إدا
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المختلفة، فـإن مفهـوم البلـديات عمومـًا يسـير إلـى منطقـة تتمتـع بتـاريخ  رغم تلك التعريفات .٩
 ممتدة، أي المقاطعات والتجمعات السكانية الحضـرية والقرويـة التـي تشـكل إدراكنـا  طويل وتقاليد

ان، ويقـــوم بإدارتهـــا مجلـــس منتخـــب مـــن عـــدد معـــين مـــن األعضـــاء، يصـــلون إلـــى مقاعـــدهم بالمكـــ
 بالترشــيح الحــر والمباشــر، ويمتلكــون اختصاصــات تشــريعية ذات نطــاق محلــي، بموجــب تفــويض

 مركزي محدد من قبل الدولة األم التي تتكون هي ذاتها من عدة مقاطعات وبلديات إدارية.

(المحلي) عبثًا، وٕانما جاء ليحقق مجموعة من الغايات التـي تصـب لم يولد النظام البلدي  .١٠
 ، إذ:الكفاءة اإلداريةو  الديمقراطيةو  تنمية قيم التعدديةجميعها نحو 

بالتعددية أال تتركز السلطة في الدولة في جهاز واحد أو سلطة واحـدة مـن  يقصد أ. 
وعـة، وتكـون وظيفـة الدولـة بل يجب توزيعهـا بـين الجماعـات والمصـالح المتن أجهزة الدولة

التنســيق ووضــع الحلــول التوفيقيــة بــين الجماعــات والمصــالح المركزيــة  فــي هــذه الحالــة
المحليـــة المتصـــارعة، إذ تعتبـــر المجـــالس البلديـــة مـــن بـــين أهـــم الجماعـــات التـــي تشـــارك 

 اختصاصاتها وسلطاتها. الحكومة المركزية في
م البلـديات فـي النظـام السياسـي بمعنـاه إذا كانت حجة التعددية تتعلق بمكانـة نظـا ب.

الواسع، فإن حجة الديمقراطيـة تتعلـق بمـدى تحقيقـه لمشـاركة المـواطنين فـي داخلـه، إذ أن 
التعبيــر عــن  نظــام الحكــم المحلــي يقــدم نــوعين مــن المشــاركة يتمــثالن فــي المشــاركة فــي
البلـديات بهـذين  وجهة نظر مواطني البلدية، والمشـاركة فـي التقـدم الفعلـي للخـدمات وتقـوم

وأخـــذ رأي  النــوعين مــن المشــاركة مــن خــالل عمليــة انتخــاب أعضـــاء المجــالس البلديــة
القـرار والمـواطن  المواطنين المحليين في السياسات البلدية، والصالت المباشرة بين صانع

المحلــي ويــذهب الــبعض إلــى أبعــد مــن ذلــك عنــدما يؤكــدون علــى أن ديمقراطيــة البلــديات 
إيجابية في تقوية الديمقراطية على المسـتوى الـوطني، ألنهـا تتـيح الفرصـة  تساهم مساهمة

تخلـــق مناخـــًا  لمشـــاركة المـــواطنين فـــي إدارة شـــؤونهم المحليـــة بأنفســـهم، إضـــافة إلـــى أنهـــا
لوجـــود  ديمقراطيـــًا للتعبيـــر عـــن الـــرأي، وعلـــى هـــذا تصـــبح الديمقراطيـــة شـــرطًا ضـــرورياً 

 الديمقراطية على المستوى الوطني.
كما يعتبر النظام البلدي أكثر الوسائل كفاءة آلراء السلع والخـدمات البلديـة، ألنـه  جـ.

بخاصــــتي الحساســــية  علــــى عكــــس نظــــام المؤسســــات العامــــة والفــــرع اإلداريــــة، يتميــــز
عـن مطالـب مـواطني البلديـة  واالستجابة لحاجات المواطن المحلـي، إذ أن وسـائل التعبيـر

علـى حـد سـواء، غيـر أن  المركزيـة والمجـالس البلديـةيـتم توجيههـا تجـاه كـل مـن الحكومـة 
أكبـــر ممـــا لـــو قامـــت  فعاليتهـــا تـــزداد فـــي نطـــاق الخـــدمات التـــي تقـــدمها البلـــديات بدرجـــة
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عـدد الوحـدات اإلداريـة  الحكومة المركزية بتقديم هذه الخدمات، والسبب في ذلك هو زيادة
 .القائمة على تقديم السلع والخدمات العامة، وزيادة تخصصها

 التطور التاريخي للحكم البلدي في المملكة األردنية الهاشمية

تستلزم النظرة الموضوعية االعتراف بنطاق متسع من التأثيرات التي تخضع لها نظم  .١١
فنظام اإلدارة المحلية سواء أكان ، اإلدارة المحلية بقدر أكبر من أن يستوعبه مفهوم تلك النظم

تمع أو كان نظامًا جديدًا مستحدثًا، ال يمكن أن يؤدي وظائفه نتاج تطور تدريجي وطبيعي للمج
عن نظام الحكم المركزي أو منفصًال عن المجتمع القومي، الذي يحوي كافة المجتمعات  مستقالً 

 المحلية.

تأثر نظام اإلدارة المحلية من حيث الشكل والطبيعة بالظروف والعوامل والقوى السائدة ي .١٢
فلقد أصبح من األمور البديهية المعروفة أن نظام اإلدارة المحلية  ل فيه،في المجتمع الذي يعم

يؤدي الوظائف الموكولة إليه باالشتراك مع تنظيمات أخرى في داخل تنظيم أكبر يشكل كل هذه 
فعند إنشاء أو تطوير أي نظام لإلدارة ، وتؤثر في ويتأثر بها األنظمة التي تتفاعل مع بعضها،

كومة يجب أن تأخذ في اعتبارها هذه العوامل جميعها، وكلما قام تطوير نظام المحلية، فان الح
اإلدارة المحلية على أسس سليمة تتفهم الظروف والعوامل البيئية التي يعمل بها النظام كلما كانت 

دراسة هذه الظروف يعتبر من المتطلبات الرئيسية ألي ، ففرص النجاح كبيرة والعكس صحيح
طوير ويجب أن تتم على مراحل معينة تتفق مع التطوير االقتصادي حركة إصالح أو ت

واالجتماعي في الدولة حتى يمكن لنظام اإلدارة المحلية أن يتطور ويتكيف مع الظروف البيئية 
 . المتغيرة في المجتمع

من هنا يظهر دور المؤثرات البيئية الفعال سواء بالنسبة للنظم الفرعية كاإلدارة المحلية  .١٣
أن جميع الظروف البيئية في المجتمع ال تتغير بدرجة واحدة، ، مع تذكر النظام الكلي للدولة مأ

فالعادات االجتماعية والسمات الثقافية للشعوب، وكذلك العقائد والمعتقدات الدينية هي أقوى 
غير ومن ثم فان التةخاصة في المجتمعات الزراعية المترابطة، العوامل والظروف مقاومة للتغير،

فيها غالبًا ما يكون بطيئًا وعادة ما يستغرق تغيير طبيعة ونوع العالقة بين السلطة والفرد أو بين 
أو الفرد والمجتمع عدة قرون، أما بقية الظروف والعوامل البيئية األخرى  الحاكم والمحكوم،

قل والنمو فقابليتها للتغير كبيرة ويساعد على ذلك التطور الكبير في حركة المواصالت والن
الظروف والعوامل البيئية المؤثرة في نظام اإلدارة ، عدا أن العمراني السريع والنهضة الصناعية
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المحلية متعددة وكثيرة أهمها الظروف التاريخية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية 
 والتعليمية.

رتبط بتاريخ هذه الدولة وأنه جزء ال كثيرًا ما نسمع أن نظام اإلدارة المحلية في دولة ما ي .١٤
يتجزأ منه، أو أن حقوق المجتمعات المحلية في حكم نفسها بنفسها إنما هي مكاسب حصلت 
عليها في هذه المجتمعات عبر التاريخ السياسي الطويل للدولة وفي أحيان كثيرة تستغل هذه 

لمحلية، لذلك نجد أن حركة الحقيقة كسند لمقاومة أي حركة إصالح أو تطوير لنظام اإلدارة ا
 التطوير واإلصالح قد تواجه معارضة في هذه المجتمعات قد تؤخر تحقيقها للنتائج المرجوة منها.

من جهة ثانية نجد الدولة التي تمر بظروف تاريخية متشابهة غالبًا ما تتقارب نظم  .١٥
دول التي خضعت لالستعمار االدارة المحلية بها بدرجات متفاوتة، ومثال على ذلك ما نجده في ال

البريطاني حيث تعكس نظمها بعض السمات نظام االدارة المحلية في بريطانيا وكذلك االمر 
 بالنسبة للدول التي خضعت للنفوذ الفرنسي فقد تأثرت نظمها بنظام االدارة المحلية في فرنسا.

حلية فكلما كان الوضع كما ان للعوامل السياسية اهمية كبرى في تحديد نظام االدارة الم .١٦
، كذلك فإن السياسي مستقرًا في الدولة كلما زاد االهتمام باالعتبارات االدارية في المحليات

لاليدلوجية السياسة تأثيرًا كبيرًا على البناء العام لنظام االدارة المحلية ، وتشكيل مجالسه واجهزته 
دارة المحلية يتفق مع المذاهب وطريقة عملها ، فالدولة عادة تحرص على انشاء نظام لال

السياسية التي تعتنقها وتطبقها والتي سوف تنعكس على سلطاتها االقليمية والمحلية ، وعلي 
 عالقة التي تعتنقها.

 . الظروف والعوامل المؤثرة في النظام المحلي األردني .١٧

التي االردن ضمن مجموعة الدول النامية والتي تعاني من بعض المشاكل يعتبر  أ.
تحول بينها وبين ان تتمكن من احـراز تقـدم كبيـر وملمـوس علـى طريـق التطـور مـن اجـل 

فـالظروف الذاتيـة والموضـوعية التـي عاشـها االردن ولـم ، تحقيق التكامـل القـومي والمحلـي
يزل يعاني منها تعتبر هي المنبع االساسي لكافـة المشـاكل المعنيـة سـواء كانـت اداريـة او 

 فهي كما يلي: اهم هذه الظروف، أما ة او سياسيةاجتماعية واقتصادي
فاالوضاع السياسية التي مر بها االردن والتي . االوضاع السياسية )١(

استطاعت ان تفرض تبعات ثقيلة وملموسة على كاهل المجتمع االردني متعددة 
الحمالت االستعمارية المتالحقة والمختلفة التي تعرض لها االردن عبر : اهمها
منذ عهد المماليك الى العهد التركي ثم االنتداب االنجليزي ال زالت اثاره  تاريخه
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االحتالل االسرائيلي لفلسطين والضفة الغربية، من المملكة ، و واضحة لهذا اليوم
االردنية وما فرضه هذا االحتالل، وما زال يفرضه من تبعات التوسع واخطار 

 التوسع في المنطقة.
االردن جغرافيا هو جزء ال يتجزأ من سوريا الطبيعية ف .الجغرافيا االردنية )٢(

والتي تمتد من جبال طوروس شماًال حتى الحدود المصرية جنوبًا، وهو يقع على 
شماًال، ويمثل وسطًا بين اقطار  )٣١( شرقًا وخط عرض )٣٦( خط طول

كة الوطن العربي في اسيا وافريقيا، اذ تحده شماًال وشرقًا العراق وجنوبًا الممل
حاليًا نحو ستة ماليين وربع ها ويبلغ عدد سكان، العربية السعودية وغربًا فلسطين

ويعتبر االردن ، الف كيلومترا مربعاً  )٩٥( المليون نسمة تقريبًا كما تبلغ مساحته
 بلدًا زراعيًا بالدرجة االولىحيث تشكل الزراعة عماد دخله القومي.

ة عربية مستقلة، والشعب االردني االردن دول . نظام الحكم في االردن )٣(
جزء ال يتجزأ من االمة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي ويأخذ النظام 

  .االردني بمبدأ الفصل بين السلطات

ثـــرت األوضـــاع والتطـــورات التاريخيـــة أ. نشـــأة وتطـــور نظـــام اإلدارة المحليـــة فـــي األردن .١٨
ألردن تـأثيرًا كبيـرًا علـى أسـلوب تنظيمـه اإلداري, وفـي درجـة واالجتماعية والسياسية التـي مـر بهـا ا

يمكــن ، إذ أخــذه بنظــام اإلدارة المحليــة ومــدى تأصــل تلــك الظــروف والعوامــل فيــه إلــى يومنــا هــذا
 المراحل الى التالية: تقسيم

  .)١٩٢١-١٥١٦مرحلة العهد العثماني ( أ.
رقي نهر األردن عمت الفوضى واالضطراب في البالد والقرى الواقعة ش )١(

طوال عهد المماليك, كما كانت تعم سوريا الطبيعية بأسرها, وحينما انتصر 
لم يعملوا على إصالحها وتامين دعائم  ١٥١٦العثمانيون على المماليك عام 

 .استقرارها, بل زادت في عهدهم انحطاطًا شمل جميع مرافق الحياة
يد الرجال, وبصورة لم يكن هم العثمانيين سوى جمع األموال وتجن )٢(

خاصة التركيز على ضمان سالمة الحجاج من اعتداءات القبائل البدوية على 
وفي نفس الوقت لم يعمل ، طول طريق الحج من دمشق حتى المدينة المنورة

 العثمانيون على إرساء 
وتأسيس جهاز حكومي فعال في المنطقة وٕانما اكتفوا بإرسال الحمالت العسكرية 

خر لبث الرعب والخوف في النفوس فعمت الحروب والغزوات بين الحين واأل
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بين القبائل من جهة وبين سكان القرى من جهة أخرى, وكان شيخ القبيلة القوية 
يفرض نفسه حاكمًا مطلقًا على المواطنين في منطقته فله القضاء والنفوذ 

 والسلطة.
ن وشرق كانت تسمية الوحدات اإلدارية في العهد العثماني لفلسطي )٣(

األردن ترتبط بأسماء المدن الهامة وال عالقة لها بالوحدات الجغرافية أو 
التنظيمية , فلواء نابلس في فلسطين كان يرتبط بلواء القدس أحيانًا ببيروت في 

 م.١٨٥٧لبنان كما حدث عام 
ن هنا كنت تجد بإدارة الحكم العثماني السطحية وعدم التدخل في م )٤(

لمجتمع, وكان أسلوب اإلدارة يسعى فقط لكي يضمن سيطرة الشؤون الداخلية ل
 الدولة المستمرة على جميع مرافق البالد وخاصة مرفق األمن والنظام.

) اخذ ١٨٤٠-١٨٣٢حينما جاء إبراهيم باشا وسيطر على بالد الشام ( )٥(
الحكم المصري يتبع أسلوبًا جديدًا في مجاالت الحكم واإلدارة, حيث قامت 

لمصرية بتعيين عدد من أبناء البالد المحليين في المناصب اإلدارية اإلدارة ا
المختلفة وشكلت مجالس الشورى من أبناء المناطق للنظر في الشؤون المحلية 
فاعتاد الناس على إدارة بعض شئونهم بأنفسهم, كما حلت الجيوش اإلقطاعية 

المنتشرة في  وعملت اإلدارة المصرية على القضاء على قوة القبائل البدوية
 المناطق الشرقية والجنوبية من البالد.

حينما عاد العثمانيون إلى بالد الشام بعد انسحاب إبراهيم باشا  )٦(
) وجدوا في الحكم المصري مثاًال يحتذي به وتجربة ناجحة في الحكم ١٨٤٠(

المركزي إال أن فساد اإلدارة العثمانية وعودة العصبيات والقالقل أدى إلى فشل 
 ي إدارة المناطق وخدمتها.ف
بعد الحرب العالمية األولى عاشت شرق األردن في ظل تنظيمات قبلية  )٧(

وعشائرية وعصبيات عائلية أشبه بنظم اإلقطاع القديمة مما أدى إلى فقدان 
 األمن والطمأنينة من البالد في ظل أنظمة إدارية مهلهلة ضعيفة.

هللا بن الحسين إلى عمان في ظل الوضع كذلك حتى جاء األمير عبدا )٨(
وكانت نهاية العهد العثماني وبداية مرحلة جديدة  ١٩٢١الثاني من آذار عام 

 في النظام والحكم واإلدارة.
بإعالن تأسيس إمارة شرق  .)١٩٤٦-١٩٢١مرحلة عهد إمارة شرق األردن (  ب.

حالة  بدأت مرحلة جديدة, وتبدلت ٢٥/٥/١٩٢١األردن برئاسة األمير عبداهللا في 
الفوضى إلى نظام وتجمعت األجزاء المبعثرة والمحكومة بأمزجة عشائرية وقبلية في دولة 
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تألفت أول حكومة مركزية من  ١٩٢١واحدة , وتوطد سلطان القانون، وفي نيسان عام 
قسمت إمارة ١٩٢٧تألف مجلس الشورى وفي عام  ١٩٢٣تاريخ شرق األردن, وفي عام 
يه ونواح كتقسيمات إدارية إلقليم الدولة لغايات اإلدارة شرق األردن إلى ألوية واقض

وقسمت اإلمارة إلى أربعة ألوية وهي (عجلون، البلقاء، الكرك، معان) ويتبع لهذه واألمن، 
وأمام تشتت القوانين العثمانية وأمام إلحاح الحاجات األلوية مجموعة من األقضية، 

وري إصدار قانون للبلديات ينظم تشكيلها المترامية من العمران واإلدارة, وجد من الضر 
 ، نظمت اإلدارة المحلية الجديدة في عهد اإلمارة من خالل قانونين هما:واختصاصاتها

ألهمية وضرورة العمران وتوفير . ١٩٢٥قانون البلديات لسنة  )١(
الخدمات والمرافق المختلفة وتطوير التجمعات المحلية في بداية تأسيس اإلمارة 

شتت القوانين واألنظمة العثمانية فقد وجد من الضروري سن قانون يبين ونظرا لت
وظائف البلديات وتشكيلها في شرق األردن، وتبلور هذا التوجه من خالل 

يتعلق باإلدارة المحلية،  ١٩٢٥إصدار تشريع عن مجلس الشورى في آذار عام 
لمعمول به في حيث جاء هذا القانون منسجما مع مبادئ نظام اإلدارة المحلية ا

بريطانيا في تلك الفترة وخاصة في مجال التشكيل ومدة العضوية وتحديد 
 الصالحيات وأبرز ما ورد في هذا القانون ما يلي:

. عرف القانون البلدية تعريف البلدية واختصاصها (أ)
واختصاصاتها، بأنها شخص حكمي له حق التصرف باألموال المنقولة  

باألعمال العمرانية والصحية وتأمين الحاجات  وغير المنقولة وهي مكلفة
المدنية، وحدد وظائف المجلس البلدي المتضمنة تعين موظفي البلدية 

 وٕاعداد الموازنة المحلية والنظر في المشاريع العمرانية.
. حيث يتولى إدارة البلدية من إدارة البلدية وتشكيل المجلس (ب)

دارة والعمل.ويعتبر خالل تشكيل مجلس بلدي منتخب وموظفين لإل
 رئيس المجلس البلدي موظفا.

. يعين رئيس البلدية في العاصمة من قبل رئيس بلدية العاصمة (جـ)
النظار( رئيس الوزراء) من ذوي األهلية والكفاءة وال يشترط أن يكون 

) ٧من أعضاء المجلس، أما أعضاء مجلس بلدية العاصمة فعددهم (
للرئيس، وأما البلديات األخرى فعدد أعضاء ينتخبون من بينهم نائب 

) أعضاء تبعا التساعها وأهميتها، ٧-٥أعضاء المجلس يتراوح بين (
ويقوم الحاكم اإلداري في المنطقة بتعين رئيس المجلس البلدي من بين 
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) سنوات  لكافة ٤األعضاء المنتخبين، وتستمر مدة العضوية لـ(
 البلديات بما فيها بلدية العاصمة. 

ألغى هذا القانون قانون البلديات . ١٩٣٨) لسنة ٩ون البلديات رقم(قان )٢(
، حيث أحدث هذا القانون نقلة نوعية في شؤون البلديات ١٩٢٥الصادر سنة 

حيث منح المجلس البلدي حق المقاضاة والتملك كشخصية اعتبارية، وانبثق 
ارية والفنية عنه مجموعة من األنظمة والتعليمات التي تتناول مختلف المهام اإلد

 والتنظيمية التي أوكلت للبلدية، وتضمن ما يلي:
عرف البلدية بأنها مؤسسة أهلية تحدث وتلغى بقرار من  (أ)

المجلس التنفيذي وموافقة سمو األمير، وتتناول اختصاصاتها منطقة 
تعرف بالبلدية وتتألف من مدينة أو من قرية أو أكثر، وتعين حدودها 

ثها، ويتولى إدارة شؤون البلدية تحت إشراف بالقرار القاضي بإحدا
الحكومة ومراقبتها في األمور المنصوص عليها في القانون مجلس 

 يسمى مجلس بلدي.
رئيس المجلس البلدي موظفا ذا راتب يعين ويعزل بقرار من  (ب)

 رئيس الوزراء.
يتولى حسب مقتضيات أحكام هذا القانون شؤون البلدية مجلس  (جـ)

من أعضاء منتخبين وآخرين معينين يقرر عددهم رئيس بلدي يتكون 
الوزراء على أن يكون عدد األعضاء المنتخبين أكثر من األعضاء 
المعينين بحيث ال يزيد عددهم عن ستة أعضاء وال يقل عن أربعة، 
واألعضاء المعينون أما أن يكونوا من موظفي البلدية أو أشخاصا 

نهم ويعزلهم ويبدلهم رئيس الوزراء حائزين على المؤهالت الالزمة، ويعي
 بناء على تنسيب المتصرف.

تكمن صالحية المجلس البلدي في األمور اإلدارية والمالية  (د)
والتشريعية وفي تأمين الرفاهية لسكان منطقة البلدية بصورة عامة 
والعمل على استتباب األمن وتوفير الخدمات العامة والحرص على 

 ع الضرر والمخالفات.  صحة المواطنين ومنع وقو 
تنتهي مدة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين بانتهاء  (هـ)

مدة المجلس وهي أربعة سنوات ويجوز تمديدها في ظروف استثنائية 
 بقرار من مجلس الوزراء.
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بدأت هذه المرحلة في شهر أيار  تطور اإلدارة المحلية في عهد االستقالل. جـ.
جلس التشريعي قرارا بإعالن المملكة األردنية الهاشمية دولة حيث أصدر الم ١٩٤٦

) من هذا ٧، وجاء في المادة ( ١٩٤٦مستقلة واقتضت المرحلة إلى وضع دستور سنة 
الدستور أن  الشؤون البلدية في مدن المملكة وبلدياتها تديرها مجالس بلدية طبقا لقانون 

ووحدة الضفتين عام  ١٩٤٨ها نكبة خاص، إال أن التطورات السياسية المتسارعة ومن
) من هذا ١٢١، وأشارت المادة (١٩٥٢أدت إلى صدور دستور جديد عام  ١٩٥٠

الدستور أيضا على أن الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية 
، ونظمت ١٩٥٤وفقا لقوانين خاصة وقد صدر بعد ذلك أول تشريع إلدارة القرى سنة 

 ة المحلية في هذه المرحلة من خالل القوانين التالية:اإلدار 
) ٩حل هذا القانون محل القانون رقم (. ١٩٥٥) لسنة ٢٩قانون رقم ( )١(

وعدل عدة مرات حسب متطلبات المرحلة وكان أخر تعديل عام  ١٩٣٨لسنة 
حيث  ٢٠٠٧، استمر العمل وفق أحكام هذا القانون وتعديالته لغاية عام ١٩٩٤

، وبموجب هذا القانون تم تنظيم ٢٠٠٧) لسنة ١٤ن البلديات رقم (صدر قانو 
 األمور اإلدارية التالية والمرتبطة في مجال إنشاء البلديات وٕالغاءها:

عرف هذا القانون البلدية بأنها مؤسسة أهلية ذات استقالل  (أ)
مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وفق أحكام هذا 

 القانون. 
أشار بشكل واضح إلى تحديد مهام البلدية واليات إدارتها من  (ب)

قبل مجلس بلدي منتخب انتخابا مباشرا، ما عدا أمانة العاصمة التي 
تتم إدارة أعمالها من قبل مجلس منتخب نصف أعضاءه انتخابا مباشرا 
ويعين النصف األخر بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس 

 الوزراء.
تبر هذا القانون البلدية بأنها دائرة انتخابية واحدة وأجاز اع (جـ)

للوزير أن يقسم المنطقة إلى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد 
 األعضاء الذين ينتخبون في كل دائرة.

جاء في هذا . المعدل لقانون البلديات ١٩٨٧) لسنة ١قانون رقم ( )٢(
 لتصبح كما يلي: ) من القانون األصلي٣القانون تعديل للمادة (

يتولى إدارة البلديات مجلس بلدي ينتخب أعضائه انتخابا  (أ)
مباشرا أو يعينون وفقا ألحكام هذا القانون وذلك بالعدد الذي يقرره 
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الوزير بناء على تنسيب المتصرف على أن ال يقل العدد عن سبعة 
 أعضاء وال يزيد عن اثني عشر عضوا.

إدارتها مجلس يحدد الوزير عدد أما أمانة العاصمة فيتولى  (ب)
أعضاءه على أن ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا ألحكام هذا القانون 
 ويعين النصف األخر بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ألغى هذا  .المعدل لقانون البلديات ١٩٩٤) لسنة ١٢قانون رقم ( )٣(
 لقانون األصلي  واستعاض عنها بما يلي:) من ا٣) من المادة (٢القانون الفقرة (

يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من  (أ)
األعضاء ال يقل عن ستة أعضاء وال يزيد عن احد عشر عضوا بناء 
على تنسيب المحافظ ويجوز تغيير العدد بنفس األسلوب الذي تم فيه 

 تحديده بشرط أن ال يجري ذلك خالل دورة المجلس.
يتم انتخاب رئيس وأعضاء المجلس انتخابا مباشرا وفقا ألحكام  (ب)

 هذا القانون.
أما بالنسبة ألمانة عمان الكبرى فيتولى إدارتها مجلس يحدد  (جـ)

عدد أعضاءه من قبل مجلس الوزراء على أن ينتخب نصفهم انتخابا 
 مباشرا ويقسم مجلس الوزراء أمانة عمان الكبرى إلى دوائر انتخابية
يحددها ويحدد عدد األعضاء الذين ينتخبون من كل دائرة كما يعين 
النصف األخر من األعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 

 الوزير.
يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس األمانة  (د)

 بتنسيب من الوزير.
 .إعادة هيكلة البنية التنظيمية لإلدارة المحلية د.

شرعت الحكومة األردنية في تنفيذ خطة إستراتيجية شاملة إلصالح  )١(
الوحدات المحلية وٕاعادة هيكلتها وتطويرها حيث تبنت مفهوم البلدية الكبرى 
وترتب على ذلك دمج البلديات المتقاربة جغرافيا كمحاولة لخلق وحدات محلية 

ت للمواطنين ذات وعاء ضريبي أكبر، وتكون قادرة على تحسين نوعية الخدما
بكفاءة وفاعلية، وألغيت المجالس القروية تدريجيا، بحيث تصبح اإلدارة المحلية 

 .٢٠٠١في األردن من مستوى واحد هو مستوى البلديات وذلك منذ عام 
أعيد النظر بناء على ذلك في عدد المجالس البلدية التي وصلت عام  )٢(

جلس خدمات مشتركة ) م٤٤) مجلس قروي و(٥٠) بلدية و(٣٢٨إلى ( ٢٠٠٠
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) بلدية فقط تمثل كل منها مفهوم ٩٩ووصلت بعد تطبيق سياسة الدمج إلى (
البلدية الكبرى وبموجب ذلك تغيرت صورة الهيكل السكاني لهذه البلديات ضمن 
مشروع إعادة هيكلة البلديات حيث أصبحت تلك البلدات أكثر توازنا حسب 

 الفئات السكانية 
ت الصغيرة وزيادة أعداد البلديات الكبيرة بعد عملية تناقص عدد البلديا )٣(

الدمج التي تم تبنيها ضمن خطة إعادة الهيكلة للوحدات المحلية فقد انخفضت 
%) فقط، وكذلك ٦)إلى (٢٥٠٠نسبة البلديات (التي يقل عدد سكانها عن 

%)، في حين تزايدت ٧نسمه) لتصل (٥٠٠٠-٢٥٠٠بلديات الفئة الثانية (
%) على ٥٤.٥%)، (٣٢.٣الفئتين الثالثة والرابعة لتصل إلى ( البلديات من

 التوالي. 
أما بالنسبة للمجالس القروية فقد مرت بمرحلتين األولى تمثلت بدمجها  )٤(

 مع البلديات المجاورة والمرحلة الثانية فتمثلت في اإللغاء الكلي.
دمات تغيرت صورة الهيكل العام السكاني لهذه البلديات وأصبحت خ )٥(

البلديات أكثر توازنا فقد انطلقت الحكومة المركزية في مسعاها لهذا المشروع من 
خالل رغبتها في تالفي نقاط الضعف الموجودة في بنية اإلدارة المحلية والمتمثلة 

 في ما يلي:
%) من إجمالي إيرادات البلديات إلى ٥٢.٣يذهب ما نسبته ( (أ)

كما أظهرتها تقارير ملخص األجور والرواتب وعالوات للموظفين 
، وهذا يعني أن نسبة متدنية من هذه ٢٠٠١موازنات البلديات عام 

 اإليرادات تستغل لتقديم الخدمات والمرافق المحلية الالزمة.
تدني نسبة الموظفين العاملين في البلديات الحاصلين على  (ب)

ه مؤهل علمي على مستوى الدرجة الجامعية األولى بحيث ال تتعدى هذ
%) أما حملة الدبلوم المتوسط فقد بلغت نسبتهم ٤.٤النسبة (

%) باإلضافة إلى نقص الفنيين والمهنيين والمساحين والرسامين ٨٧.٤(
%) فقط من مجموع موظفي البلديات على ١حيث يمثلون ما نسبته (

%) هم ٦.٨الرغم من أهمية هذه الوظائف في العمل البلدي، ومانسبته (
 الثانوية.من حملة الشهادة 

غياب الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي للبلديات األمر  (جـ)
الذي يعني وجود فوضى تنظيمية وٕادارية غير مقبولة وان وجدت هذه 

 الهياكل فهي اجتهادية وال تستند إلى قواعد وأسس علمية واضحة.
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من اجل ذلك اعتمدت الحكومة نمطا محددا من الهياكل التنظيمية لكل  )٦(
 من فئات البلديات والتي تمثل: فئة

: بلديات مراكز المحافظات، وأية بلدية أخرى يزيد الفئة األولى (أ)
 ة.عدد سكانها على مائة ألف نسم

: بلديات مراكز األلوية، والبلديات التي يزيد عدد الفئة الثانية (ب)
 . ةسكانها على خمسة عشر ألف نسمه وال يتجاوز مائة ألف نسم

: بلديات مراكز االقضية، التي يزيد عدد سكانها لثالثةالفئة ا (جـ)
 .  ةألف نسم ١٥على خمسة أالف نسمه وال يزيد على 

 : البلديات األخرى.الفئة الرابعة (د)
لضمان أعلى درجات الفاعلية والتكامل في تحقيق أهدافها وغاياتها  )٧(

ية في محاولة استحدثت وظيفة (مدير بلدية) ويرتبط مباشرة باألجهزة التنفيذ
لترسيخ الالمركزية في العمل البلدي حيث تم تقسيم البلدية الكبرى الواحدة إلى 
عدد من المناطق ويدير كل منطقة مدير وانيطت به عدد من المهام 

 والصالحيات.
. تقتضي عملية تشكيل المجالس البلدية في المملكة األردنية الهاشمية )٨(

لتطرق إلى طريقة االختيار لرؤساء وأعضاء تشكيل المجالس البلدية أن يتم ا
المجالس البلدية، حيث أن الطريقة التي يتم بها مليء مقاعد العضوية مشابهه 
في مختلف المجالس البلديه في األردن حيث تتم من خالل قاعدة االنتخاب 
المباشر لكافة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأجاز المشرع األردني لوزير 

لدية بتعيين عضوين إضافيين في كل مجلس بلدي ويكون لهذين الشؤون الب
 العضويين حقوق األعضاء المنتخبين، ومبررات ذلك:

 تزويد المجلس البلدي بعناصر فنية مناسبة. (أ)
 رقابة الحكومة المركزية على أعمال وقرارات المجالس البلدية. (ب)
كما أن إدخال أعضاء ذوي كفاءة وخبرة للمجالس البلدية،  (جـ)

التعيين يعتبر وسيلة ناجحة لتمثيل مختلف فئات المجتمع المحلي في 
 المجلس البلدي.

بالنسبة ألمانة عمان الكبرى فقد تم استثناءها من كيفية تشكيل البلديات  )٩(
األخرى وأعطاها المشرع وضعا خاصا ومميزا عن باقي البلديات حيث نجد 

ينتخب نصف األعضاء ويعين النصف قوانين البلديات المختلفة نصت على أن 
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األخر بقرار من مجلس الوزراء ويعين أمين عمان من بين األعضاء المنتخبين 
 بقرار أيضا من مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الوزراء.

كان اإلشراف على المجالس البلدية ارتباطات المجالس البلدية.  )١٠(
وكيل الوزارة( األمين العام) حتى يتم عن طريق وزارة الداخلية بواسطة  والقروية

حيث أنشأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة لتتولى عددا من  ١٩٦٥عام 
االختصاصات المستندة إليها بموجب القوانين واألنظمة باإلضافة إلى تطوير 
اإلدارة المحلية من كافة النواحي وأصبحت كافة البلديات تتبع إداريا لها باستثناء 

العاصمة، واستبدلت لتصبح وزارة الشؤون البلدية بعد إلغاء المجالس  أمانة
، وقد لعبت هذه الوزارة دورا هاما في ٢٠٠١القروية أثر دمج البلديات عام 

 تطوير شؤون اإلدارة المحلية في األردن.
. تعتبر اربد أول مدينة يشكل فيها مجلس أقدميه البلديات في األردن )١١(

ثم مدينة عمان عام  ١٨٨٤تلتها مدينة الكرك عام  ١٨٨٠بلدي وتم ذلك عام 
١٩٠٩. 

. بلغ عدد المجالس البلدية في أعداد المجالس البلدية في األردن )١٢(
بلغ عددها في  ١٩٨٦) بلدية وفي نهاية عام ١٢( ١٩٢٧األردن في عام 
) نتيجة إنشاء أمانة ١٦١) مجلس بلدي وانخفض إلى (١٧٤الضفة الشرقية(

بعد أن تم ضم عدد من البلديات إلى مجلس االمانة،  ١٩٨٧رى عام عمان الكب
وبعد دمج البلديات المتقاربة جغرافيا بلغ  ٢٠٠١وفي النصف الثاني من عام 

) بلدية بعد دمج بعض البلديات في ٩٣)، وأصبح عددها اآلن (٩٩عددها (
 أمانة عمان الكبرى.

ا القانون بعد القانون رقم . جاء هذ٢٠٠٧) لسنة ١٤قانون البلديات رقم ( .هـ
وتعديالته والذي نظم اإلدارة المحلية  لسنوات طويلة،األمر الذي دفع  ١٩٥٥) لسنة ٢٩(

المشرع إلى وضع صيغة جديدة تخدم أهداف المرحلة المستقبلية لعمل البلديات، وجاءت 
على مواد هذا القانون للتعامل مع المنطلقات الحديثة في العمل البلدي، حيث تضمنت 

تعريف البلدية وتحديد أهدافها ومهامها، وتشكيل المجلس البلدي والية اختيار رؤساء 
وأعضاء المجالس البلدية، باستخدام أسلوب االنتخاب الكامل المباشر باستثناء أمانة 
عمان الكبرى الذي يشترط هذا القانون استخدام األسلوب المختلط(االنتخاب والتعيين 

%)، كما ٢٠وأعضاء مجلس األمانة،وأعطى المراة كوتا بنسبة ( معا) في اختيار رئيس
اشتمل على تصنيف البلديات إلى أربعة فئات، وتعرض الى كيفية إحداث وحل المجالس 

  البلدية، وتناول حق االنتخاب، وشروط الناخبين والمرشحين وحدد آلية اتخاذ القرارات.
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 القانوني للحكم البلدي في األردن األساس

درك األردن منـــد األعـــوام األولـــى لتأســـيس إمـــارة شـــرق األردن أهميـــة الـــدور الـــذي تلعبـــه أ .١٩
ظــرًا لمــا تقــوم بــه مــن دور هـــام فــي مجــال تــوفير الخــدمات والمرافــق المختلفــة لســـكانها ن البلــديات

) من الدستور األردني علـى ١٢١نص المادة (وتطوير المجتمعات المحلية، تبلور ذلك من خالل 
، "لقــوانين خاصــة ن البلديــة والمجــالس المحليــة تديـــرها مجــالس بلديــة او محليـــه وفاقـــاً الشـؤو ": أن
والمرافــق المختلفــة لســكانها  نظــرًا لمــا تقــوم بــه البلــديات مــن دور هــام فــي مجــال تــوفر الخــدماتف

صــدار قــانون تنظــيم شــؤون البلــديات فــي آذار أهميــة إوتطــوير المجتمعــات المحليــة، أدرك األردن 
وفـي عـام  ١٩٣٨لسـنة  ٩قـانون البلـديات رقـم  واسـتمر القـانون فـي التطبيـق حتـى صـدور ١٩٢٥
والــذي أعتبــر المجلــس البلــدي أحــد وحــدات  ١٩٥٥لســنة  ٢٩صــدر قــانون البلــديات رقــم  ١٩٥٥

البلـــدي بموجـــب قـــانون البلـــديات أعـــاله الشخصـــية  اإلدارة المحليـــة فـــي األردن وأعطـــى المجلـــس
واإلداري وأعطاه حق التملك والمقاضـاة وصـدرت باإلضـافة إلـى  ل المالياالعتبارية ذات االستقال

واألنظمــة والتعليمــات التــي توضــح المهــام الملقــاة علــى عــاتق البلديــة  ذلــك مجموعــة مــن القــوانين
 .وأعضائها وأنظمة تحكم عمل الموظفين والعمل البلدي وعلى رئيسها

 .القوانين واالنظمة التي تحكم اعمال الوزارة .٢٠

 .وتعديالته ١٩٧٦) لسنة ٢٧ظام تنظيم وٕادارة وزارة الشؤون البلدية رقم (ن أ.
) لسنة ١٤وقانون رقم (وتعديالته  ١٩٥٥) لسنة ٢٩قانون البلديات رقم ( ب.

٢٠٠٧. 
 .وتعديالته ١٩٦٦) لسنة ٧٩قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم ( جـ.
 .وتعديالته ١٩٦٨) لسنة ١١قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات رقم ( د.
 .وتعديالته ١٩٥٣) لسنة ١٦قانون الحرف والصناعات رقم ( هـ.
 .وتعديالته ١٩٩٩) لسنة ٢٨قانون رخص المهن رقم ( و.
 ١٩٥٤لسنة  (١١قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق البلديات رقم ( ز.

 وتعديالته.
 .تهوتعديال ١٩٨٧) لسنة ١٢قانون االستمالك رقم ( ح.
 .١٩٨٥ ) لسنة٦٠انون المؤسسات التطوعية ألعمار المدن رقم (ق ط.
 .٢٠٠١ ) لسنة٧٢قانون إنشاء محاكم البلديات رقم ( ي.
 .١٩٦٨ ) لسنة٣٢قانون مناطق اإلنشاءات خارج مناطق التنظيم رقم ( ك.
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 لسنة) ٢١( قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم ل.
١٩٨٥. 

 .١٩٧٠ ) لسنة٢٧قانون اإلنشاءات والخدمات القروية رقم ( م.
 .٢٠٠٢ ) لسنة٢٨نظام موظفي البلديات رقم ( ن.
 ) لسنة١٤٥رقم ( نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات س.

١٩٧٣. 
 .١٩٨٣ ) لسنة١٧نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم ( ع.
 .١٩٧٨ ) لسنة٦ناطق البلدية رقم (نظام بيع فضالت الطرق في الم ف.
 .وتعديالته ١٩٥٥) لسنة ٢نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافئاتهم رقم ( ص.
 .١٩٧٧ لسنة ) ٦٨( نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم ق.
 .٢٠٠٣ ) لسنة٧٣نظام الطرق واألرصفة ضمن مناطق البلديات رقم ( ر.

 .٢٠٠٤) لسنة ٤٧خضار والفواكه رقم (نظام أسواق الجملة لل ش.
 .١٩٧٨ ) لسنة٤٢نظام المسالخ داخل المناطق البلدية رقم ( ت.
واألكشاك ضمن  نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين و البسطات والمظالت ث.

 .٢٠٠٠ ) لسنة٦٣مناطق البلديات رقم (
 .١٩٨٦لسنة ) ٧( نظام اللوحات واإلعالنات في المناطق المدن والقرى رقم خ.
 .١٩٨٩ ) لسنة٥٥ظام اللوازم وأشغال البلديات رقم (ن ذ.

 .وتعديالته ١٩٨٥) لسنة ١٩نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى رقم ( ض.
 .وتعديالته ١٩٥٥) لسنة ٤لنظام المالي للبلديات رقم (ا غ.
 .١٩٨٢ ) لسنة٤٥نظام رؤساء البلديات رقم ( ظ.
 .وتعديالته ١٩٨٩) لسنة ١٥موظفي البلديات رقم (نظام العالوات الموحدة ل أأ.

) لسنة ١رقم ( ظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدةن ب ب.
 .وتعديالته ١٩٧٨

خطى أخرى لعملية إعادة هيكلية البلديات ودمجها في قانون يـتم  ٢٠٠٢تبلورت في عام  .٢١
اآلخــر يــتم انتخابــه مــن قبــل المــواطنين، وفــي بموجبــه تعيــين نصــف األعضــاء والــرئيس والنصــف 

اتفقت رغبة المواطن وتوجهات القيادة السياسية في انجاز قانون عصري يتالءم  ٢٠٠٧بداية عام 
مع زيادة المشاركة في صنع القرار، وبالتالي الوصول إلى قرار أكثر دقة وأكثر موضـوعية، إذ تـم 

انتخـــاب الـــرئيس واألعضـــاء انتخابـــا مباشـــرا  توســـيع قاعـــدة المشـــاركة فـــي صـــنع القـــرار مـــن خـــالل
 .٢٠٠٧) لسنة ١٤وكامال، وكان ذلك من خالل صدور القانون الجديد للبلديات رقم (
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يمكـن إيرادهـا ، إذ ٢٠٠٧) لسـنة ١٤المـواد الرئيسـية فـي قـانون البلـديات رقـم (برز بعـض  .٢٢
 بما يلي:

وية وخدمية من خالل البلدية مؤسسة أهلية ذات استقالل مالي واجباتها تنم أ.
إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات 

 المحلية.
 يتم إجراء االنتخابات لكافة مدن وقرى المملكة في يوم واحد للرئيس واألعضاء. ب.
%) على األقل من مقاعد المجلس البلدي ٢٠يتم تخصيص كوتا للمرأة بنسبة ( جـ.
نساء اللواتي لم يحالفهن الحظ في االنتخابات، وتحسب هده النسبة بقسمة عدد لل

%) وال ١٠٠األصوات التي حصلت عليها المرشحة على عدد المقترعين مضروبة في (
 تؤثر هذه النسبة على المقاعد التي تحصل عليها المرشحات بالتنافس الحر.

ى ثمانية عشر، مما أتاح خفض القانون الجديد سن الناخب من تسعة عشر إل د.
الفرصة لشريحة واسعة من الشباب للمشاركة في القرار التنموي المحلي بمعدل 

 ) ألف شاب وشابة.١٥٠٠٠٠(
ال يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح لرئاسة المجلس وال يجوز له انتخاب  هـ.

للبلدية  أكثر من مرشح واحد لعضوية المجلس البلدي مهما كان عدد المقاعد المخصصة
 أو الدائرة االنتخابية.

يتم تعين مدير البلدية بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس البلدي  و.
والذي يعتبر مديرا ومشرفا للجهاز التنفيذي للبلدية ويكون مسؤوًال عن مراقبة وضمان 

 سير اإلعمال في البلدية.
ن بما فيهم أفراد القوات كفل القانون الجديد حق االنتخاب لجميع المواطني ز.

 المسلحة.
 .فئاتأربع تم تصنيف البلديات في المملكة إلى  ح.
لم يشترط القانون الجديد على رئيس البلدية أي مؤهل علمي إنما يجب عليه أن  ط.

) مرشح ٢٧٠٦يحسن القراءة والكتابة والتي زاد على أثرها عدد المرشحين عن (
ة شمسية، وان ال يكون عضوا في مجلس األمة، ) سن٢٥للمنصب، وأن يكون قد أكمل (

وان ال يكون مستخدما، أو موظفا في الدوائر الحكومية ما لم يقدم استقالته قبل شهر من 
 موعد الترشيح وان ال يكون مفلسا احتياليا.

%) من عوائد مبيعات مصفاة البترول األردنية للبلديات ما عدا ٦تم تخصيص ( ي.
لثقيل كمصدر مالي ثابت يمكن االعتماد عليه في موازنة البلديات النفط الثقيل والزيت ا
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وللتقليل من مديونيتها، والذي يعتبر رافد مالي جيد للبلديات ولكن عندما يتم خصخصة 
 هذه الشركة للقطاع الخاص سُيفقد هذا المورد المهم للبلديات.

جلس الوزراء بناء على إذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في دائرة انتخابية فلم ك.
تنسيب الوزير تعين العدد المطلوب من األعضاء من المسجلين في جداول االنتخاب 

 لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.
عند تساوي األصوات يجري رئيس االنتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو  ل.

 حضور وكالئهم وبالطريقة التي يتفق عليها.
المجلس في مبنى البلدية كل أسبوع مره بناء على طلب من الرئيس أو  يجتمع م.

نائبه، كذلك يحق للرئيس ولعدد من األعضاء ال يقل عن الثلث دعوة المجلس إلى 
جلسات غير عادية أكثر من مره في األسبوع وتتخذ القرارات في المجلس باإلجماع أو 

صوات يرجح الجانب الذي صوت أكثرية أصوات األعضاء الحاضرين، وعند تساوي األ
 معه رئيس الجلسة.

بعض المواد الذي وردت في القانون ال تطبق على أمانة عمان الكبرى،  حيث  ن.
) من قبل الحكومة ليصبح العدد ٢٨تعيين الرئيس (األمين) ونصف األعضاء وعددهم (

) عضوا من قبل ٢٨) أي أكثر من نصف األعضاء بواحد، ويتم انتخاب (٢٩(
 اطنين ضمن مناطقهم.المو 
أما مدينتي العقبة والبتراء، فقد أوكل لمنطقة العقبة االقتصادية وسلطة إقليم  س.

 البتراء جميع المهام التي تقوم بها البلديات.
يحق للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين إلى كل مجلس  ع.

 ن نفسها.بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق األعضاء المنتخبي

تميز قانون البلديات الجديد بعدد مـن التشـريعات التـي تصـب فـي زيـادة التفاعـل السياسـي  .٢٣
وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فـي صـناعة القـرار، وتعزيـز الـدور التنمـوي واالسـتثماري للبلـديات 

عملهــا،  لتمكينهــا مــن تــوفير مصــادر تمويــل طويلــة األمــد لتطــوير خــدماتها ومشــروعاتها وميــادين
وبالتـالي الوصـول إلـى بلـديات كفــؤه قـادرة علـى أدارة العمـل البلــدي بنجـاح وتقـديم أفضـل الخــدمات 
للمـــواطنين وقيـــام البلـــديات بواجبهـــا بكفـــاءة وتميـــز فـــي خدمـــة وتنميـــة المجتمعـــات المحليـــة وتفعيـــل 

ت المجتمـع دورها في مكافحة الفقر والبطالة، وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخـاص ومؤسسـا
 المحلي.
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تبرز أهمية عملية انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس . أهمية انتخاب المجالس البلدية .٢٤
البلدية في كونها تساهم في جعل المواطن في موقع المسئولية المشتركة مع الجهات الرسمية 

اال للمشاركة وبالتالي توسيع مشاركته في اتخاذ القرار وٕادارة شؤونه المحلية فهي بذلك تشكل مج
الشعبية والمسئولية والمواطنة، حيث اختلف الخبراء والكتاب بين مؤيدين معارضين لمبدأ 
االنتخاب كأسلوب الختيار رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، ويرجع هذا االختالف إلى 

 اعتبارين هامين هما:

ارة المحليــة يؤكــد مبـدأ االنتخــاب علــى البعـد السياســي لــإلد. االعتبــارات السياســية أ.
ويعتبــر أنهــا ليســت ال مركزيــة إداريــة فقــط وٕانمــا هــي أكثــر مــن ذلــك وقــد تصــل إلــى حــد 
التــزاوج بــين الديمقراطيــة والالمركزيــة وأصــحاب هــذا القــول يســتندون إلــى عــدد مــن الحجــج 

 من أهمها:
أن وجود األعضاء المنتخبين يحول دون أن تمارس عليهم ضغوطا مـن  )١(

ــــذين هــــم مصــــدر قبــــل اإلدارة المركزيــــ ة باعتبــــار أن والءهــــم يكــــون للمــــواطنين ال
ســلطتهم ووجــودهم،على العكــس فــي حالــة األعضــاء المعينــين حيــث يكــون والئهــم 

 مزدوجا ومتحيزا للسلطة المركزية ألنها مصدر لوجودهم.
ال يمكـــن أن يتحقـــق االســـتقالل المحلـــي دون األخـــذ بأســـلوب االنتخــــاب  )٢(

أنه ال يمكن تصور وجود إدارة محليـة بـدون دعامـة  الذي يحقق الديمقراطية  كما
 ديمقراطية.

يعمل أسلوب االنتخاب على تجديـد الـدم فـي المجـالس المحليـة باسـتمرار  )٣(
وهــذا مــا يشــكل أهــم الــدعامات الديمقراطيــة التــي تهــدف دائمــا إلــى تحقيــق اإلرادة 

التــوازن الجماهيريــة وتوســيع رقعــة ممثليهــا ، وتجــددها حتــى ال يحصــل خلــل فــي 
 الديمقراطي.

إن أسلوب االنتخاب المباشر يؤكد اعتبارات الكفاية اإلدارية . االعتبارات اإلدارية ب.
ويعمل على تحقيق التوازن بينها وبين اعتبارات الكفايـة السياسـية واهـم مـا ُيحقـق فـي هـذا 

 المجال ما يلي:
لمصـالح أن هذا المبـدأ يـوفر عناصـر تكـون اقـدر مـن غيرهـا علـى تفهـم ا )١(

 المحلية وتتأثر بها وتستجيب لها ألنها تعيش هذه القضايا باستمرار.
يحقــق هــذا األســلوب مبــدأ إدارة الشــعب لنفســه عــن طريــق اختيــار ممثليــه  )٢(

لإلشــــراف علــــى مصــــالح مــــن يهمهــــم األمــــر بأنفســــهم، وهــــذا يخلــــق الحــــافز لــــدى 
ة، إذ أن ممارســة الجمــاهير لتقــديم كافــة المســاعدات والمســاهمة فــي بــرامج التنميــ
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االنتخــاب علــى المســتوى المحلــي يلعـــب دورا هامــا فــي تــوفير الخبــرات وتطورهـــا 
وخلـــــق القيــــــادات المحليـــــة وتنميــــــة روح االهتمـــــام بالشــــــأن المحلـــــي، فاألعضــــــاء 
المنتخبــون مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي يتصــفون بالدرايــة األوســع والعمــق للقضــايا 

مجتمـع المحلـي ويتصـفون بـالوالء ألبنـاء المحلية كـونهم علـى تمـاس مباشـر مـع ال
المجتمـــــع لـــــذلك يبـــــذلون كـــــل اإلمكانيـــــات لخدمـــــة مجـــــتمعهم  ومواجهـــــة حاجاتـــــه 
وطموحاتـــه خاصـــة وأنهـــم يخضـــعون لرقابـــة مـــن انتخـــبهم، يســـتند المؤيـــدون لهـــذا 

 الرأي بضرورة تشكيل المجالس عن طريق االنتخاب إلى حجتين رئيسيتين هما:
. حيـث أن االنتخـاب يـربط بـين الديمقراطيـة ديمقراطية االنتخاب (أ)

السياســية والالمركزيــة اإلداريــة، حيــث يــرى المؤيــدين لهــذا األســلوب بــأن 
هــذه الرابطــة تتأكــد عنــدما يــرى أن االنتخــاب فــي المجــالس المحليــة مثــل 
االنتخـاب فــي المجــالس النيابيـة حيــث يعبــر هــذا عـن شــكل نظــام الحكــم، 

ليــة يجــب أن يــتم بواســطة ســكان نفــس وٕان اختيــار أعضــاء الســلطة المح
الواليـــة المحليـــة ومـــن بيـــنهم، واعتبـــره التطبيـــق الســـليم للديمقراطيـــة علـــى 
المستوى المحلي، أيضا الـربط بـين المبـدأ الـديمقراطي وانتخـاب المجـالس 
المحليــــة والتأكيــــد علــــى ضــــرورة إتبــــاع المــــواطنين األســــاس الــــديمقراطي 

 النيابي نفسه.
ــــق االســــ (ب) ــــى المجــــالس  تقالل.ضــــمان تحقي ــــالزم للقــــائمين عل ال

المحلية في مواجهة ممثلي السلطة المركزية وعدم التـأثر بالضـغوط التـي 
قد يمارسها هؤالء عليهم وضـمان الحصـانة الالزمـة للمسـؤولين المحليـين 
فــي ممارســة أعمــالهم، ويــرى المؤيــدين بــأن الالمركزيــة تتضــمن مســألتين 

ا اتخـاذ هـذه المجـالس القـرارات الالزمـة أولهما انتخـاب المجـالس، وثانيهمـ
فـــي المســـائل المحليـــة، والتأكيـــد علـــى أن أســـاس التنظـــيم الالمركزيـــة هـــو 
استقالل أعضائه عن السلطة المركزية وال يكـون ذلـك إال باالنتخـاب فـي 
ـــة كاشـــتراط عـــدم عـــزلهم، الن االنتخـــاب فـــي  ـــيم الذاتي إدارة مصـــالح اإلقل

ذا لم تتـوافر لهـا الشخصـية المعنويـة، كمـا رأيهم ال يحقق هذا االستقالل إ
أنــه ال يمكــن لنظـــام الالمركزيــة أن يخـــرج إلــى الوجـــود إال عنــدما تســـتقل 
ـــــة وذلـــــك باألخـــــذ بأســـــلوب  ـــــه عـــــن الحكومـــــة المركزي الســـــلطة التـــــي تمثل
االنتخـــاب مـــن الناحيـــة العمليـــة بـــدال مـــن التعيـــين ولكـــن مبـــدأ االنتخـــاب 

ض للنقد من جانب بعض الفقهاء كأسلوب لتشكيل المجالس المحلية تعر 
الفرنســـــيين والمصـــــريين وذهبـــــوا الـــــى ان االنتخـــــاب لـــــيس مـــــن عناصـــــر 
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الالمركزيـــة ، فلـــيس ثمـــة مـــا يحـــول دون تحقيـــق الالمركزيـــة عـــن طريـــق 
تعيين هؤالء األعضاء بواسطة السلطات التنفيذية مـن بـين سـكان اإلقلـيم 

 بشرط أن يكفل لهم استقاللهم.
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 الفصل الثاني
 البلديات (إنشاؤها، مهامها، أدوارها، أساسها القانوني)وزارة 

 نشأة وزارة الشؤون البلدية

 ترتبط نشأة وزارة الشؤون البلدية بالتواريخ واألرقام اآلتية:  .٢٥

 .للشؤون البلدية والقروية بإسم وزارة الداخلية ١٩٦٥تأسست الوزارة عام  أ. 
 .ة والقرويةأصبحت وزارة الشؤون البلدي ١٩٧٦ عامفي   ب.
 .البلدية والقروية والبيئة جرى تغيير االسم ليصبح وزارة الشؤون ١٩٨٠ عامفي  جـ.
 .استحداث وزارة البيئة أصبحت وزارة الشؤون البلدية بعد ان تم ٢٠٠٢عام في  د.
البلدية في المحافظات  ) مديرية للشؤون٢٧) دائرة مركزية و(١٤يتبع للوزارة ( هـ.

 .واأللوية
، المدن والقرى مجلس إدارة بنك تنمية س معالي وزير الشؤون البلدية:يترأ و.

 .ومجلس التنظيم األعلى
) بلدية، ٩٣عددها ( تشرف الوزارة على كافة أعمال البلديات في المملكة والبالغ ز.
 .) مجلس خدمات مشتركة٢٢و (
المركز  ) في٣٥٢) موظفا منهم (٧٦٠يبلغ عدد موظفي الوزارة حوالي ( ح.
 .) في المحافظات واأللوية٤٥٨و(
 .دينار ) مليون١٣حوالي ( ٢٠٠٦بلغت موازنة الوزارة للعام الجاري  ط.

 مهام وزارة الشؤون البلدية

 :يمكن إجمال المهام الرئيسية للوزارة بما يلي .٢٦

 اعداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية المتعلقة بالوزارة. أ.
ودعم البلديات في تحسين  ت للقيام بمهامهاتوفير التسهيالت المختلفة للبلديا ب.

 .مستوى خدماتها
واالداري والتنظيمي ومدى  االشراف والرقابة والتدقيق على أداء البلديات المالي جـ.

 .االنتخابات البلدية في موعدها القانوني التزامها بالقوانين واألنظمة والتعليمات، واجراء
الرشيدة وتعزيز الدور  بما يحقق الحاكميةعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع د د.

 .التنموي للبلديات
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العالقة لتوفير التمويل  ادارة التحويالت المالية والتنسيق مع الجهات ذات هـ.
 .الضروري لبرامج ومشاريع البلديات

الفاعلة  المؤسسيةو  الماليةو  االداريةو  ضع وتطوير وتطبيق االطر التشريعيهو  و.
 .لعمليات البلديات

 .لكافة بلديات المملكة إعداد مخططات االعمار االقليمية والهيكلية والتفصيلية ز.

التصاميم والمواصفات  دراسة مشاريع البنية التحتية للمجالس البلدية ووضع ح.
 .الفنية ووثائق العطاءات واإلشراف عليها

ترابط المشتركة بما يحقق ال توجيه موازنات المجالس البلدية ومجالس الخدمات ط.
إعدادها ومراقبة تنفيذها  مع الخطط االستراتيجية والتنموية لها ومساعدة المجالس في

 .وتقييمها
 .االجراءات المتعلقة بذلك إجراء االنتخابات البلدية في موعدها ومتابعة كافة ي.
تنمية المدن والقرى والمجالس  المساهمة في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وبنك ك.

 .ومجالس الخدمات المشتركة البلدية
وٕاداريًا وفنيًا وتوجيهها للقيام  التفتيش والمتابعة على أداء المجالس البلدية مالياً  ل.

 .وحسب الخطط الخاصة بها بمهامها لتقديم خدماتها وفقًا للقوانين واألنظمة
 .يوجد فيها مجالس بلدية المساهمة في دعم وتنمية التجمعات السكانية التي ال م.
لكافة بلديات المملكة  إعداد مخططات االعمار االقليمية والهيكلية والتفصيلية ن.

 .لتحقيق التنمية المتوازنة
والتعليمات الخاصة بالبلديات  االشراف والرقابة على تطبيق القوانين واألنظمة س.

واألنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع  ومجالس الخدمات المشتركة ووضع مشاريع القوانين
 .الشؤون البلدية

الضرورية التي ال تستطيع  المساعدة في توفير التمويل الالزم للمشاريع التنموية ع.
 .موازنات المجالس البلدية توفيرها

 .التنموي دعم البلديات لتمكينها من القيام بدورها ف.
 نشاء ودعم وتطوير المجالس المحلية، ويندرج في هذا النطاق ما يلي:إ ص.

 
دة في توفير التمويل الالزم للمشروعات الضرورية والحيوية المساع )١(

خدمية كانت ام تنموية والتي ال تستطيع موازنات البلديات الخاصة تحمل 
 .تكاليفها
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تقديم المشورة الفنية للبلديات فيما يتعلق بمشروعات اإلنشاءات الجديدة  )٢(
لهذه المشروعات  ووضع وثائق التصاميم والمواصفات الفنية ووثائق العطاءات

 .واإلشراف على مراحل تنفيذها واإلنفاق عليها
توجيه الميزانية لكل بلدية بحيث تكون الميزانية إدارة تنفيذية لسياسة  )٣(

 .بعيدة المدى
دعم وتطوير األجهزة الفنية واإلدارية والمالية في البلديات بالكفاءات  )٤(

ت التخديمية واإلنمائية وكذلك الالزمة والقادرة على تخطيط وبرمجة المشروعا
 .المساعدة في توفير الكفاءات عن طريق عقد الدورات والندوات التدريبية

تعيين مواعيد االنتخابات البلدية وتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية  )٥(
 وعند الضرورة التنسيب بحل المجالس.

 الحفاظ على األراضي الزراعية . ق.
 ت األراضي ألقاليم المملكة.إعداد مخططات استعماال ر.

 تحديد حجم المدن واتجاهات امتدادها. ش.

 الحفاظ على األحواض المائية من التلوث. ت.

 القضاء على العشوائية واالجتهادات غير مبنية على أساس علمي. ث.

ـــة .٢٧ تقـــوم هـــذه الـــوزارة بإعـــداد جميـــع مشـــاريع القـــوانين واألنظمـــة . مجـــال الشـــؤون القانوني
 وقد قامت بإعداد المشاريع التالية:، بأعمال المجالس المحلية المتعلقة

 قانون معدل لقانون البلديات. أ.
 قانون معدل لقانون محكمة بلدية الزرقاء. ب.

 قانون محكمة بلدية الكرك. جـ.
 قانون محكمة بلدية جرش. د.
  قانون محكمة بلدية عجلون. هـ.

 نظام موظفي البلديات. و.

 ظام المؤسسة العامة لحماية البيئة.نظام معدل لن ز.

 نظام المواد الضارة والخطرة. ح.

 نظام منع التلوث البحري. ط.

 نظام دفن الموتى ضمن مناطق البلديات. ي.

 نظام معدل لنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات. ك.
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 نظام تنظيم الباعة المتجولين. ل.

  نظام األبنية والتنظيم للمدن والقرى. م.

تقـوم هـذه الـوزارة بكوادرهـا سـواء فـي المركـز  . مجال التفتيش والمتابعة العمـال البلـديات .٢٨
أو المـــديريات المنتشـــرة فـــي كافـــة المحافظـــات ســـواء فـــي المركـــز أو المـــديريات المنتشـــرة فـــي كافـــة 

عليمات المحافظات واألولوية ، بمتابعة أعمال البلديات والتأكد من مطابقتها للقوانين واالنظمة والت
 .وذلك مطابقتها للمواصفات المقررة

تقــوم الـوزارة بالتعــاون مــع بنــك تنميـة المــدن والقــرى بعقــد دورات . مجــال التــدريب والتأهيــل .٢٩
تدريبية وتأهيلية لرؤسـاء البلـديات وأعضـاء المجـالس البلديـة وكـذلك لمـوظفي البلـديات فـي األمـور 

  المالية واإلدارية والفنية وعلى مدار العام.

 الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون البلدية
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. تتبع وزارة الشؤون البلدية الدوائر المركزية التالية: موضح المركزية في الوزارة الدوائر .٣٠
 في الهيكل التنظيمي

 .الدائرة اإلدارية والموارد البشرية أ.
 .دائرة الخدمات واألشغال الهندسية ب.
 .دائرة التفتيش والمتابعة جـ.
 .دائرة تنظيم المدن والقرى واالبنية المركزية د.
  .الدائرة المالية هـ.
 .دائرة المجالس المحلية و.
 .دائرة التنمية المحلية واالستثمار ز.
 .دائرة التخطيط اإلقليمي ح.
 .الدائرة القانونية ط.
 .دائرة اإلعالم والعالقات العامة ي.
 .وحدة الرقابة الداخلية ك.
 .سوبمديرية الحا ل.
 .مديرية هندسة المرور والسالمة على الطرق م.
 ."دائرة الحاكمية الرشيدة"جديد النشاء  هناك توجه ن.

 المجالس التي تتبع وزارة الشؤون البلدية .٣١

  .بنك تنمية المدن والقرى  أ.
تم تأسيس مؤسسة  ١٩٥١في عام  .تأسيس البنك وتطور رأسماله )١(

البلديات تحت اسم صندوق االنماء االقتصادي  مالية متخصصة لتمويل مشاريع
نقل هذا الصندوق الى مجلس  ١٩٥٥في عام  ، و) الف دينار٦٨برأسمال (

) مليون ١.٧قروض البلديات برأسمال مقداره ( االعمار تحت اسم صندوق
اصبح الصندوق فقد  ١٩٦٦في عام ، أما دينار، ودمج له قسم االصالح الريفي

) ٢.١البلديات برأسمال مقداره ( صندوق قروضمؤسسة مستقلة تحت اسم 
تم تأسيس بنك تنمية المدن والقرى  ١٦/٩/١٩٧٩بتاريخ ، و مليون دينار

الى  ١٩٨٢في عام  تم رفع رأسمال البنك، ) مليون دينار٥.٨مقداره ( وبرأسمال
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  ٢٠٠٢في عام ، أما ١٩٩٦عام  ) مليون دينار٢٥(، والى دينار ) مليون١٢(
 ) مليون دينار.٥٠مال البنك الى ( تم رفع رأسفقد 

يعتبر بنك تنمية المدن والقرى من مؤسسات  .اهداف البنك وواجباته )٢(
أساسي مع قطاع البلديات في  االقراض المتخصصة التي تتعامل بشكل

الخدمات للمواطنين،  المملكة، وكذلك مع المؤسسات الرسمية التي تسعى لتقديم
 :ا يليوتتمثل ابرز أهداف البنك فيم

إيجـاد  دعم مشاريع الهيئات المحلية لتأمين الخدمات الرامية إلى )أ(
 .الخدمات األساسية العامة

 .وكفالتها إدارة القروض التي تعقدها الهيئات المحلية (ب)
اإلنتاجيـة  مساعدة الهيئات المحلية في تحديد أولويات مشـاريعها (جـ)

 .مال هذه المشاريع في ضوء جدواها االقتصادية والمساهمة في رأس
 المســاعدة فــي تــوفير الخبــرات والخــدمات الفنيــة بمــا فــي ذلــك (د)

 .تدريب الفنيين
 تقـديم التسـهيالت أليـة هيئـة أو مؤسسـة تتضـمن أهـدافها تقـديم (هـ)

 .الخدمات األساسية داخل حدود الهيئات المحلية
 .الفائدة تمويل مشاريع الهيئات المحلية التي ال تقوم على (و)

يقوم البنك بتحصيل اإليرادات الحكومية من  .النشاط المصرفي )٣(
والرسوم (عوائد المحروقات وترخيص المركبات والغرامات والمخالفات)  الضرائب

، البلديات حسب األسس المقرره من مجلس الوزراء الموقر ويتم توزيعها على
من ايراداتها  فتح حسابات تجاريه مصرفيه الستقبال تحصيالت البلدياتكما يتم 

 الذاتيه او من حساباتها األخرى لدى البنك ويتم الصرف المباشر لعمالء

تح حسابات ألمانات ، كذلك فالبلديات من مقاولين وموردين من هذا الحساب
امانات الضمان االجتماعي التأمين الصحي  البلديات ليتم من خاللها صرف

 ل الحسابات الواردة اعالهبلغ حجم التعامل من خال، حيث وأمانات الموظفين
ليون ) م٩٤( م صرف مبلغ، إذ تمن حجم الموازنات البلديات )%٨٠( حوالي

 .٢٠٠٦ دينار خالل عام
يمول البنك مشاريع الهيئات المحلية المختلفة وفقا . السياسة االقراضية )٤(

 )١موضح في الجدول ( :النحو التالي للسياسة العامة للبنك وعلى
 

 )١جدول (
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  سة العامة لبنك تنمية المدن والقرى في تمويل مشاريع الهيئات المحلية المختلفةالسيا

 سعر الفائدة انواع المشاريع
فترة السداد بما فيها 
 فترة السماح (سنة)

 فترة السداد

 ٢ ١٢ %٥ مشاريع البنية التحتية
 ٢ ١٢ %٥ المشاريع االنتاجية

 - ١ %٥ تسهيالت قصيرة االجل

 
 .مشاريع التي يمولها البنكانواع ال )٥(

االرصــــــــفة الشــــــــوارع، . مشــــــــاريع البنيــــــــة التحتيــــــــة واالجتماعيــــــــة )أ(
واالطاريف، الحدائق والمراكز الرياضية، أمـاكن الترفيـه العامـة، الكهربـاء 

معــدات النفايــات الصــلبة، واإلنــارة، المعــدات الخاصــة باألشــغال المدنيــة، 
يـــاه االمطـــار، مبـــاني دور م، المقـــابر، مشـــاريع الميـــاه، مشـــاريع تصـــريف

 الهيئــــات المحليــــة والمكتبــــات العامــــة، واســــتمالكات االراضــــي والعقــــارات
 .للمشاريع اعاله

، ألســـــــواق التجاريـــــــةا، أســـــــواق الخضـــــــار. المشـــــــاريع االنتاجيـــــــة (ب)
ــــدوائرا، المســــالخ، الثالجــــات ، األســــواق الشــــعبية، لمكاتــــب ومجمعــــات ال

، مواقــــف الشـــــاحنات، اراتمواقـــــف الســــي، لمنــــاطق الصــــناعية والحرفيــــةا
، مشــــاريع مشــــتركة مــــع البلــــديات، الحــــدائق والمتنزهــــات، أمــــاكن الترفيــــه

 .استمالكات األراضي للمشاريع أعالهو 
قدم البنك قروضا قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل  .النشاط االقراضي )٦(

المشاريع الخدمية واإلنتاجية بأسعار فائدة  للهيئات المحلية ألغراض تمويل
) ٢٨١بلغت قيمتها اإلجمالية ( ٢٠٠٧عام  وحتى نهاية ١٩٧٩ رة فمنذ عامميس

مليون دينار قروض ) ٣٠.٥: (مليون دينار وقد توزعت هذه القروض كما يلي
ليون دينار قروض خدمية أي ما ) م٢٥٠.٥%)، و(١١( إنتاجية أي ما نسبته

 %).٨٩( نسبته
ي الجدول . موضح ف)٢٠٠٧-١٩٩٩القروض الممنوحة منذ عام ( )٧(
)٢( 
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 )٢جدول (
 )٢٠٠٧-١٩٩٩القروض الممنوحة منذ عام (

 عدد القروض الممنوحة مجموع القروض بالمليون السنة

٤٧ ١.٣٨ ١٩٩٩ 

٦٠ ١.٩ ٢٠٠٠ 

٦٠ ٧.٩ ٢٠٠١ 

١٤٩ ١٤.٥ ٢٠٠٢ 

٧٤ ٦.٤ ٢٠٠٣ 

٤٩ ٦.٣ ٢٠٠٤ 

٦٩ ١١ ٢٠٠٥ 

٤٦ ٢٦ ٢٠٠٦ 

٢١ ١٠ ٢٠٠٧ 

 ٥٨١ ٧٧.٨٨ المجموع
 

تطور عوائد الضرائب  )٣(. يظهر الجدول د الضرائب والرسومعوائ )٨(
من عوائد  )%٦( الحكومة والتي تمثل والرسوم للهيئات المحلية المحولة من

السير وتسجيل  من رسوم ترخيص )%٤٠( المشتقات النفطية باإلضافة الى
دمج  عن عام الذي تم فيه ٢٠٠٧تضاعفت قيمة العوائد لعام  المركبات حيث

يات، كما أن المبالغ المبينة تشمل حصص البلديات وأمانة عمان الكبرى البلد
  المساندة. والحسابات االخرى والخدمات المشتركة

 )٣جدول (
 الحكومة تطور عوائد الضرائب والرسوم للهيئات المحلية المحولة من

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ السنة

 ٧٥ ٥٥ ٥٠ ٥٠ ٥٠ ٤٠ ٢٥ المبلغ (مليون دينار)

 
. يقوم البنك بمنح هبات للبلديات المساعدات والهبات من البنك )٩(

بموجب قرارات  ومساعدات للبلديات التي تعاني من عجز دائم في موازناتها
مجلس اإلدارة وموافقة مجلس الوزراء الموقر، حيث تم تقديم مساعدات بمبلغ 

) ألف دينار عام ٤٥٠( غ، وتقديم مساعدات بمبل٢٠٠٦) ألف دينار عام ٥٠٠(
حدائق عامة في  (٥) ألف دينار إلنشاء (١٥٠، وتخصيص مبلغ (٢٠٠٧
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 بعض البلديات ضمن المشروع الوطني لتخضير البلديات الذي أطلقته وزارة

 .الشؤون البلدية
 .مجلس التنظيم األعلى .ب

 :يتشكل مجلس التنظيم االعلى على النحو التالي )١(
المانة عمان  ًا للمجلس/رئيس الوزراء بالنسبةالوزير ويكون رئيس )أ(

 .الكبرى
 .امين عمان الكبرى ممثًال عن البلديات (ب)
 .امين عام وزارة االشغال العامة واالسكان (جـ)
 .امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي (د)
 .مدير عام المؤسسة العامة لالسكان والتطوير الحضري (هـ)
 .المدن والقرىمدير دائرة تنظيم  (و)
 .رئيس النيابات العامة (ز)
 .نقيب المهندسين (ح)
 .امين عام وزارة الصحة (ط)
 .امين عام وزارة الشؤون البلدية (ي)
 .امين عام وزارة البيئة (ك)
 .امين عام وزارة الزراعة (ل)

 يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة اعضاء واذا تساوت )٢(

يتولى االعضاء ، كما يس صوت ثان او صوت مرجحاالصوات فيكون للرئ
 .غياب الرئيس انتخاب احدهم ليتولى رئاسة المجلس في حال

 من واجبات مجلس التنظيم االعلى، ما يلي: )٣(
 .اعالن مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها (أ)

 .الهيكلية اقرار مخططات التنظيم االقليمية ومخططات التنظيم (ب)
ارض  االمر بالغاء او تعديل اية رخصة صدرت لتعميـر اصدار (جـ)

ـــق ـــذي يـــراه مناســـبا فـــي االمـــور التـــي تتعل ـــى المـــدى ال انشـــاء االبنيـــة ب ال
 . وتغيير صفة استعمال االرض

هذا  اصدار االمر بالغاء او تعديل أي رخصة صدرت بمقتضى (د)
انهـــا مخالفـــة و  القـــانون اذا تبـــين لـــه انهـــا قـــد صـــدرت بوجـــه غيـــر مشـــروع

 .والتعليمات مخططات االعمار واالنظمة واالوامرل
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هـــذا  النظــر فـــي أي اســتئناف ضـــد قــرار لجنـــة اللــواء بمقتضـــى (هـ)
 .القانون

التنظـــيم  اقـــرار مشـــاريع االنظمـــة والقـــوانين التـــي تضـــعها دائـــرة (و)
 .والمتعلقة بشؤون التنظيم

 فــــرض عوائــــد التنظــــيم العامــــة علــــى أي منطقــــة تنظــــيم بعــــد (ز)

 .باراء لجان التنظيم المعنية االستئناس
وقــرارات  تعيــين امــين ســر لــه يكــون مســؤوًال عــن تســجيل وقــائع (ح)

 .المجلس وحفظها
يجتمع مجلس التنظيم االعلى بشكل . اجتماعات مجلس التنظيم االعلى )٤(

مرات اسبوعيًا باالضافة الى جلسات استثنائية  دوري وبمعدل مرتين الى ثالث
المعامالت التي تعرض عليه والتي تتم  ويقوم بدراسةاذا اقتضى االمر ذلك 

المهندسين المختصين ويتخذ  دراستها وعرضها على المجلس من قبل كادر من
 .عليه القرارات التي يراها مناسبة في كل معاملة تعرض
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 الثالثالفصل 
 هيكلة البلديات في األردن (الواقع والمستقبل)

 ردنمراحل تطوير المجالس المحلية في األ 

 المراحل التالية:تم تطوير المجالس المحلية في األردن ضمن  .٣٢

شهد األردن في العقـود الماضـية نمـوا . مرحلة ما قبل مشروع اإلصالح والتطوير أ.
سريعا في معـدالت النمـو االقتصـادي والنهضـة الحضـارية وبتركيـز واضـح وبـذلك ظهـرت 

مواجهـــة التوســـعات الكبيـــرة فـــي حـــدودها الحاجـــة لـــدور البلـــديات لتلبـــي متطلبـــات التنميـــة و 
والزيـــادة فـــي عـــدد ســـكانها وضـــرورة تـــوفير التجهيـــزات األساســـية وخـــدمات البنيـــة التحتيـــة 
للتوفيق بين حركة النمو السريع واحتياجات المواطنين مما شـكل عبئـا علـى هـذه البلـديات 

 والتي كانت أوضاعها قبل مشروع اإلصالح والتطوير كما يلي:
. شجعت القيادة السياسية عمليـة إنشـاء البلـديات فـي بدايـة بلدياتحجم ال )١(

تأسيس الدولة ليصبح هناك حراك اجتمـاعي بغـض النظـر عـن كثرتهـا، ولكـن تـم 
هـذا االنتشــار بشـكل عشــوائي ولــم تحكمـه أيــة عمليــة تنظيميـة، األمــر الــذي  أدى 

  ) مجلــــس بلــــدي٣٢٨إلــــى ( ٢٠٠٠إلــــى زيــــادة عــــدد هــــذه البلــــديات ليصــــل عــــام 
) مجمع سكني، ممـا أدى إلـى ضـعف حجـم هـذه البلـديات وضـعف المـوارد ٦٨و(

الماليـــة وتـــدني القـــدرات اإلداريـــة والفنيـــة واعتمادهـــا علـــى المســـاعدات والقـــروض 
 الحكومية وضعف قدرتها على القيام بمهامها وواجباتها.

البلـديات إلـى مسـتوى أمـا مسـتوى الخـدمات فقـد وصـلت  .تقديم الخدمات )٢(
قلـة اآلليـات والمعـدات وعـدم ، باالضافة الـى ي في تقديم الخدمات للمواطنينمتدن

اســـــتخدام األســـــاليب التقليديـــــة فـــــي تقـــــديم ، و جاهزيـــــة معظمهـــــا لتقـــــديم الخـــــدمات
 الخدمات وانجاز أعمال البلديات.

 قيمت هذه القدرات ما قبل مشروع التطوير كما يلي:. القدرات اإلدارية )٣(
 امج وهياكل تنظيمية للبلديات.عدم وجود خطط وبر  )أ(
) ألـــف موظـــف معظمهـــم غيـــر ١٥٠٠٠الترهـــل اإلداري( حـــوالي  )ب(

 مؤهلين.
العشوائية والمزاجية في تعـين مـوظفي البلديـة ممـا زاد مـن عـبء  )جـ(

 موازنة البلدية.
 ضعف اإلدارة والنظر إلى العمل البلدي كزعامات. )د(
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 ضعف التدريب والتأهيل. )هـ(
) ٦٤المديونيـة العاليـة حيـث بلغـت (عانت البلديات من  .الماليةالقدرات  )٤(

ضــــعف الجبايــــة والتحصــــيل بســــبب عجــــز ، باالضــــافة الــــى ٢٠٠٠مليــــون عــــام 
البلديات حيث كانت تتم عمليـة التحصـيل مـن خـالل المختـار أو الشـرطة مـع أن 
القــانون أعطــى رئــيس المجلــس الصــالحية باتخــاذ اإلجــراءات، الالزمــة لتحصــيل 

رادات إال انه كان يتم اللجوء إلى الحكام اإلداريـون لتحصـيلها ممـا يـؤدي إلـى اإلي
 تغول السلطة المركزية على أعمال البلديات. 

بــالرغم مــن وجــود قــوانين تــنظم العمــل البلــدي . تشــكيل المجــالس البلديــة )٥(
وتنص على كيفية تشكيل المجالس البلدية إال أن الباحثة ترى أن وجود األرضية 

شـــائرية جعـــل مـــن النـــادر أن يـــؤتى بأعضـــاء كفـــوئين ســـواء لرئاســـة البلديـــة أو الع
لعضـــويتها.ولتجنب الخالفـــات العشـــائرية كـــان يـــتم اللجـــوء إلـــى الـــدور بـــين فـــروع 
ـــدي غيـــر  ـــس البل ـــى فـــرز أعضـــاء فـــي المجل ـــذي أدى كـــذلك إل العشـــيرة، األمـــر ال

 مؤهلين لقيادة العمل البلدي .
ومات في هذه الفترة المساهمة في تخليص . حاولت الحكجهود الحكومة )٦(

ــــــوزارات  ــــــدما  قــــــررت أن تتحمــــــل ال المجــــــالس البلديــــــة مــــــن بعــــــض أعباءهــــــا عن
والمؤسســات الحكوميــة أعبــاء االســتمالك لألراضــي وٕاقامــة المشــاريع الخاصــة بهــا 
كأســـــتمالك األراضـــــي الخاصـــــة بالمـــــدارس والشـــــوارع، والطـــــرق النافـــــذة والمراكـــــز 

ديــة وغيرهــا وكــذلك قامــت الحكومــة بإعفــاء البلــديات مــن الصــحية والمكاتــب البري
بعض فوائد قروضـها كـل هـذا سـاهم مسـاهمة بسـيطة فـي تخفـيض العجـز المـالي 

 لدى البلديات ولكن لم يحل المشكلة بشكل جذري.
. بذلت جهود وشكلت لجان نيابية ووزاريـة ووفنيـة لحـل هـذه جهود نيابية )٧(

، عنـــدما أخـــذت وزارة ٢٠٠١بتحقـــق إال عـــام  المشـــكلة، إال أن الحـــل الحقيقـــي لـــم
البلــديات زمــام المبــادرة، وقامــت بإعــداد وتنفيــذ خطــة اســتراتيجية شــاملة إلصــالح 
ــــديات وٕاعــــادة هيكلتهــــا وتطويرهــــا ضــــمن محــــاور رئيســــية: المحــــور االداري،  البل
المحور المالي، والمحور التشريعي، حيث تم تنفيـذ خطـة االصـالح والتـي جـاءت 

، وال ٢٠٠١اريع عمــل فوريــة ابتــداًء مــن النصــف الثــاني مــن عــام علــى شــكل مشــ
يـــزال العمـــل مســـتمرا الســـتكمال بـــاقي االجـــراءات والتـــي تهـــدف فـــي مجملهـــا الـــى 
االرتقاء بمجمل العمل البلدي وبناء القدرات الذاتية للبلديات األردنية من النـواحي 

 االدارية والمالية والتشريعية.
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ــة اإلصــالح والتطــوي .ب  وزارة الشــؤون البلديــة أخــذت الحكومــة بزمــام مبــادرة. رمرحل
االرتقــاء بالعمــل البلــدي وبنــاء القــدرات الذاتيــة للبلــديات مــن وبــدأت ب ٢٠٠١بقرارهــا عــام 

 النواحي اإلدارية والمالية والتشريعية من خالل ما يلي:
ــــادرة علــــى إدارة العمــــل البلــــدي بكفــــاءة  )١( ــــرة وكفــــوءة وق إيجــــاد بلــــديات كبي

 ة.وعدال
تحســـين مســـتوى الخـــدمات المقدمـــة للمـــواطنين والوصـــول إلـــى مســـتويات  )٢(

متقاربة في نوعية الخدمات بين المناطق الحضرية والريفية مما يشـجع االسـتقرار 
 في الريف والحد من الهجرة إلى المدن الكبرى.

تمكـــين البلـــديات مـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا الماليـــة وٕانقـــاذ األوضـــاع الماليـــة  )٣(
 يئة وحل مشكلة المديونية العالية.الس

وقـــف التعيينـــات العشـــوائية واالســـتفادة مـــن الكـــوادر البشـــرية المتـــوفرة فـــي  )٤(
 البلديات وتأهيلها .

 بناء هياكل تنظيمية فعالة ومعتمدة لكافة بلديات المملكة. )٥(

تفويض الصالحيات وتحديث أساليب العمـل وتبسـيط إجراءاتـه باسـتخدام  )٦(
 الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.التقنيات 

 .اإلصالح والتطوير محاور مشروع .٣٣

 . تتضمن ما يلي:المحور اإلداري أ.
دمج البلديات الصغيرة والمتقاربة والمتجانسة ببلديات كبرى ضـمن أسـس  )١(

ومعــايير تــم اعتمادهــا لهــذه الغايــة للوصــول إلــى بلــديات كبيــرة وكفــؤة وقــادرة علــى 
واجبــات المناطــة بهــا وتقــديم أفضــل الخــدمات للســكان، وأصــبح القيــام بالمهــام وال
 ) تجمعا سكانيا.٦٨) بلدية و(٣٢٨) بلدية فقط بدال من (٩٣عدد البلديات (

البنــــاء التنظيمــــي ألجهــــزة البلديــــة مــــن خــــالل تطــــوير العنصــــر البشــــري  )٢(
بوصــفه الهـــدف والوســـيلة للوصـــول إلـــى أجهــزة إداريـــة فاعلـــة وقـــادرة علـــى إنجـــاح 

 ل البلدي وتم كذلك إعداد هياكل تنظيمية لكل فئة من فئات البلديات. العم
إنشاء خمسة مراكز تدريبية رئيسية في األقاليم الثالثة (الجنوب والشمال  )٣(

 والوسط) ورفد هذه المراكز بالتخصصات والكوادر الفنية واألكاديمية الالزمة.
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 GIS)مـات الجغرافيـة (تحديث آليات العمل واالعتماد على نظام المعلو  )٤(

Geografic Information System   إلعداد الخرائط والمخططات التنظيميـة
 وٕانشاء قاعدة معلومات شاملة للوزارة وجميع بلديات المملكة.

نظـرا ألهميــة الـدعم المــالي فقــد اشـتمل مشــروع اإلصــالح . الــدعم المــالي )٥(
مشــكلة المديونيــة بالتعــاون  علــى زيــادة الــدعم الحكــومي المقــدم للبلــديات ومعالجــة

 مع بنك تنمية المدن والقرى من خالل: 

تخفــيض أســعار الفائــدة علــى قــروض البلــديات وتأجيــل األقســاط  (أ)
 المستحقة على القروض وتمويل األرصدة المكشوفة لبعض البلديات.

دعـــم البلـــديات مــــن مشـــاريع برنـــامج حزمــــة األمـــان االجتمــــاعي  (ب)
 ة االقتصادي االجتماعي.وبرنامج تعزيز اإلنتاجي

تقـديم مسـاعدات عاجلــة للبلـديات التـي تعــاني مـن أوضـاع ماليــة  (جـ)
 صعبة 

تزويـد البلـديات بـأجهزة حديثــة وحواسـيب وأجهـزة مسـاحة متطــورة  (د)
 بدال من األساليب القديمة.

تشـــــمل جميـــــع  ٢٠٠٦ -٢٠٠٤إعـــــداد خطـــــة تنمويـــــة لألعـــــوام  (هـ)
ــــديات ذات رؤيــــة ورســــالة تهــــدف  ــــى تحســــين كفــــاءة األداء المــــالي البل إل

للبلـــديات وتمكينهـــا مـــن االســـتثمار فـــي المشـــاريع المولـــدة لفـــرص العمـــل 
 والمدرة للدخل. 

 تعزيز دور المجالس البلدية في تنمية المجتمعات المحلية. (و)

ـــديات ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص فـــي  (ز) تعزيـــز التعـــاون بـــين البل
الخــــدمات المقدمــــة للمــــواطنين، تنفيــــذ المشــــاريع التنمويــــة ورفــــع مســــتوى 

 والمحافظة على البيئة وتجميل المدن.

) ماليين ٥) بلدية لبنك تنمية المدن والقرى بواقع (٣٩(ح) تسديد ديون (
دينار وهو سلسلة من اإلجراءات التي تقـوم بهـا الـوزارة بهـدف إيجـاد حـل 

ل جــذري لمشــكلة ديــون البلــديات المتزايــدة والتــي تشــكل عائقــا أمــام العمــ
 البلدي. 

. منـــذ أن بـــدأت الـــوزارة فـــي تنفيـــذ هـــذا المشـــروع باشـــرت فـــي المحـــور التشـــريعي ب.
تحـــديث وتطـــوير وتعـــديل القـــوانين واألنظمـــة ذات العالقـــة المباشـــرة بعمـــل البلـــديات وذلـــك 
بهدف مواكبة التطوير اإلداري والتنظيمي الجديد للبلديات التي تم إحداثها وتفعيل المراقبة 

عمــال البلــديات  للتأكــد مــن مــدى مطابقــة أعمــال البلــديات للقــوانين واألنظمــة والتوجيــه أل
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وٕاعطاء مرونة للتعامل مع التشريعات لمواكبة ما يستجد من تطورات، وقد تم فعليا إجـراء 
 تعديالت تشريعية والتي من أهمها:

، الـذي أدى إلـى ٢٠٠١) لسـنة ٧٣القانون المعدل لقـانون البلـديات رقـم ( )١(
صــــالحيات البلديـــة ومكنهــــا مـــن ممارســــة صـــالحياتها وأصــــبح باإلمكــــان توســـيع 

تشــكيل لجــان التنظــيم اللوائيــة مــن نفــس أعضــاء المجلــس البلــدي وبرئاســة رئــيس 
المجلــــــس البلــــــدي،وذلك لتســــــهيل اإلجــــــراءات والســــــرعة فــــــي البــــــت فــــــي قضــــــايا 
 المــواطنين، بعــد أن كــان تشــكيلها برئاســة الحــاكم اإلداري وعضــوية منــدوبين مــن

 دوائر حكومية في المنطقة دون أدنى مشاركة للبلديات.
والخـــاص بانتخـــاب  ٢٠٠٢) لســـنة٧قـــانون معـــدل لقـــانون البلـــديات رقـــم ( )٢(

أعضـــاء المجـــالس البلديـــة وتعيـــين عـــدد ال يزيـــد عـــن النصـــف بقـــرار مـــن مجلـــس 
 الوزراء وتنسيب من الوزير وكذلك تعيين رئيس البلدية.

والمتضـمن عـدم  ٢٠٠٣) لسـنة ٥١لبلديات رقـم( القانون المعدل لقانون ا )٣(
ترشــــيح المــــوظفين أو المســــتخدمين فــــي الــــوزارات أو الــــدوائر الحكوميــــة لعضــــوية 

 البلديات ما لم يقدم استقالته من وظيفته.

 فقد تميز بما يلي: ٢٠٠٧) لسنة ١٤قانون البلديات رقم ( )٤(
ي صناعة القرار (أ)  زيادة التفاعل السياسي وتوسيع المشاركة الشعبية ف

وتعزيــــز الــــدور التنمــــوي للبلــــديات وتطــــوير آليــــات الشــــراكة مــــع القطــــاع 
 الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

مــــن مقاعــــد المجلــــس البلــــدي للمــــرأة  )%٢٠( خصــــص القــــانون (ب)
وذلـــك إلتاحـــة الفرصـــة أمامهـــا لتصـــبح فاعلـــة وناشـــطة فـــي صـــنع القـــرار 

ة المجــالس البلديــة الشــعبي حيــث ظلــت غائبــة عــن الوصــول إلــى عضــوي
 ٢٠٠٧ ونالحظ رغم  مشاركتها الفعالة في انتخابات تموز ١٩٩٥لغاية 

فإنها ما زالت متـرددة فـي الـدخول فـي هـذه النشـاطات بـالرغم مـن تمتعهـا 
ويعــود  ،بقــوة انتخابيــة مــؤثرة وهــي قريبــة للقــوة االنتخابيــة المتاحــة للــذكور

ـــك لعـــدة أســـباب منهـــا: المجتمـــع  المجتمـــع وعاداتـــه  لـــذكوري وطبيعـــةاذل
فــــــالمرأة تواجــــــه العديــــــد مــــــن المشــــــاكل مــــــن خــــــالل الظــــــروف  ،وتقاليــــــده

االجتماعية لتمويل حملتها االنتخابية، وافتقارها لـدعم المجتمـع والعشـيرة، 
والنظـــرة الســـلبية للـــدور السياســـي للمـــرأة الـــذي يعيـــق وصـــولها للمجـــالس 

 المحلية من خالل التنافس الحر.
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بهــدف توســيع قاعــدة  )١٨( إلــى )١٩( خفــض ســن الناخــب مــن (ج)
ألـف شـاب  )١٥٠( المشاركة الشعبية، مما أتاح المجال أمام ال يقل عـن

 وشابه لالقتراع.
تقسيم البلديات إلى دوائر انتخابية يضـمن التمثيـل لكافـة منـاطق  (د)

البلدية بحيث يمكن لكل منطقة تابعة للبلديـة أن تفـرز عضـو عنهـا وهـذا 
 يس واألعضاء في منطقة واحدة.يجنب من تركيز الرئ

ضـــــعف شـــــروط الترشـــــيح  لرئاســـــة وعضـــــوية المجلـــــس البلـــــدي  (هـ)
المتعلقــــة بحســــن القــــراءة والكتابــــة حيــــث جــــاءت بعــــد مناقشــــات واعتبــــر 
المجلــــس النيــــابي كدرجــــة أعلــــى مــــن المجلــــس البلــــدي حيــــث أن شــــروط 

 ١٩٢٥مـع أن شـروط قـانون الترشيح فيه ال تشترط التحصـيل العلمـي، و 
ت تعني اإللمام بـالقراءة والكتابـة والحسـاب واألمـور الفنيـة والعمرانيـة، كان

كمــا تــنص علــى اإللمــام الكــافي بــاإلدارة فــي ، أي مــا يشــبه علــم الهندســة
، وقت لم يكن لدى األردن كليات اإلدارة، وال حملـة الماجسـتير والـدكتوراه

وأيضــــــا اإلصــــــالح العمرانــــــي، أي مــــــا يشــــــبه تخطــــــيط المــــــدن وبناءهــــــا 
 .نظيمهاوت

) للـــوزير بموافقـــة مجلـــس الـــوزراء ٢٦( أجـــاز القـــانون فـــي المـــادة (و)
وهــــذه غيــــر ملزمــــة ولكــــن احتماليــــة تــــدخل  تعيــــين عضــــوين  إضــــافيين،

الســــلطة التنفيذيــــة فــــي عمــــل المجلــــس والتــــأثير عليــــه مــــن خــــالل هــــذين 
العضــوين باإلضــافة إلــى تــرك مســاحة للواســطة والمحســوبية التــي تتنــافى 

 االنتخاب. مع ديمقراطية
أظهـــرت حركـــة اإلصـــالح والتطـــوير للبلـــديات الـــدور الهـــام الـــذي  (ز)

أدته وزارة الشؤون لبلدية لمواجهة األعباء العديدة والمتنوعـة التـي الزمـت 
ـــوزارة قـــدراتها المتواضـــعة ونجحـــت الجهـــود  ـــد تجـــاوزت ال هـــذه العمليـــة فق

 وانعكس ذلك على مستوى المخرجات المقدمة للمواطنين.
هم مشـروع التطـوير فـي الحـد مـن التفتـت اإلداري التـي كانـت سا (ح)

تعـــاني منـــه اإلدارة المحليـــة والوصـــول إلـــى الحجـــم اإلداري واالقتصـــادي 
األمثل للبلـديات ووضـع البلـديات علـى عتبـة التطـور فـي مجـال اسـتخدام 

 التكنولوجيا وأنظمة المعلومات الجغرافية وتعزيز صالحيات البلديات.
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ياســة التمكــين المــالي واإلداري والفنــي الــذي انتهجتــه إن إتبــاع س (ط)
خطــة التطــوير ســاهم فــي بنــاء القــدرات الذاتيــة والمــوارد البشــرية للبلــديات 

 الجديدة.
بالرغم من تنفيـذ هـذا المشـروع فـان العمـل البلـدي ال يـزال يعـاني  (ي)

من بعض التحديات األساسية مثـل: تـدني مسـتوى التعـاون بـين البلـديات 
رة ومحدوديــة المــوارد الماليــة للبلــديات وارتفــاع مــديونيتها وضــعف المجــاو 

 قدرتها على االستثمار في مشاريع إنمائية جديدة.

أفرزت خطة التطوير إجراء تعديالت . تشكيل المجلس البلدي ضمن مشروع التطوير .٣٤
على قانون البلديات يتضمن تعيين رئيس المجلس البلدي وما ال يزيد عن نصف أعضاء 
المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير الشؤون البلدية، وقد أظهرت 
الدراسة التي أجريت لتقييم مشروع تطوير وٕاعادة هيكلة البلديات، أن تعيين الرئيس من موظفي 

ون بين الوزارة قد مكن الوزارة من متابعة ومراقبة أداء البلدية بشكل أفضل وزيادة التفاهم والتعا
البلدية وأجهزة الرقابة والتفتيش  مما سهل كشف عدد من المخالفات والتجاوزات المالية واإلدارية 
كما أدى ذلك إلى االنتقال بالعمل البلدي من النمط اإلداري التقليدي الذي كان سائدا في السابق 

أدى تعين مهندسين  إلى نمط اإلدارة الكفوءة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد 
كرؤساء للبلديات من رفع سوية العمل وجعله أكثر انضباطية، وقد أشار إلى هذا رؤساء بلديات 
سابقين تمت مقابلتهم وأكدوا على أهمية قيادة العمل البلدي بدال من تسيير مهام العمل اليومي 

 الروتينية وٕارضاء الجماعات الضاغطة وأصحاب المصالح.

 الس المحلية قبل وبعد مراحل التطويرتطور أعداد المج

تنامت أعداد المجالس المحلية بشكل خالل فترة ما قبل التطوير وتم إحداث تطور في  .٣٥
 أعدادها بعد إعادة الهيكلة، إذ يمكن إيرادها بما يلي:

تنامـــت أعـــداد المجـــالس البلديـــة فـــي األردن بشـــكل كبيـــر، إذ . المجـــالس البلديـــة أ.
) عـــــام ٢٤والــــى ( ١٩٥٠) بلديــــة عــــام ١٥الــــى ( ١٩٢٠ات عــــام ) بلــــدي١٠زادت مــــن (

، ثم بدأ التزايد الكبيـر ١٩٧٩) بلدية عام ٨٦والى ( ١٩٦٩) بلدية عام ٣٦والى ( ١٩٥٩
، ١٩٨٢) بلديـة عـام ١٣٠في أعدادها نتيجة التوسع فـي اسـتحداث البلـديات ليرتفـع الـى (

) بلدية ٢٨٧، لتقفز الى (١٩٩٣) بلدية عام ١٧٤، والى (١٩٨٥) بلدية عام ١٥٢والى (
، نتيجـــة لضـــم عـــدد كبيـــر مـــن المجـــالس القرويـــة المتجـــاورة لتشـــكيل بلـــديات ١٩٩٦عـــام 
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ـــدة، حتـــى وصـــلت عـــام  ـــى ( ٢٠٠٠جدي نتيجـــة  ٢٠٠١) بلديـــة، أمـــا فـــي عـــام    ٣٢٨ال
 ٢٠٠٧) بلديــة، وفــي عــام ٩٩ألعمــال الــدمج فــي البلــديات تــم تقلــيص البلــديات لتصــبح (

) بلــديات الــى أمانــة عمــان الكبــرى. موضــح فــي ٦ة نتيجــة دمــج () بلديــ٩٣وصــلت الــى (
 )٤الجدول (

 
 )٤( جدول

  )٢٠٠٧-١٩٢٠( الزمنية الفترة خالل الهاشمية األردنية المملكة في المشتركة الخدمات ومجالس والقروية البلدية المجالس أعداد
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زايـــدت المجـــالس القرويـــة منـــذ تأســـيس المملكـــة حتـــى عـــام ت. القرويـــة المجـــالس ب.

) مجلــس قــروي، ٣٥٤، حيــث بلغــت ذروتهــا فــي ذلــك العــام ووصــل عــددها الــى (١٩٩٦
بدأت أعدادها بالتناقص نتيجة االجراءات التي قامت بها وزارة البلديات  ١٩٩٦ومنذ عام 
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لضم المجـالس القرويـة مـع بعضـها الـبعض وتشـكيل بلـديات جديـدة، كـذلك ضـم المجـالس 
) مجلــس ١٦٦الــى ( ١٩٩٧القرويــة الــى البلــديات القريبــة منهــا، حيــث وصــل عــددها عــام 

) عمـا كانـت عليـه فـي العـام السـابق %٥٣.١١تناقصت بنسـبة ( ١٩٩٨قروي، وفي عام 
وصل عدد المجالس القروية  ١٩٩٩) مجلس قروي، وفي عام ١٤٤الى أن وصلت الى (

بمــا فيهــا  ٢٠٠١) مجلــس فقــط، الــى أن تــم إلغــاء كافــة المجــالس القرويــة عــام ٥٠الــى (
 المجالس القروية والتجمعات السكانية التي كانت تتبع لمجالس الخدمات المشتركة.

م تأســـيس مجـــالس الخـــدمات المشـــتركة اســـتنادًا تـــ. جـــالس الخـــدمات المشـــتركةم جـ.
الصادر بموجب قانون البلـديات  ١٩٨٣) لسنة ١٧المشتركة رقم ( لنظام مجلس الخدمات

لصــدور هــذا النظــام ومــا نــتج عنــه مــن إنشــاء مجــالس  وقــد كــان ١٩٥٥لســنة  )٢٩( رقــم
لمفهوم اإلدارة المحلية وتقديم الخدمات نقلة نوعية  خدمات مشتركة األثر الكبير في إيجاد

والتجمعـــات الســـكانية المتجـــاورة وتقـــديم خـــدمات للمنـــاطق  المشـــتركة لعـــدد مـــن البلـــديات
مثـــل إنشـــاء  واالشـــراف علـــى المســـالخ ومكبـــات النفايـــات ، الواقعـــة خـــارج حـــدود البلـــديات

كافـة أنحـاء  الصلبة والسائلة والمقابر، تـم التوسـع فـي إنشـاء مجـالس خـدمات مشـتركة فـي
ــــــى ( ــــــى أن وصــــــلت ال ــــــس خــــــدمات مشــــــتركة عــــــام ٤٤المملكــــــة ال بنســــــبة  ٢٠٠٠) مجل

 )٤. موضح في الجدول (١٩٩٩%) عما كان عليه عام ١٠.٠(

لـــوحظ بـــأن التوســـع الســـريع فـــي إنشـــاء مجـــالس الخـــدمات المشـــتركة وافقـــه تعينـــات إداريـــة  .٣٦
يـة لتلـك المجـالس، فعلـى سـبيل المثـال عشوائية لموظفين بأعداد كبيرة جـدا زادت عـن الحاجـة الفعل
) موظــــف، مــــنهم ١٦٧١الــــى (  ١٩٩٩وصــــل عــــدد مــــوظفين مجــــالس الخــــدمات المشــــتركة عــــام 

) ٢١٠%) مـن مجمـوع موظيفيهـا، و(٨.٦٢) موظف فقط يحمـل الشـهادة الجامعيـة بنسـبة (١٤٤(
) مـن %٧٨.٨٢%) من مجموع موظيفيها، والباقي دون ذلك بنسبة (١٢.٥٧شهادة دبلوم بنسبة (

مجمــــــوع موظيفيهــــــا، ممــــــا شــــــكل رواتــــــبهم عبئــــــا ماليــــــا ثقــــــيال علــــــى موازنــــــة مجــــــالس الخــــــدمات 
 )٥المشتركة.موضح في الجدول (

بنــاء علــى ذلــك قامــت الــوزارة بخطــة االصــالح والتطــوير بإعــادة هيكلــة مجــالس الخــدمات  .٣٧
انــت %) عمــا ك٥٠.٠بنســبة متناقصــة ( ٢٠٠١) مجلــس فقــط عــام ٢٢وتــم تقلــيص عــددها الــى (

شــرف علــى مكبــات النفايــات ومجلــس واحــد فقــط يشــرف يمجلــس ) ١٦( منهــا، ٢٠٠٠عليــه عــام 
الــدولي  يجــري حاليــًا بالتعــاون مــع وزارة التخطــيط وبتمويــل مــن البنــكة، كمــا علــى محطــة تحويلــ

المشــتركة فـــي  والوكالــة الفرنســية للتنميـــة إعــداد دراســة تطويريـــة شــاملة لكافــة مجـــالس الخــدمات
 .األردن
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 )٥ل (جدو
  ١٩٩٩موظفي مجالس الخدمات المشتركة لسنة 

 المجموع العقبة معان الطفيلة الكرك المفرق جرش عجلون اربد مادبا الزرقاء البلقاء العاصمة عدد العاملين

 ١٤٤ ١ ٢ ٣ ١٩ ٨ ٢ ٤ ٣٨ ٣ ١٢ ٢٣ ٢٩ بكالوريوس
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 .تأمالت في أعداد البلديات .٣٨

موزعــة علــى كافــة محافظــات  ) بلديــة٣٢٨بلــغ عــدد البلــديات ( ٢٠٠٠فــي عــام  أ.
) نسـمة لكـل بلديـة، وٕاذا ١٠٢٧٧٧المملكة، وبلغ معدل عـدد سـكان البلـديات بشـكل عـام (

مــا تــم استقصــاء أمانــة عمــان الكبــرى وبلديــة الزرقــاء وبلديــة اربــد وبلديــة الرصــيفة كــأكبر 
) نســمة لكــل ٨٣٤٤تجمعــات ســكانية فــي األردن نجــد بــأن معــدل عــدد ســكان البلــديات (

 ، مما يعزز فكرة إعادة النظر في أعداد البلديات ويرسخ مفهوم البلديات الكبرى.بلدية
عنـــد دراســـة توزيـــع المجـــالس البلديـــة حســـب الفئـــات الســـكانية، فـــيالحظ مـــا يلـــي:  ب.

 )٦موضح في الجدول (
) ٢٥٠٠بلغ عـدد البلـديات التـي يقـل عـدد سـكانها عـن ( ١٩٩٦في عام  )١(

%) ٥٠.٨٣) بلديـة بنسـبة (١٥٣البلديـة) بلـغ ( نسمة (وهـو الحـد األدنـى لتأسـيس
) نسـمة ٢٥٠٠من مجمل البلديات، أمـا البلـديات التـي يتـرواح عـدد سـكانها بـين (

%) مــن ٢٠.٩٣) بلديــة بنســبة (٦٣) نســمة فقــد بلــغ عــدد بلــدياتها (٥٠٠٠الــى (
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) نســمة الــى ٥٠٠٠مجمــوع البلــديات، والبلــديات التــي يتــرواح عــدد ســكانها بــين (
%) مــــن ٢٢.٢٦) بلديــــة بنســــبة (٦٧مة فقــــد بلــــغ عــــدد بلــــدياتها () نســــ١٥٠٠٠(

) نسـمة فقـد ١٥٠٠٠مجموع البلديات، أمـا البلـديات التـي يزيـد عـدد سـكانها عـن (
 %) من مجموع البلديات. ٥.٩٨) بلدية بنسبة (١٨بلغ عدد بلدياتها (

وخالل أعمال إلغاء المجالس القروية وضمها للبلديات  ٢٠٠٠حتى عام  )٢(
) نســمة ٢٥٠٠بــة، فقــد تناقصــت عــدد البلــديات التــي يقــل عــدد ســكانها عــن (القري

%) مـن مجمــل البلــديات، أمــا البلــديات ٣١.٤٠) بلديــة بنســبة (١٠٣لتصـل الــى (
) نســمة فقــد تزايــدت ٥٠٠٠) نســمة الــى (٢٥٠٠التــي يتــرواح عــدد ســكانها بــين (

ي يتـرواح %)، والبلديات الت٣٢.٠١) بلدية بنسبة (١٠٥بشكل كبير لتصل الى (
) نسـمة، فقـد تزايـدت بشـكل كبيـر ١٥٠٠٠) نسمة الى (٥٠٠٠عدد سكانها بين (

%)، أما البلـديات التـي يزيـد عـدد سـكانها ٢٧.١٣) بلدية بنسبة (٨٩لتصل الى (
) بلديـــة بنســــبة ٣١) نســـمة فقـــد تزايـــد عـــدد بلـــدياتها ليصـــل الـــى (١٥٠٠٠عـــن (

 %) من مجموع البلديات. ٩.٤٥(
م انجــاز خطــة دمــج البلــديات ضــمن مشــروع إصــالح تــ ٢٠٠١فــي عــام   )٣(

وٕاعـــادة هيكليـــة البلـــديات، فتغيـــرت الصـــورة تمامـــا حيـــث تـــم إعـــادة الهيكـــل العـــام 
لتوزيــع المجــالس البلديــة حســب الفئــات الســكانية وتوازنــه وانتظامــه، وبــذلك أصــبح 

) بلـديات فقـط بنسـبة ٦) نسـمة (٢٥٠٠عدد البلديات التي يقل عدد سكانها عن (
%) مـــن مجمـــل البلـــديات، أمـــا البلـــديات التـــي يتـــرواح عـــدد ســـكانها بـــين ٦.٠٦(
) نسـمة فقـد تناقصـت بشـكل كبيـر أيضـا لتصـل الـى ٥٠٠٠) نسمة الى (٢٥٠٠(
) ٥٠٠٠%)، والبلديات التي يترواح عدد سكانها بين (٧.٠٧) بلديات بنسبة (٧(

) بلديــــة بنســــبة ٣٢) نســــمة، أيضــــا تناقصــــت لتصــــل الــــى (١٥٠٠٠نســــمة الــــى (
) نســـمة فقـــد ١٥٠٠٠%)، أمـــا البلـــديات التـــي يزيـــد عـــدد ســـكانها عـــن (٣٢.٣٢(

%) ٥٤.٥٥) بلديــة بنســبة (٥٤تزايــدات عــدد بلــدياتها بشــكل ملفــت ليصــل الــى (
 من مجموع البلديات. 

0) ٦جدول (

*
2FPT 

 توزيع البلديات حسب الفئات السكانية قبل وبعد دمج البلديات

 بعد الدمج ٢٠٠١ام ع (قبل الدمج) ٢٠٠٠عام  الفئة السكانية

 ٢٠٠١عام  ٢٠٠٠عام  ١٩٩٦عام   

                                                 
 .٢٠٠٢البلدية والقروية والبيئة، . وزارة الشؤون المصدر  *
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عدد 
 البلديات

(%) 
عدد 
 البلديات

(%) 
عدد 
 البلديات

(%) 

بلديات عدد سكانها أقل من 
 نسمة ٢٥٠٠

٦.٠٦ ٦ %٣١.٤٠ ١٠٣ %٥٠.٨٣ ١٥٣% 

بلديات عدد سكانها من 
 ) نسمة٥٠٠٠-٢٥٠٠(

٧.٠٧ ٧ %٣٢.٠١ ١٠٥ %٢٠.٩٣ ٦٣% 

 بلدات عدد سكانها من 
 ) نسمة١٥٠٠٠-٥٠٠٠(

٢٢.٢٦ ٦٧%  ٢٧.١٣ ٨٩%  ٣٢.٣٢ ٣٢%  

بلديات عدد سكانها أكثر من 
 ) نسمة١٥٠٠٠(

٥.٩٨ ١٨%  ٩.٤٥ ٣١%  ٥٤.٥٥ ٥٤%  

%١٠٠ ٣٠١ المجموع  ١٠٠ ٣٢٨%  ١٠٠ ٩٩%  

 عند دراسة التحول في أعداد البلديات بطريقة تحليلية، نالحظ ما يلي: جـ.
الهيكلة والتطوير األكثر مناسبة، خاصة  يعتبر توزيع البلديات بعد إعادة )١(

ـــــد عـــــدد ســـــكانها عـــــن  ـــــديات ذات الكثافـــــة الســـــكانية والتـــــي يزي ـــــق بالبل فيمـــــا يتعل
) نسمة، لتكون بلديات كفؤة وكبيرة قادرة على تقديم الخدمات المطلوبـة ١٥٠٠٠(

منهــا بكفــاءة عاليــة، وذلــك يؤكــد نجــاح خطــة دمــج البلــديات لكونهــا ســاعدت علــى 
الهيكــل العــام لتوزيــع المجـالس البلديــة حســب الفئــات الســكانية والــذي  إعـادة تــوازن

كــان مقلوبــا فــي الوضــع الســابق قبــل إعــادة الهيكلــة والتطــوير، حيــث ال يعقــل أن 
) نسـمة ١٥٠٠٠عدد البلديات التي يقل عدد سكانها عن ( ٢٠٠٠يكون في عام 

األردن  %) مــــن مجمــــوع البلــــديات، بينمــــا يــــزدحم٩٠.٥٤) بلديــــة بنســــمة (٢٩٧(
%) عــام ٥٠.٨٣) نســمة بنســبة (٢٥٠٠بالبلــديات التــي يقــل عــدد ســكانها عــن (

، والتــــي ال تصــــل إلــــى الحــــد األدنــــى ٢٠٠٠%) عــــام ٣١.٤٠، وبنســــبة (١٩٩٦
) لســنة ٢٩المســموح فيــه إلنشــاء بلديــة جديــدة حســب أحكــام قــانون البلــديات رقــم (

إســتحداثها  ) مجلــس بلــدي تــم٣٣، إذ تظهــر اإلحصــائيات أن أكثــر مــن (١٩٥٥
 مخالفة ألحكام قانون البلديات. ١٩٨٥وعام  ١٩٧٥بين عام 

لسـنة  )٢٩( رقـماستلزم ذلك األمر الى إجراء تعديل على قانون البلديات  )٢(
ـــانون  ١٩٥٥ ـــة قبـــل تـــاريخ نفـــاذ هـــذا الق بإضـــافة عبـــارة: "تعتبـــر البلـــديات المحدث

قـة المعتـرف بهـا فـي مستوفية لشروط إحداثها"، مع أن ذلك أيضـا ال يعكـس الحقي
العــالم أجمــع مــن أنــه ال بــد أن يكــون هنــاك عــدد مــن الســكان فــي الوحــدة المحليــة 
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)، وذلـــك اســـتنادا للمعـــايير التـــي وضـــعها ١٥٠٠٠-٥٠٠٠كحـــد أدنـــى مـــا بـــين (
علمـــاء االجتمـــاع والـــديمرغرافيا للنطـــاق األمثـــل وعلـــى أســـاس المســـتوى المطلـــوب 

األعـــداد والتجهيـــز ومـــن حيـــث مـــا  الوصـــول اليـــه فـــي الوحـــدة المحليـــة مـــن حيـــث
 يتطلبه التنظيم العلمي السليم لبعض المرافق التي تقام على هذه الوحدة.

أدى ذلـــك الـــى ازديـــاد وكثـــرة المجـــالس البلديـــة التـــي تمتـــاز بصـــغر عـــدد  )٣(
ســكانها، والتـــي تعتبـــر كثـــرة ضـــارة بالنســبة للبلـــديات جميعهـــا فـــي المملكـــة، إذ أن 

يزيد مـن مخصصـاتهم الماليـة، كمـا يعتبـر مخالفـا للقـانون، زيادة عدد البلديات ال 
 وضرر كبير بالبلديات األخرى في المملكة.

، يرافقـه ٢٠٠٠مما تقدم يتضح وجود خلـٍل واضـح فـي أعـداد البلـديات حتـى عـام  هـ.
نقـص حــاد فــي معـدل عــدد الســكان، وٕاذا مــا أخـذنا بعــين االعتبــار بأنـه مهمــا صــغر حجــم 

أدنى من النفقات يجب تأمينها إلنجاح عمل البلدية، كما يتضـح أن  البلدية فإن هناك حد
ازديـاد عـدد البلـديات سـاهم فـي زيــادة عجـز موازانـات البلـديات وبالتـالي تقصـيرها فــي أداء 
مهامهـا ولجوءهــا الــى االقتــراض مــن بنــك تنميـة المــدن والقــرى وغيــره، ممــا أدى الــى تــراكم 

ســاعدت جميــع الظــروف الســابقة باالضــافة الــى الــديون وعــدم مقــدرها علــى ســدادها، ممــا 
المشكالت االداريـة التـي تعـاني منهـا البلـديات الـى إيجـاد حالـة مـن الشـلل شـبه التـام لعـدد 
كبير من البلديات األردنية، مما استدعى األمر قيام وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة والبيئـة 

مباشــرة فــورا فــي انعــاش ســريع الــى أخــذ المبــادرة وال ٢٠٠١فــي النصــف الثــاني مــن عــام 
للبلديات على شكل مشروع إصالح وٕاعادة هيكلة وتطـوير البلـديات، والـذي كـان مـن أحـد 
أهم جوانبه الرئيسية إعادة النظر في عدد البلديات ودمجهـا مـع بعضـها الـبعض للوصـول 

 ) بلدية جديدة.  ٩٩) بلدية ليصبح عددها (٣٢٨الى بلديات كفؤة وكبيرة، ليتم دمج (

 

 خطة دمج البلديات

بـدأت الجهـود التحضـيرية لـدمج البلـديات األردنيـة والمجـالس القرويـة  .الجهود التحضيرية .٣٩
وتحمــــل المســــؤوليات والمهــــام فــــي بلــــديات كبيــــرة وكفــــوءة قــــادرة علــــى إدارة العمــــل البلــــدي بنجــــاح 

، فقد تم إجراء تعـديل رئيسـي وهـام علـى قـانون البلـديات ١٩٩٤المطلوبة منها بكافءة عالية عام 
ـــة والتجمعـــات الســـكانية  ١٩٥٥) لســـنة ٢٩رقـــم ( ـــديات والمجـــالس القروي ـــه دمـــج البل يســـمح بموجب

 النحو التالي:لتشكل بلديات كبرى، إذ يمكن تلخيص أهم بنود التعديل في القانون على 
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"لمجلــس الــوزراء بقــرار يصــدر عنــه بنــاء علــى تنســيب الــوزير وتوصــية المحــافظ  أ.
ــــديات أو  توســــيع أو تضــــيق أو تعــــديل حــــدود أي بلديــــة أو مجلــــس قــــروي أو ضــــم أي بل
مجـــالس قرويـــة أو تجمعـــات ســـكانية أو أجـــزاء منهـــا مجـــاورة لهـــا بعضـــها الـــى بعـــض وأن 

 قوانين النافذة".يشكل لذلك بالمعنى المقصود في ال
للــوزير تحديــد منطقــة البلديــة المحدثــة بنــاء علــى تنســيب مــدير دائــرة تنظــيم المــدن  ب.

 والقرى واألبنية المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

دمـج  بدأت المباشرة في المرحلة األولى مـن مراحـل ١٩٩٦في عام  .بديات أعمال الدمج .٤٠
البلــديات وكانــت تتركــز فــي معظمهــا علــى دمــج المجــالس القرويــة والتجمعــات الســكانية بالبلــديات 

بلغ  ١٩٩٦القريبة منها حيث أظهرت إحصاءات وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة أنه في عام 
) مجلـــس قـــروي ٣٥٨) بلديـــة و(٢٧٩) مجلـــس محلـــي مكونـــة مـــن (٦٧٠عـــدد المجـــالس المحليـــة (

) مجلـــس ٤٨٦) مجلــس خـــدمات مشــتركة، حيـــث تــم دمـــج تلــك المجـــالس المحليــة لتصـــبح (٣٣و(
) مجلـــس خـــدمات مشـــتركة، وقـــد ٣٩) مجلـــس قـــروي و(١٤٢) بلديـــة و(٣٠٥محلـــي مكـــون مـــن (

اســتمرت عمليــات ضــم المجــالس القرويــة الــى البلــديات المجــاورة والــة مجــالس الخــدمات المشــتركة 
تــى تـم إلغــاء تــام لكافـة المجــالس القرويــة ودمجهـا جميعــا فــي القريبـة مــن تلــك المجـالس القرويــة، ح

الـى  ٢٠٠١البلديات ومجالس الخدمات المشتركة حيث وصلت في نهاية النصف األول مـن عـام 
) مجلس خـدمات مشـتركة، ولكـن لـم تقتـرن عمليـات الـدمج بأيـة خطـة ٤٤) مجلس قروي و(٣٢٨(

 إلصالح وتطوير البلديات.

 )٧موضح في الجدول ( .ة دمج البلدياتالتنفيذ الفعلي لخط .٤١

تم التنفيذ الفعلـي لمشـروع دمـج البلـديات، إذ تـم لـيس كهـدف بحـد ذاتـه وٕانمـا جـاء  أ.
كحلقــة هامــة ضــمن سلســلة إجــراءات تهــدف جميعهــا الــى إصــالح العمــل البلــدي وٕاعــادة 
 هيكلــة البلــديات وعمــل كــل مــا مــن شــأنه تطــوير عملهــا وتحســين نوعيــة الخــدمات المقدمــة
للمـواطنين وتحسـين الوضـع المـالي واالداري وٕاصـالح التشـريعات الخاصـة بالعمـل البلــدي 
وتنمية وتطـوير القـدرات الذاتيـة للبلـديات الجديـدة، حيـث تـم إعـداد خطـة سـتراتيجية شـاملة 
الصـــالح البلــــديات وٕاعــــادة هيكلتهــــا وتطويرهــــا ضــــمن المحــــاور الرئيســــية التاليــــة: محــــور 

ء التنظيمـــي، محـــور االصـــالح والـــدعم المـــالي، ومحـــور إصـــالح لالصـــالح االداري والبنـــا
وتحـــديث التشـــريعات، ونـــتج عـــن هـــذه الخطـــة مجموعـــة مـــن االجـــراءات التـــي قامـــت وزارة 
الشؤون البلدية والقروية والبيئة بتنفيذها على أرض الواقع ومنها تقليص عدد البلديات من 

 ) بلدية كبرى وجديدة.٩٩) بلدية الى (٣٢٨(
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) بلدية قديمة الى ٣٢٧نسبة تقليص البلديات في الممكلة بشكل عام من (جاءت  ب.
%) مــن عــدد البلــديات قبــل الــدمج، أمــا أعلــى ٦٩.٧٢) بلديــة كبــرى وجديــدة بواقــع (٩٩(

نســبة لتقلــيص عــدد البلــديات فــي محافظــة العاصــمة حيــث تــم تقلــيص عــدد البلــديات مــن 
دد البلـــديات قبـــل الـــدمج، تالهـــا %) مـــن عـــ٨٠.٩٥) بلـــديات بواقـــع (٨) بلديـــة الـــى (٤٢(

) بلديـــة ١٨) بلديــة قديمــة الــى (٨٠محافظــة اربــد  حيــث تــم تقلــيص عــدد البلــديات مــن (
%) مــن عــدد البلــديات قبــل الــدمج، أمــا أقــل نســبة لتقلــيص ٧٧.٥٠كبــرى وجديــدة بواقــع (

) بلــديات ٤) بلــديات الــى (٦عــدد البلــديات فكانــت فــي محافظــة العقبــة حيــث تــم تقلــيص (
%)، أمــا بالنســبة الــى األقــاليم فــي المملكــة فقــد كــان أعلــى نســبة لتقلــيص ٣٣.٣٣ع (بواقــ

) ٢٨) بلدية الى (١٠٣عدد البلديات في إقليم الوسط حيث تم تقليص عدد البلديات من (
%)، تالهــــا إقلــــيم الشــــمال حيــــث تــــم تقلــــيص عــــدد البلــــديات مــــن ٧٢.٨٢بلــــديات بواقــــع (

%)، أمــــا أقـــل نســــبة فكانـــت فــــي إقلــــيم ٧٠.٣٢() بلـــديات بواقــــع ٤٢) بلديـــة الــــى (١٥٥(
) بلـــــديات بواقـــــع ٢٥) بلديـــــة الـــــى (٦٩الجنــــوب حيـــــث تـــــم تقلـــــيص عـــــدد البلــــديات مـــــن (

%)، إذ يعـزى الســبب الـى االنتشــار الواســع للبلـديات علــى مسـاحات شاســعة فــي ٦٣.٧٧(
 إقليم الجنوب مما أدى الى وجود عائق أمام ضم البلديات ودمجها في بلديات كبيرة.

    
 
 
 
 
 
 
 

 )٧جدول (
  أعداد البلديات قبل وبعد الدمج تبعا للمحافظة

العــــــــــق معان الطفيلة الكرك المفرق جرش عجلون اربد مادبا الزرقاء البلقاء العاصمة 
 بة

 المجموع

عــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
البلـــــــــــــــــديات 

 قبل الدمج

٣٢٧ ٦ ٩ ٣٦ ١٨ ٤٤ ١٥ ١٦ ٨٠ ١٢ ١٥ ٣٤ ٤٢ 
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عــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
البلـــــــــــــــــديات 

 بعد الدمج

٩٩ ٤ ٤ ١٠ ٧ ١٨ ٥ ٥ ١٨ ٤ ٧ ٩ ٨ 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 
التجمعـــــــــات 
الســــــــــــــــكانية 

 المضافة

٦٨ - ٣ ١٠ ٢ ٢٦ - - - - ٤ ٧ ١٦ 
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 ق األهداف التالية:. تهدف عملية دمج البلديات الى تحقيأهداف دمج البلديات .٤٢

التغلـب علــى المشــكالت التـي تعــاني منهــا االدارة المحليــة، وذلـك مــن خــالل دمــج  أ.
الهيئات المحلية الصغيرة القاصرة والعاجزة عن أداء المهام والواجبات المناطـة بهـا، كـذلك 

ب دمج الهيئات المحلية (بلديات ومجالس قروية) المتقاربة والمتجانسة والمتداخلة في غالـ
 األحيان مع بعضها البعض لتكوين وحدات إدارية أكثر قدرة وكفاءة في أداء الخدمات.

إنشــــاء المرافــــق الالزمــــة الشــــباع حاجــــات المــــواطنين واســــتغالل المــــوارد المتاحــــة  ب.
 بالشكل األمثل بحيث تتمتع بجهاز إداري وفني ومالي ذو كفاءة عالية.

دمات المقدمة بين المناطق الحضرية الوصول إلى مستوى متقارب من نوعية الخ جـ.
والريفية، مما يشجع االستقرار في األرياف األردنيـة والحـد مـن الهجـرة مـن القـرى والبـوادي 

 إلى المدن ومحاولة تشجيع الهجرة المعاكسة من المدن الكبرى الى األرياف.
رة واحــدة تجمـع المــوارد الماليــة والقــوى البشــرية واآلليــات والتجهيــزات فــي بلديــة كبيــ د.

 وٕاعادة توزيعها حسب حاجات كل منطقة سيساهم مساهمة فعالة في تحسين األداء.
يمكن البلدية الجديدة من إقامة مشاريعها التنموية وتزيد من قدرتها على تحصـيل  هـ.

 كافة أموالها الذاتية وجبايتها حسب األصول.
التجمعات السكانية والتي السيطرة على النمو العمراني والتوسع العشوائي لألبنية و  و.

أصبحت تشكل خطـرا يهـدد األراضـي الزراعيـة التـي تقلـص حجمهـا بسـبب انتشـار األبنيـة 
 العشوائية عليها.

قيـــام البلـــديات الجديـــدة باســـتخدام كافـــة الصـــالحيات المخولـــة لهـــا بموجـــب قـــانون  ز.
الحية إعداد ، والذي يعطي البلدية ص١٩٦٦) لسنة ٧٩تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم (
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المخططات التنظيمية الهيكلية خالل دائرة تنظيم المدن والقرى واألبنية بهذه المرحلة نيابة 
 عن تلك البلديات.

تسهيل عمليات التدريب والتأهيل للقوى البشرية التـي سـيتم تجميعهـا فـي البلـديات  ح.
 يات.   الجديدة وٕاعادة تأهيلها وتوزيعها حسب الهيكل التنظيمي الجديد للبلد

ــديات وٕاعــادة هيكلتهــا .٤٣ ــم اعتمادهــا فــي دمــج البل . منــذ أن بــدأت الــوزارة المعــايير التــي ت
بالتفكير في مشروع دمج البلديات الصغيرة والمنتشرة في كافة أرجاء المملكة ضمن وحدات إدارية 

اعتمادهــا  كبيــرة وقــادرة مــن كافــة النــواحي االداريــة والماليــة والفنيــة كــان هنــاك أســس ومعــايير تــم
 واتخاذها أساسا في عملية الدمج هذه، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

 عدم إنشاء أي بلدية جديدة. أ.
أن تكــون المجــالس المحليــة المقتــرح دمجهــا ضــمن التقســيمات االداريــة المعتمــدة  ب.

(ضــمن الوحــدة االداريــة الواحــدة)، مثــال: مركــز المحافظــة، لــواء، قضــاء، مــا أمكــن ذلــك 
 تنسيق مع وزارة الداخلية).(بال
 دمج المجالس المحلية الصغيرة والمتقاربة جغرافيا ضمن التقسيم االداري الواحد. جـ.
 مراعاة التوزيع السكاني. د.
مراعـــاة وجـــود مرافـــق عامـــة مشـــتركة تخـــدم ســـكان المنـــاطق المقتـــرح دمجهـــا مثـــل  هـ.

 مراكز صحية، مدارس، ...، الخ.
ـــديات المتجـــاورة أو التـــداخل فـــي حـــدود مراعـــاة حـــدود التنظـــيم ال و. مصـــدق فـــي البل

 التنظيم.
االســتفادة مــن االمكانيــات االداريــة والماليــة واآلليــات والمعــدات واألبنيــة المتعــددة  ز.

 والموزعة على بلديات صغيرة بحيث يتم تجميعها لتعظيم االستفادة منها.
تقليل تكلفـة هـذه القـرارات تحسين مستوى القرارات االدارية في البلديات المجمعة و  ح.

 وتسهيل متابعتها.

 البناء التنظيمي للبلديات الجديدة

يمكـن حصـر المشـكالت التـي تواجـه البلـديات . المشـكالت التـي تواجـه البلـديات األردنيـة .٤٤
 بما يلي:
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يمكن تلخيص أهم المشاكل االدارية التي كانـت تعـاني منهـا  .المشكالت االدارية أ.
ة والتــي كانــت محمــور اهتمــام وتركيــز ضــمن خطــة االصــالح والتطــوير البلــديات األردنيــ

 التي قامت بها وزارة البلديات على النحو التالي:
 . الترهل االداري )١(

أدت التعيينــات العشــوائية التــي قامــت بهــا البلــديات عبــر الســنين  (أ)
الماضــية الــى تكــديس أعــداد هائلــة مــن المــوظفين ممــا أدى الــى إحــداث 

ري في األجهزة البلديـة واسـتحواذ لنسـبة كبيـرة مـن موازنـة البلديـة ترهل إدا
لــدفع رواتــب لهــؤالء المــوظفين، وقــد أظهــرت دراســة تحليليــة أعــدت عــام 

%) ٤٢.٠) بلديـــة تــم اختيارهـــا عشــوائيا تبـــين أن (٢٦١شــملت ( ١٩٩٦
من إجمالي إيرادات المجالس البلدية يتم انفاقها سنويا لغاية دفع الرواتب 

%) مما أدى بعدد كبيـر ٩٠.٦%) الى (٨٦.٥اوح مداها ما بين (وقد تر 
مــن تلــك البلــديات الــى طلــب قــروض لــدفع رواتــب المــوظفين فيهــا، كمــا 

أن نسـبة الرواتـب  ٢٠٠١أظهرت تقارير ملخص موازانات البلديات لعـام 
%) مــن إجمــالي ٥٢.٣واألجــور والعــالوات للمــوظفين زات لتصــل الــى (

 ) مليون دينار أردني.٣٧ة، وقد بلغت حوالي (إيرادات المجالس البلدي
كمـــا أدت التعيينـــات العشـــوائية باالضـــافة الـــى الكـــم الكبيـــر مـــن  (ب)

الموظفين، الى تدني مستوى التحصيل العلمي في البلـديات للعـاملين، إذ 
%) ٤.١٥بلغت نسبة الحاصلين على مؤهـل علمـي جـامعي ال يتجـاوز (

ديات المملكـة، أعالهـا فـي محافظـة من مجموع الموظفين العاملين في بل
%)، ٠.٠%) وأدناهــا فــي محافظــة العقبــة بنســبة (٧.٤٢الطفيلــة بنســبة (

%) مــن مجمــوع ٦.٩٠أمــا الحاصــلين علــى مؤهــل الــدبلوم كانــت بنســبة (
ـــديات المملكـــة، أعالهـــا فـــي محافظـــة البلقـــاء  المـــوظفين العـــاملين فـــي بل

%)، أمـا مـن ٣.٦٤%) وأدناها في محافظة معان بنسـبة (٩.٦٣بنسبة (
ــــــت بنســــــبة ( ــــــدبلوم المتوســــــط كان %) مــــــن مجمــــــوع ٨٨.٩٥هــــــم دون ال

المـــوظفين العــــاملين فــــي بلـــديات المملكــــة، أعالهــــا فـــي محافظــــة العقبــــة 
%) وأدناهــــــــــــــا فــــــــــــــي محافظــــــــــــــة الطفيلــــــــــــــة بنســــــــــــــبة ٩٤.٣٨بنســــــــــــــبة (

 )  ٨%).موضح في الجدول (٨٣.١(
 )٨جدول (

  ٢٠٠٠العلمية للعام مجموع أعداد الموظفين في البلديات ومؤهالتهم 
 المجموع العقبة معان الطفيلة الكرك المفرق جرش عجلون اربد مادبا الزرقاء البلقاء العاصمة 
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 ١٣٩٩٢ ٨٩ ٢٢٠ ٧٢٨ ٤٨٣ ٧٠٧ ٥٧٨ ٤٢٤ ٣٧٤٥ ٤٦٩ ٤٦٣٢ ١١٥٣ ٧٦٤ المجموع

 
ـــــــين مـــــــن  ١٩٩٩كمـــــــا أظهـــــــرت دراســـــــة ُأعـــــــدت عـــــــام  (جـ) أن الفني

%) مـــن ١.٠المهندســـين والمســـاحين والرســـامين ال يمتلكـــون أكثـــر مـــن (
فـــي إنجـــاح  مجمـــوع المـــوظفين، بـــالرغم مـــن أهميـــة هـــذه لوظـــائف الفنيـــة

العمل البلدي، كما لوحظ تدني المؤهل العلمي لفئة المحاسبين، حيـث لـم 
%) ٩.٠تزيد نسبة المحاسبين الحاصلين على الدرجة الجامعية األولـى (

مـــن مجمــــوع المحاســــبين، أمــــا االداريـــين فــــي البلــــديات الحاصــــلين علــــى 
 %) من مجموع االداريين.٨.٥الدرجة الجامعية األولى  (

ــاب )٢( ــديات غي ــي معتمــد للبل ــة ووصــف وظيف . أدى غيــاب هياكــل تنظيمي
هياكــل تنظيميــة معتمــدة ووصــف وظيفــي محــدد لكــل وظيفــة مــن وظــائف البلديــة 
الــى إحــداث فوضــى تنظيميــة إداريــة ســاهمت فــي تكــديس مــوظفين غيــر مــؤهلين 
يعملـون فــي الوظـائف االداريــة فـي البلديــة بأعــداد هائلـة تزيــد عـن الحاجــة الفعليــة 

اح العمل البلدي مع نقـص واضـح وكبيـر فـي التخصصـات األخـرى وتـداخل النج
واضح في الصالحيات، كـذلك أدى غيـاب الهياكـل التنظيميـة والوصـف الـوظيفي 
المعتمــد الــى قيــام البلــديات بعمــل قواعــد اجتهاديــة مرتجلــة تســاير أهــواء وأمزجــة 

ريــة حســب مــا يــراه رئــيس البلديــة فــي انخــاذ القــرار االداري وتعيــين القيــادات االدا
مناســـبا ولتلبيـــة ضـــغوطات انتخابيـــة عليـــه ممـــا أدى الـــى حالـــة رعـــب إداري لـــدى 
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معظــم األجهــزة االداريــة وعــدم اســتقرار وظيفــي أدى بشــكل مباشــر الــى إضــعاف 
االنتماء الوظيفي وضعف في تنسيق الجهود وتباعد مختلف عناصر االدارة عـن 

م التنظـــيم االداري الـــذي يمكـــن األهـــداف المحـــددة وبـــذلك تنـــاقض ذلـــك مـــع مفهـــو 
ـــذي يســـعى الـــى إيجـــاد أفضـــل الوســـائل لتنســـيق الجهـــود  ـــه "التنظـــيم ال تعريفـــه بأن

 وتفاعل مختلف عنناصر االدارة واالتجاه بها نحو الهدف المحدد".
تواجه البلديات األردنيـة حتـى بدايـة عـام  .المشكالت التي تتعلق بالقوى البشرية ب.

ت التي ترتبط بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة، حيث تفتقر ، مجموعة من المشكال٢٠٠١
 معظم البلديات الى ما يلي:

االفتقار الى برامج تدريبية وتأهيلية شاملة ومستمرة لموظيفيها، واقتصـار  )١(
مبــدأ التــدريب والتأهيــل علــى مجموعــة دورات موســمية متقطعــة تعقــد بــين الحــين 

تكون ضـمن برنـامج تـدريب وزارة الشـؤون واآلخر والختصاصات محددة غالبا ما 
 البلدية والقروية والبيئة أو النقابات الهندسية في األردن.

نقــــص فــــي التخصصــــات الهندســــية والمســــاحية والرســــم المعمــــاري وميــــل  )٢(
واضح للكوادر المتخصصـة للعمـل فـي األجهـزة الحكوميـة المركزيـة وعـزوف عـن 

ريب وانخفـــاض وضـــعف الحـــوافز العمـــل فـــي األجهـــزة المحليـــة بســـبب نقـــص التـــد
والمكافــــآت وقصــــور فــــي نظــــام مــــوظفي البلــــديات الــــذي ال يســــاوي بــــين مــــوظفي 

 البلديات بباقي موظفي الدولة.
تمســــك رؤســــاء البلــــديات الشــــديد بالمركزيــــة وعــــدم تفــــويض الصــــالحيات  )٣(

لألجهــزة االداريــة ال يعطــي الفرصــة لرؤســاء البلــديات للتفــرغ الدارة البلديــة بشــكل 
يم ووضع السياسات واالستراتيجيات العامة للعمل ومتابعتها ورقابتها واالكتفـاء سل

بالمعامالت الروتينية الصغيرة والتي من المفروض أن يقـوم بهـا رؤسـاء الوحـدات 
 االدارية المتخصصة وذلك تحت ضغط الكم الهائل من تلك المعامالت.

ــق باألســاليب المســتخدمة جـ. ــي تتعل النصــف األول مــن عــام حتــى  .المشــكالت الت
كانــت معظــم البلــديات األردنيــة تعتمــد أســاليب تقليديــة قديمــة فــي المجــال االداري  ٢٠٠١

مــن حيــث طباعــة الكتــب الرســمية وتوثيــق المعــامالت االداريــة وكــذلك فــي مجــال التنظــيم 
 العمراني والتخطيط المحلي وٕاصدار مخططات الموقع التنظيمية.

تعمـل البلـديات لموجـب قـانون البلـديات رقـم  .شـريعاتالمشكالت التي تتعلـق بالت د.
) قـــانون ونظامـــا بتعلـــق بهـــا أعمـــال ٣٠وتعديالتـــه، كمـــا أن هنـــاك ( ١٩٥٥) لســـنة ٢٩(

ـــة المتعلقـــة بالبلـــديات قديمـــة ولـــم يـــتم  ـــأن معظـــم التشـــريعات الحالي ـــديات، إذ يالحـــظ ب البل
 جتمع األردني.تحديثها لمواكبة التطورات والتغييرات التي طرأت على بنية الم
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تعتبــر التوســع فــي صــالحيات المؤسســات  .المشــكالت التــي تتعلــق بالصــالحيات هـ.
المركزيـــة (الحكوميـــة) علـــى حســـاب صـــالحيات المؤسســـات األهليـــة (البلـــديات) مـــن أهـــم 
المشــكالت التــي أدت الــى الضــعف الفنــي واالداري والمــالي للبلــديات، حيــث يالحــظ بــأن 

ال التي هي أصال من صالحية البلديات يقوم بها مـوظفي الكثير من الصالحيات واألعم
وزارة البلــديات مثــل صــالحيات إعــداد مخططــات التنظــيم الهيكليــة للمــدن والقــرى األردنيــة 
ودراســــة معـــــامالت تـــــرخيص األبنيـــــة ومعاملـــــة إفـــــراز األراضـــــي الشـــــقق واالشـــــراف علـــــى 

 المشاريع.

 يهـدف. ٢٠٠١لألجهـزة المحليـة للعـام أهداف خطة االصالح االداري والبناء التنظيمـي  .٥٤
 :الى تحقيق األهداف التالية

 جهاز إداري كفؤ وفعال ومؤهل وقادر على إنجاح العمل البلدي.إيجاد  أ.
 بناء هيكل تنظيمي فعال ومعتمد لكافة بلديات المملكة. ب.
 معالجة القصور في البلديات. جـ.
 تقنيات الحديثة.تحديث أساليب العمل في البلديات باستخدام ال د.
 الحد من التعيينات العشوائية في البلديات. هـ.
 االستخدام األفضل لمبادئ المركزية والالمركزية. و.
 تعزيز دور البلديات في خدمة المناطق والمجتمعات المحلية. ز.
 وضع قواعد لتبسيط االجراءات وتفويض الصالحيات.  ح.

 . ٢٠٠١للعام  عناصر خطة االصالح في المجال االداري .٦٤

 . لبلديات الجديدةلالهياكل التنظيمية  أ.
تم إعداد واعتماد هيكل تنظيمي خاص بكل فئة من فئات البلديات  )١(

 :األردنية حيث تتوزع البلديات على أربع فئات حددها القانون بما يلي
مراكـز المحافظـات وأي مدينـة أخـرى يزيـد بلـديات . الفئة األولـى )أ(

 ) ألف نسمة.١٠٠(عدد سكانها عن 
مراكــز األلويــة والمنــاطق والتــي يزيــد عــدد بلــديات . الفئــة الثانيــة )ب(

 ) ألف نسمة.١٠٠) ألف نسمة وال يتجاوز عن (١٥سكانها على (
عــــدد  ال يقـــل. مراكـــز األقضـــية والمنـــاطق والتـــي الفئـــة الثالثـــة )جـ(

 ) ألف نسمة.١٥(وال يزيد عن  ) ألف نسمة٥سكانها عن (
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األخرى غير الواردة ضمن األردنية البلديات باقي . لرابعةالفئة ا )د(
 األولى والثانية والثالثة من حيث المركز وعدد السكان.

. تمتاز الهياكل التنظيمية مميزات الهياكل التنظيمية للبلديات الجديدة )٢(
 للبلديات الجديدة بما يلي: 

ا من تحديد لتمكين كافة البلديات كل حسب فئته المرونة الكافية )أ(
الوظـــائف التـــي تتناســـب مـــع واقعهـــا االجتمـــاعي واالقتصـــادي دون الـــزام 
البلــــديات بفــــتح أيــــة شــــواغر جديــــدة ال تتناســــب مــــع مقــــدرتها الماليــــة أو 

 .حاجتمها الفعلية
النظـــــرة الشـــــمولية لكافـــــة الوظـــــائف الضـــــرورية التـــــي تقـــــوم بهـــــا  (ب)

فنية واالستثمارية والبيئية، البلديات والمتعلقة بالشؤون المالية واالدارية وال
والتــي تســاعد البلـــديات فــي وضــع اســـتراتيجيات متوســطة وبعيــدة المـــدى 
لبنـــــاء جهـــــاز إداري كفـــــؤ وحـــــديث ومتطـــــور، قـــــادر علـــــى القيـــــام بتأديـــــة 

 الخدمات التي يتطلبها تطوير البلدية.
اعتمـــاد هيكـــل تنظيمـــي خـــاص لكـــل منطقـــة مـــن منـــاطق البلديـــة  (جـ)

 كزية في االدارة المحلية.لتطوير مفهوم الالمر 
 . الهيكل التنظيميالتقسيمات االدارية لخارطة  )٣(

يخــتص هــذا الهيكيــل  .الهيكــل التنظيمــي لبلــديات الفئــة األولــى )أ(
التنظيمــي ببلــديات مراكــز المحافظــات، وتظهــر التقســيمات االداريــة علــى 

 )١النحو التالي: موضح في الشكل (
، باشـرة المسـاعد للشـوؤن الفنيـة. يرتبط به ممدير البلدية )أ(أ

، المســاعد للشــؤون الماليــة واالداريــة، والمســاعد لشــؤون المنــاطق
وقـــد تـــم تفعيـــل دور مـــدير البلديـــة والمنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 

وتعديالتــــه  ١٩٥٥) لســـنة ٢٩) مـــن قـــانون البلــــديات رقـــم (٤٢(
 وذلك في بلديات الفئة األولى والثانية والثالثة.

) مـديريات ٥( . يرتبط بـه مباشـرةشوؤن الفنيةالمساعد لل )ب (ب
مديريــة الخــدمات  الهندســية، مديريــة التخطــيط والتنظــيم، وهــي: 

والصـــحية،  مديريـــة الشـــؤون البيئيـــة، مديريـــة الدراســـات والتطـــوير
 االستثمار. مديريةو 

 يـــرتبط بـــه مباشـــرة. المســـاعد للشـــؤون الماليـــة واالداريـــة(جــــ جــــ) 
ــــــة، م ــــــة الشــــــؤون الثقافي ــــــة مديري ــــــة، مديري ــــــة الشــــــؤون المالي ديري
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المنتزهــــــات والحــــــدائق، ومديريــــــة الشــــــؤون االداريــــــة والقانونيــــــة، 
 ومديرية األسواق المركزية. 

ـــــرتبط بـــــه مباشـــــرة. المســـــاعد لشـــــؤون المنـــــاطق (د د) كافـــــة  ي
المنـــاطق فــــي البلـــديات الكبــــرى والتـــي ســــبق وٕان كانـــت بلــــديات 

ى لتشــكيل البلديــة قديمــة تــم إلغاءهــا ودمجهــا مــع البلــديات األخــر 
الكبرى، وقد تم تخصيص مساعد لشؤون المنـاطق يـرتبط بمـدير 
البلدية مباشرة نظرا ألهمية االشراف والمتابعة على كافـة أعمـال 

 المناطق.
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يختص هذا الهيكيل التنظيمي  .الهيكل التنظيمي لبلديات الفئة الثانية )ب(
) ألف نسمة وال ١٥والتي يزيد عدد سكانها على (ولوية ببلديات مراكز األ

، وتظهر التقسيمات االدارية على النحو التالي: ) ألف نسمة١٠٠يتجاوز عن (
 )٢موضح في الشكل (

 المناطق
 

مديرية 
االسواق 
 المركزية  

مديرية 
الشؤون 
االداريه 
 

  

 القسم القانوني 

 القسم االداري 

قسم شؤون 
 الموظفين 

 اللوازمقسم 
  والمستودعات

 قسم الحركة 

 الديوان

قسم 
المكتبا

 ت

مديرية 
 الشؤون

الثقافية  
  

قسم 
النشاط 
 الثقافي

 مدير البلدية
 سكرتير

 المساعد لشؤون المناطق  المساعد للشؤون المالية واالدارية المساعد للشوؤن الفنية 

قسم 
 الحدائق 

مديرية المتنزهات 
 والحدائق  

 قسم
الزراعه 
 والري

مكتبة 
 الطفل

قسم 
النشاط 
الثقافي 
والفني 
 لالطفال

قسم 
 النفقات 

مديرية 
 الشؤون

المالية     

قسم 
 الرواتب 

قسم 
 االيرادات

قسم 
 الصندوق

قسم 
التدقيق 
 الداخلي

قسم 
 الموازنة

مديرية 
الخدمات 

الهندسيه   

مديرية 
الدراسات 
 والتطوير

مديرية 
الشؤون 
البيئية 

 
  

مديرية  
 االستثمار

قسم 
 النظافة
العامه 
  

قسم 
 المسالخ

قسم 
مكافحة 
 الحشرات 

قسم 
الحرف 
والصناعا

  

قسم 
 االسواق

 قسم
الصحة   

الرخص  و
 

قسم 
 الطرق

قسم 
 االبنية 
قسم 

 الكهرباء

قسم 
 الميكانيك

قسم 
 المرور

قسم 
 العطاءت

قسم 
 التطوير
   والتدريب

قسم 
 الدراسات 

قسم 
الحاسوب ا

 والمعلومات

قسم 
الترخيص 
 واالفراز

قسم 
 التنظيم

قسم 
التسمية 
 والترقيم

قسم 
االستمالك 
 واالمالك

التراث  قسم
المعماري 

 واالثار

مديرية 
التخطيط 
 والتنظيم

 المجلس البلدي 

 رئيس البلدية 
 اللجان

 المستشارون

 لجان المجلس

والسكرتير قات العامةاالعالم و  العال   

سكرتير المجلس 
   

مدير 
 مكتب 

 الرقابة الداخلية

االولى الفئة لبلديات تنظيمي هيكل). ١( شكل  
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، . يرتبط به مباشـرة المسـاعد للشـوؤن الفنيـةمدير البلدية )أ(أ
 وكذلك ترتبط به مباشرة كافـةالمساعد للشؤون المالية واالدارية، 

 .مناطق البلدية
مديريـــــة : . يـــــرتبط بـــــه مباشـــــرةالمســـــاعد للشـــــوؤن الفنيـــــة )ب (ب

الخـــــــدمات  الهندســـــــية، مديريـــــــة التخطـــــــيط والتنظـــــــيم، مديريـــــــة 
 .والصحية مديرية الشؤون البيئية، و الدراسات والتطوير

 يــــرتبط بــــه مباشــــرة. المساعد للشــــؤون الماليــــة واالداريــــة(جـــــ جـــــ)
ــــــة، مدير  ــــــة الشــــــؤون الثقافي ــــــة مديري ــــــة، مديري ــــــة الشــــــؤون المالي ي

 المنتزهات والحدائق، ومديرية الشؤون االدارية والقانونية.
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 المجلس البلدي  لجان المجلس

 رئيس البلدية 
 اللجان

 المستشارون

 مدير البلدية

االعالم و  العالقات  
 العامةوالسكرتير

 سكرتير المجلس   
 سكرتير

 الرقابة الداخلية مدير مكتب 

 المساعد للشؤون المالية واالدارية

مديرية 
 الشؤون

الثقافية     

مديرية 
الشؤون 
االداريه 
   

 مديرية الشؤون
المالية     

مديرية 
المتنزهات 
 والحدائق  

 المناطق
 

قسم 
 المكتبات

قسم 
النشاط 
 الثقافي

القسم 
 القانوني 

القسم 
ي االدار   

قسم شؤون 
 الموظفين 

 قسم اللوازم
  والمستودعات

قسم 
 الحركة 

 الديوان

قسم 
 الحدائق 

 قسم
الزراعه 
 والري

مكتبة 
 الطفل

قسم 
النشاط 
الثقافي 
والفني 

 

قسم 
 النفقات 

قسم 
 الرواتب 

قسم 
االيرادا

 
قسم 
الصندو 

 
قسم 

التدقيق 
 

قسم 
 الموازنة

ؤن الفنية المساعد للشو   

مديرية 
الخدمات  

 الهندسيه

مديرية 
التخطيط 
والتنظيم  

   

مديرية 
الدراسات 
 والتطوير

مديرية 
الشؤون 
البيئية 

 والصحية  

 قسم النظافة
والبيئه العامه  

 قسم المسالخ

قسم مكافحة 
 الحشرات 

قسم الحرف 
 والصناعات 

 قسم االسواق

 الصحه و قسم
الرخص 

 

قسم 
 طويرالت

   والتدريب

قسم 
 الدراسات 

قسم 
الحاسوب ا

والمعلوما
 

قسم 
 الطرق

قسم 
 االبنية 

قسم 
 الكهرباء

قسم 
الميكاني

 
قسم 
 المرور

قسم 
العطاء

 

قسم الترخيص 
 واالفراز

 قسم التنظيم

قسم التسمية 
 والترقيم

قسم 
االستمالك 

 

التراث  قسم
المعماري 

 

شكل (٢). هيكل تنظيمي لبلديات الفئة 
 

 
 

 
 
يختص هذا الهيكيل التنظيمي  .التنظيمي لبلديات الفئة الثالثة الهيكل )جـ(

 ) ألف نسمة٥عدد سكانها عن ( ال يقلمراكز األقضية والمناطق والتي ببلديات 
، وتظهر التقسيمات االدارية على النحو التالي: نسمة ) ألف١٥(وال يزيد عن 

 )٣موضح في الشكل (
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 الـــدائرة، الفنيـــة الـــدائرةرتبط بـــه مباشـــرة تـــ. البلديـــة رئـــيس )أ(أ
وقـد تـم اسـتبعاد وظيفـة مـدير البلديـة  والمنـاطقالمالية واالدارية، 

الواردة في الهياكل التنظيمية للفئات األولى والثانية نظرا لصـغر 
 .) ألف نسمة١٥لبلدية التي ال يتجاوز عدد سكانها (حجم ا

الخـــــــدمات   قســـــــم: . يـــــــرتبط بـــــــه مباشـــــــرةالفنيـــــــة الـــــــدائرة )ب (ب
 .وقسم الصحة والبيئة التنظيمقسم الهندسية، واألشغال 

) أقســـام: القســـم ٥ا (يـــرتبط بهـــ. الـــدائرة  االداريـــة والماليـــة)جــــ جــــ(
ـــــوازم  المـــــالي، قســـــم شـــــؤون المـــــوظفين، قســـــم الـــــديوان، قســـــم الل

 والمشتريات، قسم الشؤون الثقافية والترفيهية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
يختص هذا الهيكيل التنظيمي  .الهيكل التنظيمي لبلديات الفئة الرابعة )د(

األخرى غير الواردة ضمن األولى والثانية والثالثة من األردنية البلديات بباقي 
ية على النحو التالي: ، وتظهر التقسيمات االدار حيث المركز وعدد السكان

 )٤موضح في الشكل (

  المجلس البلدي

 رئيس البلدية 

 لجان المجلس

 قسم الخدمات 
واالشغال الهندسيه   

  قسم الصحة والبيئة

العالقات العامة 
 والسكرتاريا 

قسم 
 التنظيم

 اللجان

 المناطق

قسم الشؤون الثقافية 
 والترفيهية

ة الفنيةالدائر  الدائرة االدارية والمالية  

القسم 
 المالي

  قسم الديوان

 قسم شؤون الموظفين

 قسم اللوازم والمشتريات

 شكل (٣). هيكل تنظيمي لبلديات الفئة الثالثه
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) أقسام: القسم الفني، القسم ٥ا (يرتبط به. رئيس البلدية (أأ)
االداري، القســـــم المـــــالي، قســـــم الصـــــحة والبيئـــــة، قســـــم الشـــــؤون 

 الثقافية والترفيهية.

 
 
ظا على خصوصيات . حفالبلديات الجديدةلمناطق االهياكل التنظيمية  )٤(

البلديات القديمة التي تم دمجها مع بعضها لتشكيل البلديات الجديدة، فقد تم 
اعتماد هيكل تنظيمي لكل منطقة من مناطق البلديات الجديدة، وٕاعطاءها 
صالحيات التركيز على الخدمات األساسية التي تهم المواطنين مباشرة والتي 

جوء الى البلدية المركزية من خالل مدير يمكن تقديمها بواسطة المناطق دون الل
المنطقة واألجهزة الفنية واالدارية في المناطق، وقد تم تحديد مهام وصالحيات 
مدير المنطقة وباألخص أعمال إصدار التراخيص ورخص البناء والحفريات 
وأعمال الوقاية الصحية والرقابة االنشائية وٕاصدار مخططات الموقع التنظيمية 

لتفعيل دور هذه المناطق تم إجراء تعديل على قانون البلديات رفم لألراضي و 
يسمح بموجبه بتشكيل لجان تنظيم محلية برئاسة مدير  ١٩٥٥) لسنة ٢٩(

المنطقة مهمتها اتخاذ القرارات التنظيمية لمناطق اختصاصها دون اللجوء الى 
لك، إذ يتكون البلدية األم وتم تفويض مدير المنطقة كافة الصالحيات الالزمة لذ

الهيكل التنظيمي للمنطقة من مدير المنطقة ويرتبط به مباشرة اللجنة المحلية 
 للتنظيم واألبنية واألقسام المالية واالدارية والرقابية والصحية.  

 ). هيكل تنظيمي لبلديات الفئة الرابعة٤شكل (

  المجلس البلدي

 رئيس البلدية 

 لجان المجلس

اريالقسم االد  قسم الصحة والبيئة القسم الفني  

العالقات العامة 
 والسكرتاريا 

  القسم المالي 

 اللجان

قسم الشؤون الثقافية 
 والترفيهية
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. إذا كـان االهتمـام بصــيانة تنميـة وتطـوير القـوى البشـرية العاملــة فـي البلـديات ب.
معـــدات أحـــد أســـاليب الحفـــاظ عليهـــا وٕادامتهـــا وزيـــادة وتطـــوير المشـــروعات والتجهيـــزات وال

فعاليتها فإن االهتمام بتنمية وتطوير القوى البشرية العاملة تعتبـر حاجـة أكثـر إلحاحـا لمـا 
ـــة فـــي مجـــال المحافظـــة عليهـــا وتطـــوير قـــدرتها ومهارتهـــا وخبراتهـــا  ـــك مـــن أهمي ـــه ذل تمثل

االصـــالح وٕاعـــادة هيكلـــة ومعنويـــاتهم لضـــمان أفضـــل فعاليـــة ألدائهـــا، وقـــد أعطـــت خطـــة 
البلديات ضـمن محـور االصـالح االداري األهميـة القصـوى لتطـوير وتنميـة القـوى البشـرية 
العاملة فـي البلـديات وقـد ارتكـزت هـذه الخطـة التـي تـم تنفيـذ معظمهـا ويجـري العمـل علـى 

 استكمالها في القريب العاجل على مجموعة من العناصر األساسية أهمها:
ص الحاصل في بعض المهن الفنية والتي تعاني منه معظم معالجة النق )١(

البلديات األردنية كمندسين والمساحين والرسامين، حيث قامت وزارة البلديات 
) من المهندسين والمساحين ٥٠٠بمساعدة البلديات في تعيين أكثر من (
 والرسامين وتم توزيعهم على البلديات الجديدة.

نية والعلمية المتخصصة للعمل في البلديات توجيه وتشجيع الكوادر الف )٢(
الجديدة وتم ذلك من خالل إعداد وتصديق نظام جديد لموظفي البلديات يساوي 

 بين موظفي البلديات وباقي موظفي الدولة في الحقوق والواجبات.
االهتمام بالتدريب بنوعيه الفني واالداري لكافة العاملين في البلديات  )٣(

مستويات االدارية حيث تم عقد دورات تدريبية متخصصة الجدية في جميع ال
لرؤساء البلديات ومدراء البلديات والمهندسين والمحاسبين واالداريين والمساحين 
كل في مجال اختصاصه ولم يقتصر التدريب على تلك الوظائف بل تعداها 

ها لتشمل سائقي اآلليات الجديدة (لودرات، كابسات) التي تم تزويد البلديات ب
والعمل يجري حاليا لتوزيع مواضيع الدورات التدريبية وزيادة كفاءتها واعتمادها 

 كشرط أساسي يجب توفره للترفيه في الوظيفة.
. حتـى ال تبقـى أسـاليب التـدريب والتأهيـل تـتم مأسسة أسـاليب التـدريب والتأهيـل جـ.

ى البشـــرية فـــي ) مراكـــز وطنيـــة للتـــدريب وتأهيـــل القـــو ٣بأســـلوب عشـــوائي فقـــد تـــم إنشـــاء (
البلديات وتم توزيعها بأسلوب عادل على األقـاليم الثالثـة، األول فـي إقلـيم الشـمال ومركـزه 
بلديــة اربــد الكبــرى، والثــاني فــي إقلــيم الوســـط ومركــزه بنــك تنميــة المــدن والقــرى واألبنيـــة، 
 والثالــث فــي إقلــيم الجنــوب ومركــزه جامعــة مؤتــه، كمــا قامــت الــوزارة بتشــكيل لجنــة دائمــة
للتــدريب والتأهيــل برئاســة أمــين عــام الــوزارة وعضــوية مختصــين فــي هــذا المجــال وهمتهــا 
رســم السياســات العامــة للتــدريب والتأهيــل واقتــراح الخطــط والبــرامج ومتابعــة وتقــيم أعمــال 
التدريب والتأهيل المستمر للقوى البشـرية فـي البلـديات كمـا تـم التعاقـد مـع أسـاتذة جـامعين 
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هـذا المجـال بهــدف تنويـع الخبـرات واالسـتفادة مـن األبحـاث العلميــة  مختصـين بالعمـل فـي
 والتجارب الدولية. 

. نظــرا لمــا آلــت اليــه البلــديات مــن ترهــل إداري كبيــر وقــف التعينيــات العشــوائية د.
ناتج عن ممارسـات خاطئـة تمثـل فـي تعيينـات عشـوائية دون األخـذ بعـين االعتبـار حاجـة 

فقــد تــم إصــدار التعليمــات بوقــف كافــة التعيينــات للمــوظفين البلديــة مــن المــوظفين الجــدد، 
الجــدد فــي البلــديات وقــد ُأســتثنى مــن تلــك الشــواغر الوظيفــة الــواردة فــي الهيكــل التنظيمــي 
الجديد للبلديات شـريطة تـوفر المخصصـات الماليـة فـي موازنـة البلديـة لتلـك الوظـائف وٕان 

 غل هذه الوظيفة.ال يكون باالمكان تأهيل أي من موظفي البلدية يش
. تـم تزويـد تحديث أساليب العمل واعتماد تقنيات الحاسوب في أعمال البلديات  هـ.

كــل بلديــة مــن البلــديات الجديــدة فــي الممكلــة بعــدد مــن أجهــزة الكمبيــوتر بعــد أن تــم إجــراء 
تدريب شامل لمستخدميها بهدف تحديث أساليب عمل البلدية وتوثيق معامالتها وبرامجهـا 

ـــك األجهـــزة بـــوزارة ومـــا يصـــد ر عنهـــا مـــن مراســـالت، كـــذلك يجـــري العمـــل حاليـــا لـــربط تل
البلــديات مــن خــالل شــبكة حاســوب حــديث لتســهيل عمليــات االتصــال والمتابعــة مــا بــين 
الــوزارة وفروعهــا والبلــديات فــي مختلــف المنــاطق كــذلك تــم االنتهــاء مــن إعــداد الدراســات 

والـــذي ســـيتم  GISالمعلومـــات الجغرافيـــة األوليـــة وتـــم طـــرح عطـــاء لتنفيـــذ واعتمـــاد نظـــام 
بموجبه إعداد مخططات التنظيم الهيكليـة والدراسـات والتخطيطـات وكـل مـا يتعلـق بتنظـيم 
المـدن والقـرى ياســتخدام تقنيـة الحاســوب كـذلك تـم توزيــد البلـديات بــأجهزة مسـاحية متطــورة 

فيـذ مشـاريع الطـرق لمساعدتها فـي إعـداد الدراسـات الفنيـة الخاصـة بـالتنظيم والتخطـيط وتن
 واألبنية.

نتيجة لمـا  .البناء التنظيمي لألجهزة المركزية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة .٤٧
خطــة االصــالح وٕاعــادة الهيكلــة للبلــديات األردنيــة مــن تقلــيص لعــدد البلــديات ومــا تــم مــن  أفرزتــه

ي المجـال االداري والمـالي والتشـريعي، إجراءات في مجال بناء القدرات الذاتيـة للبلـديات الجديـدة فـ
تقـــوم وزارة الشـــؤون البلديـــة والقرويـــة والبيئـــة بصـــورة دائمـــة بإعـــادة تنظـــيم هيكلهـــا الـــوظيفي وٕاعـــادة 

للوصول الى تطـوير شـامل لـالدارة المركزيـة  ١٩٧٦) لسنة ٥٧النظر في نظام تنظيم الوزارة رقم (
 ضمن مجموعة األسس والمبادئ التالية:

وتطوير القوى البشـرية العاملـة فـي الـوزارة مـن خـالل التركيـز علـى التـدريب  تنمية أ. 
 والتأهيل الشامل لكافة موظفي الوزارة سواء في مركز الوزارة أم في المديريات.
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معالجــة الــنقص الحاصــل فــي بعــض االختصاصــات الهامــة فــي مجــاالت شــؤون  ب.
لمشــاريع والبيئــة مــن خــالل تأهيــل التطــوير االداري والمــالي ودراســة الجــدوى االقتصــادية ل

 الكوادر الموجودة المتوفرة واالستفادة من الخبرات الوطنية العاملة في هذه المجاالت.
إعداد هيكل تنظيمي حديث ومتطور يتميز بالمرونة والشمولية ووضع مواصفات  جـ.

هـام محددة لكل وظيفة تتضمن تحديـد مسـماها ووضـعها العـام والواجبـات والمسـؤليات والم
 الملقاه على عاتق شاغلي الوظيفة.

االهتمــــام بالجوانــــب الســــلوكية للمــــوظفين وأهميــــة الحــــوافز وتأثيرهــــا المباشــــر فــــي  د.
 تحسين انتاج العاملين في الوزارة كمًا ونوعًا.

تحديــد االحتياجـــات الحقيقـــة مــن الوظـــائف الالزمـــة لتأديــة مهـــام وواجبـــات الـــوزارة  هـ.
ظـائف الزائـدة عـن الحاجـة وٕاعـادة تـدريبها واالسـتفادة منهـا فـي والنظر في إعادة توزيـع الو 

 وظائف أخرى.
التوســع فــي اســتخدام تقنيــات الحاســوب فــي أعمــال الــوزارة وربطهــا بكافــة البلــديات  ز.

فـــي إعـــداد مخططـــات   GISوالمـــديريات وكـــذلك اســـتخدام أنظمـــة المعلومـــات الجغرافيـــة
  التنظيم الهيكلية للمدن والقرى األردنية. 
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 الرابعالفصل 
 البلديات ضمن محافظاتها في سطور

 محافظات المملكة األردنية في سطور

 .محافظة العاصمة عّمان .٤٨

 

 . )م٩١٨( عن سطح البحر وترتفع جبالها)م ٧٥٠( ترتفع مدينة عمان .أ
وعاشــوا حيــاة البــداوة وكونــوا ) ق م ١٢٥٠( ظهــر العمونيــون فــي األردن فــي ســنة ب.

ت حدودها من الموجب جنوبًا إلى سيل الزرقاء شماًال ومن الصحراء شرقًا امتد دولة قوية
 .األردن غربًا وكانت عمان عاصمة مملكتهم إلى نهر

فيهـــا الغـــزاة فتعرضـــت مملكـــة  بحكـــم موقـــع عمـــان الجغرافـــي االســـتراتيجي طمـــع جـ.
ــًا وكــان "طو  ،بنــاء مــدنها العمــونيين للغــزو والــدمار لكنهــا كانــت تضــمد جراحهــا وتعيــد بي
عراق األمير وقصر العبد في  العموني" آخر ملك حكم دولة العمونيين وارتبط اسمه بآثار

 .وادي السير
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ملكه فخضعت سوريا للسلوقيين  تفرق )ق م ٣٢٣( بعد وفاة السكندر الكبير عام د.
-٢٨٥الثـاني فيـدلفوس ( وحكـم البطالسـة مصـر وفلسـطين واألردن وأثنـاء حكـم بطلمـاوس

 .اليونانية عمان اسم فيالدلفيا وبدأت تنعم بالحضارة ) حملتق م ٢٤٧
أمـــا األنبـــاط فقـــد أصـــبحت دولـــتهم الواقعـــة فـــي الجنـــوب مـــن األردن قـــوة عظمـــى  هـ.

ق  ٩٠( عـامهم احتلت جيوش، حيث رغبوا في التوسع لحماية الطرق التجارية وسرعان ما
 صبحت عمان تحت حكمالمنطقة الشمالية من األردن والمنطقة الجنوبية من سوريا وأ )م

 األنباط.
 ضـــمت مدينـــة عمــــان بعـــد أن احتلهـــا الرومـــان إلـــى مــــدن) ق م ٦٣( وفـــي عـــام و.

أن تـــم بعـــد  م١٠٦ســـنة  آذار ٢٢وتشـــكلت المقاطعـــة العربيـــة فـــي ، الـــديكابوليس العشـــرة
فأقيمـــت فيهـــا ، وبـــدأت عمـــان تـــنعم بـــالعيش بأمـــان واســـتقرار ،لـــى دولـــة األنبـــاطالقضـــاء ع

وارتفعـــت  ة والمـــدرج والهيكــل والحمامــات والســـوق وميــدان ســباق الخيـــولالشــوارع الجميلــ
م ١١٤ وفـي سـنة، قلعتها بـين أسـوار رائعـة مـن حجـر تضـم برجـًا عنـد كـل زاويـة لحمايتهـا

 ثم أتت العصور البيزنطية فبنيت، انتهت الطريق بين بصرى وعمان مرورًا بمدينة جرش

 .سيحيالكنائس وتمتعت بفترة من النشاط الديني الم
واعتنى  الخليفة األموي يزيد بن أبي سفيانم ٦٣٦ استولى على مدينة عمان سنة ز.

 األمويــــون أيمــــا اعتنــــاء بعمــــان وبنــــوا فيهــــا مســــاكن وقصــــور فــــي الصــــحراء وعنــــدما جــــاء
أهملـت عمـان وضــربتها بعـد ذلــك هـزات أرضــية ، العباسـيون ونقلـوا عاصــمتهم إلـى العــراق

 .العالم بوركهارت ١٨١٢أن زارها عام  ذكرها تحت غبار الزمن إلى وغاب

 .محافظة البلقاء .٤٩
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تقع مدينة السلط إلى الغرب من مدينة عمان حيث حبتها الطبيعة بخضرة خالبة  .أ
وكانـــت الســـلط مركـــزًا ، ينبـــوع جـــاد بمياهـــه العذبـــة والصـــافية الرواء ظمـــأ اإلنســـان وبميـــاه

وفــي زمــن ، بتــراء فــي العصــر البيزنطــيتابعــة لمدينــة البصــرى أوًال ثــم لمدينــة ال ألســقفية
فرض ملك القدر بودوان األول الضريبة على جبل عجلون وعلى مدينة السـلط  الصليبيين
 .وضواحيها

 ثــم دمــر ١٢٦٦احتــل المغــول المدينــة ودمــروا قلعتهــا فأعــاد بيبــرس بناءهــا ســنة  ب.
 بنائها. ن أساسولم يبق إال القليل م ١٨٤٠إبراهيم باشا العثماني القلعة مجددًا عام 

 يصعب االستدالل على تاريخ السلط القديم من آثارها والموقع األثـري الوحيـد هـو جـ.
 وتحتل مكانها في الجهة الشـمالية الشـرقية ١٢٢٠القلعة التي بناها السلطان المالك سنة 

 .وتوحي أساساتها الباقية أنها من العصر الروماني
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تفعــًا يعــرف باســم تــل الجــادور أقــيم علــى مر يوجــد إلــى الجنــوب مــن مدينــة الســلط  د.
معبــد صــغير للنبــي "جــادور" وتتــدفق إلــى جنوبــه عــين جــادور وتتــدفق عيــون  مقربــة منــه

وقــد أقيمــت علــى هــذا التــل فــي الماضــي مســتوطنة يعتقــد أنهــا هلينيــه ، أخــرى فــي المنطقــة
كسـبها ميـزة ، ممـا ييعتقد أنها تعود للعصـرين الرومـاني والبيزنطـي وعثر على بقايا فخارية

 .زراعية نسبية بتنوع مناخها وتضاريسها على مدار العام
ـــوادي  هـ ـــى علـــى المنحـــدر الشـــمالي وفـــي ال ـــرتين تقـــع األول ـــى األقـــل مقب للمدينـــة عل

وامتـازت مغـارة ، والمقبـرة الثانيـة فـي مكـان يعـرف باسـم سـارة فـي وادي شـجرة ،له المجاور
لبيزنطــي تحمــل جــدرانها رســومات خصيصــًا لتكــون كنيســة لألمــوات فــي العصــر ا هيئــت
 إلى الجنـوب الشـرقي مـن مدينـة)كم ٣( اكتشفت قبور رومانية أخرى على بعد وقد، دينية

 ويعود تاريخ هذا القبر إلى القرنين الثالث والرابع للميالد.، السلط وباب حجري ضيق
علــى الــرغم مــن أن علمــاء اآلثــار لــم يقومــوا حتــى اآلن ( أمــا فــي ضــواحي الســلط و.
 )كـم٤( خربـة السـوق وهـي علـى بعـدهـا مـن أهم) فتوجـد عـدة أمـاكن أثريـة منسقة حفرياتب

مدينـة الســلط، وخربـة أيــوب وخربـة حزيــر وخربـة الــدير ومسـجد النبــي هوشـع الــذي  جنـوب
ويعود تاريخ المسـجد ألـي ثالثـة أو أربعـة قـرون ، الشمال الغربي من مدينة السلط يقع إلى
السلط وضواحيها غنية ، كما أن ينة صافوط وعين الباشاكذلك هناك خربة زي ومد فقط ،

تفاصيل تاريخها البعيد ال تزال مدفونة  بجمالها وبكثرة مياهها وكثرة مواقعها األثرية إال أن
 .، مما يجعل محافظة البلقاء مقصدا سياحيافي أعماق تربتها

 .محافظة الزرقاء .٥٠
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األردنيــة الهاشــمية بعــد العاصــمة عمــان تعتبــر مدينــة الزرقــاء ثــاني مــدن المملكــة  .أ

 تقع الزرقاء، حيث عدد السكان والنشاط االقتصادي العام وهي مركز محافظة الزرقاء من

مـدن  منها، وتتميز بموقعها الجغرافي المتوسط بـين)كم ٢٠( شمال شرق عمان وعلى بعد
 .المملكة وعلى شبكة مواصالت دولية تربط األردن بالدول المجاورة

ألف مواطن، وهي ذات مناخ  )٧٠٠( وعدد سكانه ٢كم)٦٠( لغ مساحة الزرقاءتب ب.
جاف صيفًا قليـل األمطـار شـتاًء وتتـوفر فيهـا البنيـة التحتيـة األساسـية للخـدمات  صحراوي

من الصناعات على  )%٥٢( تعتبر الزرقاء العاصمة الصناعية لألردن حيث تضم ولهذا
جــذب للســكان مــن كــل أنحــاء المملكــة، وهــي وتشــكل علــى الــدوام مركــز  مختلــف أنواعهــا

 .القوية المنتجة مدينة الجند والسواعد
) ٥( فيهـا آنـذاك مـن وتكون أول مجلس بلديم ١٩٢٨تأسست بلدية الزرقاء عام  جـ.

 .أعضاء برئاسة المرحوم بهاء الدين عبد اهللا
ب يعــود تــاريخ هــذه المدينــة إلــى العصــر الرومــاني والــذي بنيــت قلعــة قصــر اشــبي د.

ويقـع فـي ضـواحي حـي الزرقـاء بعـض المواقـع األثريـة مثـل العـالوق وهـي ، أنقاضـها علـى
 غرب الزرقاء، وخربة السمراء التي تقع إلى الشمال من)كم ٢٦( بيزنطية على بعد مدينة
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 الزرقاء والتي تدل اآلثار فيها على أنها كانت موجودة في القرن الخامس الميالدي وعثر

يقـع  ية عليها كتابات باليونانية والسريانية، و قصر الحالبات الـذيفيها على حجارة بازلط
حمـام الصـراح  صـرقعـن الزرقـاء علـى الطريـق المـؤدي إلـى المفـرق، و )كـم ٣١( على بعد

ورممتـه مـؤخرًا  زمـن األمـويين فـي رقي قصـر الحالبـات وقـد بنـي)كـم شـ٦(ويقع علـى بعـد 
 .دائرة اآلثار العامة

 .محافظة مادبا .٥١

 

 منهــا وترتفــع حــوالي)كــم ٣٣( إلــى الجنــوب مــن مدينــة عمــان علــى بعــدقــع مادبــا ت .أ
ولفظ مأدبا آرامي (سرياني) وتتمتع مدينة مادبا بخصب تربتها وعلى الرغم مما  )م ٧٧٤(

يرجــع تــاريخ ، ، إذ فيهــا مــن آثــار إال أن الكثيــر الكثيــر ال زال مــدفونًا فــي جوفهــا اكتشــف
يدل عليه اكتشـاف  ) والذيق.م ١١٦٠-١٢٠٠ي األول (هذه المدينة إلى العصر الحديد

 .قبر على مقربة من التل يعود تاريخه إلى ذلك العصر
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األموريـون  كانـت مأدبـا مدينـة موآبيـة إلـى أن اسـتولى عليهـاق.م)  ١٢( في القرن ب.
لـه  ملك اسمه ميشـع والـذي جعـل ذيبـان عاصـمةق.م)  ٩( في القرنها ثم حكم، وأحرقوها

 .المدن ورمم فطرد الغزاة

 .محافظة اربد .٥٢

 

  تمتاز اربد (أرابيال)، عروس الشمال بأنها من أجمل المـدن األردنيـة، يبلـغ عـدد .أ
)كم شـمال ٦٥) ألف نسمة، وتقع في منبسط من األرض على بعد (٦٥٠سكانها حوالي (

يط عمان، وهي فـي الجـزء الشـمالي الغربـي مـن المملكـة األردنيـة الهاشـمية، وتحـ العاصمة
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 الزراعية الخصبة من جهاتها الشمالية والشرقية والجنوبية، والتي سميت قديما بها السهول
) ٥( باألقحوانــة نســبة إلــى زهــرة األقحــوان فيهــا، وشــهدت اربــد اســتيطانا بشــريا قبــل حــوالي

وميزتها  آالف سنة قبل الميالد لكل من الحضارات اآلدومية والغساسنة والعربية الجنوبية،
 .تالحضارا

المواقـــع  فـــي محافظـــة اربـــد االغريقيـــة والرومانيـــة واالســـالميةخلفـــت الحضـــارات  ب.
 وبيـت راس "Arabella" األثرية والتاريخية، ونشأت المدن االغريقية الرومانية مثل اربد

"Capitolias"والحصـن ، "Dion"وأم قـيس ، "Gadara"وطبقـة فحـل ، "Pella"، 

مــن مــدن التحــالف العشــر (الــديكابولوس)، وقــد وتعتبــر هــذه المــدن  "Abello" وقويلبــة
الغساســـنة دولـــتهم فـــي شـــمال األردن فـــي منطقـــة اربـــد والجـــوالن وســـهول حـــوران،  أســـس

مـــن أجمـــل الـــبالد الشــامية وبهـــا أرزاق العســـاكر اإلســـالمية، وقـــد انتشـــرت  ووصــفت بأنهـــا
 .الميالديين القرنين الثاني والثالث المسيحية منذ

أللوية التالية: لواء قصبة اربد، لـواء بنـي كنانـة، لـواء الكـورة، تضم محافظة اربد ا جـ.
 لواء المزار الشمالي، لواء األغوار الشمالي، لواء الوسطية، لواء الطيبة، ولواء الرمثا.

 .محافظة عجلون .٥٣
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على مقربة مـن جـرش، تقـع مدينـة عجلـون الشـهيرة بقلعتهـا التاريخيـة التـي تسـمى  .أ
و تجــذب هــذه القلعــة أعــدادًا كبيــرة مــن الزائــرين لمــا لهــا مــن قيمــة قلعــة الــربض،  أيضــاً 

فقــد بناهــا عزالــدين بــن أســامة بــن منقــذ أحــد قــادة صــالح الــدين األيــوبي مــا بــين  تاريخيــة،
لتقــف علــى وجــه التوســع االفرنجــي الصــليبي وتحــافظ علــى طــرق  ١١٨٥-١١٤٨ عــامي

 .شمال سوريا المواصالت مع دمشق و
اقيمــت عليــه القلعــة باســم جبــل عــوف، نســبة إلــى بنــي عــوف  يعــرف الجبــل الــذي ب.

أمــا المدينــة فإنهــا تحمــل اســم ، أقامــت عشــيرة مــنهم فــي هــذا الجبــل أيــام الفــاطميين الــذين
لقلعــة شــكل هندســي مربــع، ، لكــان يــدعى عجلــون ويقــيم فــي ديــر قــديم فــي المنطقــة راهــب
لبرجـان الواقعـان إلـى يمـين أضـيف ا أبراج يتكون كل برج منها من طابقين، وقد) ٤( ولها

الخنـدق المحـيط بالقلعـة الـذي تـم حفـره  المـدخل الحـالي للقلعـة بعـد معركـة حطـين، وكـذلك
 .ليكون خطًا دفاعياً 

) مخــازن أخــرى للميــاه ٥يقــع مخــزن الميــاه الكبيــر علــى يســار المــدخل، وهنــاك ( جـ.
باإلضــافة إلــى القلعــة  القلعــة التــي تتنــوع فيهــا األبنيــة الداخليــة والردهــات والغــرف، داخــل

الرائـع صـيفًا، ووفـرة منتجاتهـا  تتميز عجلون بجمالهـا الطبيعـي، وغاباتهـا الكبيـرة، وطقسـها
ويمكـن للزائـر الوصـول إلـى عجلـون بسـيارته ، من الزيتون، وكافة أنـواع الخضـار والفواكـه
ر إليهــا بواســطة الحــافالت العامــة التــي تســي الخاصــة أو الســياحية، كمــا يمكــن الوصــول

مجمــع العبــدلي فــي وســط العاصــمة،  رحــالت منتظمــة بــين عمــان وعجلــون، وتنطلــق مــن
 .وتنقل الركاب بأجور زهيدة

 .محافظة المفرق .٥٤
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محافظــة المفــرق هــي ثــاني أكبــر محافظــات المملكــة األردنيــة الهاشــمية مــن حيــث  .أ
األقصـى بعد محافظة معان، تقـع فـي الشـمال الشـرقي تصـل المملكـة مـن الشـرق  المساحة

العراقية عن طريق حدود الكرامة ومن الشمال بالجمهورية السورية عـن طريـق  بالجمهورية
ان اسـمها ســابًقا الفـدين، وتحتـوي علـى منــاطق أثريـة عديـدة مـن أهمهــا أم ، كـجـابر حـدود

ـــة بالميـــاه الجوفيـــة تمـــّد المملكـــة  وهـــي، الجمـــال ذات طبيعـــة صـــحراوية مـــن الشـــرق غنّي
أّمـا مـن الغـرب فهـي ذات طبيعـة خصـبة منتجـة ، لثـروة الحيوانيـةوا بمحاصيل الخضـروات

ـــون ـــة المفـــرق، لزيـــت الزيت نســـمة بنســـبة  ألـــف )٢٥٣( ويســـكنها حـــوالي عاصـــمتها مدين
 .%) من سكان األردن٤.٥(

تضـــم المفـــرق األلويـــة التاليـــة: لـــواء قصـــبة المفـــرق، لـــواء الباديـــة الشـــمالية، لـــواء  ب.
 ء رويشد.البادية الشمالية الغربية، ولوا
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 .محافظة جرش .٥٥

 

عـــن ســـطح البحـــر ويعـــود تأسيســـها إلـــى ســـنة )م ٦٠٠(ترتفـــع هـــذه المدينـــة قرابـــة  .أ
ويعـود تـاريخ هـذه ، )كـم٤٨( عنـدما سـكنتها جاليـة شركسـية وهـي تبعـد عـن عمـان ١٨٧٨

لكن بعض اآلثار فيها ق.م)  ٤( المدينة إلى تأسيسها في عهد اإلسكندر الكبير في القرن
وتعــود بعــض اآلثــار التــي ، المــيالد قبــل ٢ر٥٠٠نــة مــن العصــر البرونــزي نحــو تبــين مدي

 ق.م. ١٠٠٠ اكتشفت في شمال جرش إلى العصر الحديدي أي عام
الرومانيـة  نعمت هـذه المدينـة بالهـدوء واالسـتقرار والسـالم وتـأثرت كثيـرًا بالحضـارة ب.

المسـيحية حتـى  الديانةوأصبحت من المدن العشر وتعاقبت عليها العصور وانتشرت فيها 
كنائسها، وصلها العرب  أسقفًا، ثم احتلتها جيوش الفرس ودمرت ٤٥١أصبح لها في عام 

وذلـك فـي عـام  المسلمون بقيادة شرحبيل بن حسنة في زمن الخليفة عمر وسيطرت عليهـا
 .انهيارها الكامل لكن الزالزل المتالحقة التي ضربت تلك المناطق أدت إلىم، ٦٣٥
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صــف آثــار هــذه المدينــة القديمــة فقــد كشــفت الحفريــات عــن ســور كــان يحيــد أمــا و  جـ
قـد أمـر اإلمبراطـور )، و ٣.٥-٢( وأما عرض السـور فمـن)كم، ٥.٥(يبلغ امتداده  بالمدينة

، طريــق النصــر لـى البحــر األحمــر عرفـت باســمإترايـانوس بشــق طريــق مـن مدينــة بصــري 
وقــد  قــه الحــتالل بصــرى الشــام) فــي طري١٣٨-١١٧وقــد جاءهــا اإلمبراطــور أدريــانس (

والــذي ، أحســن اإلمبراطــور معاملــة أهــل المدينــة ممــا دفعهــم ألن يبنــوا لــه قوســًا إكرامــًا لــه
)م ٩( وعرضـــه)م، ٣٧( طـــول القـــوس( قـــاوم عاتيـــات الـــزمن وبقـــي قائمـــًا حتـــى يومنـــا هـــذا

 .تقريباً  )م ٥( وعرضها)م ١٠( ويبلغ ارتفاع البوابة الرئيسية الوسطى
)م ١٥٠( رب من قوس النصر تقع البركة وهي عبارة عـن مسـتطيل طولـهلى الغإ د.

مصــــارف والمتجــــول بــــين آثــــار جــــرش ســــيجد ) ٤( وفيــــه)م ١٢( وعمقــــه)م ٥٥( وعرضــــه
وهيكــل زفــس ثــم سيصــل المــدرج الكبيــر  الرومــاني الواقــع شــمال البركــة، والمقبــرة المــدرج
مما يحمي المشاهدين من يقع للشمال الغربي من هيكل زفس ومقاعده في الجنوب  والذي
 .الشمس أشعة

ـــــون والكرمـــــة والفواكـــــه والخضـــــار  هـ. ـــــة، تشـــــتهر بزراعـــــة الزيت تعتبـــــر منطقـــــة زراعي
 الطبيعية.

 .محافظة الطفيلة .٥٦
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محميــات الشــرق  توجــد فيهــا أحــد أهــم وأروعالتــي هــي إحــدى محافظــات المملكــة  .أ
األردنيــة  نوبيــة مــن المملكــةتقــع المحافظــة فــي الجهــة الج، إذ األوســط وهــي محميــة ضــانا

 .)كم١٨٠( الهاشمية، وتبعد عن العاصمة عمان حوالي
ـــة بالســـكان، حيـــث تعاقبـــت عليهـــا األمـــم ب. ـــة مـــن أقـــدم المنـــاطق األهول  تعـــد الطفيل

المختلفة: ابتـداء بـاالدوميين حيـث كانـت بصـيرا عاصـمة مملكـتهم ، ثـم خضـعت المنطقـة 
 ةضمت المنطقة للحكم اإلسالمي بعد معركـة مؤتـإلى أن جاء الرومان ثم ان طاألنبا لحكم

 .واليرموك
يوجد في محافظة الطفيلـة العديـد مـن األمـاكن التاريخيـة و األثريـة والدينيـة: قلعـة  جـ.

مقام الصحابي ، بصيرا وتعود إلى العهد االدومي، قلعة الطفيلة وتعود إلى العهد العثماني
لجـذامي، حمامـات عفـرا المعدنيـة، ومحميـة الجليل الحارث بـن عميـر االزدي، مقـام فـروة ا

 .الطبيعية ضانا
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 .محافظة الكرك .٥٧

 

قبــل المــيالد  ١ر٢٠٠يعــود تــاريخ هــذه المدينــة إلــى العصــر الحديــدي نحــو ســنة  .أ
وكـــان ، عليهـــا المؤابيـــون واألشـــوريون واألنبـــاط واليونـــان والرومـــان والبيزونطيـــون وتعاقـــب

أهميــة ، وترجــع ين األيـوبي الــذي حــارب الملـك أرنــاطللمدينـة تاريخــًا حــافًال مـع صــالح الــد
 أنها كانت تحمي القدس لما لموقعها االستراتيجي مـن دور فـيفي الكرك في ذلك الحين 

ولكونهــا محطــة مراقبــة علــى طريــق  ،الحيلولــة دون اللقــاء بــين عــرب الشــام وعــرب مصــر
ين ثـــالث حمـــالت وكـــان ملكهـــا أرنـــاط محاربـــًا شرســـًا مغـــامرًا ووجـــه صـــالح الـــد، الحجـــاج

أرنـاط متحصـنًا الـذي كـان  القلعة الحصينة من احتالل ١١٨٨في عام  للكرك حتى تمكن
عنـدما  معركـة حطـين فـيعلى يد صـالح الـدين لكنه لقي حتفه  ،فيها يخشى الخروج منها

 .وقع أسيراً 
فتجـددت أبـواب القلعـة وترممـت أسـوارها ، ازدهرت الكرك في عهـد الدولـة األيوبيـة ب.

واهــــتم بزراعــــة األشــــجار والينــــابيع، إذ بقيــــت الكــــرك تــــنعم باإلزدهــــار ، بنــــاء قراهــــا وأعيــــد
تعرضت حتى  لسالطين األيوبيينا والطمأنينية على الرغم من الخالفات التي اشتدت بين

بهــا وحفــر خنــادق جديــدة حــول  احتــل الظــاهر بيبــرس الكــرك فــاعتنىل، ثــم لغــزو المغــو 
احتلهــا العثمــانيون فــي عـــام  دًا حيــاة هادئــة إلــى أناشــت الكــرك مجــد، فعالمدينــة وقلعتهــا
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قبائلهــا فيمــا بينهــا علــى  ونظــرًا لبعــدها عــن الســلطة المركزيــة العثمانيــة تخاصــمت ١٥١٦
 .التحكم البغيض وعاشت الكرك إبان الحكم التركي فترة من، التحكم والسيطرة

العشــــائر يوجــــد فــــي الكــــرك الكثيــــر مــــن العشــــائر التــــي لهــــا وزنهــــا علــــى مســــتوى  جـ.
 األردنية، ويمتازون بالنخوة والشهامة والكرم، يسودها المناخ الصحراوي.

تضم محافظة الكرك األلوية التاليـة: لـواء قصـبة الكـرك، لـواء عـي، لـواء القصـر،  د.
 لواء المزار الجنوبي، لواء األغوار الجنوبية، لواء فقوع، ولواء القطرانة.

 .محافظة معان .٥٨

 

 وعلى الرغم من كونها اشتهرت تاريخيًا إال، جنوب عمان)كم ٢١٦( تبعد حوالي .أ

السـبيل  فقـد عمـر معـان بنـي أميـة وبنـوا فيهـا إلبـن، أنه لم يعثـر فيهـا علـى أيـة بقايـا أثريـة
مرفــــق وهــــي مدينــــة قــــوم شــــعيب وخــــدمت كموقــــف للحجــــاج تقــــام بهــــا ســــوق فــــي غــــدوهم 

 ميــــــر عبــــــد اهللا فيهــــــا يــــــومجعلهــــــا الهاشــــــميون مــــــوئًال لقــــــدمهم فقــــــد نــــــزل األ، و ورواحهــــــم
) ٤( حيث استقبله أشرافها وشيوخها مـرحبين مهللـين وكـان وصـوله بعـد، ١١/١١/١٩٢٠
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باتـت معـان ملتقــى األحـرار مــن ، كمــا اعتـداء اإلفرنسـيين علــى اسـتقالل سـوريا أشـهر مـن
 ، وهي أشبه ما تكون بمتحف طبيعي للحضارة والثقافة والسياحة.األمة
لويـــة التاليـــة: لـــواء قصـــبة معـــان، لـــواء الحســـينية، ولـــواء تضـــم محافظـــة معـــان األ ب.

 الشوبك.

 .محافظة العقبة .٥٩

 

)كــم عــن عمــان وســميت بهــذا اإلســم ٣٣٠تقــع فــي جنــوب األردن وتبعــد مســافة ( .أ
إذ كانــــت مدينــــة نبطيــــة ق.م)  ٣(الطريــــق المــــؤدي إليهــــا، ويعــــود تاريخهــــا للقــــرن  لوعــــورة

فـــل التجاريـــة النبطيـــة القادمــة مـــن مصـــر وفلســـطين إذ كانــت القوا، البحـــر ومخرجهــا علـــى
 .التوجه إلى البتراء ومنها إلى أسواق الشام والعراق تتوقف فيها قبل



84 
 

فــي العصــر البيزنطــي كــان لهــذه المدينــة أســقفها ونعمــت بالهــدوء والرخــاء واحتلهــا  ب.
ضـي إلى المقدسات فـي األرا العرب وبات لها أهمية خاصة لوقوعها على الطريق المؤدي

األيوبيون ووقعت العقبة  ثم احتلها الصليبيون وبقيت تحت حكمهم حتى حررها، الحجازية
 .) الذين أهملوها١٩١٧-١٥١٦تحت االحتالل العثماني (

تعتبــر المنفــذ البحــري الوحيــد لــألردن، حيــث تقــع علــى خلــيج العقبــة الــذي يشــكل  جـ.
الصــيف والمعتــدل فــي الشــتاء الفــرع الشــرقي للبحــر األحمــر، تتميــز بجوهــا الحــار جــدا فــي 

وتمثـــل عصـــبا حيويــــا لالقتصـــاد األردنـــي، حيــــث تحتـــوي علـــى مصــــانع كبـــرى للشــــركات 
ـــة، باإلضـــافة إلـــى كونهـــا محـــور ســـياحي مهـــم ونقطـــة انطـــالق لخطـــوط الســـياحة  األردني

 الداخلية والخارجية.

 البلديات من خالل التقسيمات اإلدارية لمحافظات المملكة

 .عّمانمحافظة العاصمة  .٦٠

 
 

 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 ----- العامرية بلدية
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, والياهون والمشيرفة الرامه ,وعليان الرميل, والندوة الحشاش طور, الرصاص ام الجديدة الرصاص ام بلدية
 .)ثريا ،الجميل, الدامخي, الفيصلية( السكانية التجمعات

 .محافظة البلقاء .٦١

 

 
 للبلدية التابعة لمناطقا اسم البلدية

السلط, يرقا, عيرا, زي, عالن, الرميمين, ام جوزه، وادي الحور، وتجمع سكاني  بلدية السلط الكبرى
 .اليزيدية

 .الرامة, الروضة, الكفرين ,الكرامة, الجنوبية الشونة, الجديدة الشونة الوسطى الشونة بلدية
نير, تجمعات سكانية (موبص, السليحي, سلحوب, ام صافوط, ابو نصير, ام الدنا بلدية عين الباشا

 انجاصه, الرمان)

  .سوميا سكاني تجمع, بيوضه, الوليد بن خالد, الصبيحي الجديدة العارضة بلدية
 .الجنوبي الطوال, الشمالي الطوال, ضرار, خزمه, البالونة و عبيدة ابو, عال دير الجديدة عال دير بلدية
 .داميا, الرمل ظهر, العارضة مثلث, يمعد الجديدة معدي بلدية
 .سويمة سويمة بلدية
 .الفحيص الفحيص بلدية
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 .ماحص ماحص بلدية

 .محافظة الزرقاء .٦٢

 
 

 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 الزرقاء الزرقاء بلدية
 الرصيفة الرصيفة بلدية
 < هاشم بني قرى, السخنة, وغرسا صليح أم ,الهاشمية الجديدة الهاشمية بلدية
 .الظليل الظليل بلدية

 الجديدة بيرين بلدية
 التجمعات, صروت, الكمشة المسرات، العالوك, الشوك ورجم رمانة أم ,بيرين

 ).ومرحب الرياض(  السكانية
 .الحالبات الحالبات بلدية
  .الحدودية العمري منطقة, الجنوبي األزرق تجمع ,الشمالي األزرق األزرق بلدية

 .محافظة مادبا .٦٣
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 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 .والحوية المريجات, ماعين والعريش، غرناطة, الشوابكة جرينة, الفيصلية, مادبا الكبرى مادبا بلدية
 .الشقيق, العالية, ذيبان الجديدة ذيبان بلدية
 .مليح, لب ومليح لب بلدية
 .حميدة بني جبل حميدة بني جبل بلدية

 .محافظة اربد .٦٤
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 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 الكبرى اربد بلدية
, بشرى, سال, المغير علعال،, مرو, حكما, جايز كفر, راس بيت, فوعرا, اربد

 .كتم, النعيمة, الحصن, ايدون, الصريح, حواره
 .دوقرا ججين،, سوم, زحر, يافا بيت, يوبا كفر اربد غرب بلدية
  .البويضه, الرمثا الجديدة الرمثا بلدية
 .الذنيبه, عمراوه, الشجره, الطره حوران سهل بلدية
 .المخيبة االردنية، الحمة, قيس ام, المنصورة, ملكا الوليد بن خالد بلدية
 .كفرسوم عقربا،, الرفيد, يبال, حرثا, حبراص الكفارات بلدية
 .وقاص المنشية،, العدسية, الشمالية الشونة جبل بن معاذ بلدية
 .حاتم, الروسان سما السرو بلدية
 .المشارع, حسين الشيخ فحل طبقة بلدية
 .الريان وادي, كريمه حسنة بن شرحبيل بلدية
 .زوبيا ارحابا،, جحفيه, يوسف دير, عنبه, الشمالي المزار الجديدة المزار بلدية
 .صما, السعنة دير, الطيبة الجديدة الطيبة بلدية
 .الوسطية حوفا, قميم, اسد كفر الوسطيه بلدية
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 .تبنة جفين،, االشرفية, الماء كفر, سعيد ابي دير الجديدة سعيد ابي دير بلدية
 .جديتا, ابيل كفر, عوان كفر, راكب كفر, ايدس بيت برقش بلدية
 .سحم, سمر الشعلة بلدية
 .الصفا جنين, سموع, زمال الكورة رابية بلدية
 .اليرموك, خرجا, حريما جديدةال اليرموك بلدية

 .محافظة عجلون .٦٥

 

 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 .الصفا الروابي،, جنا عين, عنجرة, عجلون الكبرى عجلون بلدية
 .راجب, كفرنجة الجديدة كفرنجة بلدية
  .عبلين و عبين, صخرة الجنيد بلدية
 .الوهادنة, حالوة, الهاشمية الشفا بلدية
 .عرجان, اوصره, راسون, باعون العيونة بلدية

 .محافظة المفرق .٦٦
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 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 الكبرى المفرق بلدية
 ام( سكانية تجمعات, الجب ثغرة, حسن بني ايدون, الشرقية النعام ام, المفرق
 ).االبيض, المفردات, الغدير, الغربية النعام

 الجديدة رحاب بلدية
, العموش حمامة, العليمات حمامة( سكانية تجمعات, الدجنية, حسن بني حابر 

 ابو, الكرام حميدو ,خطلة, دحل, بطمه ام, المدور, نادرة, الدقمسة, هويشان
 ).السحري, خروبه ام, رمانه ام, السوس

 .السمراء الخربة, المزرعة, الزنية, الرويبض حيان, بلعما الجديدة بلعما بلدية
 .الخالدية لخالديةا بلدية
 .السرحان روابي, السرحان جابر, السرحان مغير, السرحان سما السرحان بلدية

 الجديدة الرويشد بلدية
, االثني, الغربية الريشة الروضة،( السكانية التجمعات, الغياث منشية, الرويشد

 ).الكرامة حدود مركز, الرقبان, الشرقية الريشة, المشاقيق
 .نايفة, الصالحية نايفة و الصالحية بلدية
 وعميرة عمره, بسمة االميرة روضة, الحصان ورسم االحمر الكوم, الجمال ام الجديدة الجمال ام بلدية
 .المنصورة, الحمراء, حوشا الجديدة حوشا بلدية
 .حسن بني منشية حسن بني منشية بلدية
 .السلطة منشية, الزعتري والمنشية الزعتري بلدية
 ).حويجة ,الزبيدية(سكانية تجمعات, النهضة, الباعج, السرب ام عبداهللا بن حسين ميراال بلدية
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 .الرف كوم سكاني تجمع, الدفيانة, صبحية و صبحا والدفيانه صبحا بلدية
 .المكيفته, القطين ام والمكيفته القطين ام بلدية
 .قاسم, القن دير, الكهف دير الجديدة الكهف دير بلدية
 ----- هاشم بني بلدية
 .فاع, الحرش الباسلية بلدية
 ----- الصفاوي بلدية

 .محافظة جرش .٦٧

 

 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 .الكفير, سوف, جرش الكبرى جرش بلدية
 .ساكب, الكته, نحلة, ريمون المعراض بلدية
 .جبة, المصطبة, مرصع عمان باب بلدية
 .بليال, كفرخل, الربوه, قفقفا النسيم بلدية
 .برما برما بلدية

 .محافظة الطفيلة .٦٨
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 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 .عيمه), عرفه صنفحه،, رويم( الحسين, العيص, البيضاء عين, الطفيلة الكبرى الطفيلة بلدية
 غرندل, بصيرا عمير بن الحارث بلدية
 ضانا بلدية, الجنوب اسمنت مصنع اسكان, القادسية القادسية بلدية
 الدراويش جرف, الحسا الحسا بلدية

 .محافظة الكرك .٦٩
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 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 الكبرى الكرك بلدية
, وبردى بذان, الكرك وادي, العدنانية ،الشهابية, حمور ابو منشية, الثنية, الكرك

 .بتير), يـغةالمر ( سكاني تجمع, حارثة بن زيد, راكين, الجديدة, ادر

 والمزار مؤتة بلدية
, الهاشمية( سكاني تجمع ،الطيبة, جعفر, العراق, سول, مؤتة, الجنوبي المزار
 ). العمقة

 ).الرشايدة( سكاني تجمع, السماكية, الربة, الياروت, القصر شيحان بلدية
 ).الزهراء( سكاني تجمع, صرفا, امرع, فقوع رواحة بن عبداهللا بلدية
 طالل,  الجدعة الجديدة لطال  بلدية
 جوزا, كثربا, عي الحزمان بلدية
 والعينا شقيرا و راس ذات, محي, مؤاب الجديدة مؤاب بلدية

 الجنوبية االغوار بلدية
 تجمع, والحديثة المزرعة غور), الغويبة المعمورة( سكانية تجمعات, الصافي غور

 .)والحناوة الذراع( سكاني
 .االبيض الوادي تجمع, السلطاني سد تجمع ةالقطران القطرانة بلدية
 .االبيض الوادي تجمع, السلطاني سد تجمع  السلطاني بلدية

 .محافظة معان .٧٠
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 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 .معان معان بلدية
 .الهاشمية, الحسينية الجديدة الحسينية بلدية
 .الجفر الجفر بلدية
 ).البيطار بئر( سكاني تجمع,  الفرذخ, ايل, بسطة, راشد االمير روضة الجديدة ايل بلدية
  .الجنوبية الشراه, المريغة الشراه بلدية
 ).الجرباء( سكاني تجمع, اذرح, المنشية االشعري بلدية
 .العبدلية, حمزة, الشوبك الجديدة الشوبك بلدية

 .محافظة العقبة .٧١



95 
 

 

 للبلدية التابعة المناطق اسم البلدية

 .والعسلية والعباسية الحميمة, الراشدية, القويرة الجديدة القويرة بلدية
 .الديسة الديسة حوض بلدية
  .وفينان قريقرة وفينان قريقرة بلدية
 .عربه وادي عربة وادي بلدية
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 الفصل الخامس
 وقراءات إحصائية ذات صلةأعضاؤها  ٢٠٠٧مجالس البلدية للعام 

  ٢٠٠٧المنتخبة للعام  أعضاء مجالس البلدية

، تلتها مدينة الكرك ١٨٨٠تعتبر اربد أول مدينة يشكل فيها مجلس بلدي وتم ذلك عام  .٧٢
) بلدية في األردن ١٢، إذ بلغ عدد المجالس البلدية (١٩٠٩، ثم مدينة عمان عام ١٨٨٤عام 
، ) مجلس بلدي١٧٤بلغ عددها في الضفة الشرقية ( ١٩٨٦، وفي نهاية عام ١٩٢٧عام 

بعد أن تم ضم عدد من  ١٩٨٧) نتيجة إنشاء أمانة عمان الكبرى عام ١٦١وانخفض إلى (
) بعد دمج ٩٩بلغ عددها ( ٢٠٠١البلديات إلى مجلس االمانة، وفي النصف الثاني من عام 

) بلديات إلى ٦) بلدية بعد دمج (٩٣البلديات المتقاربة جغرافيا، أما اآلن فقد أصبح عددها (
 كبرى.أمانة عمان ال

، إذ تم إغالق صناديق االقتراع مساء ٣١/٧/٢٠٠٧تم االقتراع لبلديات المملكة تاريخ  .٧٣
) عضوا بما في ذلك أمانة ٩٥٦، وبعد فرز األصوات للناخبين، فاز (٣١/٧/٢٠٠٧يوم الثالثاء 

%) من مجمل عدد المسجلين ٦٢عمان الكبرى، وقد بلغت نسبة االقتراع لجميع بلديات المملكة (
) بلدية في المملكة بمجموع ٩٣) ناخب وناخبة في (١٩٠٥٠١٣ي سجالت الناخبين البالغة (ف
وبلغ عدد الذين تقدموا بطلبات ترشيح لالنتخابات البلدية لرئيس ) ناخب وناخبة، ١١٧٨٠٠٠(

 ) مرشحين قبل انسحاب مرشحي حزب جبهة العمل اإلسالمي٢٧٠٦وعضوية المجالس البلدية (
 ) مقعدا والتي٩٢٩نساء للتنافس على مقاعد المجالس البلدية البالغة () من ال٣٦١منهم (

 عمان فقد بلغ العاصمة أما خارج%)، ٢٠) مقعدا بنسبة (٢١١خصص منها للقطاع النسائي (

 تمديد عّمان فرض العاصمة في اإلقبال ضعف لكن ،%)٦٥( التصويت على الناخبين إقبال

في  ) مناطق٥في ( المسجلين الناخبين %)  من٥٠الـ ( ةنسب تحقيق أجل من آخرا يوما االقتراع
 .عمان

ألف موظف وموظفة في  )٣٠(يقارب على  شارك في لجان االقتراع والفرز ما .٧٤
 .) مركز حيث جرت عملية الفرز واالقتراع في نفس اليوم١٩٨٠(

 بهةج حزب" شهد يوم االنتخاب انسحابا" جماعيا لكافة مرشحي الحركة اإلسالمية   .٧٥

 ) من٣٣الـ ( سحب مرشحيه المسلمين،إذ أعلن اإلخوان لحركة السياسية الذراع ،"اإلسالمي العمل
) مرشحين كرؤساء بلديات في بلدية الزرقاء ٦بدئها، منهم ( على ) ساعات٦بعد ( االنتخابات

 نتائجال وأظهرت ، الكبرى، وبلدية اربد الكبرى، وبلدية الكرك، وبلدية مادبا، وبلدية الرصيفة
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الـ  "التيار الديمقراطي" مرشحي عدد من  فاز حيث نسبيا نجاحا المعارضة أحزاب تحقيق النهائية
 "اإلسالمي الوسط حزب" بلدية، كما تمكن بمقاعد ويسارية قومية أحزاب ) ٤يضم ( والذي ) ٣٩(

 آخرون ونمرشح )٥فاز ( بلديات، بينما ) ٤( برئاسة الفوز من "المسلمين اإلخوان" عن المختلف

 اإلسالمية المعارضة من ) مرشحين٤لكن ( العاصمة، خارج بلدية مجالس مرشحيه بعضوية من

 .بمقاعد بلدية أيضا فازوا

 .أمانة عمان الكبرى .٧٦

، ٢٠٠٧دورتــه فــي عــام  ٢٠٠٣اســتكمل مجلــس أمانــة عمــان المشــكل فــي عــام  أ.
ون برئاســة أمــين ) معينــ٢٠) مــنهم منتخبــون و(٢٠) عضــو، (٤٠حيــث كــان مؤلفــا مــن (

، وقــد ١٨/٤/٢٠٠٧عمــان، وتحقيقــا لالســتحقاق الدســتوري انتهــت واليــة المجلــس بتــاريخ 
قـرر مجلـس الـوزراء تشـكيل لجنـة تقـوم مقـام مجلـس األمانـة المنحـل للقيـام بمهـام المجلــس 
وصالحياته ولحين انتخاب وتعيين أعضـاء المجلـس الجديـد، فـاز المهنـدس محمـد مظهـر 

 األمين بالتزكية خالل فترة عمل اللجنة.عناب بمنصب نائب 
، تحديـــد أعضـــاء ٨/٥/٢٠٠٧قـــرر مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ  ب.

ـــ ( ) مــنهم معــين، ٣٤) عضــو بمــا فــيهم أمــين عمــان، (٦٨مجلــس أمانــة عمــان الكبــرى ب
مــنهم عــن منــاطق أمانــة عمــان الســبعة ) ٢٧(حيــث جــرى انتخــاب ) مــنهم منتخــب، ٣٤(

) أعضـــاء مـــن الكوتـــا النســـائية حصـــلن علـــى أعلـــى نســـبة ٧اإلضـــافة إلـــى (والعشـــرون، ب
أمـا النصـف الثـاني مــن ، تصـويت باالنتخابـات البلديـة ضــمن منـاطق أمانـة عمـان الكبــرى

فقــد تـم تعييــنهم مــن  )  عضــو بمـا فــيهم أمـين عمــان٣٤(أعضـاء مجلــس األمانـة وعــددهم 
%) مــن مجمــل األعضــاء ٢٠.٥٩نســبة النســاء المعينــات (فيــه كانــت  قبــل مجلــس الــوزراء

 ١٤/٨/٢٠٠٧، وقـــد التـــئم المجلـــس الحـــالي بشـــقيه المعينـــين والمنتخبـــين بتـــاريخ  المعيـــين
برئاســة أمــين عمــان المهنــدس عمــر المعــاني، كمــا فــاز المهنــدس عــامر البشــير بالتزكيــة 

نســبة النســاء بشــكل عــام بمنصــب نائــب األمــين خــالل دورة المجلــس الحاليــة، علمــا بــأن 
 %) من مجمل أعضاء األمانة.٢١.٨٨(

، فقد أعلنتها وزارة الشؤون ٢٠٠٧أما بالنسبة للنتائج النهائية النتخابات البلدية لعام  .٧٧
 البلدية ضمن القوائم التالية:
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 .محافظة العاصمة أ.

 الكبرى عمان األمانة

 )الكبرى عمان أمين( المعاني عمر.م الرئيس

 البشير رحمنال عبد محمد عامر. م الرئيس نائب

  النسور معن.  د  شوتر مازن. م  مهيار سناء. م المعينين األعضاء

  هاكوز داوود عقيد  السمان مؤيد.  د  المساعيد هاشم.  د 

  غندور علي فادي هلسة سامي.  م  المجالي هيثم 

  العساف شراري محمود. م  كتخذا الدين عز. م.د  بدران راسم.  م 

  الخيمي هالة.  د  التل ينال  النجار هيفاء 

  بينو هاشم.  م  عناب مظهر محمد نقل غسان 

  عصفور مجيد  القطارنة سلمان علي  طويلة ابو سامي 

  الزهير خضر  الشهوان درويش محمد.  م  المحارمة محمود 

  السلفيتي سامية  بيبي ديما شبروق غالب عامر. م 

 الزبن منصور ميديح  السختيان غياث منى  بركات نسرين 

  السواعير الرزاق عبد محمد  عوض ابراهيم طارق  الحنيطي علي محمد.  م 

  الدعجة محمد محمود  العبادي جميل بدر  الحراسيس القادر عبد حسان المنتخبين األعضاء

  العقرباوي احمد قاسم  السعود محمد يحيى  العابد مرزوق احمد 

  عطية حسين خميس  خالف وسفي فوزان  الوحش عبداهللا موسى 

  البصال سالمة عبدالرؤوف الحديد منور بدر علي  الهدبان محمد بندر 
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  الزيود عبدالمجيد الجليل عبد  صندوقه احمد إدريس  المليفي فالح احمد 

  العدوان سالم الحميد عبد  اللوزي عمر.  م  القيسي ربه عبد محمود 

  الفايز سامي حابس  الرقاد عودس علي  العواملة أديب زياد.  م 

  المناصير حمود محمد  الخضير حمود عوض  زيد حمد منور اهللا عبد 

   المطيريين جميل مخلد  العفيشات احمد طالل 

  الكوز خضر روال  السعدي علي ميسر  )الزعبي( حسن بشرى النسائية الكوتا

 الهنداوي علي سحر  المفلح ايمان  النجداوي نسرين 

    الناصر ريم 

 

 الجديدة العامرية البلدية

 السطل ردي محمد درويش الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 البراك الساقي عناد الفي الشموط مقبول فالح عقلة الوليدي سالم صالح سالم المنتخبين األعضاء

  المسلم سليمان خريوش عطا الزبن قطيش هزيم غازي 

  الزبن رشيد محمد فلایر السطل ردى محمد نايفة النسائية الكوتا

 

 الجديدة الرصاص ام البلدية

 الهقيش دلمه عقيل ياسر الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الخنان سليم علي سليم الساليطة قطيفان خلف مسمح عوض العزيز عبد نفوز المنتخبين األعضاء
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  العيينات سالمة مفلح سالم سحيم عيادة خليف نايف 

0TP3Fعبدالرحمن ميسون الزيدان صبيح زيدان غزيل النسائية الكوتا

*
P0T علي  

 .البلقاءمحافظة  ب.

 الكبرى السلط البلدية

 الحياري فالح احمد سالمة الرئيس

 ------ الرئيس نائب

 الحليق حسين عليان احمد عوامله فضيل محمد سالمة الرحاحلة علي محمد احسان المنتخبين األعضاء

 العلوان علي سالم محمد الصالحين مسلم عودة داحم الكلوب عبدالحليم هاشم 

 الخرابشه العبداهللا عبد احمد الزعبي مطلق يوسف حسين عميرة ابو سالم بشير 

 الخرابشه محمد حمدان الخرابشه عبدالرحيم عبدالفتاح رمان ابو محمد نجيب محمد 

 الشماس الياس سالم يرجائ رمان ابو محمد هدي العلي عودة عبدالفتاح ايمان النسائية الكوتا

   العواملة احمد وفاء 

 

 الوسطى الشونه البلدية

 العدوان فالح رفيفان محمد الرئيس

 جرار أبو حسين زياد الرئيس نائب

 اسماعيل رجا طالل اشرف السالمات سعيد محمد عواد العدوان محمد نايل يوسف المنتخبين األعضاء

 المغربي سالم عبداهللا محمد العدوان لحصا علي يوسف العدوان عبدالحفيظ محمد 

                                                 
 .٣٠/٨/٢٠٠٨تاريخ  ٥٩٢/٩/٢استقالت بكتاب رقم أ/   *
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   ابوزعيلة عودة زايد سليمان 

  عليان شحادة عبدالمجيد لطفيه العشوش خليفه سالم ندى النسائية الكوتا

 

 الجديدة الباشا عين البلدية

 الفاعوري الواكد عبداهللا جمال الرئيس

 عرابي ابو عبدالوالي عبدالحفيظ عيسى الرئيس نائب

 خشرم محمود عبداهللا نعيم الفاعوري فرحان سالم عمر حسين ابو صالح عبدالرحمن المنتخبين ءاألعضا

 العدوان اهللا ضيف وصفي الحياري سالمة محمد سليمان الوريكات طالب احمد خالد 

  الوريكات محمد سعيد هناء جريسات جريس هيام النسائية الكوتا

 

 الجديدة العارضة البلدية

 المناصير سليمان ليمس عيد الرئيس

 الهندي موسى محمد فواز الرئيس نائب

 النعيمات العلي عبداهللا محمد الغنانيم عبدالمهدي زيد فارس المعادات حمد محمد جمال المنتخبين األعضاء

   ابوضريس سعود علي ليالي 

  المعادات سليمان احمد كوثر المناصير محمد عبد منى النسائية الكوتا

 

 الجديدة ديرعال البلدية

 الديات محمد سليمان خليفه الرئيس

 عالقمه عبد سالمة راضي الرئيس نائب
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 صيام ابو موسى حسن احمد مصطفى احمد محمود يوسف اصبع ابو احمد محمد المنتخبين األعضاء

  عجره ابو قاسم سعد هاني الطعان مفلح محمد احمد 

  غراغير احمد رضا هنا المشاهرة سالم طعمه جليلة النسائية الكوتا

 

 الجديدة معدي البلدية

 ديه ابو محمد موسى ابراهيم الرئيس

 االيوب محمد احمد رائد الرئيس نائب

 المنصورالرماضنة علي فؤاد الحوارات خليل بخيت سميح الطالب علي حسين صالح المنتخبين األعضاء

  الغوانمه سالم حماد موسى الرماضنه سليم حسن سلمان 

  هديب ابو احمد صالح انعام اليازجين فالح عواد فوزه النسائية كوتاال

 

 سويمة البلدية

 الجعارات طالق سليمان محمد الرئيس

 الطرشان سليمان سلمان محمد الرئيس نائب

 الجعارات سعيد موسى بدر الجعارات سليمان فليح خلف النطار فرج مسلم سالمة المنتخبين األعضاء

   الجعارات نعوا زعل محمد 

  النوايشه اعتيق محمود نوال الجعارات حسني حسنيه النسائية الكوتا

 

 الفحيص البلدية

 صويص مفضي فارس جريس الرئيس
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 جريسات اسكندر الفيرا الرئيس نائب

 الداوود توفيق عاطف. م فرحات سالم فرحان ناصر. م حتر عساف يوسف فيصل المنتخبين األعضاء

 جريسات جريس رفائيل سالم الداوود فرحان جورج عماد السلمان عيسى عايد سند 

  قعوار نجيب انيس سهام مضاعين عايد داود عفاف النسائية الكوتا

 

 ماحص البلدية

 ارشيدات الصالح ابراهيم عبدالمنعم الرئيس

 غنيم ابراهيم فارس الرئيس نائب

 الشياب عواد حسين سلطانه هزيم ابو هرظا عبدالمنعم طويقات محمد ابراهيم المنتخبين األعضاء

 الجالودي عبدالفتاح موسى الشبلي سرور حسن سالمة الشبلي محمد حسين هاني 

  عبدالعيساوي محمد سهام برقاوي فتحي محمد رنا النسائية الكوتا

 .الزرقاءمحافظة  جـ.

 الزرقاء البلدية

 الغويري هالل موسى محمد الرئيس

 المعايطة يوسف عطا محمد الرئيس نائب

 سرحان ابو عودة فرحان البلوي محمد عبداهللا خالد القاضي  علي نضمي خليل المنتخبين األعضاء

 الزواهرة فالح عليان صالح الخاليلة صالح طالل عادل الخاليلة فليحان راضي 

 هالل بخيت عبداللة كوثر المشاقبة سلمان طحيطر محمد الهالل حمدان ذيب محمد 

  القالب عقلة خليف يوسف الخزاعلة سالم مداح فايز 
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 الحباشنة مفلح حسين سعاد البشارات سعيد نعيم دعاء الزواهرة محمد مبارك حياة النسائية الكوتا

   عادي احمد حسين فاطمة 

 

 الرصيفة البلدية

 خليفة السعد علي موسى الرئيس

 لبة ابو جبر سالم جهاد الرئيس نائب

 خاطر عيسى احمد خاطر عابد العزيز عبد محمد الدعجة عواد موسى المنتخبين األعضاء

 الخاليلة العزيز عبد محمد الظهراوي اسماعيل علي نافع الحويطات احمد جهاد 

 الخاليلة حميدان موسى علي الخاليلة ابراهيم فوزي حيمور محمد محمود اسامة 

 العجارمة فايز نيفين الدعجة نعبطا سعد عزيزه العطي محمود محمد ردينة النسائية الكوتا

 

 الجديدة الهاشمية البلدية

 الزيود عقلة محمد عقلة الرئيس

 الجنادا كريم سليمان احمد الرئيس نائب

 الزيود فالح هالل محمود الخطيب ابراهيم جمعة الزيود حمود خليفة عبداللة المنتخبين األعضاء

 البالونة سالم محمد عبداللة القالب اللة ضيف عبدالرحيم العموش عبدالكريم نايفة 

  المشاقبة سليمان محمد جميلة الهنداوي محمد رافع بثينة النسائية الكوتا

 

 الظليل البلدية

 العوضات سليم اكريم نضال الرئيس
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 المراعبه حسن ابراهيم عوض الرئيس نائب

 الطرودي محمد محمود احمد نيالحصي سلمان عوده عبداهللا البلوي مسلم سالم محمد المنتخبين األعضاء

  طبيخ ابو حمدان احمد حسن العويسي محمد عبدالنبي 

  شموط حسين عزت ماجده صالح ابو مصطفى امل النسائية الكوتا

 

 الجديدة بيرين البلدية

 الغويري هالل بخيت محمد الرئيس

 العموش سالمة سليمان ابراهيم الرئيس نائب

 العموش نهار منصور فايز الخاليله محمد احمد صامد الزواهره عجيل نعبدالرحم المنتخبين األعضاء

   الزواهره سليمان احمد 

  الخاليله مفلح محمد فاطمة الغويري علي حمدان فوزة النسائية الكوتا

 

 الحالبات البلدية

 ذياب مرهج هليل خلف الرئيس

 خشمان مذيب مشاوش محمد الرئيس نائب

 العثمان مفيلح مروع منصور الحيوي محد عيد كايد خلف فياض جليل شاميال المنتخبين األعضاء

  الدهيثم حامد صباح نهار المجحم االسود جليل فياض 

  زليخة ابو مصباح بسمة النمروطي احمد نجاح النسائية الكوتا

 

 الجديدة األزرق البلدية
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 عطا منصور نوفل كمال الرئيس

 العورا نجيب سليمان امين الرئيس نائب

 البلعوس قاسم جميل كمال الفايز رشيد قطيفان نوفة الشوشان قبيل عودة منصور المنتخبين األعضاء

 الجنديل مطر حسين عراك سعيد زايد هايل برمكيه لطيف ابو نواف زيد بسام 

  اليونس جادو سلمان رضا الشومري سلمان الكل ست النسائية الكوتا

 .مادبامحافظة  د.

 الكبرى باماد البلدية

 راجوح ابو حسين محمود عارف الرئيس

 المعايعة مخائيل فايز ايمن الرئيس نائب

 الكرادشه يوسف خلف هيفاء فريجه ابو سليمان محمد خالد الفقهاء منسي عايد حسين المنتخبين األعضاء

 الجغيرات اسماعيل سليمان المرايحه مصطفى عثمان الكرامله محمود سعدي 

 الشوابكه محمد سالم هاني البواريد عبدربه نصار سامي الوخيان الحص عبدالرحمن 

 الرواشده محمد عبداهللا زكيه الشخانبه خلف فالح سميره نصير ابو ابراهيم حربه النسائية الكوتا

 

 الجديدة ذيبان البلدية

 الهواوشة خلف خليل سالم الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 البواريد صالح ربه عبد الهنيدي اهللا دخل محمد الرواحنة لهال عفاش محمد المنتخبين األعضاء

 العبيدات هشال السعود محمد الحيصة فالح كاسب مسند الحواتمة نويران محمد 
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  الزغيالت حمد بخيت حنان الرواحنة صالح  ختام النسائية الكوتا

 

 ومليح لب البلدية

 الشبيالت سليمان عبداهللا حمد الرئيس

 الهروط عطاهللا عبلة الرئيس نائب

 لغويثين مصبح راشد سعود العجالين احمد سالم علي السراحين سعد عودة عيد المنتخبين األعضاء

 الفقهاء موسى حمود برجس القعايدة بنية مفضي محمد القبيالت فالح مرسال فليحة 

  الشورة فالح خلف صالحة البريزات محمد فاطمة النسائية الكوتا

 

 حميده نيب جبل البلدية

 القعايدة خلف شحادة فالح الرئيس

 القعايدة مفلح محمد حليمة الرئيس نائب

 الحيصة سعد اسليمي عاطف البواريد مفلح الحليم عبد العجالين فليح عطا حسني المنتخبين األعضاء

  العجالين محمد العزيز عبد الفالحات سليمان احمد مداهللا 

  فريحة ابو اسماعيل فاطمة الهواوشة يمالكر  عبد كفاية النسائية الكوتا

 .اربدمحافظة  هـ.

 الكبرى اربد لبلدية

 التل علي رشيد الرؤوف عبد الرئيس

 ---- الرئيس نائب
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 نصيرات ابراهيم تيسير حتاملة توفيق محمد خلدون هاني بني خلف عياش نصر المنتخبين األعضاء

 الشرايري توفيق محمد ياسر نيها بني ذيبان عطية حاتم العوادين محمد نصري.م 

 الحوري فالح جميل البدارنة محمد الكريم عبد حمايدة محمد خضر محمد 

 البطاينة علي ممدوح غازي عناقرة مزيد شحادة احمد الطعاني عايد احمد 

 عبابنة صالح محمد عمر عودات فالح احمد علي الرفاعي عقلة محمد عدنان 

 طالفحة عارف شفيق محمد السعدي محمود سليمان موسى شطناوي عيسى محمد تركي 

 الصمادي الرحمن عبد غالب الدويري الرحمن عبد محمد الربيع محمود حمد فتحي 

  عبابنة احمد الكريم عبد البواعنة جازي الشيخ 

 بطاينة شاكر وصفي هناء حداد ساير سعد هيفاء المومني احمد محمود منال النسائية الكوتا

 عبابنة يوسف انور ميسون عزام سرور سالم وداد جرادات يرتيس محمد مي 

 

 اربد غرب البلدية

 الشناق صيتان فريد ياسين الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 انصيرات تركي الكريم عبد القواسمة حسن رضوان حسن بطاينة احمد محمد عمر المنتخبين األعضاء

 هزايمة حسن محمد دمحمو  الفياض محمد علي كفى الطاهات خلف علي خالد 

 الشلول سحوم احمد موسى العزام فندي عليان حابس معابرة فايز زياد محمد 

  المراشدة صالح صيتان مها الشلول محمد حسين ايمان النسائية الكوتا

 

 الجديدة الرمثا البلدية
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 الزعبي الشيح ابو خضر فالح حسين.م الرئيس

 ولةعاق ابو حسن اهللا ضيف حسين الرئيس نائب

 الربايعة ذيب منصور محمد الحمزه الغفور عبد فيصل الزعبي نايف خير محمد المنتخبين األعضاء

  مياس سعيد سعد حسين البشابشه سعيد محمد فتحي 

  الغوانمة عثمان عوض اميرة ابراهيم نهار محمد فوزية النسائية الكوتا

 

 حوران سهل البلدية

 رابسةالد العزب عقيل محمد بسام الرئيس

 زريقات محمود رشاد محمد الرئيس نائب

 الزعبي درويش رضوان الشمري صالح سليم فالح الرشيدات سلطان فرحان المنتخبين األعضاء

  الزيتاوي حسين محمود نمر الوردات ساري محمد قسيم 

  الخالدي حسن خالد حسنة الزعبي اسماعيل محمد منار النسائية الكوتا

 

 الوليد بن خالد البلدية

 عقلة حمدان خليف رافع الرئيس

 النعواشي على حسن محمد الرئيس نائب

 العلي محمد محمود محمد القادر عبد سليمان خالد علي مصطفى طافش محمد المنتخبين األعضاء

  بعيرات خلف محمود حسين محارب محمد احمد يوسف 

  رالعم احمد زياد منال النعواشي محمد حمده النسائية الكوتا
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 الكفارات البلدية

 عبيدات حسين فالح احمد الرئيس

 عبيدات احمد توفيق محمد الرئيس نائب

 عبيدات محمد علي حسين عبيدات احمد محمود خالد عبيدات عزام اهللا عبد محمد المنتخبين األعضاء

  عبيدات الدين محي اهللا عبد حمادنة محمد صبحي غشام 

  نصايرة سالمة اهللا عبد خولة حمادنة ذياب هللا عبد منيرة النسائية الكوتا

 

 جبل بن معاذ البلدية

 العقلة علي حسين علي الرئيس

 جمعات علي حسن محمود الرئيس نائب

 محمد عبدالرحمن كريم علي النادي عيد احمد ناصر مجدالوي سعد محمود المنتخبين األعضاء

 بخيت محمد علي محمد السويركي خضر علي محمد السميرات عبد شمسي انور 

  خرفان محمد يوسف يسر دوله أبو العيسى محمد اسما النسائية الكوتا

 

 السرو البلدية

 مقدادي عبدالمجيد محمود عبداهللا الرئيس

 الطه عبداهللا هاني خالد الرئيس نائب

 اتالعود احمد محمود محمد الروسان سليمان غازية الخطيب حسن فارس فايز المنتخبين األعضاء

   مقدادي احمد يوسف عدنان 

  عبدالرحيم نهار نايف هاجر الدقامسة سهيل منال النسائية الكوتا
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 فحل طبقة البلدية

 العاصي حمد علي محمود الرئيس

 عبيدي ابراهيم يوسف جميل الرئيس نائب

 القويسم مدمح سالم حاكم العباسي صالح محمد شحادة البخيت صالح سليمان احمد المنتخبين األعضاء

   الجبور علي شوكت جمال 

  مرعي جمعة سعيد خديجة الغزاوي علي خالد ضبية النسائية الكوتا

 

 حسنة بن شرحبيل البلدية

 ابداح عقاب خميس احمد الرئيس

 الشويات علي اهللا عبد جهاد الرئيس نائب

 اللدادي احمد علي سامةا البالونة مفلح اشتيوي صالح بكري محمد غازي سناء المنتخبين األعضاء

   شحادات علي حورية 

  مروج سيحان عارف كاملة صالح اهللا عبد فتحي نائلة النسائية الكوتا

 

 الجديدة المزار البلدية

 الجراح حسين محمد حسين المهندس الرئيس

 فياض بني سالمة صالح محمود الرئيس نائب

 الشرمان سليمان محمد حسين البدور محمد دمحمو . م الخراف ابو احمد علي المنتخبين األعضاء

 الطالفحة ابراهيم يحيى العمري علوان صالح يوسف الرباع احمد مبارك احمد 
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  درادكة عبدالقادر محمود العمري خليل ابراهيم 

 الجدي سعيد محمد انوار درادكة قاسم محمد ازدهار الخلوف عبداهللا احمد بسمة النسائية الكوتا

 

 الجديدة يبةالط البلدية

 القرعان علي موسى محمد الرئيس

 العالونة فندي احمد محمد الرئيس نائب

 عنزة ابو مصطفى غازي الجداية حسن عوض خالد عالونة علي محمد علي المنتخبين األعضاء

   الفقهاء عبدالكريم محمد زياد 

  بكر ابو احمد محمود مريم العزام صالح حسن نهايا النسائية الكوتا

 

 الوسطية البلدية

 العزام سعود جبر محمد عماد الرئيس

 لبابنة سليم علي سليمان الرئيس نائب

 القزاقزة عبدالرحمن احمد الوديان شتيوي علي احمد الحوري علي محمد قسيم المنتخبين األعضاء

  الصوالحة سالم محمد زكريا الرواشدة محمد تركي سهيل 

  الوديان مفلح موسى ليل العمري ذيب عبداهللا رجاء النسائية الكوتا

 

 الجديدة سعيد ابي دير البلدية

 ارشيد بني محمد فرحان محمد الرئيس

 بريك فليح محمود ابراهيم الرئيس نائب
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 ياسين بني عبدااله فاطمة النبي عبد احمد محمد قاسم هليل حسين محمد عصام المنتخبين األعضاء

 الشريدة عقاب صالح محمد عياش بني احمد يرتيس شادي حمد بني فالح صالح علي 

   الزعبي سالمة محمد حسن 

 ارشيد بني عبدالحليم منيرة عيسى بني خليل راشد افتكار يونس بني محمد فالح امال النسائية الكوتا

 

 برقش البلدية

 خطاطبة علي سليمان محمد الرئيس

 مقدادي حسين محمود احمد الرئيس نائب

 زقيلي محمود حمدان الدهون سليمان محمد ابراهيم ربابعة علي احمد يوسف بينالمنتخ األعضاء

  مفرج بني القادر عبد محمد ملحم اهللا عبد احمد محمد 

  عكور عبده احمد منى العزازي حسن علي منال النسائية الكوتا

 

 الشعله البلدية

 الخزاعلة خليف سعيد محمد الرئيس

 كناني ىمصطف سالم احمد الرئيس نائب

 الربيع فارع غازي محمد غوانمة علي محمد محمود الكنانة  محمد ابراهيم منى المنتخبين األعضاء

   طوالبة ناجي احمد خالد 

  القاعود عبدالقادر محمود فاتن طوالبة شنوان احمد جميلة النسائية الكوتا

 

 الكورة رابية البلدية
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 السليمان اهللا عبد علوه وليد الرئيس

 الحميد المحمود طعمة نوال الرئيس ئبنا

 النوافلة محمد خلف محمود شرادقة موسى تركي كمال سالمة بني محمد علي المنتخبين األعضاء

   الرحمن عبد عوض نهاد 

  شرادقة محمود محمد سميرة الحميد المحمود طعمة نوال النسائية الكوتا

 

 الجديدة اليرموك البلدية

 الزعبي طفىمص صالح احمد الرئيس

 بواعنة رؤوف معن.د الرئيس نائب

 الزعبي عواد صالح حسين عبيدات ياسر عمر الزعبي محمود اهللا عبد المنتخبين األعضاء

  عبابنة صالح بشير محمد عبابنة سليم حسين 

  جرادات قاسم حنان الزعبي فالح كليما النسائية الكوتا

 .عجلونمحافظة  و.

 الكبرى عجلون البلدية

 الزغول االحمد مصطفى ممدوح الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 فواز بني القادرعلي عبد فايز الصمادي محمود فهد حازم الربضي سليمان حنا هيثم المنتخبين األعضاء

 القضاة يوسف محمود محمد المومني محمد موسى احمد الكفوف عقيل طعيمة حسام 

  زغولال مصلح محمود فراس القضاة احمد علي محمح 
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 القضاه الرحمن عبد سالم عال القضاه الالفي عواد سميرة كركي ابو سليمان سهيلة النسائية الكوتا

 

 الجديدة كفرنجة البلدية

 الفريحات فوزات محمد فوزات الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 عنانبة شحادة مصطفى محمد العساسلة سليمان عبدربه عزيز علي اهللا عبد جابر المنتخبين األعضاء

 عنانبة عبدالحليم عبدالكريم فريحات فياض محمود فاضل عريقات زيدان ضامن احمد 

   الزريقات عبداهللا طه 

  نصر بني صالح يعقوب منى فريحات عزبي موزه النسائية الكوتا

 

 الجنيد البلدية

 المومني محمد احمد فخري الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 المومني احمد علي محمد المومني راشد علوان علي المومني الحميد دعب فاضل المنتخبين األعضاء

 المومني مفلح راشد مرضي المومني يعقوب راضي عمر المومني محمد اهللا عبد 

  المومني محمد محمود نعيمة المومني العبد سليم هدى النسائية الكوتا

 

 الشفا البلدية

 الغزو محمد سليم مصطفى الرئيس

 العمرو سليمان احمد فوزي الرئيس نائب
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 القواقنة عطا حسني خطاطبة علي اهللا عوده الغزو محمد عليان يوسف المنتخبين األعضاء

  نجادات محمد محمود خالد عطا بني احمد ابراهيم داود 

  المحاشي احمد محمود شادية العرود محمد سحر النسائية الكوتا

 

 العيون البلدية

 سعيد بني دمحم محمدابراهيم الرئيس

 حنانة صالح محمد عادل الرئيس نائب

 القرشي سليمان محمد سليمان الشواشرة احمد محمد قاسم درويش احمد محمد حمدان المنتخبين األعضاء

  المصاروة عقلة خالد خلود رجا يوسف موسى نبيلة النسائية الكوتا

 .محافظة المفرق ز.

 الكبرى المفرق البلدية

 العرقان سالمة اشدر  عبداهللا الرئيس

 العليمات سالم حامد اهللا نصر الرئيس نائب

 قديري ابو احمد اسماعيل المشاقبة خليف احمد نايف التميمي فالح حسين ابراهيم المنتخبين األعضاء

 العنيزان فليح علي حسن الحراحشة احمد حسن سماقه ابو شبيب احمد 

   الجرايدة حسن نهار احمد 

 الحسبان عياش عودة نهاية الشداد محمد عبدالكريم غدير العكاليك سعد فاطمة النسائية الكوتا

 

 الجديدة رحاب البلدية
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 ارشيدة اخو مكازي عبدالكريم خالد الرئيس

 الخزاعلة فياض عيد محمود الرئيس نائب

 الخزاعلة سليمان عارف شفيق الزبون الفالح طلب رضوه حمدون النبي عبد عقله مفلح المنتخبين األعضاء

 العمرو سليمان زيد عيد الزيود السالم محمد خليل الخزاعله فريح محمد علي 

   العليمات ندى حمدان فايز 

 الخزاعلة صالح محمد فريدة الخزاعلة طحان محمد صباح الحمادي عبدالكريم نعيمة النسائية الكوتا

 

 الجديدة بلعما البلدية

 الخوالدة هندي مقداد عمر الرئيس

 ---- الرئيس ائبن

 الخوالدة نوري صالح علي الخوالدة كريم ابراهيم كامل الخوالدة مفلح محمد عودة المنتخبين األعضاء

 المشاقبة غضيان فرحان هاني المشاقبة عبيد عثمان خميس المشاقبة خلف سليمان 

  الخوالدة عبدالعزيز احمد شيمة الخوالدة منصور عسيلة النسائية الكوتا

 

 الخالدية ديةالبل

 الرومي محمد نمور سالم الرئيس

 الغبايا سليم عبيد محمد الرئيس نائب

 الصبيحات فهد ناصر شندي ابو اسماعيل محمد فايز محفوظ ابو عويضه احمد المنتخبين األعضاء

  الصبيحات منيزل الفي لقيمه ابو عيد صباح محمد 

  الصبحيات حمد فضية الصبحيات مظهور فصل النسائية الكوتا
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 السرحان البلدية

 السرحان قبيل غصاب عبدالكريم الرئيس

 الحقيل محمد ناصر جميل الرئيس نائب

 الزعيم خضر اهللا ضيف محمد السرحان نهير خليف عواد السرحان مرجي مداهللا المنتخبين األعضاء

  القبوص مزعل عوض محمد السرحان مقداد محمد كامل 

  السرحان شالش عودة عريفه عيد ابو فالح يوسف خيرية النسائية الكوتا

 

 الجديدة الرويشد البلدية

 المساعيد مفيلح عذافة فالح الرئيس

 الغياث مطر عايد محمد الرئيس نائب

 المساعيد عايد ادغيم مليح الفريج خليفة عايد محمد بربش محمد سليم خلف المنتخبين األعضاء

  الغياث حمود محمد عادل درويش ابو فلایر 

  عاقوله ابو سعيد عبداهللا فايزة العاصي موسى انتصار النسائية الكوتا

 

 ونايفة الصالحية البلدية

 االقرع خليف رجا عبداهللا الرئيس

 الشرفات مهاوش محروت عايد الرئيس نائب

 الشرفات عواد خير احمد غردالن سالم حامد خالد الدغيم علي مشهور علي المنتخبين األعضاء

  المساعيد صبيح حسين االسيد شالل سالمه امجد 
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  الشرفات غثيان سعود عايده العظمات حيان العكر نوفه النسائية الكوتا

 

 الجديدة الجمال ام البلدية

 المساعيد الهديب عيادة فالح صالح الرئيس

 المساعيد الغفيلي سليمان طالل الرئيس نائب

 المساعيد قنيص غياض زايد الحسان عيادة حسان زيد لمحيالنا حمد خميس غازي المنتخبين األعضاء

   المساعيد بخيت ذيبان صالح 

  المساعيد سالم حمد شومه الجمال مزعل محمود عفاف النسائية الكوتا

 

 الجديدة حوشا البلدية

 البري ذياب جازي خلف الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الدحيم عليان عبداهللا علي العزي صبيح محمد إفليح الحميد حمد حامد حسين المنتخبين األعضاء

 البري غازي علي عزت الناصر صبيح مفلح محمد  السليم عوده علوش حسين 

   النعيمي رجا محمد رجا 

  الجبارين عبدالكريم مريم سويلم رفعت ختام النسائية الكوتا

 

 حسن بني منشية البلدية

 شديفات قريان محمد غازي الرئيس

 الشديفات اخزاعي سالم الرحمن عبد الرئيس نائب
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 الشديفات مفضي عيسى محمد سليم مفضي حسن علي اهللا العودة عطااهللا حسين المنتخبين األعضاء

 الشديفات حمدان محمد سامي الشديفات حسن ابراهيم حسين الموسي تيسير عبداهللا 

  اتنصير  محمد ونس عبير الشديفات منيزل فوزية النسائية الكوتا

 

 والمنشية الزعتري البلدية

 الفواعره سلمان احميدي فرج الرئيس

 الشرفات بخيت فهد ماجد الرئيس نائب

 خالد بني عيد عواد عودة  النهود محمد هايل محمد الفواعره عبيد دباك عايد المنتخبين األعضاء

 لنعيماتا الحميد عبد احمد الطوافشة هالل محمود عطاهللا خالد بني محمد مداهللا 

  احمد عواد رخا فاطمة النهود عفاش علي حمدة النسائية الكوتا

 

 عبداهللا بن الحسين االمير البلدية

 الشرعه حسين محمد حتمل الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الشرعه شنوان مفضي احمد العيسي مناوي عايد خلف السلمان عيد عيادة فرحان المنتخبين األعضاء

 المزاودة عقل شالش عطيه المزاودة شحادة عيد فالح شرعهال دعاس حمد محمد 

   الحنيطي سليمان انصاف النسائية الكوتا

 

 والدفيانه صبحا البلدية

 الدلماز شمروخ صبح عمر الرئيس
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 العندلي ارشود حسين ارشود الرئيس نائب

 حمد سراح ةسالم حسن البقوم سالم مشرف عوده السردية عيد نهير انور المنتخبين األعضاء

  الجمعان حسين عبدالكريم الفواخره عوده علي خلف 

  النهود علي محمد فردوس حماشه شنوان احمد تمام النسائية الكوتا

 

 والمكيفته القطين ام البلدية

 الشرفات محيالن سلحوب محمد الرئيس

 العظامات عقيل اشتيوي منصور الرئيس نائب

 الشرفات بخيتان عيفان عبداهللا العظامات شديد عطاهللا نايف العظامات يدفه عليان خطر المنتخبين األعضاء

  الشرفات قاسم مصيبح غازي الشرفات صالح ابراهيم 

  القطعان كثيان هربي سلمه الطويطان فالح فهد مريم النسائية الكوتا

 الجديدة الكهف دير البلدية

 السيبه مزعل عواد محمد الرئيس

 المساعيد كساب وسيدا نزال الرئيس نائب

 الزبيدي مسلم خلف حمدان السميران عميش حمد محمد مطرودالمساعيد صالح المنتخبين األعضاء

  الزبيدي ثاني سالم حمد الشرفات شريان زعيوط حمد 

  المساعيد فهيد خباص هزعه السيبه عوده رشيد هند النسائية الكوتا

 

 هاشم نبي البلدية

 الشرفات هريس طلب محمد الرئيس
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 الزبيدي سليمان عيد سلمان الرئيس نائب

 غمار محمود كساب زعل المساعيد عليان سالم سرحان السحيم حميدان عودة غازي المنتخبين األعضاء

 الشرفات غياض سمير شافي المساعيد علي حسين غاصب الذويخ عيطان فهد فواز 

  المساعيد علي محمد فاطمة المساعيد صبح الفي ريمه النسائية الكوتا

 

 الباسلية البلدية

  الحمود منيزل علي ثاني الرئيس

 صخر بني سرسك زايد عبدالكريم الرئيس نائب

 الشريده فنيخر عبداهللا سليمان صخر بني امجلي راضي الشرعه فرحان علي المنتخبين األعضاء

  الحماد سليمان صالح الرواشده احمد علي عمر 

  الدغيمات حسن اعتدال الحماد زعل حسنم عفاف النسائية الكوتا

 

 الصفاوي البلدية

 الشرفات محمود فردوس محمد الرئيس

 الحمص ابو زعل طحبوش عبداهللا الرئيس نائب

 القصاب غثوان عواد حسين الحمص ابو طحبوش عطااهللا المساعيد حسين اهللا ضيف المنتخبين األعضاء

  لمساعيدا سليمان بخيت فارس هوشان علي خلف شعير 

   الخالدي جالود خضر منى النسائية الكوتا

 

 .محافظة جرش ز.
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 الكبرى جرش البلدية

 الشاعر علي سالم رضوان الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 احمد بني محمد حسن محمد بيان حسين احمد عدنان الفرج عمر محمد ابراهيم المنتخبين األعضاء

 العتوم الحميد عبد حسن اديب الحوامدة فيوس احمد محمود سلمان اهللا عبد عادل 

   دلبوح ابو صالح شافع 

  الكايد محمد موسى خولة قواقزة عبد حسن رسمية النسائية الكوتا

 

 المعراض البلدية

 الزعبي احمد عوض احمد.د الرئيس

 مرازيق سرحان يعقوب احمد الرئيس نائب

 العياصرة اهللا حمد احمد مراد اسكندر عقيل دمحم احمد الزعبي ابراهيم محمد المنتخبين األعضاء

   الرواشدة سالم الكريم عبد 

  بركات ستة ابو عواد ختام اللطيف عبد محمد يسرية النسائية الكوتا

 

 عمان باب البلدية

 الخوالدة ارشيد طاهر محمود الرئيس

 الزبون سليمان ناصر نواف الرئيس نائب

 احمد حمدان خليف محمد الخوالدة الشبلي رويق حمد الخوالدة عيد علي خلف المنتخبين األعضاء

  الوالي عبد بخيت اهللا رزق القرعان عبدربه عودة سمير 
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  القرعان طلب محمد امنة خوالدة سليم محمد فاطمة النسائية الكوتا

 

 النسيم البلدية

 الشراري محمد محمود محمد الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 المحاسنة خليف علي زهرة منيزل محمد سالمة عمر الزبون خليف احمد خالد المنتخبين األعضاء

   صوان عيسى شفاء 

  محاسنة محمد قاسم امينة غزلة ابو حسين جميل منى النسائية الكوتا

 

 برما البلدية

 السالمات ابراهيم علي عقاب الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 فريحات حسين محمد بسام سليمان االسعد خلف محمد فاليوس فياض احمد محمد المنتخبين األعضاء

 الزريقات مصطفى عادل الصمادي محمد عدنان الشرمان فندي محمد فندي 

  الحسن عواد محمد راقية المهدي عبد اروى النسائية الكوتا

 .محافظة الطفيلة ح.

 الكبرى الطفيلة البلدية

 الحنيفات شحادة موسى خالد الرئيس

 المرايات محمود احمد ابراهيم الرئيس نائب
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 النظامي مصباح عاطف العمايرة محمد حمد اهللا عبد الفريجات سليمان المنتخبين األعضاء

 الشحاحدة القادر عبد بهجت البداينة موسى عيد محمود الحمران محمد محمود احمد 

 قةالسوال مروح عبدالعزيز السوالقه فرهود مبروك بهجت العوران اهللا عبيد محمد 

  الربيحات سالم مزلوه احمد السعود سلمان محمد ماهر 

 السبايلة ربه عبد حمد رجاء الجرادين مصطفى هاني واجد الجرادين سعود نجاح النسائية الكوتا

   الخريسات احمد علي امنة 

 

 عمير بن الحارث البلدية

  الرفوع سالم سمور ممدوح الرئيس

 سلمان عيال عيسى محمد علي الرئيس نائب

 سلمان علي سلمان سميح الحنادقه عيد اشتيوي عاكف الزيدانيين محمد عودة خالد المنتخبين األعضاء

  الزيدانيين سالمة خلف احمد المسيعديين علي محمد ابراهيم الزيدانيين عبداهللا مزعل 

  المسيعديين غنيم شاهر فتحية المسيعديين محمد عائشة النسائية الكوتا

 

 الحسا البلدية

 الحجايا عطااهللا خلف رنا الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الصواوية علي قريفان علي المراغي قاسم خليل مخلد الصواوية خلف سحمان عيد المنتخبين األعضاء

 البنيان مرار داغش حمود الحمران محمد سطام فيصل الجررة الكريم عبد فايز 

   النواصرة مشيوير اهللا عبد 
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  خطاب ابو علي سويلم حنان المراغية سفهان سالم منال سائيةالن الكوتا

 

 القادسية البلدية

 الخوالدة علي محمد شكري الرئيس

 النعانعة محمد محمود محمد الرئيس نائب

 النعانعة ابراهيم سليمان خالد الخوالدة مطلق طالب يوسف الخصبة سالمة محمد علي المنتخبين األعضاء

  الخوالدة مخيمر ذياب ابراهيم ةالخصب محمود فتحي 

  القطيشات صالح هالل زهرة الخوالدة قبالن محمد ايمان النسائية الكوتا

 .محافظة الكرك ط.

 الكبرى الكرك البلدية

  الضمور سعيد حمود احمد الرئيس

 المالحمة سالم عارف محمد الرئيس نائب

 المدادحه سليمان حامد محسن البشابشه ربه عبد حيمالر  عبد المحادين عبدالعزيز عودة المنتخبين األعضاء

 البستنجي عبدالحميد يوسف العضايلة محمد عاهد المحادين عبيد سالم عوض 

 الجعافرة خليل محمد صالح االغوات سالم محمد عبدالفتاح السحيمات علي محمد ماجد 

 العساسفة انحمد مداهللا عبداهللا الذنيبات مصطفى محمد المعايطة حامد محمد امين 

 الشمايلة خلف محمود عامر المعايطة عبداهللا عطاهللا كمال المجالي اسماعيل نهار علي 

  الضمور علي سالم عبدالعزيز المالحمة سالم عارف محمد 

 المدانات عبداهللا جمال سوسن المعايطة عبداهللا سليمان سهام المراحلة سالم سليمان خلود النسائية الكوتا
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  الشمايلة احمد خالد أمامه الجعافرة حافظعبدال منوه 

 

 والمزار مؤتة البلدية

 الصرايرة مصلح عبداهللا محمد الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الصرايرة موسى صالح الطراونة خلف عبداهللا محمد القطاونة سليم فايز بكر المنتخبين األعضاء

 الصرايرة سالم اهللا خلد سالم المواجدة اصبيح موسى كريم الصرايرة محمود حيدر 

 الرفايعه مطلق علي حسين البطوش سالمه عبدالعزيز الخريشة موسى سالم داوود 

 البطوش عبداهللا محمود تمام الدرارجة عفنان عبداهللا فتحية المواجدة سالم اسمهان النسائية الكوتا

 

 شيحان البلدية

 المجالي عرار سالم منير الرئيس

 المجالي محمد علي محمد الرئيس نائب

 المجالي عبداللطيف مناور القيسي سلمان تركي انور الفتينات خلف عودة عادل المنتخبين األعضاء

  الحجازين ابراهيم يعقوب حنا العصيات موسى يوسف 

  الجرادات عبدالحميد انتصار المجالي صالح صالح فدوى النسائية الكوتا

 

 رواحه بن اهللا عبد البلدية

  البديرات تيم مسلم عمر الرئيس

 ---- الرئيس نائب
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 المواضية سالم ضامن صالح الليمون عبدالحفيظ محمد امجد  العوابدة عبدالجليل المنتخبين األعضاء

 الخمايسة شنوان حسين اللصاصمه حمد محمد سالم الفتينات عودة هزاع 

  الرشيدات سالمة مفلح جواهر المعاقبه محمد نهاد النسائية الكوتا

 

 الحزمان البلدية

 الرواشده محمود أعبد محمد الرئيس

 القراله العبد سالمه محمد الرئيس نائب

 الكساسبه محمد نصرالدين المطارنه محمد سالمه محمد الرواشده فالح محمد عماد المنتخبين األعضاء

  الحروب محمود ياسين راكان القراله سالمه حامد ابتسام 

  الشواورة عبدالهادي ايمان القرالة سالمة عارف حياة النسائية الكوتا

 

 الجديدة مؤاب البلدية

 الطراونة حسين صالح جمال الرئيس

 الهواري ارشيد سالم ابراهيم الرئيس نائب

 الطراونة احمد حماد خالد الطراونه عقله نعيم عودة الطراونة علي عبد ذيب المنتخبين األعضاء

  البريكات شبلي فليح دمحم القضاه عواد افليح محمد 

  الطراونة سليم هويشل ذيبه المطالقة محمد علي امنه النسائية الكوتا

 
 

 الجنوبية االغوار البلدية
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 النوايشة رشد سالم جميل الرئيس

 الخطبا احمد حمودة سند الرئيس نائب

 الهويمل ايهت توهان محمد الشعار عويضة مخلوف عواد الخطبا جميعان حسين المنتخبين األعضاء

   النواصرة عودة عبدالحميد 

  النواصرة فليح علي نايفة الحشوش اهللا عوض سعدى النسائية الكوتا

 

 القطرانة البلدية

 االصفر عودة حامد فيصل الرئيس

 البزايعه عبدالغني حسن صالح الرئيس نائب

 العلياني مطيلة منصور محمد النعيمات جديع صالح خالد العقيالت عبداهللا ايمن المنتخبين األعضاء

    االذينات علي سالمة خالد 

  البزايعه هارون حيدر مها  االذينات محمد سويلم واجد النسائية الكوتا

 

 الجديدة طالل البلدية

  العمرو فالح عبداهللا نايل الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الشاللخه ابنيه سالم ايمن صاروةالم يوسف احمد السيايدة سالم احمد محمود المنتخبين األعضاء

  القراونه خلف مداهللا محسن الشليات سالم احمد خالد 

  الجراعبة عبدالحميد رنا الحريزات سليمان اميره النسائية الكوتا
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 السلطاني البلدية

 الحجايا مسايل عيد محمد الرئيس

 الحجايا مفلح عطاهللا خالد الرئيس نائب

 الهدايات غيث صالح عباس الحجايا حماد عودة حمد الحجايا حمد سالم سعود المنتخبين األعضاء

  الشحادات مفلح سالم ربيعه الحجايا عواد عبداهللا فوزية النسائية الكوتا

 .محافظة معان ي.

 الكبرى معان البلدية

 الشمري قليل خلف خالد الرئيس

 شكور خليل سعدي عمر الرئيس نائب

  هاللة ابو محمود هاني هيثم الغني عبد سامي هاني الحصان علي مابراهي المنتخبين األعضاء

 العقايلة اهللا عبد احمد وليد الخطيب الحميد عبد هاني سقااهللا سالم كمال نبيل 

   تايه ابو حرب كريم سلطان 

 االمامي حسين حسن الهام الدين عز حسين محمد كريمة العوران الوهاب عبد لينا النسائية الكوتا

 
 

 الجديدة الحسينية البلدية

 الجازي حمد محمد هايل الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الجازي عقيل محمد علي الجذوان جالل محمد حسين الذيابات حمد علي محمد المنتخبين األعضاء
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 السميحيين سالم عايش السميحيين عطية عقيل قاسم الذيابات سليمان حسين 

  الجازي نزال اهللا عبد ترفة شومر ابو جميل صباح النسائية الكوتا

 

 الجفر البلدية

 النواصرة مليحان محمد الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 تايه ابو جفيران عايد النواصرة هجيج دميثان طالل الدمانية سمير بخيت المنتخبين األعضاء

 الخشمان اهللا ضيف احمد التوايهة محمد ساري صالح الدراوشة مشحن سمير 

   --- لنسائيةا الكوتا

 

 الجديدة ايل البلدية

 النعيمات خلف جدعان علي الرئيس

 الذيابات ارفيفان الهادي عبد مسايل الرئيس نائب

 النعيمات محمد زعل بخيت السبوع ابنية علي اعويض السحالين محمد اهللا عبد المنتخبين األعضاء

 السعادنة سالم محمد يمانسل النعيمات حمود سالم مفلح النعيمات سليمان فالح حسين 

   العمامرة محمد ساري مطيع 

 الفالحات مطلق محمد ختام شتال ابو سالمة سميحان مريم النعيمات رشيد محمد ايمان النسائية الكوتا

 

 الشراه البلدية

 نوير ابو صباح عودة خلف الرئيس
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 ---- الرئيس نائب

 المراعية سالمة سالم فهد شوشة ابو شتيان النز  مصلح الركيبات حمد فرحان المنتخبين األعضاء

 الركيبات سودان مطلق غازي الطقاطقة محمد سليمان عودة المراعية غضيان اهللا عبد 

    جروان سويلم عودة 

   ---- النسائية الكوتا

 

 االشعري البلدية

 المراعية عيادة نصار سالم الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الجازي ذياب اهللا عبد محمد المراعية عيد عواد محمد  المراعية عقلة بركات فهد المنتخبين األعضاء

 المشاعلة سليمان احمد اهللا عبد الجازي فارس حتمل محمد الشراتحة كدا سالم صالح 

  المقداد صالح احمد عليا المزايدة محمد حسين هنده النسائية الكوتا

 

 الجديدة الشوبك البلدية

 الطوره محمد خالد عبدالرحمن الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الشقيرات جميع رجا محمد البدور حمد عبدالسالم وليد الغنيميين سالم سليمان المنتخبين األعضاء

  الرفايعه علي عبدالنعيم علي الرواشده عبدالسالم توفيق 

  الهباهبه عوده جبريل فاطمة الرفايعه سالم عبداهللا هدى النسائية الكوتا
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 .حافظة العقبةم ك.

 الجديدة القويرة البلدية

 الجراميه حميد محمد حسن الرئيس

 الخضيرات حسين سالم محمد الرئيس نائب

 المداهين ابراهيم عتيق جدوع النجادات ذياب عطيه سليمان النجادات علي قاسم حسين المنتخبين األعضاء

 الصويلحيين سالمة علي المراعيه محمد سالم صالح العكالين جويعد محمد 

  الموسى عيسى سالمة نشمه النجادات عودة سالم هدوى النسائية الكوتا

 

 الديسة حوض البلدية

 الحويطات حمد خلف سعد الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 الزوايدة سالم علي هارون الزوايدة حماد سالم محمد الزوايده عوض حمد عبداهللا المنتخبين األعضاء

 المزنه عيد غضيان عيد المزنه حمد ابراهيم عبداهللا يدهالزوا عودة سليمان 

  الزوايده سالم راضي ريم المزنه راشد نصاب وصفية النسائية الكوتا

 

 عربة وادي البلدية

 السعيديين سالمة سويلم دميجان الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 السعيديين فرج رويضي مريم السعيديين سالم عيد سالمة السعيديين سليمان محمد المنتخبين األعضاء

  السعيديين علي فرج حسن السعيديين سالم محمد عبداهللا 
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  العونات فرج سالم منيفه السعيديين محمد هاللة النسائية الكوتا

 

 وفينان قريقرة البلدية

 العمارين شتيوي علي خليل الرئيس

 ---- الرئيس نائب

 العمارين عبداهللا سليمان مداهللا القواسمه سالمة اهللا خيلد السعيديين سليمان علي المنتخبين األعضاء

   الرشايدة علي احمد علي 

  شوشه ابو سليم سالم شاهه العمارين مهدي نسرين النسائية الكوتا

 وموظفيها وقراءات إحصائية ذات صلة ٢٠٠٧مجالس البلدية المنتخبة للعام 

ديات وأصبحت خدمات البلديات أكثر توازنا، تغيرت صورة الهيكل العام السكاني لهذه البل .٧٨
إذ انطلقت الحكومة المركزية في مسعاها لهذا المشروع من خالل رغبتها في تالفي نقاط الضعف 

 الموجودة في بنية اإلدارة المحلية سابقا، والمتمثلة في النقاط التالية:

بلدي واحد هي . فازت سيدة برئاسة مجلس مشاركة المرأة في العملية االنتخابية أ.
) سيدة بعضوية المجالس ٢٢٧بلدية الحسا السيدة رنا خلف الحجايا، إضافة لفوز (

) سيدة عبر التنافس الحر في عضوية المجلس البلدية بينما ٢٤البلدية حيث فازت (
%)، حيث فازت ٢٤.٤٨) سيدة بنسبة (٢٣٤) سيدة، بمجموع (٢١٠فازت على الكوتا (

الس وكانت في بلدية جبل بني حميدة في محافظة مادبا، إمراتين كنواب لرؤساء المج
أيضا في بلدية الفحيص في محافظة البلقاء، كما مثلت بلدية النسيم في محافظة جرش 

%)، كما ٥٧.١٤بنسبة ( ٢٠٠٧أعلى نسبة كمشاركة للنساء في المجالس البلدية للعام 
ء بالتنافس أم بالكوتا. لم يمثل بلدتي الجفر والشراه في محافظة معان أي إمرأة سوا

 )٩موضح في الجدول (
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 )٩( جدول
 ٢٠٠٧ للعام الممكلة في البلدية المجالس أعضاء أعداد إحصائية

 اللواء الفئة البلدية المحافظة
 عضو
 منتخب
 ذكور

 عضو
 منتخب
 إناث

 عضو
 ذكور كوتا

 المجموع
 )اإلناث(

 المجموع
 )الكلي(

 نسبة
 إلى النساء

  جميع
 األعضاء

 ةالعاصم
 

 %20.59 34 7 7 0 27 --- أولى الكبرى عمان أمانة
 

 %25.00 8 2 2 0 6 الجيزة ثالثة الجديدة العامرية 

 %37.50 8 3 2 1 5 الجيزة ثالثة الجديدة الرصاص ام 

 %25.00 16 4 4 0 12 القصبة أولى الكبرى السلط البلقاء

 عين ثانية الجديدة الباشا عين 
 

8 0 2 2 10 20.00% 

 %37.50 8 3 2 1 5 السلط ثالثة الجديدة العارضة 

 %22.22 9 2 2 0 7 عال دير ثانية الجديدة عال دير 

 %22.22 9 2 2 0 7 عال دير ثانية الجديدة معدي 

 الشونة ثانية الوسطى الشونه 
 

9 0 2 2 11 18.18% 

 ماحص ثانيه الفحيص 
 

7 1 2 3 10 30.00% 

 ماحص الثةث ماحص 
 

7 1 2 3 10 30.00% 

 %25.00 8 2 2 0 6 الشونه رابعة سويمه 

 %29.41 17 5 4 1 12 الزرقاء أولى الزرقاء الزرقاء

 %21.43 14 3 3 0 11 الرصيفية أولى الرصيفة 

 %30.00 10 3 2 1 7 الهاشمية ثانية الجديدة الهاشمية 

 %22.22 9 2 2 0 7 الظليل ثانية الظليل 

 %25.00 8 2 2 0 6 الزرقاء ثالثة الجديدة بيرين 
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 %22.22 9 2 2 0 7 الظليل ثالثة الحالبات 

 %40.00 10 4 2 2 6 القصبة ثالثة الجديدة األزرق 

 %28.57 14 4 3 1 10 ------ أولى الكبرى مادبا مادبا

 %22.22 9 2 2 0 7 ذيبان ثانية الجديدة ذيبان 

 %40.00 10 4 2 2 6 ذيبان ثالثة ومليح لب 

 %33.33 9 3 2 1 6 ذيبان ثالثة حميده بني جبل 

 %20.69 6 0 6 0 24 القصبة أولى الكبرى اربد اربد

 %16.67 12 2 2 0 10 القصبة ثانية اربد غرب 

 %22.22 9 2 2 0 7 الرمثا ثانية الجديدة الرمثا 

 %22.22 9 2 2 0 7 الرمثا ثانية حوران سهل 

 %22.22 9 2 2 0 7 كنانه بني ثانية ليدالو  بن خالد 

 %22.22 9 2 2 0 7 كنانة بني ثانية الكفارات 

 االغوار ثانية جبل بن معاذ 
 

8 0 2 2 10 20.00% 

 %37.50 8 3 2 1 5 كنانه بني ثانية السرو 

 االغوار ثانية فحل طبقة 
 

6 0 2 2 8 25.00% 

 اراالغو  ثانية حسنة بن شرحبيل 
 

5 1 2 3 8 37.50% 

 المزار ثانية الجديدة المزار 
 

10 0 3 3 13 23.08% 

 %25.00 8 2 2 0 6 الطيبة ثانية الجديدة الطيبة 

 %22.22 9 2 2 0 7 الوسطية ثانية الوسطية 

 %33.33 12 4 3 1 8 الكورة ثانية الجديدة سعيد ابي دير 

 %22.22 9 2 2 0 7 الكورة ثانية برقش 

 %37.50 8 3 2 1 5 كنانه بني ثالثة الشعله 
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 %37.50 8 3 2 1 5 الكورة ثالثة الكورة رابية 

 %22.22 9 2 2 0 7 كنانه بني ثالثة الجديدة اليرموك 

 قصبة أولى الكبرى عجلون عجلون
 

9 0 3 3 ١٢ 25.00% 

 %20.00 10 2 2 0 8 كفرنجة ثانية الجديدة كفرنجة 

 %22.22 9 2 2 0 7 عجلون ثانية دالجني 

 قصبة ثانية الشفا 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 %28.57 7 2 2 0 5 القصبة ثانية العيون 

------ أولى الكبرى المفرق المفرق
 

9 0 3 3 12 25.00% 

 %33.33 12 4 3 1 8 القصبة ثانية الجديدة رحاب 

 %22.22 9 2 2 0 7 القصبة ثانية الجديدة بلعما 

 البادية ثانية الخالدية 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 البادية ثانية السرحان 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 %33.33 9 3 2 1 6 الرويشد ثانية الجديدة الرويشد 

 البادية ثانية ونايفة الصالحية 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 البادية ثانية الجديدة الجمال ام 
 

6 0 2 2 8 25.00% 

 البادية ثالثة الجديدة حوشا 
 

8 0 2 2 10 20.00% 

 %20.00 10 2 2 0 8 القصبة ثالثة حسن بني منشية 

 البادية ثالثة والمنشية الزعتري 
 

8 0 2 2 10 20.00% 

 بن الحسين االمير 
 

 البادية ثالثة
 

7 0 1 1 8 12.50% 

 البادية ثالثة انهوالدفي صبحا 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 البادية ثالثة والمكيفته القطين ام 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 البادية ثالثة الجديدة الكهف دير 
 

٢ ٠ ٧ 2 9 22.22% 
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 البادية ثالثة هاشم نبي 
 

8 0 2 2 10 20.00% 

 البادية رابعة الباسلية 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 البادية رابعة الصفاوي 
 

7 0 1 1 8 12.50% 

 %20.00 10 2 2 0 8 القصبة أولى الكبرى جرش جرش

______ ثانية المعراض 
 

6 0 2 2 8 25.00% 

 %22.22 9 2 2 0 7 المصطبة ثالثة عمان باب 

 %57.14 7 4 2 2 3 جرش ثالثة النسيم 

 %22.22 9 2 2 0 7 جرش ثالثة برما 

------ أولى الكبرى الطفيلة الطفيلة
 

13 0 4 4 17 23.53% 

 %20.00 10 2 2 0 8 بصيرا ثانية عمير بن الحارث 

 %30.00 10 3 2 1 7 الطفيلة ثانية الحسا 

 %22.22 9 2 2 0 7 بصيرا ثالثة القادسية 

 قصبة اولى الكبرى الكرك الكرك
 

19 0 5 5 24 20.83% 

 المزار ثانية زاروالم مؤتة 
 

10 0 3 3 13 23.08% 

 %22.22 9 2 2 0 7 القصبة ثانية شيحان 

 %22.22 9 2 2 0 7 فقوع ثانيه رواحه بن اهللا عبد 

 %33.33 9 3 2 1 6 عي ثانيه الحزمان 

 المزار ثانية الجديدة مؤاب 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 االغوار ثانية الجنوبية االغوار 
 

6 0 2 2 8 25.00% 

 %25.00 8 2 2 0 6 القطرانة ثانية القطرانة 

 %25.00 8 2 2 0 6 القصر ثالثة الجديدة طالل 

 %28.57 7 2 2 0 5 القطرانة رابعة السلطاني 
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 %25.00 12 3 3 0 9 معان اولى الكبرى معان معان

 %22.22 9 2 2 0 7 الحسينية ثانية الجديدة الحسينية 

 %0.00 7 0 0 0 7 ----- ثالثة الجفر 

------ ثالثة الجديدة ايل 
 

9 0 3 3 12 25.00% 

 %0.00 8 0 0 0 8 القصبة ثالثة الشراه 

------ ثالثة االشعري 
 

7 0 2 2 9 22.22% 

 %25.00 8 2 2 0 6 الشوبك ثانية الجديدة الشوبك 

 %20.00 10 2 2 0 8 القويرة ثانية الجديدة القويرة العقبة

 %22.22 9 2 2 0 7 القويرة ثالثة الديسة حوض 

 %37.50 8 3 2 1 5 القصبة ثالثة عربة وادي 

 %28.57 7 2 2 0 5 العقبة رابعة وفينان قريقرة 

 %24.48 956 234 210 24 722    المجموع

 
. نقص الفنيين من مهندسين متخصصين ومساحين ورسامين نقص الفنيين ب.

%) فقط من مجموع ٨.٣٧() فني بنسبة ١٢٦٠غ عددهم (يبل وفني حاسوب، حيث
) موظف، على الرغم من أهمية هذه الوظائف ٢١٩٧٦موظفي البلديات البالغ عددهم (

بأعلى نسبة فنيين تصل الى قريقرة وفينان  في العمل البلدي، حيث تمتاز بلدية
حالبات في ال ، أما أقل نسبة للفنيين فكانت في بلديةالعقبة %) في محافظة٣٤.٧٨(

%). موضح في ٠.٠( محافظة الزرقاء وبلدية وادي عربة في محافظة العقبة بنسبة
 )١٠الجدول (
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 )١٠( جدول
 ٢٠٠٧ للعام المملكة في البلدية المجالس فيظمو  من المهنيين أعداد إحصائية

س البلدية المحافظة
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 %5.13 39 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 الجديدة العامرية 

 الرصاص ام 
 

2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 6 121 4.96% 

 %6.65 752 50 0 0 0 14 0 7 3 2 7 17 الكبرى السلط البلقاء

 الباشا عين 
 

4 1 0 3 0 6 4 0 1 0 19 276 6.65% 

 %6.88 93 10 0 0 1 3 3 0 0 0 0 3 الجديدة العارضة 

 %10.75 255 11 0 0 0 5 5 0 1 0 0 0 الجديدة عال دير 

 %4.31 160 17 0 3 1 3 3 0 1 0 0 6 الجديدة معدي 

 %10.63 238 16 0 0 0 8 5 0 0 0 0 3 الوسطى الشونه 

 %6.72 58 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 الفحيص 

 %8.62 28 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 ماحص 

 %17.86 39 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 سويمه 

 %1.92 3497 67 0 3 0 22 11 1 12 1 4 13 الزرقاء الزرقاء

 %2.52 1230 31 0 2 0 6 6 0 4 1 7 5 الرصيفة 

 %9.52 294 28 1 7 0 9 7 0 0 0 1 3 الجديدة الهاشمية 

 %6.45 93 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 الظليل 

 %9.02 133 12 0 0 0 4 3 0 0 0 0 5 الجديدة بيرين 
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 %0.00 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الحالبات 

 %3.15 127 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 الجديدة األزرق 

 %5.37 652 35 0 6 3 4 6 0 5 0 2 9 الكبرى مادبا مادبا

 %5.98 117 7 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 لجديدةا ذيبان 

 %9.38 64 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 ومليح لب 

 %10.00 30 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 حميده بني جبل 

 %4.97 3624 180 0 2 7 46 28 3 6 7 37 44 الكبرى اربد اربد

 %9.69 227 22 0 1 1 9 7 0 0 0 1 3 اربد غرب 

 %6.37 377 24 0 4 2 2 4 0 3 1 4 4 الجديدة الرمثا 

 %11.30 115 13 0 2 0 2 5 0 0 0 0 4 حوران سهل 

 %11.43 140 16 0 1 0 5 4 0 0 0 1 5 الوليد بن خالد 

 %12.29 179 22 0 0 0 6 6 0 1 0 3 6 الكفارات 

 %5.10 294 15 0 1 0 5 4 0 2 0 0 3 جبل بن معاذ 

 %8.14 86 7 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 السرو 

 %5.04 139 7 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 فحل قةطب 

 بن شرحبيل 
 

2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 9 141 6.38% 

 %13.19 235 31 0 0 0 7 7 1 1 0 5 10 الجديدة المزار 

 %7.27 165 12 0 3 0 3 3 0 0 0 1 2 الجديدة الطيبة 

 %7.06 170 12 0 2 0 3 3 0 0 0 1 3 الوسطية 

 سعيد ابي دير 
 

10 0 1 0 0 6 3 1 3 0 24 256 9.38% 

 %9.70 134 13 0 1 0 2 5 0 0 0 2 3 برقش 

 %10.14 69 7 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 الشعله 



142 
 

 %11.65 103 12 0 1 0 3 4 0 0 0 1 3 الكورة رابية 

 %15.85 82 13 0 0 0 4 4 0 0 0 2 3 الجديدة اليرموك 

 %7.34 327 24 0 1 0 3 4 1 3 0 4 8 الكبرى عجلون عجلون

 %9.03 155 14 0 0 0 2 4 0 1 0 2 5 الجديدة كفرنجة 

 %6.67 120 8 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 الجنيد 

 %10.53 114 12 0 0 1 1 3 0 2 0 1 4 الشفا 

 %12.62 103 13 0 0 0 4 5 0 1 0 0 3 العيون 

 %4.83 621 30 0 7 0 7 7 0 4 1 0 4 الكبرى المفرق المفرق

 %7.52 133 10 0 1 0 3 2 0 0 0 1 3 ةالجديد رحاب 

 %9.21 152 14 0 0 0 5 3 0 0 0 1 5 الجديدة بلعما 

 %3.77 53 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 الخالدية 

 %6.74 89 6 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 السرحان 

 %15.79 57 9 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 الجديدة الرويشد 

 %15.87 63 10 0 1 0 2 4 0 0 1 1 1 ونايفة الصالحية 

 %8.26 109 9 0 1 0 2 2 0 0 0 1 3 الجديدة الجمال ام 

 %3.96 101 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 الجديدة حوشا 

 %5.56 54 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 حسن بني منشية 

 %8.06 62 5 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 والمنشية الزعتري 

 الحسين االمير 
  

2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 6 82 7.32% 

 %7.69 52 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 والدفيانه صبحا 

 القطين ام 
 

2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 50 10.00% 

 الكهف دير 
 

2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 8 83 9.64% 
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 %5.13 39 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 هاشم نبي 

 %15.22 46 7 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 الباسلية 

 %6.67 45 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 يالصفاو  

 %4.29 560 24 0 1 1 4 6 1 5 1 2 3 الكبرى جرش جرش

 %8.43 166 14 0 0 0 5 4 0 2 0 1 2 المعراض 

 %12.77 94 12 0 0 0 3 4 0 2 0 1 2 عمان باب 

 %9.62 104 10 0 1 1 3 3 0 0 0 1 1 النسيم 

 %5.08 59 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 برما 

 %5.81 413 24 0 0 0 2 9 0 2 0 0 11 الكبرى الطفيلة ةالطفيل

 %8.99 89 8 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 عمير بن الحارث 

 %5.56 108 6 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 الحسا 

 %11.43 35 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 القادسية 

 %4.64 819 38 0 4 1 8 9 0 1 2 1 12 الكبرى الكرك الكرك

 %6.08 263 16 0 8 0 2 4 0 0 0 1 1 والمزار مؤتة 

 %6.25 208 13 0 1 1 2 2 0 0 0 1 6 شيحان 

 بن اهللا عبد 
 

2 0 0 0 0 5 3 1 3 1 15 125 12.00% 

 %8.20 122 10 0 3 0 0 4 0 0 0 0 3 الحزمان 

 %12.94 85 11 0 4 0 1 3 0 0 0 0 3 الجديدة مؤاب 

 %3.42 146 5 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 الجنوبية االغوار 

 %6.98 43 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 القطرانة 

 %4.76 84 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 الجديدة طالل 

 %16.13 31 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 السلطاني 
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 %2.43 371 9 0 0 1 1 1 1 2 0 0 3 الكبرى معان معان

 %3.45 58 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 الجديدة الحسينية 

 %14.29 14 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 الجفر 

 %7.06 85 6 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 الجديدة ايل 

 %9.52 42 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 الشراه 

 %8.89 45 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 االشعري 

 %10.17 59 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 الجديدة الشوبك 

 %1.30 77 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 الجديدة القويرة العقبة

 %5.88 34 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 الديسة حوض 

 %0.00 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عربة وادي 

 %34.78 23 8 0 1 0 3 2 0 0 0 1 1 وفينان قريقرة 

  311 113 19 71 17 302 293 29 96 9 1260 21976 8.37% 
 

 
لى إضافة نوعية ع ٢٠٠٧. شهدت انتخابات المؤهل العلمي لرؤساء البلديات جـ.

المؤهالت العلمية لرؤساء البلديات في المملكة، فقد كانت أعلى نسبة للحاصلين على 
%)، تالها بالمقابل من ٣٩.٧٨الدرجة الجامعية األولى لرؤساء البلديات وصلت الى (
%)، ثم الحاصلين على ٢١.٥١هم دون الثانوية العامة (ثانوي وٕاعدادي) بنسبة (

ا من هم حاصلين على درجة الماجستير بنسبة %)، تاله١٨.٢٨التوجيهي بنسبة (
%)، تالها درجة الدكتوراه بنسبة ٧.٥٣%)، ثم الدبلوم المتوسط بنسبة (٨.٦(
%)، ليكون نسبة الحاصلين على الدبلوم العال أقل نسبة وصلت إلى ٣.٢٣(
%)، وبذلك تصل نسبة الحاصلين على درجات علمية من رؤساء البلديات ١.٠٨(
بوجود نسبة عالية أيضا لرؤساء البلديات غير الحاصلين على %)، ولكن ٥١.٦١(

درجات علمية ممكن أن يؤثر على فاعلية وكفاءة البلديات، خاصة أن مهام وواجبات 
البلديات تتوجب من رؤساء البلديات معرفة علمية متخصصة في التخطيط والتنظيم، 
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نظيم اإلجراءات المالية، وٕانشاء وٕاعداد الدراسات والتصاميم، وٕاعداد الموازنات المحلية وت
 ) ١١المشاريع التنموية وتشجيع االستثمارات. موضح في الجدول (

 )١١( جدول 
 ٢٠٠٧ النتخابات المملكة في البلديات لرؤساء العلمي المؤهل

 توجيهي دبلوم بكالوريوس عالي دبلوم ماجستير دكتوراه البلدية المحافظة
 دون

 التوجيهي

 العاصمة
 

    ×    الكبرى عمان ةأمان

  ×      الجديدة العامرية 

    ×    الجديدة الرصاص ام 

    ×    الكبرى السلط البلقاء

    ×    الجديدة الباشا عين 

 ×       الجديدة العارضة 

      ×  الجديدة عال دير 

  ×      الجديدة معدي 

    ×    الوسطى الشونه 

      ×  الفحيص 

 ×       حصما 

 ×       سويمه 

  ×      الزرقاء الزرقاء

    ×    الرصيفة 

   ×     الجديدة الهاشمية 

    ×    الظليل 

    ×    الجديدة بيرين 
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  ×      الحالبات 

    ×    الجديدة األزرق 

    ×    الكبرى مادبا مادبا

        الجديدة ذيبان 

  ×      ومليح لب 

  ×      حميده بني لجب 

    ×    الكبرى اربد اربد

    ×    اربد غرب 

    ×    الجديدة الرمثا 

  ×      حوران سهل 

 ×       الوليد بن خالد 

    ×    الكفارات 

    ×    جبل بن معاذ 

  ×      السرو 

   ×     فحل طبقة 

   ×     حسنة بن شرحبيل 

      ×  الجديدة المزار 

 ×       الجديدة الطيبة 

    ×    الوسطية 

 سعيد ابي دير 
 

   ×    

  ×      برقش 

  ×      الشعله 
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     ×   الكورة رابية 

    ×    الجديدة اليرموك 

    ×    الكبرى عجلون عجلون

      ×  الجديدة كفرنجة 

    ×    الجنيد 

  ×      الشفا 

   ×     العيون 

       × الكبرى المفرق المفرق

  ×      الجديدة رحاب 

 ×       الجديدة بلعما 

   ×     الخالدية 

    ×    السرحان 

 ×       الجديدة الرويشد 

 ×       ونايفة الصالحية 

  ×      الجديدة الجمال ام 

    ×    الجديدة حوشا 

   ×     حسن بني منشية 

    ×    والمنشية يالزعتر  

 بن الحسين االمير 
 

   ×    

 ×       والدفيانه صبحا 

 ×       والمكيفته القطين ام 

  ×      الجديدة الكهف دير 
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   ×     هاشم نبي 

 ×       الباسلية 

 ×       الصفاوي 

      ×  الكبرى جرش جرش

    ×    المعراض 

 ×       عمان باب 

 ×       النسيم 

    ×    برما 

    ×    الكبرى الطفيلة الطفيلة

    ×    عمير بن الحارث 

      ×  الحسا 

    ×    القادسية 

    ×    الكبرى الكرك الكرك

    ×    والمزار مؤتة 

    ×    شيحان 

       × رواحه بن اهللا عبد 

       × الحزمان 

    ×    الجديدة مؤاب 

  ×      الجنوبية االغوار 

    ×    القطرانة 

 ×       الجديدة طالل 

 ×       السلطاني 
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      ×  الكبرى معان معان

  ×      الجديدة الحسينية 

 ×       الجفر 

 ×       الجديدة ايل 

    ×    الشراه 

 ×       االشعري 

      ×  الجديدة الشوبك 

  ×      الجديدة القويرة العقبة

    ×    الديسة حوض 

 ×       عربة وادي 

    ×    وفينان قريقرة 

 20 17 7 37 1 8 3 المجموع 

 %21.51 %18.28 %7.53 %39.78 %1.08 %8.60 %3.23 النسبة 
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النسبة المئوية

المؤهل العلمي لرؤساء البلديات في المملكة النتخابات 2007

دكتوراه
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
توجيهي
دون التوجيهي

 
 

. في استعراض الموظفين العاملين مؤهل العلمي لموظفي البلديات في المملكةال د.
حيث مؤهلهم العلمي، حيث يشكل الحاصلين على درجة الدكتوراه أقل في البلديات من 
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) ١٠٠٠٠%) من موظيفيها (أي من كل (٠.٠٥نسبة بين موظفي البلدية وصلت الى (
) منهم فقط حاصلين على مؤهل الدكتوراه)، يليها تصاعديا الحاصلين على ٥موظف (

من موظفيها (أي من %) ٠.١٤) موظف بنسبة (٢٤مؤهل دبلوم عال والبالغ عددهم (
) منهم فقط حاصلين على مؤهل دبلوم عاٍل)، أعالها في ١٤) موظف (١٠٠٠٠كل (

) موظف، ثم الحاصلين على درجة الماجستير والبالغ ١١محافظة اربد والبالغ عددهم (
) موظف بنسبة ٢٦) موظف أعالها في محافظة اربد والبالغ عددهم (٦٦عددهم (

) منهم فقط حاصلين على ٣٩) موظف (١٠٠٠٠كل ( %) من موظفيها (أي من٠.٣٩(
) موظف ١٥٠٣مؤهل الماجستير)، ثم الحاصلين على مؤهل الدبلوم والبالغ عددهم (

%) من موظفيها ٨.٩٩) موظف بنسبة (٥١٨أعالها في محافظة اربد والبالغ عددهم (
) منهم فقط حاصلين على مؤهل الدبلوم)، ثم ٨٩٩) موظف (١٠٠٠٠(أي من كل (

) موظف أعالها في محافظة اربد ١٥٣١اصلين على درجة البكالوريوس وعددهم (الح
%) من مجمل موظفيها (أي من كل ٩.١٥) موظف بنسبة (٥٢٣والبالغ عددهم (

) منهم فقط حاصلين على مؤهل البكالوريوس)، تليها ٩١٥) موظف (١٠٠٠٠(
ا في محافظة ) موظف أعاله٢٠٢٥الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وعددهم (

%) من مجمل موظفيها (أي من كل ١٢.١١) موظف بنسبة (٥٣٢اربد والبالغ عددهم (
) منهم فقط حاصلين على شهادة الثانوية العامة)، بينما من ١٢١١) موظف (١٠٠٠٠(

هم دون التوجيهي تشكل أعلى نسبة بينهم أعالها في محافظة اربد والبالغ عددهم 
) ١٠٠٠٠من مجمل موظفيها (أي من كل (%) ٦٩.١٧) موظف بنسبة (٣٦٣٧(

) منهم دون التوجيهي)، حيث يشكل نسبة الموظفين بشكل عام من هم ٦٩١٧موظف (
%)، وهي نسبة متدنية جدا، إذ ما قورنت ٩.٥٩حاصلين على درجات علمية ما نسبته (

 ) ١٢بحجم وشكل المهام الموكلة للبلديات. موضح في الجدول (

 )١٢( جدول
 العلمي المؤهل حسب المملكة بلديات في الموظفين ادبأعد إحصائية

 توجيهي دبلوم بكالوريوس عالٍ  دبلوم ماجستير دكتوراه البلدية المحافظة
 دون

 التوجيهي
 المجموع

 30 18 5 1 6 0 0 0 الجديدة العامرية 

 94 74 12 2 6 0 0 0 الجديدة الرصاص ام 

 180 0 52 43 78 2 4 1 الكبرى السلط البلقاء
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 166 74 22 34 32 4 0 0 الجديدة الباشا عين 

 93 54 14 15 10 0 0 0 الجديدة العارضة 

 186 124 29 21 11 0 1 0 الجديدة عال دير 

 160 94 30 20 16 0 0 0 الجديدة معدي 

 238 171 25 33 9 0 0 0 الوسطى الشونه 

 16 4 3 2 6 1 0 0 الفحيص 

 17 6 5 2 4 0 0 0 ماحص 

 29 21 4 2 2 0 0 0 سويمه 

 3092 2377 288 257 162 2 6 0 الزرقاء الزرقاء

 139 0 55 42 41 0 1 0 الرصيفة 

 239 168 33 15 23 0 0 0 الجديدة الهاشمية 

 59 41 6 8 4 0 0 0 الظليل 

 142 114 11 6 8 0 3 0 الجديدة بيرين 

 0 0 0 0 0 0 0 0 الحالبات 

 98 67 13 12 6 0 0 0 الجديدة األزرق 

 159 0 75 37 45 0 0 2 الكبرى مادبا مادبا

 104 69 15 7 13 0 0 0 الجديدة ذيبان 

 60 35 10 6 8 0 1 0 ومليح لب 

 26 18 2 4 2 0 0 0 حميده بني جبل 

 2988 2104 247 288 328 7 14 0 الكبرى اربد اربد

 205 151 25 13 14 0 2 0 اربد غرب 

 343 249 38 24 30 0 2 0 الجديدة الرمثا 
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 95 70 10 5 10 0 0 0 حوران سهل 

 117 80 17 13 7 0 0 0 الوليد بن خالد 

 149 78 20 25 25 0 1 0 الكفارات 

 243 188 31 19 5 0 0 0 جبل بن معاذ 

 75 41 15 9 10 0 0 0 السرو 

 123 107 8 5 3 0 0 0 فحل طبقة 

 20 0 0 11 7 1 1 0 حسنة بن شرحبيل 

 203 145 22 24 11 0 1 0 الجديدة المزار 

 133 95 15 11 9 1 2 0 الجديدة الطيبة 

 126 94 10 10 9 1 1 1 الوسطية 

 سعيد ابي دير 
 

0 0 0 29 22 22 156 229 

 108 73 14 13 8 0 0 0 برقش 

 39 20 9 7 3 0 0 0 الشعله 

 82 44 18 11 9 0 0 0 الكورة رابية 

 69 41 11 8 6 1 2 0 الجديدة اليرموك 

 114 1 60 24 29 0 0 0 الكبرى عجلون عجلون

 155 121 11 10 12 0 1 0 الجديدة كفرنجة 

 84 62 5 4 12 1 0 0 الجنيد 

 88 66 3 7 12 0 0 0 الشفا 

 92 59 16 11 4 0 2 0 العيون 

 484 328 77 41 34 0 4 0 الكبرى المفرق المفرق

 111 75 15 12 8 0 1 0 الجديدة رحاب 



153 
 

 152 112 14 7 18 1 0 0 الجديدة بلعما 

 42 31 7 3 1 0 0 0 الخالدية 

 79 63 6 5 5 0 0 0 السرحان 

 7 0 1 2 4 0 0 0 الجديدة الرويشد 

 66 48 10 2 6 0 0 0 ونايفة الصالحية 

 95 76 8 3 8 0 0 0 الجديدة الجمال ام 

 99 75 14 6 4 0 0 0 الجديدة حوشا 

 45 31 5 4 5 0 0 0 حسن يبن منشية 

 53 40 6 4 3 0 0 0 والمنشية الزعتري 

 بن الحسين االمير 
 

0 0 0 4 8 20 41 73 

 49 30 15 1 3 0 0 0 والدفيانه صبحا 

 42 33 2 4 3 0 0 0 والمكيفته القطين ام 

 81 64 9 3 5 0 0 0 الجديدة الكهف دير 

 25 23 1 0 1 0 0 0 هاشم نبي 

 37 26 4 1 6 0 0 0 سليةالبا 

 1 0 0 1 0 0 0 0 الصفاوي 

 483 341 69 26 40 0 6 1 الكبرى جرش جرش

 179 143 11 7 15 0 3 0 المعراض 

 75 46 14 6 9 0 0 0 عمان باب 

 106 78 14 4 9 0 1 0 النسيم 

 35 23 3 5 4 0 0 0 برما 

 368 286 42 15 24 1 0 0 الكبرى الطفيلة الطفيلة
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 73 47 14 6 6 0 0 0 عمير بن ارثالح 

 94 76 9 2 7 0 0 0 الحسا 

 29 22 5 1 1 0 0 0 القادسية 

 822 635 68 42 71 1 3 2 الكبرى الكرك الكرك

 264 197 36 17 13 0 1 0 والمزار مؤتة 

 47 0 20 9 18 0 0 0 شيحان 

 109 68 19 4 18 0 0 0 رواحه بن اهللا عبد 

 105 62 16 14 12 0 0 1 الحزمان 

 86 51 15 9 11 0 0 0 الجديدة مؤاب 

 120 103 9 5 3 0 0 0 الجنوبية االغوار 

 39 32 6 0 1 0 0 0 القطرانة 

 50 40 3 4 3 0 0 0 الجديدة طالل 

 32 20 6 2 4 0 0 0 السلطاني 

 373 274 30 36 32 0 1 0 الكبرى معان معان

 60 43 7 5 4 0 1 0 الجديدة الحسينية 

 30 23 3 0 4 0 0 0 الجفر 

 77 58 5 9 5 0 0 0 الجديدة ايل 

 41 18 15 3 5 0 0 0 الشراه 

 45 33 7 4 1 0 0 0 االشعري 

 46 28 7 8 3 0 0 0 الجديدة الشوبك 

 68 62 2 3 1 0 0 0 الجديدة القويرة العقبة

 38 23 10 3 2 0 0 0 الديسة حوض 



155 
 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

النسبة المئوية

إحصائية بأعداد الموظفين في بلديات المملكة حسب المؤهل العلمي

دكتوراه
ماجستير
دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم
توجيهي
دون التوجيهي

 26 25 0 1 0 0 0 0 عربة وادي 

 59 43 10 3 3 0 0 0 وفينان قرةقري 

 16727 11570 2025 1503 1531 24 66 8 المجموع 

 %100.00 %69.17 %12.11 %8.99 %9.15 %0.14 %0.39 %0.05 المئوية النسبة 

 
. أظهرت تقارير ملخص موازنات البلديات ضعف الموازنات المخصصة للبلديات هـ.

الرواتب ي إيرادات البلديات يذهب إلى %)  من إجمال٥٢.٣أن ما نسبته ( ٢٠٠١عام 
مصاريف الصحة و  اإليجارات، و مصاريف إدارية وعمومية أخرىو واألجور والعالوات 

والبيئة، ومصاريف اجتماعية، ومصاريف الصيانة، ومصاريف فوائد وعموالت، ونفقات 
أن نسبة  ، وهذا يعني رأس مالية إدارية، ونفقات رأس مالية خدمية، واالستثمارات المالية

متدنية من هذه اإليرادات تستغل لتقديم الخدمات والمرافق المحلية الالزمة، . موضح في 
 )١٣الجدول (

 . تعاني البلديات من نقص "عمال وطن"مخصصات البلديات من "عمال وطن" و.
 ١٥%) (أي بمعدل ٠.١٥حيث تصل في معدلها بشكل عام في جميع البلديات إلى (

نسمة)، حيث تصل أعلى نسبة في محافظة  ١٠٠٠٠كل من عمال وطن مخصص ل
%)، أما بالنسبة إلى الموازنات بالنسبة إلى ٠.٨٧العقبة في بلدية القويرة الجديدة بنسبة (

في أعالها في البلديات ذات الفئة األولى، وتصل إلى عدد سكانها فقد كانت 
لة)، وصلت ) دينار لكل مواطن في الدو ٥٠.٥٥(أي يخصص  حوالي () 5055.41%(
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) ٨٩.٦٩) (أي يخصص  حوالي (%8968.87أعالها في بلدية قريقرة وفينان بنسبة (
 )١٣موضح في الجدول ( دينار لكل مواطن في تلك البلدية).

 )١٣( جدول
 خدمات "عمال وطن" في بلديات المملكة والموازنات المخصصة للعام ٢٠٠٨ ونسبتها لعدد السكان في كل بلدية
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 العاصمة
 

 %2404.70 322230 %0.07 10 79.9857 167.53 13400 الجديدة العامرية

 الرصاص ام 
 

7779 32.259 241.1420 14 0.18% 532657 6847.37% 

 %5065.07 5600645 %0.17 186 305.1159 362.4 110574 الكبرى السلط البلقاء

 الباشا عين 
 

73547 110.2 667.3956 114 0.16% 4100000 5574.67% 

 %4114.51 454900 %0.05 5 107.0281 103.3 11056 الجديدة العارضة 

 %4810.25 1846993 %0.18 69 782.0163 49.1 38397 الجديدة عال دير 

25307.44 3303380 %0.25 32 142.5000 91.6 13053 الجديدة معدي 
% 

 %6186.36 2400000 %0.23 90 114.2037 339.7 38795 الوسطى الشونه 

15392.47 1983936 %0.18 23 800.5590 16.1 12889 الفحيص 
% 

 %4598.91 542258 %0.08 10 548.4186 21.5 11791 ماحص 

 %5276.25 216590 %0.24 10 241.4706 17.0 4105 سويمه 

7219.141 61.125 441270 الزرقاء الزرقاء
1 

739 0.17% 20000000 4532.37% 

7036.183 36.094 253964 الرصيفة 
3 

416 0.16% 9000000 3543.81% 

1323.457 39.019 51640 الجديدة الهاشمية 
8 

66 0.13% 1272918 2464.98% 

1745.922 17.656 30826 ليلالظ 
1 

13 0.04% 1038098 3367.61% 
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 %5689.53 755000 %0.14 18 301.7967 43.97 13270 الجديدة بيرين 

 %3964.10 257825 %0.00 0 789.5120 8.238 6504 الحالبات 

10251.49 1031300 %0.28 28 448.2067 22.445 10060 الجديدة األزرق 
% 

2052.185 54.00 110818 الكبرى مادبا مادبا
2 

180 0.16% 4801631 4332.90% 

 %4389.59 585000 %0.13 17 634.6190 21.00 13327 الجديدة ذيبان 

 %2570.33 373341 %0.03 4 806.9444 18.00 14525 ومليح لب 

 %6431.83 284930 %0.16 7 192.6087 23.00 4430 حميده بني جبل 

1396.087 322.9419 450855 الكبرى اربد اربد
0 

698 0.15% 23364314 5182.22% 

1245.767 39.0105 48598 اربد غرب 
2 

0 0.00% 1316100 2708.14% 

1322.861 63.7799 84372 الجديدة الرمثا 
9 

106 0.13% 2821126 3343.68% 

3090.017 11.4556 35398 حوران سهل 
1 

30 0.08% 1066900 3014.01% 

1075.796 18.3148 19703 الوليد بن خالد 
6 

40 0.20% 80000 406.03% 

1371.950 18.3148 25127 الكفارات 
6 

3 0.01% 962455 3830.36% 

 %5375.86 1795000 %0.26 88 578.4162 57.7266 33390 جبل بن معاذ 

1011.581 13.6252 13783 السرو 
5 

18 0.13% 576798 4184.85% 

 %2150.95 663847 %0.09 27 518.7556 59.4943 30863 فحل طبقة 

 بن شرحبيل 
 

29247 173.5558 168.5164 10 0.03% 586861 2006.57% 

1194.570 40.56688 48460 الجديدة المزار 
5 

61 0.13% 1374000 2835.33% 

1878.312 17.0206 31970 الجديدة الطيبة 
2 

36 0.11% 1258763 3937.33% 

1500.038 15.7016 23553 الوسطية 
2 

40 0.17% 989227 4200.00% 

 سعيد ابي دير 
 

46282 20.1249 2299.738
1 

10 0.02% 1318541 2848.93% 

1811.128 21.3574 38681 برقش 
7 

32 0.08% 863159 2231.48% 
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2922.688 3.45059 10085 الشعله 
6 

13 0.13% 825957 8189.96% 

1461.215 10.236 14957 الكورة رابية 
3 

16 0.11% 526881 3522.64% 

 %3461.34 525155 %0.08 12 963.3077 15.7499 15172 الجديدة اليرموك 

 %5145.24 2325132 %0.21 97 306.1155 147.624 45190 الكبرى عجلون عجلون

 %3106.80 933594 %0.07 22 275.9463 108.898 30050 الجديدة كفرنجة 

33845.92 6940105 %0.10 21 596.7834 34.3592 20505 الجنيد 
% 

 %3791.75 719675 %0.07 14 234.6098 80.9003 18980 الشفا 

 %4195.92 708062 %0.00 0 328.3291 51.3966 16875 العيون 

 %7238.74 4592909 %0.10 64 626.3413 101.301 63449 الكبرى المفرق المفرق

 %3549.17 767757 %0.06 13 344.4751 62.797 21632 الجديدة رحاب 

 %4670.93 1000000 %0.04 8 291.2393 73.51 21409 الجديدة بلعما 

1092.565 21.1246 23080 الخالدية 
1 

20 0.09% 860759 3729.46% 

 %3385.13 610000 %0.10 18 622.9905 28.925 18020 السرحان 

2230.241 4.2816 9549 الجديدة الرويشد 
0 

8 0.08% 854563 8949.24% 

4683.631 2.64581 12392 ونايفة الصالحية 
9 

16 0.13% 410000 3308.59% 

 الجمال ام 
 

17040 49.2489 345.9976 1 0.01% 672000 3943.66% 

 %4874.22 691360 %0.11 15 938.0270 15.1211 14184 الجديدة حوشا 

 %4549.44 354583 %0.14 11 848.6775 9.1837 7794 حسن بني منشية 

 %5769.74 502429 %0.03 3 610.0474 14.2743 8708 والمنشية الزعتري 

 الحسين االمير 
  

11208 24.061 465.8161 14 0.12% 521961 4657.04% 

 %2966.61 323361 %0.02 2 571.9653 19.0571 10900 والدفيانه صبحا 

 القطين ام 
 

9660 21.3693 452.0504 6 0.06% 322262 3336.05% 
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 الكهف دير 
 

8200 18.2965 448.1731 14 0.17% 522950 6377.44% 

 %6902.03 282017 %0.10 4 296.1728 13.796 4086 هاشم نبي 

 %8937.24 390200 %0.09 4 209.4919 20.8409 4366 الباسلية 

1305.747 1.74 2272 الصفاوي 
1 

7 0.31% 309323 13614.57
% 

1729.446 37.7242 65242 الكبرى جرش رشج
9 

156 0.24% 4324744 6628.77% 

2968.562 11.3304 33635 المعراض 
5 

65 0.19% 1014378 3015.84% 

 %3681.53 484489 %0.16 21 698.5954 18.8378 13160 عمان باب 

1048.945 18.7884 19708 النسيم 
1 

30 0.15% 700808 3555.96% 

 %3225.44 391730 %0.40 49 851.5039 14.263 12145 برما 

1422.558 35.0931 49922 الكبرى الطفيلة الطفيلة
9 

97 0.19% 2692821 5394.06% 

 بن الحارث 
 

12135 11.5679 1049.023
6 

6 0.05% 547371 4510.68% 

1350.310 7.11688 9610 الحسا 
8 

20 0.21% 348640 3627.89% 

1117.945 7.5433 8433 القادسية 
7 

5 0.06% 229181 2717.67% 

 %6337.22 4491824 %0.31 219 814.0577 87.07 70880 الكبرى الكرك الكرك

1563.558 26.81 41919 والمزار مؤتة 
4 

45 0.11% 2007179 4788.23% 

 %5561.62 914330 %0.16 27 994.5554 16.53 16440 شيحان 

 بن اهللا عبد 
 

13320 10.82 1231.053
6 

10 0.08% 572696 4299.52% 

1224.913 8.67 10620 الحزمان 
5 

12 0.11% 602602 5674.22% 

 %4158.82 856758 %0.07 15 810.1062 25.43 20601 الجديدة مؤاب 

 %3187.27 1130524 %0.13 46   35470 الجنوبية االغوار 

2146.808 3.76 8072 القطرانة 
5 

8 0.10% 280824 3478.99% 

 %6219.23 395543 %0.16 10 531.3283 11.97 6360 الجديدة طالل 
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 %5488.48 138200 %0.08 2 645.6410 3.9 2518 السلطاني 

 %7861.62 2144099 %0.43 116 548.5980 49.714 27273 الكبرى معان معان

1850.026 5.3356 9871 الجديدة الحسينية 
2 

9 0.09% 310330 3143.86% 

1850.026 6.00 6041 الجفر 
2 
 

4 0.07% 198248 3281.71% 

102707.3 8668497 %0.00 0 295.2184 28.589 8440 الجديدة ايل 
1% 

 %3226.83 253209 %0.10 8 784.3862 10.004 7847 الشراه 

 %4927.41 192021 %0.18 7 568.9051 6.85 3897 االشعري 

 %4428.22 570000 %0.09 11 761.2064 16.91 12872 الجديدة الشوبك 

28639.08 460230 %0.87 14   1607 الجديدة القويرة العقبة
% 

 %4728.75 188630 %0.20 8   3989 الديسة حوض 

19526.85 381750 %0.46 9   1955 عربة وادي 
% 

 %8968.87 140004 %0.64 10   1561 وفينان قريقرة 
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 السادسالفصل 

 وطروحاتها للتطويروخططها برامجها  ٢٠٠٧مجالس البلدية للعام 

 برامج وخطط وزارة الشؤون البلدية وطروحاتها للتطوير

ترجمة رؤى وتطلعات جاللة الملك عبداهللا الثاني وانسجاما مع برنامج الحكومة، حرصت  .٧٩
اء العمل البلدي وصوال إلى بلديات كفوءة تعمل بشكل وزارة الشؤون البلدية على تفعيل أد

مؤسسي، وقادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن اعتمادا على أسس الشراكة مع مختلف 
القطاعات الوطنية، وٕاشراك المواطنين في الحوار وصناعة القرارات والشفافية والمساءلة في 

 مكافحة الفقر والبطالة.

ضع أول خطة إستراتيجية مبنية على أساس علمي ومهني البلدية بو قامت وزارة الشؤون  .٨٠
، حيث تم إعدادها بنهج تشاركي وتفاعل كافة أطراف العالقة ٢٠١١-٢٠٠٨خالل الفترة الزمنية 

 .في قطاع البلديات لتكون في نهاية المطاف خطة إستراتيجية لتطوير قطاع البلديات بشكل عام

بلديات أكثر  ترونية رائدة ومتميزة بقدراتها المؤسسية،،،وزارة االلك". رؤية الوزارة أ.
 ."مساءلة كفاءة،،، عدالة،،، استجابة،،، شفافية،،،

المملكة باستخدام  تسهيل ودعم وتوجيه ومراقبة أعمال بلديات". رسالة الوزارة ب.
وتحسين مستوى  احدث التقنيات وتوفر الكوادر المؤهلة لتحقيق الحاكمية الرشيدة

 ".ت والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المحلية المتوازنةالخدما
الوزارة حددت مجموعة من القيم  من اجل تحقيق الرؤية، فان. القيم الجوهرية حـ.

العاملين واتجاهات المنظمة في  تشكل الضوابط األخالقية والحوافز المعنوية لسلوك
 ما يلي:تحقيق رؤيتها ورسالتها وتمثلت في

 .ةالعدال )١(
 .والعاملين التوجيه بالعمالء  )٢(
 .الثقة واالحترام  )٣(
 .التحسين فرق العمل واستمرارية )٤(
 .التشارك المعرفي  )٥(
 .بالحوافز ربط األداء )٦(

 :التالية الوطنية لتحقيق األهدافة الوزارة انطلقت إستراتيجي د.
 .المحلية تعزيز دور المجالس البلدية في تنمية المجتمعات )١(
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االستثمار في  تحسين كفاءة األداء المالي للبلديات وتمكينها من )٢(
 .المشاريع الموّلدة لفرص العمل والمدرة للدخل

الخاص في تنفيذ  تعزيز التعاون بين المجالس البلدية ومؤسسات القطاع )٣(
 .المشاريع التنموية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين

 .جالس المحليةتشجيع مشاركة المرأة في الم )٤(
 .المالية للبلديات تعزيز دور بنك تنمية المدن والقرى في إعادة الهيكلة )٥(
 .وبنك التنمية بناء القدرات المؤسسية والفنية للوزارة والبلديات )٦(
 .المحافظة على البيئة وتجميل المدن )٧(
 .تعزيز دور البلديات في التنمية الثقافية )٨(
 .لةتحديث آليات المساء )٩(
 .المحلي رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع )١٠(
 .تطوير ورفع كفاءة وفاعلية أداء القطاع العام )١١(
 .تعزيز مفهوم اإلدارة الرشيدة )١٢(
 .والبطالة مكافحة الفقر )١٣(

 انطلقت إستراتيجيتها لتحقيق األهداف التالية: هـ.
 .رفع الكفاءة المالية للبلديات )١(
 .البلدية تعزيز وبناء القدرات المؤسسية لقطاع الشؤون )٢(
 .تطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بالعمل البلدي )٣(
 .األراضي تعزيز العمل بالتخطيط الوطني الشامل الستعماالت )٤(
البلديات  تحفيز القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للتشارك مع )٥(

 .ية والتنمويةبتنفيذ وٕادارة المشاريع الخدم
 تفعيل الدور التنموي للبلديات.  )٦(

لتركز على  ٢٠٠٧وزارة الشؤون البلدية للعام وُضعت الخطة اإلستراتيجية من قبل  .٨٠
 ، يمكن حصرها بما يلي:مجموعة من المشروعات الريادية

 .التشريعات أ.
ث المقر في البرلمان، حي ٢٠٠٧) لعام ١٤إصدار قانون البلديات رقم ( )١(

حرصت الوزارة على إعداد مشروع قانوني عصري وشفاف للبلديات يراعي 
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التطورات التي شهدها قطاع الشؤون البلدية والطموحات المأمولة، لتوسيع قاعدة 
 المشاركة الشعبية والحوار في اتخاذ القرارات التي تهم المصلحة العامة.

 .٢٠٠٧ ) لسنة٦إصدار نظام تنظيم استعماالت األراضي رقم ( )٢(
 .٢٠٠٧) لسنة ١٣إصدار نظام معدل لنظام األبنية والتنظيم رقم ( )٣(
 .٢٠٠٧) لسنة ١٠٨صدار نظام موظفي البلديات رقم (إ )٤(
والقرى  يجري العمل حاليًا على إصدار قانون جديد لتنظيم المدن )٥(

 واألبنية.
  .مشروع المخطط الوطني الستعماالت األراضي .ب

 ملكة لمخطط يبين االستعماالت المثلى لألراضي بمافي ظل حاجة الم )١(
 يتالءم مع المزايا الطبيعية والجغرافية والتنموية واالستثمارية والتوزيع السكاني

وٕادارة الموارد الطبيعية قامت الوزارة بوضع مخطط وطني شامل الستعماالت 
ات ليكون دليال توجيهيا في توضيح التوجهات التنموية والتوسع األراضي،

االستثمار والمحافظة على المصادر الزراعية والطبيعية، ينطلق  السكانية وتوجيه
الملك لخدمة التنمية واالستثمار والمحافظة على الموارد  من توجيهات جاللة

 .الوطنية
 يهدف هذا المشروع إلى تحقيق األهداف التالية: )٢(

اللها المحافظة على األراضي الزراعية وضمان استدامة استغ (أ)
 للزراعة وتنميتها.

وقف االنتشار والتوسع العشوائي للمدن والقرى والتجمعات   (ب)
 السكانية.

تحديد مواقع التوسع العمراني استنادا إلى المزايا الطبيعية  (جـ)
 والحاجة الفعلية.

توزيع األنشطة االقتصادية على كافة أقاليم المملكة وتخفيف  (د)
 تركيز األنشطة في العاصمة.

 حماية البيئة من التلوث. (هـ)
تحديد حجم المدن والقرى وتحديد الدور الوظيفي لها تمهيدا  (و)

لوضع مخطط هيكلي شامل من خالل دراسة متعمقة لخطة تنموية 
 شاملة لكل بلدية وحسب األولويات.

تحديد مواقع المشاريع التنموية الرائدة والتوجيه بشأن تنفيذها  (ز)
 للتنمية في بعض المحافظات األقل حظا. إلعطاء دفعات قوية
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فقد باشرت  ٢٠٠٦االنتهاء من المستوى األول لهذا المشروع عام تم  )٣(
المستوى الثاني والذي يتضمن إعداد خطط تنموية شاملة  الوزارة بالعمل على

المحافظات وتجهيز مخطط هيكلي شامل لكافة  لثمان بلديات من بلديات مراكز
 .مناطق البلدية

. تعمل الوزارة GISمشروع التوسع في استخدام نظام المعلومات الجغرافي  .جـ
بخط متوازي بين مشروع المخطط الوطني الستعماالت األراضي ومشروع التوسع بنظام 

من خالل استكمال حوسبة المخططات التنظيمية في   GISالمعلومات الجغرافي 
ئرة األراضي والمساحة لتزويد الوزارة المملكة، حيث تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن مع دا

بلوحات األراضي الرقمية التي تغطي مناطق التنظيم في البلديات، حتى تتمكن الوزارة 
 من تطوير هذا النظام ورفع كفاءته.

. يهدف هذا مشروع التأهيل الوطني للعاملين في قطاع الشؤون البلدية د.
 المشروع إلى ما يلي:

لكوادر العاملة في الوزارة والبلديات، خاصة في تدريب وتأهيل كافة ا )١(
ضوء نقص الخبرات والكوادر المؤهلة في هذا القطاع خاصة في األعمال 
المساحية ونظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد والتصوير المساحي 
الضوئي والتصميم الهندسي وحسب الكميات وٕادارة المشاريع ومراقبتها ودراسات 

القتصادية والتخطيط التنموي والرقابة الصحية والمحاسبة ومهارات الجدوى ا
 الحاسوب واألرشفة وغيرها من التخصصات التي يحتاجها هذا القطاع.

تطوير الخدمات التي تقدمها البلديات ورفع سوية العاملين فيه وتحسين  )٢(
يا من المستوى المعيشي لهم وتطوير مهارتهم وخبراتهم بحيث يكونوا جزءا رئيس

 تطوير هذا القطاع بدال من كونهم عالة عليه كما هو األمر حاليا.
. تمشيا مع التطورات التكنولوجية التي مشروع حوسبة قطاع الشؤون البلدية هـ.

يشهدها قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المكلة والتقدم العالمي في هذا 
، وضعت الوزارة خطة شاملة لربط قطاع المجال ولمواكبة مشروع الحكومة االلكترونية

الشؤون البلدية (الوزارة ومديريات الشؤون البلدية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة 
وبنك تنمية المدن والقرى) بشبكة حاسوبية بهدف تطوير آلية العمل وتسريعها وتسهيل 

ات وبيانات إجراءات التعاون بين هذه األطراف، كما سيوفر المشروع قاعدة معلوم
 متكاملة ستشكل ركنا رئيسيا من مشروع بنك المعلومات الذي تعتزم الوزارة تأسيسه.

 . لتخضير البلدياتللحدائق المشروع الوطني  ز.
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لترسيخ دور البلديات في المجاالت الثقافية واالجتماعية واإلنسانية  )١(
ثقافة وأمين عمان والترفيهية، قرر وزراء الشؤون البلدية والبيئة والزراعة وال

إطالق المشروع الوطني للحدائق وتخضير البلديات ووضع مشروع وطني 
متكامل إلقامة حديقة أو أكثر في كافة بلديات المكلة تحت إشراف ومتابعة وزارة 
الشؤون البلدية بحيث تضم حديقة ومكتبة وقاعة عامة ومنتزها ترفيهيا واجتماعيا 

في عملية غرس األشجار واالعتناء بها، للمواطنين الذين سيكونون شركاء 
 بحيث تكون رمزا وطنيا يحافظ عليه للجميع.

كافة  يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية في )٢(
 مناطق البلديات من خالل زيادة الرقعة الخضراء داخل حدود البلديات وتامين

فة وتامين أماكن ترويحية البنية التحتية الالزمة للمساهمة في نشر الثقا
 .وٕابعاد األطفال عن إخطار الشوارع والمحافظة على البيئة للمواطنين

) دونمات على األقل ٤أصدرت الوزارة تعميما للبلديات لتخصيص ( )٣(
إلقامة الحديقة عليها والتي ستكون نقطة لتخضير مختلف مناطق البلديات 

 ومنارة للثقافة والمعرفة والترفيه.
مهمة وطنية أخذت الوزارة على عاتقها . وع إشراك البلديات قي التنميةمشر  ح.

تتمثل في إعادة الدور التنموي للبلديات وٕاشراكها في التنمية المستدامة من خالل إقامة 
مشاريع إنتاجية توفر لها دخال ماليا طويل األمد وتسهم في امتصاص جزء من البطالة 

مجتمعات المحلية، وبهذا تصبح عامال من عوامل والمساهمة في الحد من الفقر في ال
تعظيم االستثمارات وتعزيزها وفق التوجهات الملكية والبرامج الحكومية كمؤسسات ليس 
فقط للخدمة العامة وٕانما لتعزيز دورها في المسيرة االقتصادية ورفدها بكل عوامل 

 النجاح، من هذه المشاريع ما يلي:
في جرش الذي سيغطي جزءا من احتياجات مصنع الحاويات المعدنية  )١(

البلديات ومشروع السوق الشعبي في الزرقاء في مجمع السفريات الجديد بتمويل 
 من بنك تنمية المدن والقرى.

 متابعة مشروع مكافحة الفقر من خالل تنمية البلديات بالتعاون مع )٢(

ع إلى ترسيخ يهدف هذا المشرو . الذي GTZ الوكالة األلمانية للتعاون الدولي
البلدية وبنك تنمية المدن والقرى والبلديات الريادية  الدور التنموي لوزارة الشؤون

عال الجديدة، ايل الجديدة) لتصبح هذه المؤسسات عوامل  الثالثة (الشعلة، دير
التنموية، حيث تقرر طرح عطاء معصرة زيتون لبلدية  ميسرة ومحفزة للعملية
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الجديدة وسوق شعبي لبلدية دير عال  ية ايلالشعلة ومحطة محروقات لبلد
 .بالمشاركة مع المجتمع المحلي الجديدة علما بان جميع هذه المشاريع تم إقرارها

الممول من قبل  المحلية برنامج مكافحة الفقر من خالل التنمية  )٣(
. يهدف إلى دعم جهود الحكومة نحو ترسيخ أسس وٕاجراءات األوروبي االتحاد
ية المحلية وتمكين مؤسسات المجتمع المحلي من القيام بدورها للتنم فاعلة

التخطيط التشاركي وٕايجاد اكبر قدر من األمان االجتماعي للفرد  التنموي بنهج
تنمية المناطق الفقيرة وتقديم الخدمات النوعية للمواطنين  من خالل التركيز على

) بلدية ١٨لمشروع (وأولوياتهم ويستفيد من هذا ا بما يتناسب مع احتياجاتهم
معاذ بن جبل، طبقة فحل، شرحبيل بن  بلدية معان الكبرى،مختارة هي: 

الجديدة، االزرق الجديدة، دير  حسنة، المزار الجديدة، الحالبات، الهاشمية
الرويشد الجديدة، الحسينية  الكهف الجديدة، الصفاوي، الصالحية ونايفه،

حيث ، قويرة الجديدة، قريفرة وفينانالجديدة، الجفر، الشراه، حوض الديسه، ال
المحلية ذات  تم تسمية مشاريع للبلديات المستفيدة من خالل برنامج التنمية

اختيار  ويجري العمل حاليًا دراسة جدوى اقتصادية لهذه المشاريع ليتم ةاالولوي
   المناسب منها في المرحلة القادمة ومن ثم طرحها وتنفيذها.

يهدف هذا المشروع إلى تطوير . RLDP ليمية والمحلية مشروع التنمية اإلق ط.
خالل البلديات بشكل رئيسي ووزارة الشؤون البلدية وبنك  تنمية محلية متوازنة إقليميا من

) مليون دوالر قروض ميسرة ٥٠.٥تكاليف المشروع حوالي ( تنمية المدن والقرى، وتبلغ
 :كالتالي حيث أن مكونات المشروع هي

بكلفة  نية التحتية ومستوى الخدمات التي تقدمها البلدياتتطوير الب )١(
 .) مليون دوالر٣٧حوالي (

) ٢.٨٦بكلفة حوالي ( تقوية مؤسسة وطنية تعمل في قطاع البلديات )٢(
 .مليون دوالر

 .) مليون دوالر٧.٦٨حوالي ( بناء القدرات المؤسسية للبلديات بكلفة )٣(
بكلفة حوالي  ية وتخطيط االستثمارإستراتيجية التنمية اإلقليمبناء  )٤(
 ) إلف دوالر.٦٥٠(

 يهدف هذا المشروع إلى  .الثالث ةمشروع تطوير السياح ي.

والتاريخية وٕاحداث تنمية حضرية مستدامة في خمسة مدن هي  إحياء وسط المدن األثرية
عجلون، جرش) من خالل تفعيل الدور االقتصادي واالجتماعي  (الكرك ، مادبا، السلط،

الثقافي المميز بهذه المدن (وسط المدينة التاريخي) وٕاعادة تأهيل األبنية التراثية و 
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القيمة التراثية والثقافية فيها كأداة لربط التطوير السياحي للتنمية  والتاريخية والتركيز على
واالجتماعية وبناء الخدمات المؤسسية للبلديات المعنية بهدف تعزيز دورها  االقتصادية

واإلدارة الحضرية والتراثية والسياحية وتطوير استعماالت األراضي في هذه  ميةفي التن
 .وتطوير التشريعات المتعلقة بها البلديات

. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز وزيادة دور المجتمعات تفعيل المشاركة الشعبية ك.
 ، من خالل األنشطة التالية:القرار المحلية للمساهمة في عملية صنع

 من والتأكد المملكة بلديات كافة في التنموية الوحدات تفعيل على العمل )١(
 من. (لوظيفي ووصفها مهامها وتحديد للبلديات التنظيمي الهيكل ضمن إدراجها

 )٤/٢٠٠٨ إلى ١/٢٠٠٨
 ١/٢٠٠٨ من( .المملكة بلديات كافة في تطوعي عمل لجان إنشاء  )٢(

 )٤/٢٠٠٨ إلى
 العمل ولجان التنموية الوحدات لكوادر ةالتدريبي االحتياجات حصر )٣(

 ) ٤/٢٠٠٨ إلى ١/٢٠٠٨ من(. التطوعي
 العمل ولجان التنموية الوحدات لموظفي وتأهيل تدريب برنامج تنفيذ )٤(

 )١٢/٢٠٠٨ إلى ٤/٢٠٠٨ من( .التطوعي
 من( .المحافظات مراكز بلديات في أحياء لجان إنشاء في لمساهمةا )٥(
 )٢/٢٠٠٨ إلى ١/٢٠٠٨
 تفعيل إلى الهادفة النشاطات في المدني المجتمع مؤسسات مع التشبيك )٦(

 )١٢/٢٠٠٨ إلى ١/٢٠٠٨ من( .الشعبية المشاركة
تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات والسالمة العامة . البنية التحتية والخدمات ل.
 ومساعدة البلديات بهدف المحافظة على البيئة والصحة والسالمة العامة للمواطنين في

البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في تحسين مستوى النظافة وتقديم الخدمات 
من خالل تأهيل مكاب النفايات، وتزويد مجالس الخدمات المشتركة المعنية  للمواطنين
 .والمعدات والمبيدات الحشرية الالزمة واإلشراف على إدارة مكاب النفايات باآلليات

. نظرا للحاجة الماسة إلى تطوير أداء عمل جهاز تشينوضع دليل خاص بالمف م.
التفتيش فقد تم إعداد دليل للتفتيش في المجاالت المالية واإلدارية والفنية لكافة أعمال 
المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة ليكون بمثابة مرشد وموجه لكافة العاملين 

بأساليب التفتيش ويشمل الدليل على تحديد في مجال التفتيش والرقابة والمتابعة لالرتقاء 
) بندا للتفتيش ١١٦) محورا للتدقيق والتفتيش على أعمال البلديات تتضمن حوالي (١٣(

والتدقيق تتعلق في جلسات المجلس البلدي وشؤون الموظفين وسجالت اآلليات 
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اتها وأمور واإليرادات والنفقات والجباية ومشاريع البلدية وعطاءاتها وأمالكها ومستودع
للتخطيط والتنظيم والنظافة العامة والواقع البيئي للبلدية والشؤون القانونية والثقافية وأسواق 

 الخضار والفواكه وغيرها من األمور التي تخص عمل البلديات.
. في ظل النجاح الذي حققته بلدية مادبا مشروع تبسيط إجراءات رخص المهن ن.

رخص المهن الممول من برنامج المساعدات األمريكية  الكبرى في مجال تبسيط إجراءات
USAID قامت الوزارة بتعميم هذا البرنامج على كافة بلديات المملكة بهدف تبسيط ،

أإلجراءات وتوحيدها من أجل النهوض بمستوى الخدمات للمواطنين والذي يمكن البلدية 
يوم واحد ساعة وٕاصدار رخصة جديدة خالل (½) في تجديد الرخصة في غضون 

 شريطة استكمال الوثائق المطلوبة من قبل الجهات الرسمية األخرى.
مشروع تطوير ضريبة األبنية واألراضي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة  س.

 .  UNDPاإلنمائي 
يهدف هذا المشروع إلى تطوير وتحديث التشريعات المعمول بها في  )١(

يق مع الجهات ذات العالقة وتنمية تحصيل ضرائب األبنية واألراضي بالتنس
وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة على تحصيل ضرائب األبنية واألراضي سواء 
كانت مراكز مالية أو بلدية ومساعدة البلديات التي تقوم بتحصيل ضريبة األبنية 
واألراضي لتأسيس البنية التحتية لشبكة الحاسوب وربطها بقاعدة بيانات موحدة 

زارة المالية) وفق المخصصات المتوفرة في موازنة المشروع ومراحل (في مركز و 
خطة العمل، إضافة إلى المساعدة بتزويد البيانات بأجهزة الحاسوب والطابعات 
المتطورة والالزمة إلدارة هذه الضريبة وفق المخصصات المتوفرة في موازنة 

الضريبة  المشروع ومراحل خطة العمل وربط البلديات التي تقوم بتحصيل
بالدوائر ذات العالقة مثل: دائرة ضريبة الدخل، دائرة األراضي والمساحة، ...، 

 الخ.
تقوم وزارة المالية ومن خالل هذا المشروع بتقديم الدعم الفني الالزم  )٢(

للبلديات التي تستخدم نظام األبنية واألراضي المحوسب والتي تم تفويضها 
 ي.بصالحيات ضرائب األبنية واألراض

كما تقوم وزارة الشؤون البلدية بترتيب وعقد اللقاءات مع المجالس البلدية  )٣(
التي ال تقوم حاليا بتحصيل ضريبة األبنية واألراضي وذلك بالتنسيق مع وزارة 
المالية وفوائد نقل الصالحيات التي تساعد وتمكن البلديات من تحصيل حقوقها 

لية، وقد قامت الوزارة باستحداث قسم بشكل مباشر دون الرجوع إلى وزارة الما
) بلدية بما فيما أمانة عمان ١٤خاص لمتابعة هذه المشروع، وقد تم تفويض (
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الكبرى من الصالحيات اتجاه بتحصيل ضرائب األبنية واألراضي وتضم: 
الزرقاء، اربد، المفرق، عجلون، دير عال، جرش، معدي، السلط، الكرك، 

ادبا، حيث تقوم هذه البلديات بتحصيل ضريبة الرصيفة، الطفيلة، الحسا، م
 األبنية واألراضي نيابة عن بلديات أخرى مجاورة لها.

ال زالت البلديات بشكل عام في المكلة تعاني من نقص الخطط التطويرية إلقامة  .٨١
المشاريع االستثمارية، ولكن توجد بعض الخطط التي تم إعدادها من قبل البلديات ولكن لمعالجة 

ف استراتيجي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والجهات المانحة، كما توجد إستراتيجية هد
متكاملة ألمانة عمان الكبرى، وسوف يتم عرض ملخصات لبعض الخطط والبرامج لبعض 

 البلديات في المكلة.

 وطروحاتها للتطوير بعض البلديات في المملكةملخصات برامج وخطط 

 .عمان الكبرى/ العاصمة/فئة أولى نةمحافظة عمان/ أما  .٨٢

 
 
وضعت أمانة عمان الكبرى قائمة األهداف الوطنية واألهداف اإلستراتيجية  أ.

كن إدراج ، متكاملة في جميع عناصرها، يم٢٠٠٩-٢٠٠٨واالستراتيجيات لألعوام 
  برامجها التطويرية  بما يأتي:

. من خالل إنشاء طرق التوسع في إنشاء وٕادامة شبكات الطرق )١(
، ٢)م٣٠٠٠٠٠٠)، إنشاء طرق في مواقع متفرقة بمساحة (٨رئيسية عدد (

، وتنفيذ أعمال تصريف مياه ٢)م٤٠٠٠٠٠٠صيانة وٕادامة طرق قائمة بواقع (
 ) دينار. ١١٠٠٠٠٠٠األمطار بمواقع متفرقة بقيمة( 

http://www.ammancity.gov.jo/arabic/living/site_images/5.jpg
http://www.ammancity.gov.jo/arabic/living/site_images/5.jpg
http://www.ammancity.gov.jo/arabic/living/site_images/5.jpg�
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إعداد مخطط . من خالل تطوير منظومة النقل العام في المدينة )٢(
 %).٢٠رفع كفاءة النقل العام بنسبة (، شمولي للنقل العام

تطبيق أنظمة المرور . من خالل التوسع في إيجاد الحلول المرورية )٣(
اء إنش%) من اإلشارات الضوئية  في مناطق أمانة عمان، ٨٠(الذكية على 

)، زيادة ١٠إنشاء مواقف عامة للسيارات عدد ()، ١٣التقاطعات المرورية عدد (
استالم البرنامج المروري ) إشارات سنويا"، ٦أعداد اإلشارات الضوئية بواقع (

 المطور وتشغيله.
رفع كفاءة الطرق  . من خاللتعزيز السالمة المرورية على الطرق )٤(

إدارة السير، إنشاء جسور مشاة  عدد  %) بالتعاون مع٢٠الرئيسية بنسبة (
) كم طولي، إنشاء ٥٠)، إنشاء اطاريف وأرصفة و جزر وسطية وبواقع (٦٥(

)، تبني مبادرتين  بمشاركة القطاع الخاص للتخفيف من ٦أنفاق المشاة عدد (
المساهمة في الحد من حوادث الطرق بالتوسع في استخدام حوادث الطرق، 

-١) والكاميرات من (١٨-٨يادة أعداد الرادارات من (أجهزة الرقابة اآللية بز 
إنشاء ممرات المشاة ، ) شاخصة٤٠٠٠تركيب شواخص مرورية بواقع ()، ٦٤

وتنفيذ ) كم طولي، ٤٠٠تخطيط عالمات الطرق األرضية بواقع ()، ١٠٠عدد (
 .حمالت توعوية  مرورية شاملة بمختلف الوسائل بواقع حملة واحدة سنويا"

طوير وتعزيز قدرات دائرة الموارد تموارد البشرية. من خالل تنمية ال )٥(
%)، تطوير وتنفيذ منهجيات إدارة الموارد البشرية(منهجية ٥البشرية بنسبة (

الهياكل التنظيمية، األوصاف الوظيفية، التصنيف الوظيفي، االختيار والتعيين، 
موارد وتنفيذ منهجيات تنمية  ال %)، تطوير٢٠تقييم األداء) بنسبة (

البشرية(التدريب والتطوير، المكافآت والحوافز، تمكين الموظفين، المسار 
 %).٢٧الوظيفي) بنسبة (

. من خالل ضبط التضخم في حجم الموارد لتخطيط للموارد البشريةا )٦(
وتنفيذ منهجيات تخطيط الموارد البشرية  %)، وتطوير٧البشرية بنسبة (

 %) .١٤( (اإلحالل والتعاقب، التنبؤ ) بنسبة
. من خالل زيادة وتحسين الرعاية والرفاه رعاية الموارد البشرية )٧(

 %).  ٢٧للموظفين واالهتمام باحتياجات العاملين وشكاويهم واقتراحاتهم بنسبة (
إيجاد نظام الموارد البشرية إيجاد تشريعات خاصة لألمانة. من خالل  )٨(

 ص بأمانة عمان الكبرى.الخاص بأمانة عمان الكبرى، و إيجاد قانون خا
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. من خالل التعديل على نظام األبنية والتنظيم، تعديل التشريعات )٩(
التعديل على نظام األرصفة، التعديل على نظام اللوازم واألشغال، التعديل على 
نظام السوق المركزي، التعديل على نظام منع المكاره الصحية، التعديل على 

ام مراقبة األسواق الخاص بأمانة عمان، التعديل نظام المسالخ، التعديل على نظ
 على نظام دفن الموتى. 

التكامل . من خالل المؤسسة نحو التركيز على خدمة المواطن هتوجي )١٠(
بين األنظمة الفعالة في األمانة وربط جميع الوحدات اإلدارية والمناطق 

ر/المناطق المطبقة اليكترونيا وذلك عن طريق برنامج األوراكل، زيادة عدد الدوائ
) دائرة، ١١) إلى (٣) منطقة ومن (٢٧) إلى (٢٠لنظام إدارة الجودة من (

%) من مناطق األمانة، رفع ٨٠انجاز وتنفيذ متطلبات التسمية والترقيم بنسبة (
)، ١٧جاهزية األمانة في إدارة الطوارئ و الكوارث، إنشاء مباني جديدة عدد (

)، أتمتة عمليات التخطيط والعمليات ١٦(تأهيل وصيانة منشات قائمة عدد 
، وربط  جميع الدوائر ومناطق األمانة على G.I.Sالهندسية من خالل نظام 

 .G.I.Sنظام 
إيجاد هيكل تنظيمي جديد تطوير وٕاعادة هيكلة األمانة. من خالل  )١١(

 م.٢٠٠٩لألمانة والبدء بتطبيقاته قبل نهاية 
رفع كفاءة المركبات وآليات ن خالل تأهيل وتطوير أسطول األمانة. م )١٢(

 %).١٠%)، وزيادة فاعلية التشغيل بنسبة (٢٠األمانة بنسبة (
%) ١٠من خالل زيادة فاعلية الرقابة بنسبة ( تعزيز الرقابة اإلدارية.  )١٣(

 .CRMوذلك بتفعيل نظام 
. من خالل مأسسة التخطيط االستراتيجي تعزيز التخطيط االستراتيجي )١٤(

 نة وذلك بإيجاد وحدات تخطيطية تابعة لمكتب كل نائب.في األما
رفع نسبة التحصيل من بنود اإليرادات تنمية اإليرادات. من خالل  )١٥(

%)، وضريبة األبنية ٤١-%٢٢المدورة التالية: التحققات األخرى من (
 %).٤٧%) إلى (١٦واألراضي ( المسقفات) من (

فظة على اإلنفاق الجاري بنسبة المحاضبط اإلنفاق الجاري. من خالل  )١٦(
 %) من إجمالي الموازنة.٢٤(
. من خالل االنتقال بالعمل وفق مبدأ التوجه نحو محاسبة االستحقاق )١٧(

 االستحقاق بدًال من األساس النقدي.
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. من خالل تطبيق التوسع في استخدام البرمجيات والتقنيات الحديثة )١٨(
يتين من خدمات األمانة، وٕادخال األجهزة نظام الدفع االلكتروني لخدمتين رئيس

، ودمج نوافذ االستعالم ٢٠٠٨) في العمليات المالية نهاية عام PDAالكفية ( 
 المالي في نافذة استعالم واحدة.

االعتماد على التوجه نحو التخطيط المالي متوسط المدى. من خالل  )١٩(
مدى قبل نهاية التخطيط متوسط المدى وذلك بإعداد خطة مالية متوسطة ال

 م.٢٠٠٨
. من خالل رفع الجاهزية تطوير وتنفيذ إستراتيجية إدارة المعرفة )٢٠(

اإللكترونية لعمليات إدارة المعرفة من خالل تحديث األنظمة باستخدام برنامج 
%)، ٢٠%) والمؤهلين بنسبة (١٠األوراكل ورفع نسبة المستخدمين بنسبة (

ل اجرائين رئيسيين متعلقين بإعداد مأسسة العمل بإدارة المعرفة من خال
م، تجذير ثقافة المشاركة ٢٠٠٨المنهجيات وتطوير األركان المعرفية قبل نهاية 

من خالل رفع مستوى الوعي بإدارة المعرفة وزيادة عدد  ٢٠٠٨بالمعرفة لعام 
%)، إيجاد وتطوير وتطبيق نظم ٢٠الحاالت الفعلية للمشاركة بالمعرفة بنسبة (

شاطات إدارة المعرفة من خالل تفعيل نظم الذاكرة، والمؤسسية المشاركة بن
 م.٢٠٠٨واألرشفة اإللكترونية والخرائط المعرفية قبل نهاية 

زيادة تطوير وتنفيذ إستراتيجية االتصال الداخلي والخارجي. من خالل  )٢١(
 .٢٠٠٨% لعام ٦٠كفاءة خطط االتصال الداخلي والخارجي لتصل إلى 

) ملعب ١٢إنشاء(إنشاء المرافق الرياضية. من خالل في  التوسع )٢٢(
مختلف في مناطق األمانة، إنشاء مضمار العاب قوى بمواصفات دولية حول 
ستاد الملك عبد اهللا، وٕانشاء ملعب تدريبي مغطى بالنجيل الصناعي في مدينة 

 الملك عبد اهللا.
ة. من تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية والشبابية ذات الصل )٢٣(

رفع نسبة المساهمة في رعاية األلعاب الرياضية ودعم الرياضيين ١٠٢٠١خالل 
زيادة النشاطات الرياضية الشعبية بإشراك المجتمع من خالل  %)، ٢٠بنسبة (

)، والتوسع في النشاطات الرياضية ٢٧) إلى (٩زيادة مراكز الواعدين من (
) ٣) واستحداث (٤)إلى (١( والشبابية وذلك بزيادة عدد األلعاب الجماعية من

 العاب فردية.
صيانة . من خالل إعادة تأهيل ورفع كفاءة المرافق الرياضية القائمة )٢٤(

 ).٢٤وٕادامة وتحسين المرافق الرياضية القائمة عدد (
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) برامج ٣. من خالل تبني ودعم (تبني مبدأ المسؤولية االجتماعية )٢٥(
) برامج من ١٠لخاص للمشاركة في (رعاية رئيسية للفقراء، تشجيع القطاع ا

مبادرات المسؤولية االجتماعية، زيادة عدد متطوعي األمانة في مشروع انجاز 
)، زيادة أعداد المدارس المتبناة في مشروع انجاز من ١٢٠) إلى ( ٥٠من (

) أسواق، ورفع ١٠)، زيادة عدد األسواق الشعبية بواقع (٢٠) مدرسه إلى (١٢(
 م.٢٠٠٨% خالل عام ٥٠ات المجتمع المدني بنسبة الدعم المادي لمؤسس

. من خالل إنشاء حدائق إتاحة مرافق  الستخدامات المجتمع المحلي )٢٦(
دونم)، و إيجاد فراغات حضرية وحدائق أحياء  ٨٠٠) بمساحة (٢كبرى عدد (

 دونم). ٧٠) بمساحة (١٤مناسبة للنشاطات االجتماعية  بعدد (
زيادة عدد . من خالل راكز ثقافية ومعرفيةتحويل المكتبات إلى م )٢٧(

) مستفيد ٦٠٠٠٠٠) إلى (٣٠٠٠٠٠المستفيدين من الخدمات المكتبية من (
) مكتبات فرعية لتطبيق أدلة مشروع إعادة تأهيل المكتبات ٦سنويا، تأهيل (

) نشاطات ثقافية واجتماعية في المكتبات الفرعية ١٠العامة، وتنظيم وتنفيذ (
 سنويا.

. من توسع في إقامة النشاطات النوعية الداعمة للحركة الثقافيةال )٢٨(
 %) سنويا. ١٠خالل زيادة النشاطات النوعية الداعمة للحركة الثقافية بنسبة (

دعم المهرجانات الثقافية والنشاطات المسرحية والمبدعين. من خالل  )٢٩(
نويا، زيادة دعم %) س٣٠زيادة المهرجانات الثقافية والنشاطات المسرحية بنسبة (

%) سنويًا، إنشاء موقع دائم للمخيم الصيفي باألردن ٢٥المبدعين بنسبة (
 بنكبر، وتنفيذ مشروع مخيم باألردن بنكبر لألطفال من داخل األردن وخارجها.

. من خالل تنظيم مهرجان  صيف عمان السياحة ألمانة عمان )٣٠(
لغات وتوزيعه داخليًا وخارجيًا، السنوي، إعداد فيلم وثائقي عن مدينة عمان بعدة 

 وتنفيذ مشروع (عمان تور) باالشتراك مع القطاع الخاص.
ضمان أن يعيش األطفال في بيئة آمنة وصحية عن طريق إشراكهم   )٣١(

حدائق عامة وفقا  ٤. من خالل استكمال إعادة تأهيل في التخطيط للمدينة
ال التطوعية فيها بمشاركة لدليل مواصفات ومعايير بيئات اللعب وتفعيل األعم

) مناطق (العبدلي، راس العين، خريبة السوق، بسمان، ٥المجتمع المحلي في (
) سنة  في ١٥-١٢اليرموك)، استكمال تشكيل مجلس بلدي من األطفال لعمر (

) مدارس جديدة ٤تسعة مناطق، تنفيذ برنامج مشروع التغذية المدرسية في (
ية ام علي، استكمال تطبيق برنامج التعليم م بالتعاون مع تك٢٠٠٨خالل عام 



174 
 

) طفل جديد بالبرامج بالتعاون مع ٤٠٠) طفل ومشاركة (١٠٠غير النظامي لـ (
) مناطق (سحاب، المقابلين، النصر، ابو  ٥مؤسسات المجتمع المدني في ( 

) الموظفين الذين يقدمون خدمة ١٠٠نصير، القويسمة)،  تأهيل و تدريب (
ول اتفاقية حقوق الطفل والخصائص من خالل العمرية مباشرة لألطفال ح

لألطفال وطرق التعامل معهم، إعداد دليل إرشادي وتدريبي حول انتخابات 
لمشروع   (core team)المجالس البلدية لألطفال، وتشكيل فريق محوري 

 انتخابات البلدية لألطفال. 
تنفيذ كودة  . من خاللتأمين المساندة لذوي اإلعاقات وكبار السن )٣٢(

متطلبات البناء الخاص للمعوقين والمواصفات الخاصة بكبار السن بنسبة 
%) ،من المباني والمرافق الخدمية العامة، إنشاء مبنى لكبار السن في ٢٥(

حديقة األميرة رحمة بالتعاون مع جمعية األسرة البيضاء، إعادة تأهيل مبنى 
بية (العناية باألطفال الصغار) الحضانة في األمانة الرئيسي، عقد دورة تدري

لمانحات الرعاية في الحضانة وتشكيل لجنة لإلشراف من الموظفات 
)، إعادة تأهيل مبنى األمانة الرئيسي ليراعي ١٨والمتقاعدات من األمانة عدد (

) موظف ٨٠احتياجات كبار السن وذوي اإلعاقات، عقد دورة تدريبية لـ(
 للمتعاملين مع كبار السن.

(وثيقة ضع مخطط النمو العمراني  للمدينة للعشرين سنة القادمة و  )٣٣(
وضع سياسة مرحلية لألبنية العالية متعددة االستعماالت عمان). من خالل 

وضع سياسة التكثيف العمراني لعشرة ، والبدء بتطبيقها في أربعة مواقع محددة
اطق ) من٣، ووضع سياسة مرحلية لتنظيم (٢٠٠٨محاور رئيسة نهاية عام 

، تحديد استعماالت األراضي على شارع المطار، ٢٠٠٨صناعية  نهاية عام 
وضع سياسة البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمناطق 
 الريفية، إيجاد قاعدة بيانات شاملة عن المؤشرات الحضرية والسكنية للمدينة.     

تطبيق دراسة تطوير ن خالل المحافظة على أصالة المدينة و تراثها. م )٣٤(
وسط مدينة عمان، المحافظة على المباني التراثية  في منطقتين (وسط 

  المدينة،جبل عمان) وٕادراجها في األبنية التراثية.
تبسيط إجراءات الحصول على تشجيع و توجيه االستثمار. من خالل  )٣٥(

ة، ضبط وتوجيه تراخيص مشاريع التطوير واالستثمار باستخدام النافذة الواحد
 اإلعمار وذلك حسب الفترات الزمنية ضمن وثيقة عمان.
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. من خالل تطوير أساليب جمع ونقل النفايات الصلبة والتخلص منها )٣٦(
)، رفع كفاءة عمليات جمع ونقل النفايات بنسبة ٢إنشاء محطات تحويلية عدد (

األمانة ) مناطق في ٨%) سنويا، وتطبيق مشروع الفرز من المصدر في (١٠(
 م بالتعاون مع وزارة البيئة.٣١/١٢/٢٠٠٩حتى 

رفع كفاءة رفع كفاءة الخدمات والرقابة الصحية والبيئية. من خالل  )٣٧(
الجوالت التفتيشية والزيارات الميدانية الصحية بزيادة عددها وجودتها بمقدار 

، ، تطوير وصيانة المقابر الحالية وٕانشاء مقبرة  جديدة٢٠٠٧%) عن ١٧(
رفع نسبة استخدام المبيدات ، نشاء مسلخ جديد بالشراكة مع القطاع الخاصإ

إنشاء وتشغيل محطة تنقية العصارة  )، %٢٥%) إلى (١٠الرفيقة بالبيئة من (
) مواصفات قياسية ٦والمشاركة في تعديل (، م٢٠٠٨في مكب الغباوي لغاية 

 .أردنية
زيادة إنتاج ة. من خالل الرقابة على مصادر التلوث الثابتة والمتحرك )٣٨(

تكثيف الجوالت ، ) ميغاواط بالساعة٥.٥-٢الطاقة من غاز الميثان من (
)، ٧الميدانية على مصادر التلوث الثابتة والمتحركة  للمناطق الجديدة عدد (

) مناطق من أمانة عمان بالتعاون مع وزارة ٦قياس نسب ملوثات الهواء في (
 .البيئة

زيادة عدد المشاريع . من خالل لمعالجة لغايات الرياستخدام المياه ا  )٣٩(
) مشاريع، زيادة ٣التي تستخدم فيها المياه المعالجة بالري المقيد لتصل إلى (

 ).٢االعتماد على الحصاد المائي بحيث يتم إنشاء مواقع للحصاد المائي عدد (
 ٤إنشاء التوسع في الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر. من خالل  )٤٠(

) في منطقة النصر)، زيادة عدد األشجار ١) في منطقة  ناعور، (٣نزهات((مت
) شجرة  في األرصفة والجزر الوسطية وسفوح ٢٨٠٠٠٠المزروعة  بزرع (

) ٣الجبال (الحزام األخضر)، وٕاعداد دراسات لتأهيل مواقع مختلفة بيئيا بعدد (
 ).٢٦٣) إلى (٧٧زيادة عدد ورش العمل المتخصصة من (، دراسات

 . بلدية الهاشمية/ فئة ثانية محافظة الزرقاء/ .٨٣
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 .خطط ومشاريع التطوير الحالية لدى البلدية ومدى ارتباطها بأولويات  البلدية أ.
م من ٢٠٠٥بدأ التخطيط  إلنشاء هذه القرية عام . القرية الحضرية )١(

التنفيذ  ضمن برنامج مكافحة الفقر والبطالة المدعوم من االتحاد األوروبي وبدأ
م وبمكرمة ملكية من جاللة الملك عبداهللا ٧/٢/٢٠٠٦لهذا المشروع بتاريخ 

 الثاني المعظم، ضمن األهداف التالية:
إيجاد مصادر جديدة لزيادة دخل البلدية بما ينعكس على  (أ)

 .تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
 .تحريك وتفعيل العجلة االقتصادية في المنطقة (ب)
 تحسين نوعية حياة المواطنين مع تأكيد تلبية الخدمات األساسية. (جـ)
 توفير فرص عمل للحد من البطالة. (د)

 (هـ) الحد من التلوث.
 توطيد العالقات االجتماعية. (و)
 تنمية مواهب األطفال وتطوير قدراتهم الذهنية. (ز)

. يةمشروع مركز انطالق ووصول وسائط النقل العام في لواء الهاشم )٢(
من المشاريع المقترحة والتي بحاجة إلى تمويل، وهو مشروع مقترح إلنشاء مركز 
النطالق ووصول وسائط النقل العام في لواء الهاشمية في منطقة اإلسكان حيث 
أن األرض متوفرة في تلك المنطقة نظرًا  لالكتظاظ السكاني وحركة السير 

روع بناءًا على هذه المعطيات الكبيرة التي يشهدها اللواء فقد جاء هذا المش
وغيرها بما يتحقق مع الدراسة التي أعدتها هيئة تنظيم قطاع النقل لحركة السير 

 والخطوط في الهاشمية بالتنسيق مع مهندسي البلدية.
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من المشاريع المقترحة والتي بحاجة إلى . مشروع المجمع التجاري )٣(
اجتماعي بيئي متعدد تمويل، وهو مشروع مقترح إلنشاء مجمع اقتصادي 

P٢م ٦٠٠دونمات والبناء  ٣األغراض على مساحة 
P  على أرض تملكها البلدية

 وفي موقع مميز يتوسط الهاشمية ذات كثافة سكانية وحركة سوقية عالية جدًا.
من المشاريع المقترحة . مشروع مركز عرض بيع الخضار والفواكة )٤(

نشاء مركز عرض وبيع الخضار والتي بحاجة إلى تمويل، وهو مشروع مقترح إل
P٢م ١٠٠٠والفواكه على مساحة 

P  في موقع متوسط في قلب الوسط التجاري وقد
تم مراعاة كافة األبعاد في اإلعداد لهذا المشروع فالبعد االجتماعي يتجلى في 
التخفيف على المواطنين والتمتع بالتسويق من مكان واحد باإلضافة إلى الحد 

الفواكه على األرصفة المخصصة للمشاة خصوصًا من ظاهرة عرض الخضار و 
 على الشارع الرئيسي المزدحم.

من المشاريع المقترحة مشروع مجمع تجاري وقاعة متعددة األغراض.  )٥(
والتي بحاجة إلى تمويل، وهو مشروع مقترح إلنشاء قاعة متعددة األغراض 

P٢م)٢٢٤٨اجتماعية ثقافية تجارية منوعة على قطعة ارض مساحتها (
P  تملكها

البلدية وقد تم مراعاة كافة األبعاد عند اإلعداد لهذا المشروع ففي المجال 
االجتماعي والتثقيفي تم تخصيص الطابق األول ليكون قاعة متعددة األغراض 
يمكن استغاللها في المناسبات الدينية والوطنية وإلقامة الندوات العلمية والتثقيفية 

ة األعراس والحفالت ألهالي المنطقة مع العلم أن وأيضًا يمكن استغاللها إلقام
 اللواء تنقصه مثل هذه القاعة.

 من المشاريع المقترحة والتي بحاجة إلى تمويل. مشروع مكتبة عامة. )٦(
استغالل مياه ومخرجات محطة الخربة السمراء إلنشاء مشاريع  )٧(

عبارة عن مزارع من المشاريع المقترحة والتي بحاجة إلى تمويل، وهو زراعية. 
أبقار ومواشي (أغنام) وشجر منتج (زيتون, تين, لوزيات) ومراعي وبعض 
الصناعات الرديفة لهذا المشروع مثل مصنع ألبان ,مسلخ , معصرة زيتون 

  مشاتل أزهار.
تسعى البلدية الى التطوير والتحديث دائمًا . مجاالت التحسين المقترحة للبلدية ب.

 :لمقدمة إلى المواطنين، من خالل المجاالت التاليةفي اعمالها وخدماتها ا
وهي جريدة أخبارية ثقافية بيئية . تم إصدار جريدة " حصاد الهاشمية" )١(

ترصد أعمال وأنجازات البلدية وتصدر كل ثالثة أشهر وكذلك عقد الندوات 
التوعوية واألسرية وندوات فكرية ادبية واسابيع ثقافية متنوعة تعني بالثقافة 
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التوعية, ونسعى إلى تطوير الجريدة وعملها شهريًا لتشمل أخبار المجتمع و 
 المحلي وزيادة عدد الندوات واالسابيع الثقافية والفنية.

استخدام الحاسوب في اعمال البلدية حيث يقدر عدد األجهزة بالبلدية  )٢(
) اجهزة ٦) جهازًا ونحن بحاجة الى أجهزة اكثر بما يقارب (١٩بمناطقها (

 ديثة مع طابعات حديثة.ح
تم إدخال خدمة االنترنت في مركز البلدية لالستفادة منها في اقسام  )٣(

معينة حيث اصبح االنترنت متطلب اساسي للمعلومات مما يوفر الوقت والجهد 
 والمال ونسعى لتطويرها لتشمل جميع المناطق.

القوانين وما طرأ تم تزويد الدائرة القانونية ببرنامج عدالة والذي يعنى ب )٤(
 عليها  من تعديل.

الحاجة الماسة إلى تطوير قسم شؤون الموظفين من خالل استخدام  )٥(
 برامج حاسوب خاصة بالموظفين.

تم استحداث قسم للتنمية بالتنسيق مع وزارة البلديات وبنك تنمية المدن  )٦(
قع االقتصادي والقرى والذي بما فيه خدمة البلدية والمجتمع المحلي لدراسة الوا

واالجتماعي للبلدية وتلبية االحتياجات الضرورية واالستمرار في عقد الدورات 
المختلفة مثل (دورة في إجراء المسوحات الميدانية والبيانية) وتزويد القسم ببرامج 

 الحاسوب التي تعنى بالتنمية.
لتي االستمرار في تأهيل وتدريب الموظفين من خالل الدورات المختلفة ا )٧(

تعقدها الوزارة في بنك تنمية المدن والقرى في الجامعة الهاشمية وفي مؤسسات 
 المجتمع المحلي.

تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين خاصة في مجال النظافة حيث  )٨(
حاوية جديدة  ٢٠٠تم مؤخرًا شراء ثالث ضاغطات للمناطق وعدد ال يقل عن 

خالل الحاجة لشراء لودر وشاحنة لجمع  والسعي أيضًا لتطوير هذه الخدمة من
 النفايات.

من المجاالت التي يقترح تطويرها التسمية والترقيم ألحياء المناطق  )٩(
المختلفة حيث تحتاج إلى كادر وظيفي وٕالى دعم مادي لتفعيل هذا القسم نظرًا 
للحاجة الماسة له وكذلك تفعيل لجان االحياء بما فيه خدمة المجتمع المحلي 

 يدًا عن المصالح الشخصية.بع
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تطوير القوانين والتشريعات التي تحكم اعمال البلدية بما يسهم في تقديم  )١٠(
خدمات أفضل ودعم الموظفين العاملين في البلديات مثل باقي الوزارات 

 والمؤسسات المختلفة بالدولة.
 فتح باب الشركة مع القطاع الخاص في مجال تنفيذ مشاريع استثمارية )١١(

 تخدم أبناء المنطقة.
 تفعيل التعاون بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني. )١٢(
 تنظيم التنسيق بين البلدية ودوائر الدولة المختلفة التي تعنى بالخدمات. )١٣(

 . الحلول المقترحة للمشاكل البيئي في منطقة لواء الهاشمية جـ.
 . من خالل:البترول األردنية مصفاة )١(

ء وحدة الستخالص الكبريت في المصفاة على أن ال تزيد إنشا (أ) 
% وفي الوقود الثقيل المستخدم ٠.٥نسبة الكبريت في وقود الديزل عن 

 %.٢في المصانع عن 
تشغيل األفران بكفاءة عالية عن طريق التحكم بظروف  (ب)

 التشغيل.
(جـ) استخدام طرق أخرى لرفع جودة البنزين على أن ال يدخل 

تركيبة المواد المضافة لرفع الجودة مع ضرورة التزام  الرصاص في
المصفاة بخطة مستقبلية يتم من خاللها التوقف التدريج عن إنتاج 

 البنزين المحتوي على الرصاص.
إعادة النظر بنظام صرف الصودا الكاوية العادمة خصوصًا  (د)

الروائح الكريهة والبحث عن طرق بديلة للحد من انبعاث الروائح 
 كريهة المزعجة.ال

(هـ) إقامة محطات رصد بصورة دائمة في المناطق المحيطة بالمصفاة 
 لتحديد نسبة الملوثات الغازية.

 . من خالل:محطة الحسين الحرارية )٢(
مراقبة الملوثات الغازية في المناطق المحيطة بالمحطة مثل  (أ) 
)TSP,SOR2R,COR2R ,NOX.( 

لزات للتقليل من انبعاثات على المحطة إضافة بعض أكاسيد الف (ب)
 .SOR2Rغاز ثاني أكسيد الكبريت 

 .تحويلها لتعمل على الغاز(جـ) 
 . من خالل:محطة الخربة السمراء )٣(
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رفع كفاءة المحطة وتطويرها وذلك من خالل تحويلها بالكامل  (أ) 
من نظام المعالجة الطبيعي الى نظام المعالجة الميكانيكي وجعل نوعية 

 ستعمال النهائي لها.المياه تفي باال
نقل المياة الخارجة من المحطة بطريقة أفضل مما هي عليه ,  (ب)

 بحيث ال تلحق اضرارًا بالبيئة (كقناة إسمنتية على سبيل المثال).
(جـ) مكافحة الحشرات في المنطقة بطرق سليمة بيئيًا على أن يتم 

 حصر المسببات ومعالجة المشكلة من الجذور.
ة وقائية تشمل الناس والتربة والمياه بهدف معرفة إجراء دراس (د)

اآلثار الصحية المترتبة على ري المزروعات بالمياه المعالجة من 
 المحطة.

 . من خالل:المصانع في منطقة الهاشمية )٤(
العمل على رفع مستوى النظافة العامة والتنظيم داخل بعض  (أ) 

 المصانع.
الوقاية الشخصية حفاظًا على إلزام العاملين باستخدام أدوات  (ب)

 سالمتهم.
(جـ) إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة الصناعية ورفع كفاءة 

 المحطات األخرى.
تخزين المواد بطرق صحيحة وسليمة بيئيًا وفصل المواد  (د)

 المنتجة عن المواد األولية.
 (هـ) التخلص من المخلفات الصناعية بطرق سليمة بيئيًا.

 مصانع غير المرخصة بالبدء بعملية الترخيص.قيام ال (و)

 .بلدية الحالبات/ فئة ثالثة محافظة الزرقاء/  .٨٤
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. هي إحدى بلديات ٢٠١٠ – ٢٠٠٨خطة التنمية المحلية لبلدية الحالبات  أ.
المملكة الثمانية عشر المستفيدة من برنامج الدعم األوروبي وبالتنسيق مع بنك تنمية 

فحة الفقر من خالل التنمية المحلية لتتمكن من ممارسة دورها الريادي المدن والقرى  لمكا
في تنمية المجتمع المحلي، وٕاحداث تغيير ملحوظ في حياة المجتمع المحلي في كافة 
مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية بما يضمن العدالة في توزيع الجهود 

البشرية والموارد الطبيعية في المنطقة، وٕاحداث  والمكاسب التنموية واستثمار االمكانات
تغيير ايجابي في طرق تفكير األهالي واتجاهاتهم المهنية واالرتقاء بمستوى ثقافتهم 
البيئية واالقتصادية وغيرها من المجاالت التي تساهم بشكل كبير في تنمية المجتمع 

مكين البلدية من تقديم المحلي، أيضا تشجيع وجذب االستثمارات لرفع مستوى الدخل وت
أفضل الخدمات لمواطنيها، وتشجيع المشاركة الشعبية ودمجها بالجهود الحكومية، 
وتفعيل دور العنصر النسائي في عملية التنمية المحلية، حيث بلورت هذه الخطة 

 مجموعتين من األهداف:
 ، وكما يلي:٢٠٠٩ – ٢٠٠٨أهداف قصيرة المدى مابين عام  )١(

ات العمل في البلدية ورفع جودة الخدمات المقدمة تحسين آلي (أ)
 للمواطنين.

 رفع كفاءة موظفي البلدية وأعضاء المجلس البلدي. (ب)
 تعظيم اإلنتاجية وترشيد اإلنفاق من خالل إعداد الموازنة. (جـ)
تنفيذ األنشطة اإلعالمية بالشؤون التنموية من خالل عقد  (د)

 ى الوعي التنموي.ندوات وورشات عمل محلية لرفع مستو 

 ، وكما يلي:٢٠١٠ – ٢٠٠٨أهداف متوسطة المدى مابين عام  )٢(
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 تحسين األوضاع البيئية في المنطقة. (أ)
 تطوير أدوات وأساليب إعداد الموازنات االستثمارية. (ب)

 (جـ) تحسين آليات التحصيل لعوائد إيرادات البلدية.
ت االستثمارية وخلق توجيه الموارد واالمكانات إلى االستخداما (د)

 بيئة جاذبة لالستثمارات.
(هـ)إنشاء مشاريع استثمارية تساهم برفع مستوى الدخل وخفض معدالت 

 البطالة.
توفير معظم خدمات البنية التحتية واالرتقاء بالمستوى  (و)

 االقتصادي والثقافي واالجتماعي ألهالي المنطقة.
هدف الوصول إلى تحسين األداء العام في مؤسسة البلدية ب (ز)

 أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمة للمواطن والمجتمع.
دعم قطاع الشباب في المنطقة من خالل إنشاء مركز ثقافي  (ح)

ورياضي يحتوي على خدمات تكنولوجيا المعلومات والمرافق الرياضية 
 المختلفة.

استغالل المواقع األثرية بالمنطقة من خالل إقامة مهرجانات  (ط)
ثقافية وأمسيات شعرية وتسويقها إعالميا بالتنسيق مع وزارة السياحة 

 واآلثار العامة.

 . خطط ومشاريع التطوير الحالية لدى البلدية ب.
حيث تنوي البلدية تنفيذ مشروع مشروع فتح وتعبيد وخلطات إسفلتية.  )١(

ينار ) د٧٨٠٠٠فتح وتعبيد بطريقة الفرشيات وعمل خلطات إسفلتية بما قيمته (
 تشمل عدة مناطق ضمن البلدية وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة.

مشروع حدائق ومتنزهات. استكمال مشروع حديقة ومكتبة الطفل لبلدية  )٢(
بتمويل من مشروع تعزيز  ٢٠٠٤تم تنفيذ مكتبة الطفل عام الحالبات حيث 

يشمل غرفة الحارس  اإلنتاجية، حيث ستقوم البلدية بتنفيذ باقي المشروع الذي
 ٢٠٠٧واألسوار ومرافق الخدمات والساحات الداخلية والمالعب خالل عام 

) دينار الستكمال مشروع ٣٠٠٠٠حيث قدمت وزارة البلديات مشكورة مبلغ (
 الحديقة وذلك ضمن الدعم الذي تقدمة الوزارة إلنشاء الحدائق.

 لمناطق.مشروع توريد وتركيب وحدات إنارة زئبقية لمختلف ا )٣(
   ) لتر.١١٠٠توريد حاويات معدنية بسعة ( )٤(



183 
 

إن من ابرز . البرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدية جـ.
مشروع القرى الصحية الذي قام عبر منظمة البرامج الخاصة بالمشروعات الصغيرة هو 

 الصحة العالمية، والذي نتج عنه المشاريع التالية:
اكينات فرز الحليب التي قدمها مشروع القرى الصحية مجانا مشروع م )١(

 .أسر فقامت األسرة بتصنيع متوجات أغنامها بنفسها ٥واستفادت منه 
) أسر ١٠تربية األغنام والماعز الحلوب وعلى شكل مشاريع صغيرة لـ ( )٢(

وعلى شكل قروض من منظمة الصحة العالمية و ساهم في تنظيمها مؤسسة 
) مشاريع منها بسبب وجود مناطق علفية تملكها ٧راعي، وقد نجح (اإلقراض الز 

تلك األسر وبسبب تطبيق ما تعلمته تلك السيدات من دورة تصنيع األلبان، بينما 
) منها بسبب غالء األعالف وعدم توفر مصادر بديله لألعالف وعدم ٣فشل (

 .مشاركة السيدات في تلك الدورة
دات القرية من مديرية زراعة الزرقاء مشكورة عقد دورة تصنيع ألبان لسي )٣(

 .في مبنى الجمعية الخيرية في الحالبات وتم إعطائهن شهادات في نهاية الدورة
قدمت وزارة التنمية االجتماعية بعض القروض لشراء ماعز وتربيتها ليتم  )٤(

 .تسديد القرض من ناتجها ولتساهم بزيادة دخل األسر المستفيدة
الزراعة على تقديم بعض القروض لصغار المزارعين في  تعمل وزارة )٥(

 المنطقة.
 . المشاريع التنموية المقترحة د.

 .استراحة ومحطة وقود وخدمة السيارات والشاحنات وصهاريج النفط )١(
(باعتبار وجود بئر  ومياه الشرب مصنع تنقية وتعبئة المياه المعدنية )٢(

 .بالمشاركة مع القطاع الخاص)
 .قة صناعات حرفيةمنط )٣(
 .مزرعة أبقار لتسمين العجول وٕانتاج الحليب تشمل مزرعة برسيم )٤(
 .مصنع للوازم الزراعية والعبوات واألنابيب البالستيكية )٥(
 .(وسائط نقل متوسطة) لنقل الركاب بالنقل استثمار )٦(

 .محافظة الزرقاء/ بلدية األزرق/ فئة ثالثة  .٨٥
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 .يجية العامة لبلدية األزرقاألهداف االسترات  أ.
 تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. )١(
 زيادة وتحسين الموارد المالية واالقتصادية للبلدية. )٢(
 المحافظة على التراث التاريخي لبلدية االزرق. )٣(
 النهوض بالوضع االقتصادي واالجتماعي البناء المجتمع المحلي. )٤(
لمجتمع المحلي بالتواصل معه وٕاقامة جميع توطيد العالقة مع ا )٥(

 النشاطات والفعاليات الرسمية والشعبية.
 تطبيق الحكم الراشد في المنطقة واحترام حقوق االنسان. )٦(
 االهتمام بالبيئة والمحافظة عليها واقامة مشاريع مرافقة وصديقة لها. )٧(
 جذب السياحة بمختلف اشكالها للمنطقة. )٨(

 .األهداف االستراتيجيةطرق تحقيق  ب.
اقامة المشاريع التنموية المدرة للدخل لتزيد من دخل البلدية وتساهم في  )١(

 التوجه نحو تقليل مستويات البطالة والفقر في المنطقة.
استغالل الموارد الطبيعية في المنطقة واالستفادة منها بالطرق المختلفة  )٢(

 كالعناصر الطبيعية والمعادن.
المشاريع السياحية المتنوعة كالسياحة البيئية والصحراوية والفلكية اقامة  )٣(

واالثرية والعالجية معتمدين بذلك على مقومات السياحة الموجودة في المنطقة 
أو اعادة االنواع التي كانت موجودة سابقا واندثرت والتي يمكن أن تساهم في 

عيد احياء النظام الحيوي عملية التنمية الشاملة للمنطقة وتحافظ على البيئة وت
 الذي وجد منذ بداية الخلق واندثر حديثا بعد عبث االنسان بالطبيعة.
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ايصال الخدمات لكافة المواطنين والمسافرين بكافة اشكالها المتنوعة و  )٤(
 تحسين البنى التحتية والصيانة الدورية لها.

رأي وعملية عقد الورشات واللقاءت الدورية مع المجتمع ومشاركتهم ال )٥(
اتخاذ القرار والعمل سعيا لتأهيل القوى العاملة في المنطقة من خالل استقطاب 

 المشاريع والدورات التدريبية التي تعنى برفع كفاءة القوى العاملة.
احترام حقوق االنسان وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في مختلف نواحي  )٦(

 الحياة وهذا كقيمة من قيم المؤسسة.
لمحافظة على اإلرث التراثي للسكان المحلين من خالل المشاركة في ا )٧(

البازارات الخيرية وعمل المعارض التراثية والمهرجانات الثقافية وزيادة التمثيل 
التراثي للمنطقة داخل وخارج المنطقة والسعي نحو دعم المشاريع التي تهتم 

 بالموروث الثقافي واالجتماعي لسكان المنطقة.
 .ومشاريع التطوير الحالية لدى البلدية ومدى ارتباطها بأولويات التنمية خطط جـ.

 ضمن األهداف التالية:
 تدريب الموظفين وتنسيبهم لدورات ترفع من كفاءاتهم. )١(
) شخص، لحاجة  ٧٥٠إقامة صالة متعددة األغراض تتسع لحوالي ( )٢(

التأهيلية، وٕاقامة  المنطقة لمكان من أجل إقامة الندوات والدورات التدريبية
 االحتفاالت الرسمية والشعبية.

إقامة مجمع تجاري في منطقة حدود العمري مدر للدخل لزيادة الميزانية  )٣(
في  البلدية وتأمين حاجات المسافرين القادمين والمغادرين من والى الخليج 

 العربي.
ة في من إقامة منطقة حرفية وصناعية في المنطقة وتجهيز البنية التحتي )٤(

 اجل تسهيل عملية االستثمار في المنطقة.
تطوير وتحسين مكب النفايات في البلدة من أجل المحافظة على البيئة  )٥(

 المحلية. 
 ضمن األهداف التالية: .مجاالت التحسين المقترحة في المؤسسة البلدية د.

ن تفعيل الوصف الوظيفي للموظفين لعدم وضوح األدوار والمسؤوليات بي )١(
 الموظفين.

 معالجة الضعف العام في مؤهالت الكادر وخبراتهم. )٢(
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للموظفين، إعطاء الحوافز والمكافأة  )٣(

 للنشطين والمجتهدين ومعاقبة المقصرين وغير المنتجين.
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إلزام الموظفين في دورات تدريبية من أجل التطوير والتأهيل وبناء  )٤(
 ية.قدراتهم الذات

عدم وجود دائرة أو قسم للرقابة والتفتيش والمتابعة والتقيم، أو قسم  )٥(
 للتطوير والتأهيل الموظفين. 

استقطاب المؤهالت العلمية وأصحاب الخبرات ورفع الرواتب وزيادة  )٦(
 الحوافز.

 وقف التعين العشوائي. )٧(
 التالية:ضمن األهداف  .مشاريع ومقترحات بناء على الميزة النسبية هـ.

 دعم وٕاعادة تأهيل مصنع ملح االزرق. )١(
 إنشاء مصنع ملح طبي. )٢(
 إنشاء مشروع سياحي متكامل. )٣(
 إقامة مصنع الستخراج البنتونايت من التربة. )٤(
 إقامة منطقه حرفيه وصناعية.  )٥(
 دعم مشاريع صغيره إلنتاج الملح الخام. )٦(
 إقامة مشاريع زراعية. )٧(
 صنع خياطة.إقامة م )٨(

 ضمن األهداف التالية: .مجاالت التحسين لفئات المجتمع في البلدية و.
 إنشاء متنزهة ومناطق ترفيهية. )١(
 إنشاء مراكز تأهيل وتدريب صناعي ومهني. )٢(
 حل مشكلة األراضي وايجاد مشاريع سكنية. )٣(
 خلق فرص عمل ودعم المشاريع القائمة والمقترحة. )٤(

 خطة التنمية المحلية/ ثانية/ فئة طبقة فحل/ بلدية بدار محافظة   .٨٦
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 . ٢٠٠٨األهداف قصيرة المدى لعام  أ.
 .زيادة مشاركة البلدية في إعداد وتمويل الدراسات االوليه أالستثماريه )١(
عقد الندوات والمؤتمرات والترويج اإلعالمي للتعريف بالفرص  )٢(

 االستثمارية المتاحة في شتى المجاالت.
استقطاب الدعم والمشاركة من رجال اإلعمال المحليين لتنفيذ المشاريع  )٣(

 .التنموية
تنمية مهارات التخطيط االستثماري لموظفي البلدية ولجان المجتمع  )٤(

 .المحلي
غرس روح التعاون بين أفراد المجتمع وتحفيزهم وتشجيع مبادراتهم  )٥(

 الفردية.
عل في المكتسبات والمشاركة في صنع مكين المرأه للقيام بدور فات )٦(

 القرار.
استقطاب الجهات المتاحة االستثمارية ورؤوس األموال لعمل  )٧(

 مشاريع تساهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.

 .٢٠١٠-٢٠٠٨األهداف طويلة المدى لألعوام  ب.
تعزيز إدارة البلدية لتكون مستقرة وشفافة وخاضعة للمساءلة على  )١(

 .يدين المركزي والمحليالصع
رفع مستوى التخطيط المالي وٕاعداد الموازنة وتحسين مستوى اإلجراءات  )٢(

 والتقارير المحاسبية للبلدية.
 .تحسين نوعية البيئة والمحافظة عليها )٣(
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 .الحد من تلوث البيئة من هواء  وماء وتربة )٤(
 .تعزيز وتطوير المشاريع التنموية الحالية )٥(
 .ق أفضل مستويات المعيشة للمواطن وتحقيق الرفاه االجتماعيتحقي )٦(
 .ضمان بيئة مستدامة واالستغالل األمثل والمتوازن للموارد الطبيعية )٧(

تم دراسة عدة مشاريع تتناسب مع الميزة النسبية  .المشاريع المستقبلية .جـ
 والتنافسية لطبيعة المنطقة منها: 

 .دينار)١٧٩٥٠لفواكة بكلفة (مشروع سوق مركزي للخضار وا )١(
 .دينار )٢٣٥٨٣٠( مصنع مالبس أطفال بكلفة )٢(
 ) دينار.٩٩٨٠٠مشروع تربية األغنام بكلفة ( )٣(
مشروع صناعة األسمدة الزراعية من فضالت الحيوان وأوراق األشجار  )٤(

 .دينار) ١٧٠.٠٠٠بكلفة تقديرية تبلغ ( 
 .دينار) ٣٠.٠٠٠ية تبلغ  (مصنع بالستيك فرم حبيبات بكلفة تقدير  )٥(
محطة غسيل وصيانة سيارت/ مسجد + كافتيريا متكاملة بكلفة تقديرية  )٦(

 .دينار) ٢٥.٠٠٠تبلغ ( 
مشروع مشاتل أزهار وأعشاب طبية وتسويقها بكلفة تقديرية تبلغ  )٧(
 .دينار) ٢٠.٠٠٠(
 دينار). ٢٥٠.٠٠٠مصنع الدهانات بكلفة تقديرية تبلغ (  )٨(
لي متكامل لجميع الحلويات والمعجنات بكلفة تقديرية تبلغ ( مخبز آ )٩(

 دينار). ٦٠.٠٠٠
 دينار).١٠٠.٠٠٠شروع تعليب الخضار والفواكه ( )١٠(
 مدينة حرفية. )١١(
 دينار). ٥٠.٠٠٠مشروع صناعة مواد التنظيف ( )١٢(
 قاعة متعددة األغراض لخدمة المنطقة. )١٣(

 .خطة التنمية المحلية/ ثانية/ فئة بلمعاذ بن ج/ بلدية اربدمحافظة   .٨٧

 

تهدف إلى تنظيم سوق العمل والتي جميعها  .المشاريع الحالية في البلدية أ.
والمحافظة على البيئة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين, وخلق فرص عمل جديدة 



189 
 

ر إلى تحسين الموارد المالية للبلدية لتتمكن من تطوي باالضافةللعاطلين عن العمل, 
 ، إذ يمكن إيرادها بما يأتي:الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي

. تعمل البلدية على إنشاء حديقة عامة مشروع حديقة عامة للبلدية )١(
كمتنفس ومكان للترفية, تقع في  لخدمة المواطنين في البلدية وزوار المنطقة,

وكذلك المقاعد  منطقة الشونة الشمالية تتوفر فيها األشجار والزهور ونافورة مياه
والمضالت بكلفة تقدر مائة وعشرون ألف دينار, بتمويل من صندوق البلدية 

 وينفذ المشروع من قبل مقاول من القطاع الخاص.
ينفذ في منطقة الشونة الشمالية بالقرب من . مشروع مكتبة الطفل )٢(

الحديقة العامة وبتمويل من صندوق البلدية عن طريق مقاول من القطاع 
اص, حيث سيتم تزويد المكتبة بأجهزة كمبيوتر وكتب ثقافية وتعليمية  لخدمة الخ

 .األطفال وطالب المدارس
ينفذ المشروع من قبل . مشروع الخلطة اإلسفلتية لبعض شوارع البلدية )٣(

مقاول من القطاع الخاص وبكلفة ثمانون ألف دينار وذلك لشارع إسكان معاذ 
 وشارع آخر في منطقة المدراج.

ينفذ المشروع لحساب . مشروع صالة أفراح وقاعة متعددة اإلغراض )٤(
مستثمر من القطاع الخاص, وذلك عن طريق الشراكة بين البلدية والقطاع 
الخاص, حيث تم توقيع اتفاقية بين أحد المستثمرين من القطاع الخاص والبلدية, 

رة سنوية رمزية قدمت البلدية األرض ومبنى التسويق الزراعي القديم مقابل أج
تتضاعف كل سنة, وذلك ترسيخا" لمبدأ الشراكة وتشجيعا" من البلدية للقطاع 
الخاص والمستثمرين لالستثمار في المنطقة, وتقدر تكلفة المشروع حسب 
الدراسة التي أعدتها وحدة التنمية المحلية في البلدية بـ مائة وخمسة عشر ألف 

 دينارا".
. ر والفواكه وسط سوق الشونة الشماليةمشروع مخازن سوق الخضا )٥(

تخطط البلدية إلقامة سوق ومخازن ألصحاب بسطات الخضار والفواكه وذلك 
لتنظيم السوق وحل مشكلة تناثر البسطات بشكل عشوائي وسط السوق مسببة 

ومضرة بالمظهر الجمالي لوسط المدينة وبهدف توفير فرص عمل جديدة  التلوث
ألف دينار حيث تسعى البلدية ) ٨٠( تكلفة المشروع بـ ألبناء المنطقة , وتقدر

 للحصول على قرض من بنك التنمية لتنفيذ المشروع.
تطمح وتخطط البلدية إلقامة مشروع . مشروع مدينة حرفية مصغرة )٦(

مدينة حرفية مصغرة, حيث تم إعداد الدراسة األولية للمشروع والذي تقدر كلفة 
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دينار وذلك بهدف تنظيم سوق المهن والحرف إنشاءه بحوالي اربعمائه ألف 
ويقترح أن يقام المشروع على قطعة ارض تعود ملكيتها للبلدية وتقع بالقرب من 
مركز ترخيص السواقين والمركبات في منطقة الشونة وتكون هذه المدينة مزودة 

 بجميع الخدمات الالزمة ألصحاب المركبات والمراجعين لمركز الترخيص.
 .ل اإلستراتيجيةخطط العم ب.

 محور الحكم الراشد. )١(
تحديد االحتياجات التدريبية وعقد دورات للموظفين وأعضاء  (أ)

 .المجلس وأعضاء لجنة المجتمع المحلي
  .عقد ورشات عمل في المجاالت التي تخدم المجتمع المحلي (ب)
العمل على الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ المشاريع أو  (جـ)

مستثمرين من القطاع الخاص وذلك بتقديم الدعم والمساندة  استقطاب
  .وكافة التسهيالت للقطاع الخاص

مشاركة لجان العمل التطوعي في تحديد احتياجات وأولويات  (د)
  .العمل
عمل نشرات توعية ولوحات إعالنات في كل منطقة لتوضيح  (هـ)

 .إجراءات الحصول على الخدمات والتراخيص
 .في األسبوع للجمهور لمقابلة الرئيس تحديد يوم (و)
عمل موقع إلكتروني للبلدية وتوفير المعلومات عن البلدية  (ز)

 وأنشطتها على شبكة اإلنترنت.
  محور القضايا المالية. )٢(

عقد دورات تدريبية لموظفي القسم المالي على معايير  (أ)
 .وٕاجراءات إعداد الموازنة

راءات المحاسبة على أساس تدريب القسم المالي على إج (ب)
 . االستحقاق

 .عقد دورات في دراسات الجدوى االقتصادية واالجتماعية (جـ)
حمالت توعية للمجتمع المحلي بتحصيل مستحقات البلدية  (د)

وعقد ورشات عمل للمجتمع المحلي بأهمية تحصيل الرسوم للخدمات 
 التي تقدمها البلدية.

 المحور البيئي. )٣(
 .حية لبيان مستويات التلوث في الهواء والمياهدراسة مس (أ)
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منع إلقاء النفايات بالقرب من مصادر المياه السطحية  (ب)
 .والجوفية

 .مراقبة تنكات النضح لعدم إفراغ حموالتهم داخل حدود البلدية (جـ)
 .رفع مستوى الرقابة الصحية وزيادة كفاءة مراقبي الصحة (د)
 .اإلعالم والنشرات واللوحاتتوعية المواطنين من خالل  (هـ)
توعية وٕارشاد المزارعين بالتقليل من استخدام األسمدة الكيماوية  (و)

واستبدالها باألسمدة الطبيعية وعدم ترك األكياس البالستيكية بعد 
االستعمال في األراضي الزراعية للحد من تلوث التربة, وعدم  تعريض 

 .المواشي لإلمراض
 .لتهوية المطلوبة بين المنازللزام المواطنين باإ (ز)
 القيام بحمالت رش دورية لكافحه الذباب والبعوض والقوارض. (ح)
 استحداث قسم خاص للبيئة في البلدية . (ط)

 وتلخيصلطبيعة هذه المنطقة  ة البلديةبدراس محور التنمية االقتصادية. )٤(
، فقد تم طرح سياحيةالميزة النسبية والتنافسية للبلدية باعتبارها منطقة زراعية و 

 :، منهاتتالءم مع البيئة المحيطةمجموعة من المشاريع 
أن المنطقة منطقة  حيث. مشروع مصنع لعبوات البولسترين (أ)

زراعية إذ تبلغ مساحة األراضي الزراعية المزروعة 
) دونم ومساحة األراضي المزروعة بالخضراوات ٢٧٨٧٠بالحمضيات(

م ، لذا فان هناك حاجة ماسة إلقامة ) دون٤٨٥٧٠واألنواع األخرى (
، مصنع لعبوات البولسترين التي تستخدم لتعبئة المنتجات الزراعية

 .الف دينار )٧٠٢( وتقدر تكلفة المشروع بـ
من المميزات التنافسية لبلدية . مشروع تطوير القرية السياحية (ب)

ائدها التي أثبتت الدراسات فو  معاذ بن جبل وجود بئر للمياه المعدنية
االستشفائيه وهو يقع في منطقة الشونة الشمالية حيث قامت البلدية في 
السنوات السابقة باستغالل هذا البئر وقامت بإنشاء قرية سياحية صغيرة 
بدعم من بنك تنمية المدن والقرى ومنظمة المدن العربية، وتم تأجير 

ينار ) د١٣٠٠٠٠القرية السياحية لمستثمر من القطاع الخاص بمبلغ (
تطرح البلدية اآلن مشروع لتطوير القرية السياحية وذلك من ، كما سنويا"

خالل زيادة عدد الشاليهات والبرك والعاب األطفال وٕاقامة فندق وذلك 
لزيادة عدد رواد القرية وتشجيعا" للسياحة الداخلية والخارجية في المنطقة 
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القرية السياحية  الف دينار, علما" بان )٤٠٠( ،وتقدر تكلفة المشروع بـ
تقع بالقرب من سد وادي العرب وهي منطقة سياحية حيث تتوفر 
األشجار والمياه فهي متنفس ألهل المدن مما يشجع السياحة الداخلية 
وهذا بالتأكيد ينعكس على تحسين الدخول ورفع مستوى معيشة المواطن 
في المنطقة وذلك من خالل خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير 

يزة المياه المعدنية االستشفائيه تجعل لهذا المشروع ، كما أن مةمباشر 
ميزة تنافسية تساعد على زيادة عدد رواد القرية السياحية بقصد العالج 

  واالستشفاء.
 .الترويج لمنطقة البلدية إعالميا لجذب االستثمار (جـ)
 .تقديم التسهيالت والدعم ألصحاب رؤوس األموال والمستثمرين (د)
 .توفير المعلومات والنماذج للبرامج الداعمة ( تمويل صغير) (هـ)
التنسيق والتشبيك مع القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المدني  (و)

والمؤسسات الحكومية والجهات الداعمة ذات العالقة بالتنمية 
 .االقتصادية

 المحور االجتماعي. )٥(
الفقر في  عمل دراسة ميدانية لبناء قاعدة معلومات مفصلة عن (أ)

 .البلدية
 .حمالت توعية لدعم الفقراء في المنطقة (ب)
 .ورشات عمل وبرامج تدريبية للفقراء (جـ)
التعريف بأهمية دور المرأة في التنمية االقتصادية ( الندوات  (د)

 .ونشرات التوعية)
تحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في فرص التعليم  (هـ)

 .والتعيين
افؤ الفرص بين المرأة والرجل في فرص التعليم تحقيق تك (و)

 .والتعيين
جمع البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالمرأة العاملة وظروف  (ز)

 .عملها وكيفية النهوض بها
بث الوعي فيما يتعلق بضرورة مشاركة المرأة في الهيئات  (ح)

 .السياسية المحلية
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مشاركة في ملتقيات للنساء وتشجيع النساء على ال إقامة (ط)
 .مؤسسات المجتمع المحلي

 .خطة التنمية المحلية/ ثانية/ بلدية المزار الجديدة/ فئة اربدمحافظة   .٨٨

 . ٢٠٠٨األهداف قصيرة المدى لعام  أ.
بناء القدرات المؤسيسه للبلدية ليشمل أعضاء المجلس البلدي الجدد  )١(

 وموظفي البلدية واللجان التطوعية.  

تنموي واحد على األقل يخدم الشريحة األكثر فقرا في  تنفيذ مشروع )٢(
 المنطقة ويخفف من مشكلة البطالة.

 زيادة إيرادات البلدية وتطويرها خصوصا قسم المسقفات. )٣(
 .٢٠١٠-٢٠٠٨األهداف طويلة المدى لألعوام  ب.

  .إبراز الميزة التنافسية السياحية في البلدية بهدف تشجيع االستثمار )١(
شبيك مع شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص في إنشاء مشاريع الت )٢(

 .إقتصاديه ذات جدوى
 تنفيذ مشاريع تنموية من خالل مراسلة الجهات المانحة. )٣(

إعداد موازنة لمدة أربعة سنوات من ناتج المشاريع التنموية وتحديد  )٤(
 .أولويات التطوير لتلك المشاريع بما يضمن استدامتها

از فلسفة البلدية ونشر الوعي بين أبناء المجتمع المحلي بأدوارها إبر  )٥(
وخططها المرجو تحقيقها من اجل تحسين مستوى أوضاعهم والمساهمة في 

 .رفاهيتهم
 تأهيل القطاع النسائي لدمجه في العملية التنموية وصنع القرار. )٦(

 .إنشاء موقع خاص لبلدية المزار الجديدة على االنترنت )٧(
 .تحصيل رسوم المسقفات من خالل البلدية )٨(
% من تكلفتها ٤٠زيادة التحصيل لمختلف رسوم الخدمات لتصل إلى  )٩(

 الحقيقية.

التشبيك والتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني لرفد السوق المحلي  )١٠(
 حسب االحتياجات.

 .خطط العمل اإلستراتيجية ب.
 محور الحكم الراشد. )١(
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ريبيه للموظفين في مختلف األقسام في مجال عقد دورات تد (أ)
 .التخطيط واالداره الفاعلة

عقد دورات تأهيل ألعضاء المجلس البلدية لتنميه مهارات  (ب)
  .التخطيط واالتصال وفن التعامل مع الجمهور وغيرها

عقد ورشات عمل وتنظيم برنامج ثقافي دوري محدد بزمن  (جـ)
  .تمع المحلي(كاألسبوع الثقافي ) ألبناء المج

تشكيل لجنه موظفي البلدية وتأهيلهم ليكونوا ضابط ارتباط  (د)
  .دوائر ومؤسسات القطاع العام

تفعيل وحدة التنمية المحلية لمخاطبة الخبرات والمتميزين من  (هـ)
 .أبناء المنطقة

  محور القضايا المالية. )٢(
 تقبلية.إجراء الدراسات المالية واعدد الخطط والبرامج المس (أ)

توعية لجمهور بالدور الذي تلعبه االداره المالية في ترشيد  (ب)
 األنفاق واستغالل الموارد وفق االستخدام لها. 

 المحور البيئي. )٣(
إرشاد المواطنين وتوعيتهم للفحص الدوري للسيارة للحد من  (أ)

 .تلوث الهواء
وعية المواطن وتشجيعه على وضع فلتر على مداخن ت (ب)
 .اراتالسي
وعية المواطنين بأهمية عدم استخدام صوبات الحطب والجفت ت (جـ)

 .باعتبارها خطرة والبحث عن بدائل اقل خطورة
إلزام المواطنين بعمل الصيانة الالزمة للحفرة االمتصاصية لمنع  (د)

 .التسرب
 .عمل بروشورات ونشرات توعوية للمواطنين (هـ)
 .لرش المستمرةمكافحة الحشرات عن طريق حمالت ا (و)
 .تنظيم عمل الكسارات والمحاجر وتشديد المراقبة عليها (ز)

 محور التنمية االقتصادية. )٤(
قيام وحدة التنمية المحلية بالبحث عن منح وجهات داعمة  (أ)

 .لتنفيذ بعض المشاريع االستثمارية المقترحة والتي تنهض بالمنطقة
 .ع استثماريةالبحث عن شريك استراتيجي إلقامة مشاري (ب)
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 .حمالت التوعية واإلرشاد في التنمية االقتصادية (جـ)
 .التنسيق مع بعض المنظمات الدولية ذات العالقة (د)
 .عقد الندوات والمؤتمرات لدعوة أصحاب رؤوس  األموال (هـ)
 .تشجيع أغنياء المنطقة لالستثمار في منطقتهم (و)
 .والجهات الداعمة توفير المعلومات الكاملة عن المستثمرين (ز)

 المحور االجتماعي. )٥(
 .عمل بحث سريع بالمشاركة، و مسح أساس ميداني شامل إجراء (أ)

عقد ورشات عمل توعوية تعريفية بأسباب الفقر وطرق  (ب)
 .مكافحته

الترويج للمنطقة سياحيا واقتصاديا وتشجيع رؤوس األموال  (جـ)
 .لالستثمار فيها

 .ريب المهنية لتدريب وتأهيل الفقراءالتنسيق مع مراكز التد (د)
التأكيد على سياسة البلدية التوعويه من خالل ندوات وورشات  (هـ)

دوريه في مجاالت المساواة بين الجنسين وتنظيم االسره والصحة 
، االنجابيه، حقوق المرأة، الزواج، التعليم والثقافة ، المشاركة السياسية

 ...، الخ.
(كالحرف  ج التدريب واالنتاج المختلفإشراك المرأة ببرام (و)

 ، ...، الخ.اليدوية
 .تخصيص مشاريع إنتاجيه تشغل اكبر قدر ممكن من النساء (ز)
بث الوعي بين الرجال والتأكيد على حقوق المرأة ودورها  (ح)

 التنموي في المجتمع وأمور التمييز بين الجنسين.
لخبرات للجمعيات تقديم العون والمشورة واإلرشاد إضافة إلى ا (ط)

 الخيرية إلبراز دورها بصورة اكبر وبالتالي زيادة مشاركة المرأة فيها.
تشكيل لجنه تمثل مختلف القطاعات النسائية لمتابعة تحقيق  (ي)

 األهداف المرجوة تشرف عليها وحدة التنمية المحلية.
التعاون مع الهيئات (الداخلية والخارجية منها كالسفارات) التي  (ك)
تري المنتوجات اليدوية ووضع أسعار تشجع النساء على االستمرار تش

 في اإلنتاج.
 .استخدام المنتوجات اليدوية في االحتفاالت التي تقدمها البلدية (ل)
 .حمالت توعيه واإلعالم واإلجراءات الدعم المتاحة للشباب (م)
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 .رشات عمل وبرامج تدريبيه للشبابو  (ن)
 .نوعةإقامة معارض شبابيه مت (س)
 .تشكيل لجنه من شباب لواء لمناقشه هموم الشباب واحتياجاتهم (ع)
 .استقطاب الدعم لمختلف المراكز الشبابية من البرامج الداعمة (ف)
 تأهيل ضابط ارتباط بين البلدية وبين مديرية الشباب. (ص)

التنمية  خالل من الفقر مكافحة مشروعئة أولى/ ف معان الكبرى/ محافظة معان/ بلدية  .٨٩
 ./ خطة التنمية المحلية لبلدية معانPAMDلمحليه ا

 

 
كمبادرة    PRLDجاء برنامج مكافحة الفقر والبطالة من خالل التنمية المحلية أ.

تنمية المحلية، وضمن هذا البرنامج تم اختيار بلدية معان من فعالة  لتطوير عملية ال
) بلديات من ٣) مختارة وبعد ذلك قام االتحاد األوروبي باختيار (١٨ضمن البلديات (

 .) بلدية وكان من بينها بلدية معان كبداية وانطالقة لهذا البرنامج١٨(ـإل
 ).٢٠١٠-٢٠٠٨المدى الزمني ( ب.
 تتضمن ما يلي: .)٢٠٠٩-٢٠٠٨( األهداف قصيرة المدى جـ.

 ضع قاعدة بيانات شاملة.و  )١(
 .وضع قائمة بأهم المشاريع وأولويات تطبيقها )٢(
 .معرفة أهم احتياجات الشباب وطموحاتهم )٣(
 فع كفاءات الموظفيـن.ر  )٤(

 تتضمن ما يلي: .)٢٠١٠-٢٠٠٨األهداف متوسطة المدى ( .د
 ركي من خالل وضع الخطط التنموية.تعزيز الدور التنموي والنهج التشا )١(
 .تفعيل دور البلدية في استمرار العملية التنموية )٢(

http://www.mma.gov.jo/Municipals/images/Petra_Monastery_top_88-22tb.jpg
http://www.mma.gov.jo/Municipals/images/Petra_Monastery_top_88-22tb.jpg
http://www.mma.gov.jo/Municipals/images/Petra_Monastery_top_88-22tb.jpg�
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 .ترسيخ مبدأ الحكم الراشد )٣(
 دمج العنصر النسائي في عمليات التنمية المحلية المختلفة. )٤(
 .تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والبلدية في العملية التنموية )٥(
 .تمع المحلى االقتصادي واالجتماعي والثقافيرفع مستوى المج )٦(

 . خطط ومشاريع التطوير الحالية لدى البلدية هـ.
مشروع حديقة ومكتبة الطفل وهو ضمن خطة مشروع تخضير البلديات  )١(

 ألف دينار. ٥٩.٤٢٠بتكلفة 
الف دينار بتمويل من  ٩٧.٨٠٠عطاء فتح وتعبيد شوارع معان بقيمة  )٢(

 لدية معان.عوائد المحروقات ب
من خالل البحث في موضوع الجهاز  .في البلدية ةلمقترحامجاالت التحسين  و.

 :اإلداري والوظيفي  وأوضاع البلدية تم استنتاج بعض نقاط التحسين كما يلي
 .تحسين ورفع كفاءة الموظفين والمجلس البلدي )١(
 .إقامة المشاريع  التنموية لمكافحة الفقر )٢(
 .ع المالية للبلدية من خالل مشاركتها في خطط التنميةتحسين األوضا )٣(
تطوير وتحديث الخدمات التي تقدمها البلدية وجعلها أسهل على  )٤(

 .المواطنين
. تم اقتراح بعض مجاالت الت التحسين في مؤسسات المجتمع المحليامج ز.

ى أكمل التحسين التي تساهم في النهوض في مؤسسات المجتمع المحلي وأداء دورها عل
 وجه:

 ي.و تعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي والبلدية في العمـل التنم )١(
 زيادة فعاليات هذه المؤسسات لخدمة المجتمع المحلي. )٢(
 تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات وخاصة لفئة الشباب والمرأة. )٣(
 ل والشباب.زيادة أعداد األندية الثقافية والشبابية التي تعتني باألطفا )٤(

 دراسة مجلس البلدية. من خالل الت التحسين في الوضع االقتصاديامج ح.
تم اقتراح ما يلي للوضع االقتصادي واألنشطة االقتصادية وحصتهـا في السـوق المحلي 

 الوضع من خالل:لتحسين 
تشجيع المؤسسات والشركات على االستثمار المحلي في المنطقة من  )١(

 لنسبية والتنافسية لها.خالل عرض الميزة ا
االهتمام بتحسين وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر من أجل تشجيع  )٢(

 قيام المشاريع.
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االهتمام بتوفير فرض عمل ناجحة للشباب من خالل االتصال مع  )٣(
 الدوائر المختصة وٕاقامة المشاريع التنموية.

فيز إقامة المشاريع استغالل الموارد والخامات الطبيعية الموجودة لتح )٤(
 التنموية.

من خالل البحث في األرقام واإلحصاءات . الت التحسين في مكافحة الفقرامج ط.
عدد من األمور  التي تساهم في تخفيف  مجلس البلدية اقترح المتعلقة بنسب الفقر

 :مظاهر الفقر في المجتمع وهي
 توفير فرص العمل المناسبة للعائالت الفقيرة. )١(
 .دة أعداد األسر المستفيدة من المعونة الوطنيةزيا )٢(
التركيز على التعليم في األسر الفقيرة ومساعدة أبنائهم على االلتحاق  )٣(

 .في المدارس
 .شمل األسر في التأمين الصحي والضمان االجتماعي )٤(

 .االستراتجيات الموجهة للنوع االجتماعي في البلدية ي.
 بأهميتها بالمشاركة في العمل التنموي والبلدي. زيادة نسبة توعية المرأة )١(
 تفعيل دور المرأة في الوظائف القيادية في البلدية. )٢(
تعزيز مشاركة المرأة في المشاريع التنموية وتقديم الدعم المادي  )٣(

 والمعنوي لهن من قبل الجمعيات والمؤسسات.
 .مجاالت  التحسين في النوع االجتماعي .ك

مخصصة في مجاالت العمل التنموي وأهمية مشاركة المرأة  عقد دورات )١(
 في العمليـة التنموية.

جمع تبرعات من جمعيات والمؤسسات لدعم المشاريع التنموية المصغرة  )٢(
 التي تخص القطاع النسائي.

عقد دورات في القيادة واالتصال لعضوات المجلس البلدي لتعزيز الدور  )٣(
 الذي يقومن به.

كة البلدية في نشاطات الجمعيات النسوة وتخصيص جزء من مشار  )٤(
 الموازنة لدعم هذه األنشطة وتحسين النوع االجتماعي.

بما أن الشباب هم ركيزة المجتمع  .مجاالت التحسين في أوضاع الشباب ل.
أوضاعهم بشكل مستمر ضمن أوجه التحسن في أوضاع  تحسينيجب ، لذلك ومستقبلهم

 :الشباب كما يلي
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مشاركة البلدية مع مراكز الشباب في برامج توعية الشباب بأهمية العمل  )١(
 ومسح ثقافة العيب من عقولهم وتوجيههم للعمل في كافة المجاالت.

 .طرح مراكز التدريب المهني برامج تشجيعية للشباب لاللتحاق بها )٢(
 .إلزام أصحاب العمل الخاص بحد أدنى لألجور ووضع رقابة عليهم )٣(
فتح العديد من مراكز الشباب واألندية للقضاء على أوقات الفراغ لدى  )٤(

 .الشباب
زيادة برامج التوعية والتثقيف للشباب إلبعادهم عن خطر المجتمع  )٥(

 .والجريمة
 استقطاب المشاريع التنموية التي توفر فرص العمل المناسبة. )٦(

مجاالت التحسين من  من أبرز. مجاالت التحسين في مجال السالمة العامة .م
 :خالل وضع السالمة العامة في البلدية ما يلي

وضع خطط وبرامج لمواجهة األخطار التي يمكن إن تحدث في  )١(
 .المجتمع

 .عمل دورات تدريبية لموظفي القسم الصحي لمواجهة أي عارض )٢(
 .تخصيص مبالغ معينة في الموازنة لمواجهــة أخطار الكوارث )٣(

ن خالل المشاكل التي تواجه العناصر الرئيسية م .تحسين في البيئةمجاالت ال .ن
 :في البيئة (الماء، الهواء، تربة) تم اقتراح عدد من مجاالت التحسين

الحد من ظاهرة التصحر بالتعاون مع وزارة الزراعة عن طريق زيادة  )١(
 .الغطاء النباتي

 .توعية المواطنين بمخاطر الظروف البيئية )٢(
 .ل معامل الطوب ومناشر الحجر إلى خارج التجمعات السكنيةنق )٣(
إصدار منشورات بتعاون مع وزارة البيئة لتوعية المواطنين بأهمية  )٤(

 .المحافظة على البيئة
 .بناء كراجات خاصة للمركبات الكبيرة وتخصيص طرق معينة لها )٥(
 .تأسيس فرع جمعية حماية البيئة )٦(

 . للتحسين والتطوير لمقترحةالمشاريع والبرامج ا .س
 العربية الرأس أغطية مثل التقليدية المالبس إنتاج مشاغل إنشاء )١(
) ٥٠٠٠٠٠-٢٠٠٠٠٠(العربية، بكلفة تقديرية  والعباءات واألثواب) الشماغ(

 أردني. ضمن األهداف العامة التالية: دينار
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 اإلنتاج على يركز بشكل األلبسة صناعة من جديد نوع إدخال (أ)
 .التقليدية الحرف وليس الواسع
 إنتاج خالل من جديدة أسواق إلى األردنية الصناعة إدخال (ب)

 .األسواق تلك في عليها كبير طلب ويوجد مرغوبة بضائع
 في خصوصا المملكة ضمن البضائع تلك على نفسه الطلب وجود(جـ) 

 .الجنوب محافظات
الطلبة.  لخدمة تجاري مجمع مع الجامعة لطلبة سـكنية مـدينة إنشاء )٢(

 أردني، ضمن األهداف العامة التالية: دينار الف ) ٦٠٠(بكلفة تقديرية 
 تقديم بهدف واحدة مدينة في المتناثرة الطلبة مساكن ترتيب (أ)

 .لهم  المثلى الخدمة
 السكن تنظيم خالل من للمدينة الجمالي المظهر تحسين (ب)

 .بهم يليق بشكل للطلبة السكن خدمة وتوفير الطالبي
 نحو االستثمارات توجيه خالل من المدينة في التجارية الحركة دعم(جـ) 
 المدينة لخدمة خدمية مشاريع إنشاء خالل من السكنية المدينة هذه

 .السكنية
 زراعة في واستغاللها التنقية لمحطة المياه نواتج من االستفادة )٣(

أردني،  دينار)  ٢٠٠٠٠٠ -١٠٠٠٠٠(الرعوية. بكلفة تقديرية  المحاصيل
 ضمن األهداف العامة التالية:

 .منها واالستفادة المعالجة المياه استغالل (ا)
 .التنقية محطة من بالقرب الواقعة المنطقة تجميل (ب)

 .النباتي الغطاء وزيادة التصحر ظاهرة من (جـ) التخفيف
 للثروة كأعالف تستخدم التي للمحاصيل منتجة المنطقة جعل (د)

 .نيةالحيوا
وعالميًا. بكلفة تقديرية  محلياً  الصناعية المدينة وترويج تسويق )٤(
 أردني، ضمن األهداف العامة التالية: دينار) ١٠٠٠٠٠ -٥٠٠٠٠(

 االستثماري بالمناخ وتعريفهم للمدينة المستثمرين جذب (ا)
 .المدينة في االستثمارية والتسهيالت

 توفير خالل من ةاإلعال معدل وخفض البطالة نسبة تقليل (ب)
 .عنه للباحثين العمل فرص
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الطبية. بكلفة تقديرية  السماعات لتجميع مصنع إنشاء )٥(
 أردني، ضمن األهداف العامة التالية: دينار) ٢٠٠٠٠٠(

 .المدينة في الطبية والمستلزمات األجهزة لصناعة نواة انشاء (ا)
 مدينةال لسكان خصوصا السمعية االعاقات عالج تكلفة تقليل (ب)

 عام. بشكل والمملكة
 إلى ويحتاج المدينة إلى الصناعة من جديد نوع إدخال على (جـ) العمل

 .عالية ومهارات خبرات
 الحسين كجامعة المدينة في التعليمية المؤسسات تشجيع )د(

 .الطبية بالصناعات تعنى جديدة تخصصات إدراج على البلقاء وجامعة
أردني، ضمن  دينار) ١٠٠٠(ية شعبي. بكلفة تقدير  سوق إنشاء )٦(

 األهداف العامة التالية:
 .بأسعار رمزية المدينة منتصف للتجارة في إنشاء نواة (ا)

 واللحوم والمونتاجات في والفواكة الخضار من ترويج المنتجات (ب)
 األسواق. هذه

  .(جـ) إحياء ألمنطقه وٕانعاشها اقتصاديا

 .لثةمحافظة معان/ بلدية الشراه/ فئة ثا  .٩٠

 
 

 
 التطوير ومشاريع خطط أهم من. للبلدية الحالية التطوير ومشاريع خطط أ.

 إيجاباً  ينعكس مما للمنطقة البلدية من المقدم الخدمات مستوى برفع القيام للبلدية الحالية
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 ترفع مشاريع إليجاد المحلية والهيئات الرسمية الدوائر بمشاركة والمساهمة, المنطقة على
 بمشاريع يختص العمل، وفيما للعاطلين عن عمل فرص وتوفر الفرد لدخ مستوى من

 هذا العام خالل المشاريع من مجموعة تنفيذ على تعمل البلدية فإن التحتية البنية تطوير
, إنارة وحدات شراء ومشروع, ساخنة خلطة ومشروع, وتعبيد فتح مشروع في تتمثل

 نفايات. حاويات شراء ومشروع
 . البلدية تطوير مجاالت ب.

 غير أو مباشرة بطريقة لمساعدتها كمؤسسة للبلدية اإليرادات قيمة رفع )١(
 .المقدمة الخدمات مستوى لرفع مباشرة

 اإلدارة دور وتعزيز, العمل عن للعاطلين عمل فرص توفر مشاريع إقامة )٢(
 في سواء العمل فرص وتوفير, المهني التدريب مراكز توفير في الحكومية

 .الحكومي أو خاصال القطاع
 .والصحية التعليمية الخدمات كفاءة رفع )٣(

 . محاور التنمية المحلية جـ.
 ضمن األهداف التالية:. محور الحكم الراشد )١(

بناء القدرات المؤسسية. من خالل دورات تدريبية للعاملين في  (أ)
البلدية فيما يختص بالتنمية المحلية وحسب الحاجة، ورش عمل 

اثلة في مجال بناء القدرات، جذب الكوادر المؤهلة ومنحها ونشاطات مم
الحوافز لالستمرار في العمل ودمج الكوادر الموجودة معها لرفع الكفاءة، 
وعقد ندوات توعية لتعزيز روح االنتماء للمجتمع عوضًا عن النظرة 

 العشائرية السائدة في التعامالت.
توعية بأهمية  حمالتمن خالل  المشاركة األهلية. تفعيل (ب)

المشاركة الشعبية، عقد محاضرات وندوات، وتشكيل لجان تطوعية من 
 المجتمع المحلي.   

لقاءات وزيارات تقوم من خالل . تحسين سبل الوصول إلى التمويل (جـ)
بها البلدية  لتحسين عالقاتها الخارجية مع المؤسسات الحكومية األخرى 

الدوليين، وتوفير معلومات  وأصحاب المصالح المحليين و المانحين
 متكاملة عن البلدية  وأنشطتها  عبر االنترنت.

 ضمن األهداف التالية:. محور القضايا المالية )٢(
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رفع مستوى اإلدارة المالية العامة وٕاعداد الموازنات. من خالل  (أ)
دورات تدريبية في مجال اإلدارة المالية وٕاعداد الموازنات ودراسات 

 .الحاصلة ادية، تقارير دورية تبين سير العمل والمنجزاتالجدوى االقتص
حمالت توعية من خالل  زيادة فعالية تحصيل اإليرادات. (ب)

 للمواطنين، وتفعيل دور الجباه و التحصيل.   
 .رفع الكفاءة للقيام بدراسات الجدوى االقتصادية (جـ)

 ضمن األهداف التالية:. محور االجتماعيال )٣(
لى مالمح الفقر في البلدية. من خالل جمع التعرف ع (أ)

المعلومات عن البلدية والمنطقة من خالل استبانات، التنسيق مع دائرة 
اإلحصاءات العامة وغيرها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية 
ذات العالقة لتوفير معلومات دقيقة ومتخصصة ولتصحيح المعلومات 

مشاركة للتعرف على مالمح عن المنطقة، إجراء البحث السريع بال
 ظاهرة الفقر.

من  التعرف على الخارطة االقتصادية والطبيعية للمنطقة. (ب)
اإلستفادة من الميزة النسبية والتنافسية في المنطقة للتعرف على خالل 

المشاريع، والتنسيق المستمر مع غرفة الصناعة والتجارة ومؤسسة المدن 
لمعرفة المجاالت المطلوبة، الصناعية ومؤسسة تشجيع االستثمار 

واالستفادة من المراكز المتخصصة في مجال إعداد الدراسات 
 االقتصادي وخاصة دراسة الجدوى للمشاريع مثل مركز إرادة.   

 .تفعيل مشاركة المرأة في العمل (جـ)
زيادة الوعي والثقافة لدى المواطنين. من خالل حمالت توعية  (د)

محاضرات تثقيفية مختلفة (تعليمية، صحية، بأهمية التعليم، وندوات و 
 دينية).

(هـ) تفعيل دور البلدية بأمور السالمة العامة. من خالل رفع كفاءة 
وفاعلية قسم الصحة والبيئة التابعة للبلدية، عمل برامج توعية بأهمية 
السالمة العامة، متابعة المشكالت البيئية ووضع حلول مناسبة لها، 

ر الحكومية األعلى مستوى للتحضير للظروف والتنسيق مع الدوائ
 الطارئة (الجوية).
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العناية بقطاعي الشباب والعمال. من خالل إنشاء مراكز تعنى  (و)
بالشباب وبمشاكلهم، إنشاء المالعب والصاالت الرياضية، وٕانشاء 

 مراكز للتدريب المهني.
 ضمن األهداف التالية:. محور التنمية االقتصادية )٤(

. من خالل توفير قاعدة شاف وتحليل الفرص االستثماريةاستك (أ)
بيانات شاملة لألوضاع االقتصادية في المنطقة، مسح ميداني واستخدام 
أساليب البحث السريع بالمشاركة، االستفادة من البيانات والسجالت 
المتواجدة في البلدية أو لدى أي جهة أخرى ذات عالقة، وبناء القدرات 

ين في البلدية والمتطوعين من المجتمع المحلي عن المؤسسية للعامل
 طريق عقد دورات تدريبية.

توفير بيئة استثمارية مناسبة في المنطقة. من خالل الترويج  (ب)
للفرص االستثمارية المتاحة في المنطقة، توفير البنية التحتية الالزمة 

قامة للمشاريع االستثمارية، تسهيل اإلجراءات والتشريعات الالزمة إل
المشاريع االستثمارية، وعقد دورات تدريبية ومهنية للفئات المعنية في 
المجتمع المحلي من خالل التنسيق فيما بين البلدية والمؤسسات ذات 

 العالقة مثل مؤسسة التدريب المهني.
التعريف والترويج للمؤسسات الداعمة والمانحة لمشاريع توليد  (جـ)

ميدانية للتعرف على هذه المؤسسات . من خالل مسح وزيارات الدخل
إن وجدت، اتصاالت ومخاطبات البلدية، وحمالت توعية وندوات 

 للمجتمع المحلي.
 ضمن األهداف التالية:. محور البيئيال )٥(

 من تلوث الهواء والمخاطر الصحية الناشئة عنه. الحد (أ)
 من تلوث المياه والمخاطر الصحية الناشئة عنه. الحد (ب)
 حد من تلوث التربة والمخاطر الصحية الناشئة عنه.ال (جـ)

 ضمن األهداف التالية:. محور النمو العمراني والفراغي )٦(
توفير مخططات توجيهية تتالءم مع معطيات الخطة التنموية  (أ)

 وتساهم في تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية وااللتزام بها.
لبناء وانتشار التجمعات القضاء على ظاهرة العشوائية في ا (ب)

  السكانية.
٨٤ 
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خطة التنمية المحلية لبلدية بلدية الحسينية الجديدة/ فئة ثانية/ محافظة معان/   .٩١
 .الحسينية الجديدة

 :، تتضمن ما يلي)٢٠٠٨– ٢٠٠٧األهداف قصيرة المدى ( أ.
رفع وبناء القدرات المؤسسية لموظفي البلدية وأعضاء المجلس البلدي  )١(
 جان المحلية.الل
بناء قاعدة بيانات شاملة لجميع المنطقة,وشرائح الفقراء وأماكن  )٢(

 تواجدهم.
 معرفة االحتياجات الخاصة للمرأة ضمن الفقراء في البلدية. )٣(

 :، تتضمن ما يلي)٢٠٠٩ـ  ٢٠٠٧األهداف طويلة المدى ( .ب
لية تمكين البلدية من إعداد خططها اإلستراتيجية وخططها التشغي )١(

والتنموية بما يتعلق بالسكان والنشاطات االقتصادية واالجتماعية داخل سور 
 البلدية.

 تمكين البلدية من ضمان استمرارية الدور التنموي في البلدية. )٢(
تفعيل المشاركة األهلية في مبادرات التنمية وتحديد خطط العمل  )٣(

 المستقبلية بالتشارك مع جميع فئات المجتمع.
 .سيخ مبدأ  الحكم الراشد القائم على أسس الشفافيةر ت )٤(
المساهمة في تفعيل العالقات التعاونية والتشاركية بين الجهات المحلية  )٥(

 .والشريكة مع البلدية
تفعيل القيادات النسائية وترويج دور المرأة التنموي في المجتمع  )٦(

 المحلي.
من أهم خطط ومشاريع التطوير  .خطط ومشاريع التطوير الحالية في البلدية جـ.

الحالية للبلدية القيام برفع مستوى الخدمات المقدمة من البلدية للمنطقة مما ينعكس إيجابًا 
على المنطقة, والمساهمة بمشاركة الدوائر الرسمية والهيئات المحلية إليجاد مشاريع ترفع 

مت البلدية من مستوى دخل الفرد وتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل، حيث قا
بمجموعة من المشاريع الخدمية التي يحتاجها المواطنين في فتح وتعبيد وٕايصال الكهرباء 

 ما يلي: ٢٠٠٦ومن أهم المشاريع التي تقوم بها البلدية والمقررة في عام 
قامت البلدية بتحديد جزء من قطعة  ١٩٩٤عام . في السوق الشعبي )١(

طريق الصحراوي وتحديدها للسوق ارض تملكها البلدية نصف كيلو شرق ال
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الشعبي وقامت البلدية بعمل فرشيات داخل السوق وعمل سياج للسوق خالل 
 .٢٠٠٦عام 

لف أ) ٩٤عطاء خلطة إسفلتية لشوارع بلدية الحسينية الجديدة بكلفة ( )٢(
) ٤(لف دينار وأ) ٩٠( دينار بتمويل قرض من بنك تنمية المدن والقرى بقيمة

 .١٦/٨/٢٠٠٦لبلدية بتاريخ آالف من موازنة ا
فتح وتعبيد شوارع وٕانشاء عبارات صندوقية لبلدية الحسينية (السيول  )٣(

والفيضانات) بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتاريخ 
 .ينارد )١٥٦٠٠٠بقيمة (١١/٧/٢٠٠٦

تركيب وحدات إنارة لبلدية الحسينية الجديدة (إنارة الشوارع) بتمويل من  )٤(
 .١٠/١١/٢٠٠٦ازنة البلدية بتاريخ مو 
فتح وتعبيد شوارع جميع المناطق في البلدية بتمويل نم موازنة البلدية  )٥(

 .٥/٧/٢٠٠٧بتاريخ 
 .٦/٩/٢٠٠٧خلطة إسفلتية ساخنة لشوارع منطقة الهاشمية بتاريخ  )٦(

تم اقتراح المشاريع التالية من . خطط ومشاريع التطوير المقترحة في البلدية .د
الل الميزه النسبية والتنافسية لبلدية الحسينية الجديدة وذلك من خالل إعادة تأهيل خ

 السوق الشعبي القائم في بلدية الحسينية الجديدة من خالل األهداف: 
م من ٢٠٠٥بدأ التخطيط  إلنشاء هذه القرية عام . القرية الحضرية )١(

اد األوروبي وبدأ التنفيذ ضمن برنامج مكافحة الفقر والبطالة المدعوم من االتح
م وبمكرمة ملكية من جاللة الملك عبداهللا ٧/٢/٢٠٠٦لهذا المشروع بتاريخ 

الثاني المعظم، ضمن األهداف التالية: إيجاد مصادر جديدة لزيادة دخل البلدية 
 .بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

 إعادة: التالية األهداف ضمن دينار، ألف) ٢٤٠( بتكلفة. الحالل سوق )٢(
 عمل فرص وٕايجاد والبطالة الفقر من الحد الشعبي، للسوق وتأهيل هيكلة

 وتشجيع للمنطقة االستثمارية البيئة تحسين المنطقة، في العمل عن للعاطلين
 وذلك السوق من المنطقة سكان احتياجات كل توفير للمنطقة، المحلي االقتصاد
 واحياء تنميةو  له، التابعة والمناطق للمنطقة لنسبةبا والجهد للوقت اقتصارا
  .المنطقة

توفير  ضمن األهداف التالية:) ألف دينار، ٨٥. بتكلفة (مصنع األلبان )٣(
فرص عمل البناء المنطقة من الجنسين، تنمية االقتصاد المحلي في المنطقة، 
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لى تشجيع أصحاب رؤوس األموال على االستثمار في المنطقة، والحصول ع
 سلعة غذائية طبيعية من السوق.

ضمن األهداف ) ألف دينار، ٧٠. بتكلفة (مصنع النسيج والصوف )٤(
توفير فرص عمل للسيدات العاطالت عن العمل، تنمية االقتصاد التالية: 

المحلي في المنطقة، تشجيع أصحاب رؤوس األموال على االستثمار في 
ت من صناعة النسيج والصوف، المنطقة، الحصول على أجود أنواع المنسوجا

 االستفادة من الصوف بدل رميه عند ذبح األغنام.
وفير ضمن األهداف التالية: ت) ألف دينار، ٤٥. بتكلفة (خط مواصالت )٥(

فرص العمل للسائقين العاطلين عن العمل، تنمية االقتصاد المحلي في المنطقة، 
كان عمله، والمساهمة بتنمية توفير الوقت والجهد بالنسبة للمواطن الذاهب الى م

 واحياء المنطقة.
تقديم ضمن األهداف التالية: ) ألف دينار، ٢٥٠. بتكلفة (محطة وقود )٦(

خدمة أساسيه البناء المنطقة تغنيهم عن تحمل عناء الحصول عليها من 
المناطق المجاورة وبأقل التكاليف، توفير فرصة عمل للعاطلين عن العمل 

ساهمة في أيجاد سوق شعبي قوي مستقبًال في المنطقة بمحطة نموذجية، الم
 يكون نواة مستقبلية للمنطقة، ووجود مشروع استثماري مدر للدخل. 

ضمن األهداف التالية: ) ألف دينار، ١٥٠. بتكلفة (زراعة البرسيم )٧(
تقديم خدمة أساسيه لمربين الماشية تغنيهم عن تحمل عناء الحصول عليها من 

رة وبأقل التكاليف، توفير فرصة عمل للعاطلين عن العمل للعمل المناطق المجاو 
بالمشروع، المساهمة في إيجاد سوق شعبي قوي مستقبًال في المنطقة يكون نواة 
 مستقبلية للمنطقة، وجود مشروع استثماري مدر للدخل، وتنمية المجتمع المحلي.

ألهداف ضمن ا) ألف دينار، ٢٠٠. بتكلفة (تحسين واجهة الحسينية )٨(
تنظيم مدخل البلدية، تطوير الشارع الوسطي وتحسين مظهر البلدية  التالية:

 تنمية واحياء المنطقة. ، بزراعتها بأشجار وتوحيد ألوان المحالت
توفير  ضمن األهداف التالية:) ألف دينار، ٢٠٠. بتكلفة (شقق سكنية )٩(

حلي في المنطقة، فرص عمل البناء المنطقة من الجنسين، تنمية االقتصاد الم
 وتشجيع أصحاب رؤوس األموال على االستثمار في المنطقة.

 .محافظة معان/ بلدية الجفر/ فئة ثالثة  .٩٢
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  .مجاالت التطوير للبلدية أ.
 .الحكم الراشد )١(

العمل على بناء القدرات المؤسسية للموظفين وأعضاء المجلس  (أ)
 . البلدي
 .لديةإعداد الخطط التنموية للب (ب)
  توفير مصادر التمويل للمشاريع ذات األولوية.(جـ) 

 .المحور المالي )٢(
تحسين مستوى األداء العام للموازنة عن طريق زيادة اإليرادات  (أ)

 . المحلية
 .رفع كفاءة القسم المالي (ب)
وضع األنظمة والسياسات الالزمة لتفعيل التكنولوجيا الحديثة في (جـ) 

 لمالية.اإلدارة البلدية ا
  زيادة مشاركة األهالي  في التخطيط للموازنة. (د)

 .المحور االجتماعي )٣(
إنشاء قاعدة بيانات حول مؤشرات الفقر ووعي البلدية   (أ)

 . كمؤسسة
 .رفع مستوى الوعي العام واستقطاب الدعم للفقراء في المنطقة (ب)
 دية.رفع دور المرأة في المجتمع المحلي وفي المؤسسة البل(جـ) 
 رفع مستوى الصحة والسالمة العامة في المجتمع المحلي. (د)
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 .المحور االقتصادي وتنمية االقتصاد المحلي )٤(
، وتوعية المجتمع المحلي  تنويع القاعدة االقتصادية في البلدة (أ)

 . بإقامة المشاريع الصغيرة
 .توعية الشركات المحلية ببرامج الدعم المتاحة (ب)
 لهجرة من البلدة وخاصة للكفاءات العلمية.الحد من ا(جـ) 
 .إحالل العمالة المحلية في فرص العمل المتاحة (د)

 .المحور البيئي )٥(
 . تحديد مصادر تلوث المياه  والهواء والعمل على الحد منها (أ)

 .رصد مخصصات في موازنة البلدية للحد من المشاكل البيئية (ب)
 .والفراغي العمراني النمو )٦(

 . تطوير المناطق التنظيمية للبلدية )(أ
 .توزيع الخدمات والمرافق العامة في كافة المناطق (ب)
 توفير أال جهزه المتطورة في تحديث المخططات الحديثة. (جـ)
 تأهيل الكوادر الفنية الالزمة. (د)

-٢٠٠٨محافظة العقبة/ بلدية قريقرة وفينان/ فئة رابعة/ خطة التنمية المحلية   .٩٣
١٠٢٠. 

 .المشاريع ذات األولية أ.
وقوع . تبرز إيجابيات المشروع بفينان –المشروع السياحي المتكامل  )١(

قرب المنطقة من ، و البتراء)–المنطقة على ممر سياحي (ضانا ووادي موسى 
ارتياد السياح لممارسة رياضة المشي في ، و العقبة) –الطريق الرئيسي (عمان

عاون ، باالضافة الى تعلى مواقع أثرية وتاريخية تحتوي المنطقة، كما المنطقة
التميز الطبيعي والجيولوجي ، و المجتمع المحلي للتعامل مع  نشاط السياحة

قرب المنطقة من سد فينان إذا ما استغل ، و وقرب المنطقة من عيون المياه
ترميم ، أما عناصر المشروع فتكمن بلتربية األسماك وتوطين الطيور المهاجرة

تطوير ، تطوير وتأهيل المواقع السياحية الطبيعية، قع األثرية والتاريخيةالموا
السماح لهواة ، توفير مكان للرصد الفلكي، استغالل سد فيدان، عيون المياه

إنشاء محطة للرواحل ، رياضة صيد األسماك بممارسة هوياتهم إذا أمكن األمر
حية منارة إنارة نموذجية تحتوي على مظالت وماء سبيل ومقاعد ومرافق ص
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إنشاء محطات استراحة  تحتوي على مظالت وحظائر وماء سبيل ، تقليدية
إنشاء ممرات تقليدية لربط المواقع ببغضها ، ومرافق صحية منارة إنارة تقليدية

 ٕانشاء متحف للحياة الطبيعية.، و البعض
وجود ما . تبرز إيجابيات المشروع بقريقرة –مشروع تربية األسماك  )٢(

الطلب المتزايد على لحوم ، سهولة التكاثر طبيعياً ، عين ماء ٢٠رب يقا
انخفاض تكاليف ، مقاومتها لإلمراض، تحملها للظروف البيئة السيئة، األسماك
وجود دراسة سابقة قامت بها مؤسسة نور ، و سهولة التربية والتسمين، التغذية
، تغاللها تطويرهاتهيئة عيون المياه واس، أما عناصر المشروع فتكمن بالحسين

المياه  زارع ( أحواض) مائية متنوعة حسب درجة الملوحة (بحرية، عذبة،م
، مولد كهرباء، مخزن اعالف، مبنى مكاتب (االدراة)، منتجع سياحي، الشروب)

، قبان، معالف اتوماتيكية، جهاز تهوية، جهاز لقياس درجة الحرارة والملوحة
 معدات وآالت.و 
وجود . تبرز إيجابيات المشروع بقريقرة–الماء مشروع تطوير عيون )٣(

تتجمع المياه في مناطق متقاربة ، عين ماء في جنوب القريقرة ٢٠حوالي 
توجد تجربة ناجحة ، تنتشر نباتات برية بكثافة حول العيون، لبعضها البعض

جود دراسات ، وو فنيًا لزراعة األسماك في المنطقة (تجربة مؤسسة نور الحسين)
، أما عناصر المشروع الفني المائي قامت به سلطة وادي األردنعن الوضع 

إيجاد نشاط اقتصادي منسجم وٕامكانيات وطبيعة المنطقة يساعد على فتكمن ب
، ومحفز الستقطاب أنشطة أخرى توليد فرص لتوظيف وتشغيل أبناء المنطقة

 بناء على، و بناء على طلب أهالي المنطقة لتطوير هذه العيون واستغاللهاو 
تطوير العيون يخدم أغراض ، و طلب األهالي لتطوير الطريق الزراعي وتعبيده

صيانة العيون الحالية واستغالل الغير مستغل ، و الزراعة األصلية والسياحة أيضا
عمل شبكة ربط بين ، باالضافة الى عمل برك تجميعية لمياه العيون، و منها

 لوحات إرشادية.، و يةزراعة محاصيل زراعية أكثر إنتاج، و البرك والعيون

-٢٠٠٨/ خطة التنمية المحلية ثانية/ فئة القويرة الجديدةمحافظة العقبة/ بلدية   .٩٤
٢٠١٠. 

 .مخطط التطوير الحالية للبلديةمشاريع  أ.
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عقد الدورات التدريبية . من خالل: بناء القدرات المؤسسية لكادر البلدية )١(
ٕاعادة النظر في الهيكل الوظيفي و  ،(النهج التشاركي ،االتصال،حاسوب،وغيرها)

وملء الشواغر المفتوحة والتي لها أهميه في رفع كفاءة الكادر الوظيفي مثل 
 تفعيل نظام المكافآت والحوافز.، و رؤساء األقسام

وضع  من خالل:. العمل على خلق بيئة استثمارية وجاذبة لالستثمار )٢(
لترويج للمنطقة اقتصاديا ، واواستقطاب التمويل، إستراتيجية لجذب المستثمرين

 وسياحيا من خالل محاولة االستفادة من الميزة التنافسية للمنطقة.
صيانة شبكة الطرق وتوسيعها من خالل التعاون مع مديرية األشغال  )٣(

 العامة ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
رش الندوات وو  من خالل: .الرقي بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين )٤(

التعرف على االحتياجات واالولويات ، و العمل لتوعية أبناء المجتمع المحلي
 زيادة الكادر الخدمي ليقوم واجبه بكفاءة.، و للمنطقة وأبنائها

معمل خياطة وحرف يدوية ، مشروع وحدات زراعية .المقترحةمشاريع ال ب.
، شروع سياحيم، معمل طوب وبالط، مصنع تدوير وصناعة أدوات بالستيكية، للسيدات

شروع كروك م، مشاريع صغيرة لألسر المنتجة، مصنع ألبان ، مشروع منطقة حرفية
مزارع ، معمل ألبسة، مشروع دواجن بياض، صالة رياضية، مشروع تسمين عجول، عنب
 .مشروع مشاتل، و معصرة زيتون، تمور
للبلدية  غراض الخروج بمشروع واحد مجدي اقتصاديا يتالءم مع الميزة النسبيةأل جـ.

تم االتفاق على عمل دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الثالثة األولى والخروج بالمشروع 
األكثر جدوى وتبقى باقي المشاريع المقترحة خاضعة لألولوية في المستقبل، لهذا قامت 

 يلي: اوحدة التنمية في البلدية بتقديم دراسة أولية عن المشاريع الثالثة األولى كم
يتضمن إقامة وحدات زراعية بمساحة تتراوح . وع وحدات زراعيةمشر   )١( 

) دونم وتجهيزها بكافة المستلزمات الالزمة ومن ثم تأجيرها أو ١٥ – ١٠من (
تضمينها ألفراد المجتمع المحلي من خالل إستقطاب شريك يقوم بتجهيز هذه 

من أثار التخفيف  ساهم المشروع التنموي في البلدية:إذ س، الوحدات الزراعية
الفقر والبطالة حيث انه سيـــقوم بتوظيف عدد ال بأس به من أبناء المجتمع 

كون مصدر دخل للبلدية تساهم من ، كما سيالمحلي وخصوصا القطاع النسائي
 خالله في تحسين الخدمات التي تقدم إلى المجتمعات المحلية.

قوم يتضمن إقامة معمل خياطة للسيدات ت. معمل خياطة للسيدات )٢(
السيدات بخياطة المالبس ومن ثم تسويقها، على أن تكون اإلدارة مشتركة بين 
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تشغيل وتفعيل ، و تنمية المجتمع المحلي، يهدف الى البلدية والمجتمع المحلي
ٕايجاد فرص عمل ، و ٕايجاد مشروع استثماري مدر للدخل، و القطاع النسائي

 تناسب المرأة في المجتمع المحلي.
يتضمن إقامة مصنع عبوات بالستيك متعدد . بالستيك مصنع عبوات   )٣(

األغراض وبأحجام مختلفة (للزراعة واإلستخدام المنزلي) ومن ثم تسويقها محليا 
تنمية يهدف الى  وخارجيا وتكون اإلدارة شراكة ما بين البلدية والقطاع الخاص

ع تقديم خدمات أساسية ألبناء المنطقة حيث انه المصن، و المجتمع المحلي
ٕايجاد أيدي عاملة ، و مشروع استثماري مدر للدخل، وٕايجاد الوحيد في المنطقة

 من المجتمع المحلي. 
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 السابعالفصل 
 المرأة األردنية ومجالس البلدية واقع وطموح 

 ةمحليالو ة عربيالو ة عالميالحقوق بين ال المرأة األردنية

ن تبحث بصورة مجردة وبمعزل عن يمكن ا المن القضايا التي قضية المرأة تعتبر  .٩٥
يمكن ان يتم اال في اطار مشروع تنموي  النهوض بالمرأة ال لذلك فإنقضايا المجتمع ككل, 

، يف االمثل للموارد البشريةظوطني متكامل يضمن المساواة والعدالة االجتماعية مما يؤمن التو 
 -الحياة فيه  اقتصادية عملية التنمية هي عملية تحول ارادية شاملة لكل مظاهروبما أن 
ومن ، صانع التنمية وغايتهاباعتباره  في جوهرها على المواطن تقوم، سياسية -ثقافية -اجتماعية

تحقيق التنمية المتكافأة ما  واسع من أجلبشكل  المرأةهنا تتأتى ضرورة اتاحة الفرصة لمشاركة 
في التنمية مسائل عديدة منها يندرج ضمن مفهوم مشاركة المرأة إذ  بين كافة افراد المجتمع،
القواعد والقوانين ، و مسألة أميتها، وتعليمها، و مساهمتها السياسية، و مساهمتها في قوة العمل

، الوعي االجتماعي من عادات وتقاليد واعراف وانماط سلوكية، و الناظمة للحياة االجتماعية
 .االسرة وقضاياهاو 

المحلية للمجتمعات بشكل خاص من أهم قضية التنمية بشكل عام والتنمية تشكل  .٩٦
االجتماع واالقتصاد والسياسة واإلدارة في اآلونة الحالية، وال  القضايا التي تشغل بال علماء

اهتمام األكاديميين بهذه القضية بل يشاركهم ذلك االهتمام رجال الحكم  يقتصر األمر على
أة وتطوير وضعها إلى مستوى المكانة قضية النهوض بالمر  باتت، كما والتنفيذيون وصناع القرار

التي تستحقها باعتبارها عنصرًا فاعًال وشريكًا كامًال في التنمية وتقدم المجتمع، واحدة من أهم 
 القضايا المعاصرة التي مازالت تشغل بال المفكرين والحكومات والمؤسسات والهيئات الدولية.

 الواسعة، الشعبية المشاركة وبمفهوم ت،والواجبا الحقوق بمفهوم السياسي العمل إرتبط .٩٧
 حقوق مبادئ لتعزيز وآداه عناصرها بكافة الديمقراطية للممارسة مرادفا السياسي العمل فأصبح
 المدنية الحقوق :هامين مبدأين تحتها ينطوي والتي ١٩٤٨ عام في أعلنت التي اإلنسان

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية والحقوق والسياسية

 إيمانها تؤكد األمم المتحدة أن شعوب "األمم المتحدة ميثاق منظمة"أعلنت ديباجة  .٩٨
واألمم كبيرها وصغيرها من  وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء بالحقوق األساسية لإلنسان

 ."حقوق متساوية

http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
http://www.un.org/arabic/
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ان قيمة االنسان وكرامته هي القيمة المشتركة "
االسمى بين الشرائع السماوية واالعالن الدولي 

فلنعمل سويا لحياة خالية من ، لحقوق االنسان
لمراة من التهديدات والخوف والظلم حياة تمكن ا

  ".العيش من دون اي شكل من اشكال العنف
  طالل بنت بسمة األميرة سمو

 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، .٩٩
 صدر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عن

الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة 
حيث نص ، ١٠/١٢/١٩٤٨العادية بتاريخ 

االعالن العالمي لحقوق االنسان في 
حدة قد ديباجته  على "إن شعوب األمم المت

أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق 
االنسان األساسية وبكرامه الفرد وكرامته 

وبقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي االجتماعي 
قدمُا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت 

اون مع األمم المتحدة على ضمان أطراد مراعاة حقوق االنسان والحريات األساسية بالتع
الشعوب والدول على نبذ كل ما من شانه إن يمس بكرامة اإلنسان  مؤكدا إجماع واحترامها"،

الثانية أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز  وحرياته وجاء في المادة
للدول  ليس له قوة قانونية، وبالرغم أنه وثيقة غير ملزمة و الجنس أو اللون وبسبب العرق أ

 .ضد النساء األطراف فيه، لكنه شكل وثيقة هامة لفتت انتباه الدول إلى قضية التمييز

برزت وثائق هامة على صلة من قبل المختصين  بعد الدراسة الموسعة للحقوق والحريات .١٠٠
 ، نرد منها:ها السياسية خاصةالمرأة عامة وبحقوق بحقوق

والتي  ١٩٥٢المعتمدة في عام  التفاقيات الخاصة بالحقوق السياسية للمرأةا أ.
تنص في مادتها الثانية على "أن للنساء األهلية في أن ينتخبن الهيئات المنتخبة 
باالقتراع العام، والمنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشرط تساوي بينهن وبين الرجال دون 

 تمييز".
في عام   CEDAW لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةلاتفاقية  ب.

هي ( بعدما صادقت عليها عشرون دولة ١٩٨١أيلول  ٣ودخلت حيز التنفيذ في  ١٩٧٩
 )، حيث تضمنت ما يلي: ملزمة للدول األطراف اتفاقية

ستبعاد أو بأنه كل تفرقة أو ا" التمييز" عرفت المادة األولى لألتفاقية  )١(
يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف  تغيير

تساوي الرجل والمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في  للمرأة على أساس
 .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية الميادين السياسية



215 
 

اتخاذ  :ام بعدة مبادئ منهاالمادة الثانية تعهدت الدول األطراف بالقي )٢(
إلغاء القوانين ، التدابير التشريعية المناسبة لحظر كل تمييز ضد المرأة

وضع تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل ، والتشريعات التي تجحف بحق المرأة
اتخاذ جميع التدابير ، إجراء تمييزي) يعتبر(بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل 

 بالمرأة وٕاستغاللها. يعية، لمكافحة جميع أشكال االتجارالمناسبة، بما ذلك التشر 

 أثرت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على تحقيق المساواة .جـ

 الفعلية باإلضافة الى المساواة في التشريع وقد سبق صدور هذه االتفاقية عدة مؤتمرات،

لمكسيك ثم مؤتمر كوبنهاجن سنة دولية للمرأة، وعقد مؤتمر ا ١٩٧٥وأعلنت سنة 
من أهم المفاهيم التي تبنتها هذه المؤتمرات مفهوم المرأة في ، و ١٩٨٥ونيروبي  ١٩٨٠

ضرورة إسهامها في عملية التنمية البشرية باعتبار أن المرأة نصف  التنمية، وأكدت على
، والذي نص بوضوح على اتخاذ ١٩٩٥العالمي للمرأة في بكين  المجتمع، واإلعالن

 تكافؤ الفرص في الحياة العامة ضمن محاوره االثني عشر جراءات ملموسة لتحقيقإ
 ، ...).صنع القرار، المشاركة في الحياة السياسية المشاركة في الصحة، التعليم،(

 إن تلك التحوالت القانونية والعملية على المستوى الدولي أثرت في العديد من مناطق .١٠١

في تغيير  فة الى نضاالت المرأة وتطور الحركات النسائية والذي ساهمالعالم والعالم العربي إضا
القضية بأبعادها لذلك كانت تلك ، النظرة الى حقوق المرأة عامة وحقوقها السياسية خاصة

وتفرعاتها المختلفة على جدول أعمال كل المؤتمرات الدولية المتعاقبة بشقيها الحكومي وغير 
، والمؤتمر الدولي ١٩٩٠كالمؤتمر العالمي حول التعليم للجميع  الحكومي منذ مطلع التسعينات

، والمؤتمر العالمي للسكان والتنمية ١٩٩٣, ومؤتمر حقوق اإلنسان ١٩٩٢للبيئة والتنمية 
, وكانت قضايا المرأة المحور ١٩٩٥، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية ١٩٩٤

 .١٩٩٥أيلول  ١٥-٤ة الذي انعقد في بيجينغ والموضوع المركزي للمؤتـمر الرابع للمرأ

 السياسية الحياة في المرأة مشاركة أن على السياسية الدراسات في الباحثين معظم إتفق .١٠٢
 حق يمنح بحيث المعاصرة، المجتمعات في السياسي النظام أهداف لتحقيق ضروريا أصبح

 البرلمانية الهيئات في التمثيل عدةقا توسيع الن بالتساوي والرجل للمرأة واألنتخابات الترشيح
 على يساعد النساء فيها بما كافة، السياسية وأطيافها فئاتها بمختلف االجتماعية الشرائح لتشمل
 االنتماء مفاهيم يعمق مما السياسي، النظام داخل السياسية للمؤسسات الشرعية قاعدة توسيع

 فاعلة مستقبلية أجيال تربية في قدراتها ورويط المجتمع في المرأة مكانة بالتالي ويعزز الوطني،
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 شاملة تنمية تحقيق سبيل في جميعها األمة طاقات وتوظيف تعزيز على ويعمل لمجتمعها وواعية
 .المجتمع في

عكست هذه الدساتير التطورات التي فقد ، حقوق المرأة السياسية في الدساتير العربيةأما  .١٠٣
، وتفاعالته بالمجتمعات العربية بخصوصياتها العربيطرأت على حقوق المرأة على الصعيد 

، وبعض الدول أصدرت دساتير ولكنها لم تنص على منح المرأة حق المشاركة السياسيةفبعضها 
السياسية حيث جاء  لديها دساتير وقوانين تنص بوضوح على حق المرأة في المساواة والمشاركة

األردنيين متساوون أمام  ، "أن١٩٥٢صدر عام  في المادة السادسة من الدستور األردني والذي
، نالت فيها المرأة حق التصويت والترشيح بدون وجود دساتير"، وبعض الدول العربية القانون
متماثلة بل ارتبط  أن التعامل مع الحقوق الدستورية للمرأة في المجتمعات العربية لم تكنفوهكذا 

 .اإلجتماعية واإلقتصادية في والديني أو البنىذلك بعوامل مختلفة أثر الموروث فيها الثقا

فقد كانت محط اهتمام القيادة السياسية منذ بديات تأسيس الدولة،  األردنيةأما المرأة  .١٠٤
مشاركتها  مسيرة المرأة األردنية بدأت منذ عهد المغفور له جاللة الملك حسين الذي آمن بدورهاف

، المسيرة من بعده طيب اهللا ثراه لة الملك عبداهللا الثانيجال، واصل الفاعلة في اإلنتاج والتطوير
فأولى أهمية خاصة لقضايا المرأة، وأصدر توجهاته السامية بإشراكها في مختلف أوجه الحياة 
العامة، وتعديل التشريعات التي يمكن أن تحد من إنطالقها، والى إشراكها في العمل السياسي 

ة السياسية تحتاج إلى مشاركة الجميع دون إستثناء لتكون والمؤسسي والديمقراطي، ألن التنمي
شريكا هاما في صنع القرار في المجتمع األردني، فساهمت المرأة األردنية تحقيقا للرؤى السياسية 

واالجتماعية على مدار العقود األربعة  بشكل حيوي وفعال في إنجازات التنمية االقتصادية العليا
كما كان ، العامة، وفي عملية التنمية الشاملة اركتها في الحياةالماضية، وذلك من خالل مش

طبيعة الدور الذي تقوم  وتدريبها وتنوع االختصاصات التي حصلت عليها، والتغير فيها لتعليم
الساحة المحلية واإلقليمية وفي  به كبير األثر في تنوع االنجازات وشمولها لمجاالت عدة على

 .مختلف المجاالت واألصعدة

 

 واقع المرأة األردنية في الحياة السياسية

. يمكن تقسيم هذه الفترة إلى ثالث مراحل رئيسية ١٩٨٩واقع المرأة األردنية قبل عام  .١٠٥
 وكما يلي:
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 ). ١٩٣٩-١٩٢٠مرحلة التأسيس ( أ.
هذه المرحلة من أصعب المراحل كونها جاءت بعد انتهاء الحرب  )١(

البالد العربية وما أفرزته على المنطقة من  العالمية األولى وخروج تركيا من
تأثيرات سلبية، تمثلت في الخطر القادم من الغرب وغياب الوحدة العربية التي 
نادى بها الشريف حسين عند إطالقه الثورة العربية الكبرى، وٕاغالق المدارس 

، وٕاعداد مناهج تربوية جديدة ١٩١٩وفتحها عام  ١٩١٨بعد خروج تركيا عام 
ل التربويين العرب واألردنيين إلعادة تأهيل المدارس وٕادخال طرق جديدة من قب

 ١٩٢٣للتدريس، واالهتمام بالعملية التربوية حيث أنشئت وزارة المعارف عام 
) وعدد ١٠عدد المدارس (١٩٣٨والتي تعنى بالتعليم والتدريس حيث بلغ عام 

 ).١٣١٤) وعدد الطالبات (٣٢المعلمات (
مؤثر للمرأة في هذه الحقبة في المجال السياسي وذلك ال يوجد دور  )٢(

لطبيعة الظروف الموجودة، ووجود دور اقتصادي للمرأة في هذه الفترة تمثل 
في(صناعة األطعمة وتجفيفها،  حياكة المالبس،  مساعدة الرجل في األرض 
وما تنتجه)، أما دورها االجتماعي يكمن في المحافظة على أسرتها ورعايتها 

 سكها.وتما
 ). ١٩٥٢-١٩٣٩عهد بناء الدولة ( ب.

تميزت هذه الفترة باألحداث السياسية التي أثرت على المنطقة من  )١(
نواحي اقتصادية واجتماعية وسياسية، نتيجة الحرب العالمية الثانية ونتائجها وما 

 رافقها، والحرب العربية اإلسرائيلية وما رافقها وآثارها.
) بثقل الهموم الوطنية والتي أثرت بشكل ١٩٤٦-١٩٣٩تميزت الفترة ( )٢(

مباشر على المواطن األردني، واألوضاع االقتصادية المتردية، ومستوى معيشة 
 ضعيف، وحياة ذات طابع تقشفي.

تأسست أول جمعية نسائية في األردن (جمعية التضامن النسائي  )٣(
لنسائي جمعية االتحاد ا ١٩٤٥، كما تأسست عام ١٩٤٤االجتماعية) عام

األردني، وهاتان الجمعيتان كانتا تحت الرعاية الفخرية لصاحبة الجاللة الملكة 
مصباح والدة المغفور له الملك طالل المعظم وكانت أهدافهما تحسين وضع 
المرأة األردنية بشكل عام في كافة مجاالت العمل المختلفة وتطوير هذا العمل، 

ية، وأعمال البر المختلفة وتحسين أحوال واالهتمام باألطفال وبشؤونهم االجتماع
الفقراء، ورفع المستوى الثقافي لألمهات، وتقديم المعونة الوطنية لألمهات 

 الفقيرات.
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ثمرة جهود كبيرة قام بها الملك المؤسس  ١٩٤٦كان االستقالل عام  )٤(
بن الحسين لتحديد مالمح الدولة األردنية الجديدة في مختلف  عبدا هللا

االجتماعية، االقتصادية، السياسة وكان التقدم فيها نتيجة لهذا  المجاالت،
االستقالل، والذي أدى إلى نشر الوعي لدى القطاع النسائي من خالل 
الجمعيات ومشاركتهن على جميع المستويات المختلفة وخاصة في المجال 

 السياسي والتي القت دعما" كبيرا" من الملك المؤسس.
قباال" شديدا" من المرأة على التعليم والذي تم تطويره شهدت هذه الفترة إ )٥(

بشكل كبير وزيادة أعداد المدارس وزيادة الطلبة وخاصة الفتيات مما شكل نقلة" 
نوعية" للمرأة األردنية، كما شهدت دخول المرأة األردنية إلى القوات المسلحة 

دم فيه خدمة لتشارك إخوانها في تقديم الخدمات التي كانت باستطاعتها أن تق
وتبدع فيه وخاصة في مجال التمريض بالخدمات الطبية، وقفزة نوعية في 
مجاالت مختلفة، اقتصادية، اجتماعية، مع زيادة واضحة في فرص التعليم 

 وخاصة البعثات الخارجية وذلك إلكمال متطلبات الشهادة الجامعية األولى.
ك الراحل الحسين بن وفر المل ).١٩٨٩-١٩٥٢عهد االنطالق واإلشراق ( جـ.

طالل طيب اهللا ثراه الجو المناسب للمرأة لالنطالق والعمل بالرغم من األحداث الجسام 
كان دورها دون مستوى الطموح رغم ما ومع ذلك التي مر بها األردن في هذه المرحلة، 

وفره الدستور من مظلة للعمل، إال أن ظروف البالد حال دون وصولها إلى الموقع 
وبالتالي لم يكن لها دور مؤثر في بعض المجاالت، ويظهر دورها في المالمح  المطلوب

 التالية:
حفظ الدستور األردني للمرأة حق المساواة في الحياة العامة، فأعطى لها  )١(

شرعية العمل السياسي واالجتماعي واالقتصادي وحمى حقوقها األدبية والقانونية 
 القرار السياسي. ومكنها من الوصول والمشاركة في صنع

) إال أنها لم تعطي ١٩٥٧-١٩٥٠رغم وجود األحزاب خالل الفترة ( )٢(
يذكر للمرأة في تلك الفترة وزاد األمور سوًء توقف الحياة الديمقراطية  مؤثراً  دوراً 

وفرض األحكام العرفية في البالد بسبب األزمات التي تعرض لها األردن، وعليه 
 .١٩٦٧عام توقفت الحياة الحزبية منذ 

ها الحق بدأ نضال المرأة األردنية في أوائل الخمسينات للمطالبة بمنح )٣(
االنتخاب والترشيح للمجالس البلدية والنيابية، وقد قادت هذا النضال رابطة  في

رفع اتحاد المرأة العربية في ، حيث ١٩٥٢النسائية التي تأسست عام  اليقظة
واألعيان والنواب مطالبًا فيها  الوزراء األردن العديد من المذكرات إلى مجلس
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عندما صدر قرار مجلس الوزراء في ، منح المرأة حقوقها السياسية
أعطى المرأة المتعلمة حق  بالموافقة على مشروع االنتخاب الذي ٢/١٠/١٩٥٥

منح المرأة  نظم االتحاد حملة واسعة من أجلكما االنتخاب وليس حق الترشيح، 
  .بالرجل تخاب والترشيح وٕاعطاء المرأة األمية حقها أسوةحقها الكامل في االن

دخلت المرأة في جهاز األمن العام وشاركت الرجل في  ١٩٧٢في عام  )٤(
 األعمال التي يقوم فيها وخاصة السكرتارية واألعمال المكتبية.

تم تعديل قانون االنتخاب والذي يقضي بحق المرأة في  ١٩٧٥في عام  )٥(
، أما خالل ١٩٨٩ح واالنتخاب إال أنها لم تمارسه فعليًا إال عام التصويت والترش

) نساء في المجلس الوطني االستشاري ٩تم تعيين ( ١٩٨٢-١٩٧٨الفترة من 
) عضوًا وجرى تعيين سيدة كعضو في مجلس أمانة عمان عام ١٩٠من أصل (

أول حيث تم تعيين  ١٩٧٩، ولكن بدأ الظهور الفعلي للمرأة األردنية عام ١٩٨٠
 ١٩٨٤(وزارة التنمية االجتماعية). وفي عام  أنعام المفتي للسيدةمنصب وزاري 

 منصبا وزاريا (وزارة االعالم).ليلى شرف  السيدةشغلت 
تأسس االتحاد النسائي األردني كهيئة أهلية تتمتع  ١٩٨١في عام  )٦(

 بالشخصية االعتبارية ويهدف إلى تنمية قدرات المرأة ومهارتها في تنمية
مجتمعها وتطويره في كافة المجاالت وجاء تأسيس هذا االتحاد في إطار 

 ممارسة المرأة لحقها الديمقراطي الذي كفله لها القانون. 

 .١٩٨٩واقع المرأة األردنية بعد عام  .١٠٦

شهدت هذه المرحلة تطورا كبيرا في مجاالت عدة فيما يخص المرأة، حيث تم  أ.
اء الحظر المفروض على األحزاب وٕاجراء االنتخابات النيابية إلغاء األحكام العرفية وٕالغ

 وهي استحقاقات فرضتها تطورات داخلية وخارجية.
بمبادرة من سمو األميرة بسمة  ١٩٩٢تم تأسيس اللجنة الوطنية األردنية عام  ب.

بنت طالل المعظمة، تهدف إلى تبني إستراتيجية وطنية لرفع سوية المرأة واندماجها في 
تمع والمساعدة في تطويرها وتنميتها باإلضافة إلى رفع سويتها وزيادة مشاركتها في المج

كافة مجاالت العمل المختلفة، إذ تعتبر اإلطار القانوني والتنظيمي للجان المرأة  في 
 .المحافظات
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شهدت هذه المرحلة تطورًا كبيرًا في كافة مجاالت الحياة في األردن، فكان للمرأة  جـ.
%) من سكان ٤٨.٥في ظل المتغيرات في المنطقة، إذ  تشكل ما نسبته ( دور كبير

 األردن، ويمكن إجمال دور المرأة من خالل مشاركتها في المهام التالية:
. يعتبر معظم من يتم تعيينهن في السلطة التشريعية/ مجلس األعيان )١(

ر نوعًا مجلس األعيان مشاركات سابقات في الحكومات والعمل العام وهذا يظه
 )١٤موضح في الجدول ( من الكفاءة والقدرة في هذا الموقع.

، تم تعيين سيدة واحدة في مجلس األعيان ١٩٨٩في عام  (أ)
 .%) فقط٢.٥حيث كان نسبة تعيين المرأة األردنية (

، فتضاعفت النسبة الى تم تعيين سيدة ثانية ١٩٩٣في عام  (ب)
)٥.٠(%. 

 %).٧.٥لمرأة ما نسبته (وصلت مشاركة ا ١٩٩٧(جـ) في عام 
) سيدات ٧عين جاللة الملك عبداهللا الثاني ( ٢٠٠٣في عام  (د)

%) من مجلس األعيان البالغ عدده ١٢.٧٣أعضاء بنسبة شكلت (
 ) عضو.٥٥(

) سيدات أعضاء بنسبة شكلت ٧تم تعيين أيضا ( ٢٠٠٧(هـ) في عام 
 ) عضو.٥٥%) من مجلس األعيان البالغ عدده (١٢.٧٣(

شكلت نسبة مشاركة المرأة األردنية بشكل عام في مجلس إذ  (و)
%) من مجمل أعضاء ٨.٧٠الى ( ١٩٨٩األعيان في فترة ما بعد عام 

 المجلس.
  )١٤موضح في الجدول (. السلطة التشريعية/ مجلس النواب )٢(

أعطى الدستور األردني المرأة حق التصويت والترشيح لمجلس  (أ)
يه، حيث مارست حقها في الترشح عام النواب األردني والمشاركة ف

اال أنها لم تنجح في تلك االنتخابات، رغم إقبالها في المشاركة  ١٩٨٩
) مرشحًا، أي بنسبة ٦٤٧) سيدة من بين (١٢حيث ترشحت (

 .%)٠.٠، وبذلك تكون نسبة المشاركة للمرأة األردنية (%)١.٨٥(
ازت حيث ف ١٩٩٣استطاعت الوصول إلى قبة البرلمان عام  (ب)

بعضوية مجلس النواب الثاني عشر، رغم قلة عدد  توجان فيصل السيدة
) مرشح منهن ٥٣٤) مرشحات من بين (٣المرشحات إذ كانت بواقع (

سيدتين على المقعد نفسه (الشيشان والشركس) أي ما نسبته 
 .%)١.٢٥، وبذلك زادت نسبة المشاركة الى (%)٠.٥٦(
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دا من االهتمام في مؤسسات لوحظ مزي ١٩٩٧(جـ) في انتخابات عام 
المجتمع المدني والهيئات النسائية ومراكز البحث في دعم النساء 
المرشحات وحمالتهن االنتخابية، كما لوحظ تزايد في نطاق ترشيح 

) سيدات، ولكن لم تنجح أي من المرشحات، ولكن تم ٧المرأة بواقع (
غر الذي انتخاب سيدة من قبل مجلس النواب الثالث عشر لملء الشا

، وبذلك تراجعت نسبة مشاركة المرأة الى شغر بوفاة أحد األعضاء
)٠.٠(%. 

وبموجب  ٢٠٠١تم تعديل قانون االنتخاب لمجلس النواب عام  (د)
) شواغر للنساء في مجلس النواب من ٦القانون الجديد تم تخصيص (

 ) على نظام الكوتا.١٠٤أصل (
يدة أنفسهن لالنتخابات، ) س٥٤، رشحت (٢٠٠٣(هـ) في انتخابات عام 

) منهن حسب قانون الكوتا والتي تشكل ما نسبته ٦حيث فازت (
)، ولكنها ١١٠%) من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (٥.٤٥(

استطاعت إثبات وجودها في مجلس األمة الرابع عشر وذلك من خالل 
 فوزها بمنصب نائب ثاني لرئيس مجلس النواب.

تزايد عدد النساء الالواتي رشحن ، ٢٠٠٧في انتخابات عام  (و)
أنفسهن لدخول البرلمان، والذي يفوق أربعة أمثال عدد المرشحات في 

رغم  ، وقد فازت إحدى المرشحات٢٠٠٣جرت عام  االنتخابات التي
العشائرية بمقعد برلماني خارج  نتخابات في بيئة شديدةخوضها لال

خرى االنتخابات بفارق مقاعد الكوتا الخاصة بالمرأة، وخسرت مرشحة أ
%) من أعضاء مجلس ٦.٣٦والتي تشكل ما نسبته ( ) صوتا فقط،١٥(

مشاركة النساء كناخبات ولكن كانت نسبة  )،١١٠النواب البالغ عددهم (
%) وهي نسبة مساوية لنسبة مشاركة ٤٨.٠فقد بلغت في المتوسط (

%) ٨.٠االنتخابات البلدية، وحصلت النساء المرشحات على ( المرأة في
 من مجموع أصوات الناخبين.

 )١٤جدول (
، ١٩٩٣، ١٩٨٩عدد المقاعد النيابية والنسب المئوية في مجلسي األعيان والنواب حسب الجنس للسنوات 

٢٠٠٧، ٢٠٠٣، ١٩٩٧ 
 مجلس النواب مجلس األعيان السنوات

 نساء رجال نساء رجال 
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1989 39 1 80 0 

97.50% 2.50% 100.00% 0.00% 

1993 38 2 79 1 

95.00% 5.00% 98.75% 1.25% 

1997 37 3 80 0 

92.50% 7.50% 100.00% 0.00% 

2003 48 7 104 6 

87.27% 12.73% 94.55% 5.45% 

2007 48 7 103 7 

87.27% 12.73% 93.64% 6.36% 

 14 446 20 210 المجموع

91.30% 8.70% 96.96% 3.04% 

 
 .السلطة التنفيذية )٣(

 تولت سيدة حقيبة وزارة الصناعة والتجارة. ١٩٩٣ام ع (أ)
 شغلت سيدتان منصبان وزاريان.  ١٩٩٤عام  (ب)

تم تعيين أول سيدة كمستشارة لرئيس الوزراء لشؤون  ١٩٩٥(جـ) عام 
 المرأة.



223 
 

ريما خلف منصب نائب رئيس  السيدةتبوأت  ١٩٩٩عام  (د)
ناعة والتجارة عام تسلمت حقيبة وزارة الص حكومة ووزيرة للتخطيط، وقد

 .١٩٩٥ ، كما شغلت حقيبة وزارة التخطيط عام١٩٩٣
 تم تعيين ثالث سيدات. ٢٠٠٣(هـ) عام 

 تم تعيين أول امرأة كمحافظ في وزارة الداخلية. ٢٠٠٧عام  (و)
شغلت مناصب عديدة في وزارة الخارجية وقنصل فخري  (ز)

ضح في الوفود وهناك تمثيل وا، ومساعدة لألمين العام لألمم المتحدة
، كما يوجد مشاركة للمرأة األردنية في السلك الرسمية في الخارج

%) أي ١٦.٥الى ( ١٩٩٠%) عام ٢.٣الدبلوماسي حيث تزايدت من (
%) خالل ٦.٩٦%)، أما بنسبة عامة فقط وصلت الى (١٤.٢بمعدل (

 .)١٥السنوات المختارة والذي يمكن توضيحهه في الجدول (
 
 
 

 )١٥جدول (
 ع النسبي للعاملين في السلك الدبلوماسي حسب الجنس لسنوات مختارةالتوزي

 نسبة االناث نسبة الرجال السنوات
1990 97.70% 2.30% 

1995 97.60% 2.40% 

2000 96.20% 3.80% 

2005 90.20% 9.80% 

2007 83.50% 16.50% 

 %6.96 %93.04 التوزيع النسبي بشكل عام

 
تحرير في الصحف والكتابات اليومية (ح) شاركت أيضا من خالل ال

السيدة أسمى  والندوات، حيث بلغت مشاركتها ذروتها من خالل استالم
 رسمي باسم الحكومة.الناطق الحقيبة اإلعالم و خضر 

رغم عدم وجود أية تشريعات تحول دون إتاحة الفرصة  (ط)
إال عام  المتكافئة أمام النساء للعمل كسفيرة، إال إنها لم تتمتع بهذا الحق

عندما كان هناك سفيرة فخرية واحدة، وقد تم تعيين سيدتين  ١٩٧٠
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) مما يعد من المؤشرات ٢٠٠٢، ٢٠٠١بمنصب سفير في األعوام (
 االيجابية.

من  ١٩٩٥. تم تعيين قاضية للمرة األولى عام السلطة القضائية )٤(
فقد  ٢٠٠١، أما عام %)٠,٢) قاضي على مستوى الدولة بنسبة (٥٠٠مجموع (

بلغ  ٢٠٠٣وفي عام  %)،١,٤بلغت نسبة مشاركة المرأة في الجهاز القضائي (
%) يعملن في ٤,٠) قاضي بنسبة (٦٢٦) قاضية من مجموع (٢٥عددهن (

محاكم األحداث والمحاكم الصلحية والبدائية والجنايات الكبرى، أما في عام 
مالت في %)، كما بلغ عدد النساء العا٥,٣فقط وصلت نسبتهم الى ( ٢٠٠٧

) ٧٧٩٩الجهاز االداري المساند للجهاز القضائي في مختلف محاكم المملكة (
 ٢٠٠٤عام %) من مجموع أعوان القضاء في المملكة، وفي ٤٠,٠أي بنسبة (

) ٣٥تم انتخاب قاضية أردنية من قبل الجمعية العمومية لألمم المتحدة من بين (
من النتخابهم كأعضاء في قاضيا دوليا مرشحا تم تنسيبهم من قبل مجلس األ

، وبذلك تكون أول روانداالجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في محكمة ال
قاض عربي من النساء والرجال تصل الى المحاكم الجنائية الدولية. يمكن 

 )١٦توضيح ذلك في الجدول (
 )١٦جدول (

 تارةالتوزيع النسبي للعاملين في السلك القضائي حسب الجنس لسنوات مخ
 نسبة االناث نسبة الرجال السنوات
1990 100.00% 0.00% 

1995 99.80% 0.20% 

2000 98.80% 1.20% 

2005 97.20% 2.80% 

2007 94.70% 5.30% 

 %1.90 %98.10 التوزيع النسبي بشكل عام

 
. مع محدودية تواجد المرأة في المواقع القيادية االدارية الوظائف العليا )٥(

) نساء في منصب أمين عام أو ٥حيث تم تعيين ( ، أمين عام، ...)(مدير عام
كما ُعينت سيدة الدكتورة رويدة ، ٢٠٠٤-١٩٩٧مدير عام خالل الفترة الزمنية 

المعايطة رئيس للجامعة الهاشمية في بادرة أولى من نوعها، وبذلك بلغت 
ناصب أما وجودها في الم%)، ٣.٨مشاركة المرأة في وظائف الفئة العليا (

االدارية الوسطى فقد شهد تطورا واسعا (مدير دائرة، مدير قسم، رئيس شعبة، 
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%)، ومما زاد من ٣٧.٠...) حيث وصلت نسبة النساء في القطاع الحكومي (
مشاركتها عدم وجود عوائق قانونية الستالمها هذه المناصب فقد استلمت رئيسة 

ة في وظائف اإلدارة ) سيد٢١٧جامعة ومديرة مستشفى، كما يشغل حوالي (
 العليا في الدولة.

. تعتمد مشاركة المرأة في انتخابات البلدية على المجالس البلدية )٦(
القاعدة الشعبية لها والتي ال تزال تفتقر للقوة الالزمة لدعمها وٕايصالها إلى 

 الموقع المطلوب بالرغم من نجاحها في هذا المجال وبكفاءة عالية.
، ١٩٨٢السياسية للمرأة بتعديل قانون البلديات  تم تأكيد الحقوق (أ)

ليعطي للمرأة حق االنتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية، إال إن 
 .١٩٩٤غياب المرأة استمر في هذا المجال حتى عام 

) سيدة كأعضاء في مجالس ٩٩تم تعيين ( ١٩٩٤في عام  (ب)
 محلية لفترة انتقالية سبقت انتخابات البلدية.

) مرشحة ١٩) سيدات من أصل (٩فازت ( ١٩٩٥في عام (جـ) 
 بعضوية مجالس البلدية، وأخرى فازت بمنصب رئيس بلدية.

جرت انتخابات البلدية التكميلية حيث ترشحت  ١٩٩٦في عام  (د)
) سيدات في عضوية المجالس البلدية، ٣) سيدات فازت منهن (١٠(

 ) سيدة أخرى في وقت الحق.٢٠وتم تعيين (
بلغت نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية  ١٩٩٩عام (هـ) في 

 أصل ) سيدات من٨( نجحت%)، حيث ٠.٣٢والقروية ما نسبته (
 .مرشحة) ٤٣(

كان هناك تطور في عمل هذه المجالس حيث  ٢٠٠٣ في عام (و)
%) من مجموع المرشحين، وفازت ٢.٤) سيدة بنسبة (٤٠ترشحت (

فائزا أي بنسبة لم تتجاوز  )٥٨٨) مرشحات فقط من أصل (٥منهن (
%) من عضوية المجالس البلدية، ولكن ال بد من االشارة الى أنه ٠.٩(

لم يكن هنالك إقبال شديد على االنتخابات البلدية من قبل المواطنين 
حيث تم إجرائها بعد فترة قصيرة من االنتخابات النيابية مما يكون أحد 

ا أثبتت القيادة حرصها الى أسباب عدم نجاح عدد أكبر من النساء، كم
) سيدة في كافة المجالس ٩٩تم تعيين ما مجموعه (دعم المرأة حيث 

من  البلدية في المملكة وتعيين ثالث سيدات في أمانة عمان الكبرى
) عضو معين، وٕان كانت هذه النسبة تعتبر متواضعة أمام ٤٧٧(



226 
 

يزة خاصة طموحات الحركة النسائية األردنية إال إنها تشكل خطوة متم
 إذا ما ترافقت مع جهود لدعم النساء بالتدريب والخبرة.

حدث تطور كبير في عمل المجالس، حيث تم  ٢٠٠٧ في عام (ز)
%)، حيث فازت سيدة واحدة ٢٠اعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة (

) سيدة عبر التنافس الحر، بينما فازت ٢٤برئاسة بلدية، كما فاز (
) سيدات بالكوتا ٧ا النسائية، كما تم فوز () سيدة على الكوت٢١٠(

 .في أمانة عمان الكبرىالنسائية 
 . األحزاب )٧(

يعتبر دور المرأة األردنية في األحزاب ضعيف، وهذا ما سببته  (أ)
وطبيعة األحزاب نفسها وفي ظل إلغاء  الدولةاألحداث العامة في 

ات األحزاب وحظر نشاطاتها، إذ تقتصر مشاركتها على الهيئ
تعتبر اكبر مشاركه لها في حزب جبهة العمل  حيث، ةالتأسيسي

اإلسالمي، إذ بالرغم من مشاركتها في األحزاب إال أنها لم تعالج 
قضاياها بشكل جدي وفاعل وتتمثل في الشعارات التي ال تتعدى 
قضاياها االجتماعية ودون المعرفة الحقيقية لوضعها،وقد اقتصر دورها 

 نتخابية فقط دون إسناد وظائف قيادية لها.على المشاركات اال
لم يقم أي حزب بترشيح أي امرأة في قوائم الترشيحات ويالحظ  (ب)

عدم جدية األحزاب في تأهيلها وتدريبها على آلية المشاركة في عملية 
كما أن قلة منهم من تناول في برامجه قضية المرأة  التحول الديمقراطي،

تزال المرأة شبه غائبة عن القيادة في كثير من زاوية المساواة، كما ال 
من األحزاب، إذ بلغت نسبة حضورها في العضوية القاعدية في بعض 

%) وفي البعض اآلخر بلغت نسبة حضورها في الهيئات ٢٠األحزاب (
%)، مع غيابها الكامل في العديد من األحزاب، كذلك فإن ٢٥القيادية (

متدنية بشكل عام تصل الى نسبة انخراط النساء في هذه األحزاب 
%)، وتفتقر األحزاب الى تمثيل قضية المرأة بظروفها الواقعية ٩.٧(

 ووضع الحلول المالئمة.
 . النقابات المهنية )٨(

ملحوظًا للمرأة منذ تأسيس أول  شهدت النقابات المهنية وجوداً  (أ)
نقابة في األردن ووجودها بشكل فعال في نقابة التمريض وباقي 

 ٢٠٠١، حيث بلغت نسبتهن عام كات يكاد يكون غير فاعلالمشار 
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%)، وغالبا ال تحمل أرقام العضوية في النقابات أي ٢١.٢حوالي (
 دالئل بسبب إلزامية العضوية كونها شرطا للمارسة المهنة.

تأثير في بعض النقابات مثل نقابة  للمرأة األردنية أيال يوجد  (ب)
وتؤثر على تأثير المرأة في الدفاع  العمال، فالعضوية فيها غير ملزمة

، كما ال عن حقوقها والذي يحكم عملها مثل ساعات العمل والتعويضات
يوجد لها مشاركات في الهيئات القيادية فهي محدودة جدا باستثناء نقابة 

 .الممرضات
. ال تزيد نسبة مشاركة المرأة في الروابط الروابط الثقافية والسياسية )٩(

) هيئات ٤%) من حجم العضوية، رغم وجود (٣ياسية عن نسبة (الثقافية والس
ثقافية نسائية خالصة، إذ تصل نسبة العضوية النسائية في الجمعيات الخيرية 

) جمعية نسائية، إضافة الى ٧٧) جمعية خيرية منها (٦٨١%) في (١٧.٥(
ية في ) تنظيمات نسوية ُتعنى بقضية المرأة، وتبلغ نسبة مساهمة المرأة األردن٣(

%)، أما نسبة السيدات صاحبات األعمال فال تزيد نسبتهن ١١القوى العاملة (
 %).١عن (

عموما تتسم المرأة األردنية بضعف الوزن النوعي في مشاركتها باألنشطة  د.
االجتماعية واالقتصادية واالدارية، إذ يمكن تلخيص التوزيع النسبي لمشاركة المرأة 

 ).١٧في الجدول ( ٢٠٠٧ع األردني في العام األردنية في مؤسسات المجتم
 

 )١٧جدول (
 ٢٠٠٧التوزيع النسبي لألعضاء في مؤسسات المجتمع المدني حسب الجنس عام 

 نسبة االناث نسبة الرجال مؤسسات المجتمع المدني
 %7.5 %92.5 األحزاب السياسية

 %26.2 %73.8 المؤسسات التطوعية
 %23.3 %76.7 النقابات المهنية
 %20.0 %80.0 النقابات العمالية

 %20.0 %80.0 البلديات
 %19.4 %80.6 التوزيع النسبي بشكل عام

 
 وجود إلىالداخلة والخارجة  الهجرة مجال في األردنية التجربة تشيركما  هـ.

 االنعكاسات وتشتملعلى كال الجنسيين الذكور واالناث،  وسلبية إيجابية انعكاسات

 التنموية الخطط من العديد إنجاز في المساهمة األردن قادمة إلىال للهجرة اإليجابية
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 القطاع وخاصة االقتصادية القطاعات بعض وتطوير عمرانية واسعة  ةكحر ٕاحداث و 

 اتالضغوطتتمثل في  سلبية انعكاسات، ولكنها تشتمل بالمقابل على الزراعي والخدمي

ة أم السياسية والتي تتطلب إيجاد القتصاديسواء ا بأنواعها الحياتية لجوانبلالمختلفة 
سياسات واضحة للتعامل معها، مما يؤدي ذلك الى إحداث تغييرات شاملة في حياة 
المرأة األردنية واتساع احتياجاتها ومتطلباتها للعمل وتطويرها وتمكينها في ضوء االنفتاح 

ضوء ضعف  الذي تحدثه تلك الهجرات، كما يؤدي الى تزايد في نسب البطالة والفقر في
 أماالكفاءات والمؤهالت لمواكبة االنفتاح الذي تحدثه الهجرات الداخلة من الخارج، 

 منها إيجابية انعكاسات فتشتمل الخارج إلى األردنية أفرزتها الهجرة التي االنعكاسات

 التحويالت خالل من الوطني االقتصاد ورفد العمل األردني سوق على الضغط تخفيف

 من جزءا األردني العمل سوق فقدانك وانعكاسات سلبية الخارج، من القادمة المستمرة

، وأعداد كبيرة من القيادات النسائية سواء من التحقت بزوجها أم والمؤهلة المدربة العمالة
بسبب العمل خارج الدولة لتوافر الفرص المادية والمعنوية األفضل، وذلك ما شهدته 

يه نسب الهجرات الداخلة والخارجة للرجل جميع محافظات المملكة، حيث تتقارب ف
والمرأة بل تزيد بالنسبة للمرأة في كثير من المحافظات، والذي يمكن توضيحهه من خالل 

 .)١٨الجدول (
 
 )١٨جدول (

 ٢٠٠٤معدالت الهجرة الداخلة والخارجة حسب مكان الوالدة والجنس والمحافظة لعام 
 الهجرة الخارجة الهجرة الداخلة السنوات

 إناث ذكور إناث ذكور 
 %6.1 %4.6 %8.3 %7.6 عمان

 %13.1 %11.5 %11.1 %7.9 البلقاء

 %12.2 %9.5 %13.1 %11.1 الزرقاء

 %12.1 %9.9 %10.5 %6.5 مادبا

 %7.0 %5.8 %3.9 %3.0 اربد

 %6.9 %6.0 %10.8 %8.2 المفرق

 %10.0 %7.4 %6.9 %3.6 جرش

 %13.0 %12.1 %4.9 %2.9 عجلون

 %10.7 %12.0 %6.2 %4.5 كالكر 

 %11.3 %13.2 %9.2 %7.2 الطفيلة

 %13.0 %13.6 %6.3 %5.2 معان

 %9.2 %7.7 %23.4 %24.8 العقبة
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 %8.6 %7.2 %8.6 %7.2 المجموع
 

ذلك أدى الى ارتفاع في نسبة البطالة واألمية قياسا بالرجال، وغياب اتجاهات  و.
اليتهن في العمل العام، وبالتالي جاء إشراك النساء الراي العام الذي يثق بقدرة النساء وفع

في الفعاليات السياسية على خلفية االرادة السياسية، وليس نتجية ضغوط من مؤسسات 
المجتمع المدني، لهذا فإن الحركة النسائية بحاجة الى استراتيجية عمل أكثر وضوحا 

لحاجات الفعلية للنساء في تمكنها من إعادة صياغة آليات العمل وأولوياتها على ضوء ا
 مختلف المجاالت.

 
 

 دور القانون في تعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية المنتخبة

بالرغم من تمتع المرأة بحق االنتخاب والترشيح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية بموجب  .١٠٨
م، بقيت ١٩٨٢عام  رمن القانون المؤقت للبلديات الصاد) ١٢(التعديل الذي جرى على المادة 

 .١٩٩٥ المرأة األردنية غائبة عن الساحة االنتخابية البلدية لغاية عام

والدراسات نجاح المرأة في العمل البلدي ولكن ولظروف معينة ناتجة عن  أثبتت التجارب .١٠٩
والتقدم الخجول على هذا الصعيد، جاءت الدعوى لتخصيص كوتا نسائية في  طبيعة المجتمع

لتطلعات المرأة للمشاركة في إحداث التغيير المطلوب في ضوء وثيقية األجندة  البلديةالمجالس 
 الوطنية، وذلك استعدادا لمرحلة مقبلة.

كان تخصيص كوتا نسائية في مشروع قانون ثمرة لحملة قادها تجمع لجان المرأة  .١١٠
احدها تحت شعار  المعهد الدولي لتضامن النساء تجمعات نسائية عديدة، حيث كان وشركاءه من

طالب بها بتخصيص كوتا نسائية في المجالس البلدية، تحت مبدأ ) كلنا شركاء في البلدية(
الحكومة  التي أقرتها" سيداو"االيجابي الوارد في اتفاقية رفع أشكال التمييز عن المرأة  التمييز
 النيابي. م، أيضا وسيرا على نهج الكوتا النسائية التي تم إقرارها للمجلس١٩٩٢عام  األردنية

 .المحلية موقف الدستور وقانون البلديات األردني من عضوية المرأة في المجالس .١١١

 .نصوص الدستور األردني أ.

http://www.sigijordan.org/
http://www.sigijordan.org/
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نصت المادة السادسة في فقرتها األولى على أن "األردنيون سواء أمام  )١( 
تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وٕان اختلفوا في العرق أو اللغة أو  ون الالقان

في فقرتها الثانية لتنص على "التعين للوظائف ) ٢٢(جاءت المادة  كما الدين"
ومؤقتة في الدولة واإلدارات الملحقة بها والبلديات يكون على  دائمة العامة من

 والمؤهالت". أساس الكفاءات
مادتين السابقتين نجد أن الدستور األردني لم يفرق بين من خالل ال )٢(

المواطنين األردنيين في الحقوق والواجبات ألي سبب كان وأعطى الحق 
الذكر واألنثى في تولي المناصب الدائمة أو المؤقتة  للمواطن دون التمييز بين

س الكفاءات والمؤهالت العلمية وليس على أسا واإلدارات والبلديات على أساس
المرأة لعديد من المجاالت مثل  الجنس أو غيره األمر الذي أسهم في خوض

 عضوية ورئاسة المجالس البلدية.
 .نصوص قانون البلديات األردني ب.

م، وكان هذا القانون متطور ١٩٢٥عام  صدر أول قانون للبلديات )١(
ليا القانون عدة تعديالت حتى صدور القانون الساري حا آنذاك وجرى على هذا

حيث جرى عليه العديد من  ،وتعديالته ١٩٥٥لسنة )  ٢٩( وهو القانون رقم 
 . ٢٠٠٣لعام ) ٢١( خرها القانون المعدل رقمآالتعديالت كان 

بدراسة سريعة وبسيطة لنصوص هذا القانون وما جرى عليه من  )٢(
منه أعطت المرأة حق االنتخاب ألعضاء  )١/١٢( تعديالت نجد أن المادة

يحق لكل  األولى منها على أنه:  حيث نصت الفقرة) البلدية(المحلية  المجالس
 شخص أن يدرج اسمه في جدول الناخبين إذا توفرت فيه الشروط والمؤهالت

 التالية:
 ن يكون أردنيا ذكرا أو أنثى أتم التاسعة عـشرة من عمره.أ (أ)

أن يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية خالل االثنى عشر  (ب)
 السابقة مباشرة لتاريخ البدء في إعداد الجداول أو تنظيمه. راشه

(جـ) أن يكون قد سدد ضريبة األبنية واألراضي داخل المناطق البلدية 
 الخ....المعارف  أو ضريبة

يحق لكل من أدرج اسمه في : لتنص على) ١٨(في حين جاءت المادة  )٣(
ا إذا توافرت فيه الشروط ان يترشح لعضوية المجلس وينتخب له جدول الناخبين

 والمؤهالت التالية:
 أن يكون قد أكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر. (أ)
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 أن يحسن القراءة والكتابة. (ب)
(جـ) أن ال يكون موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكوميـة أو 

رسمية عامة أو بلدية مالم يقدم استقالته خالل عشرة أيام قبل  مؤسسة
 . الخ.... ء موعد الترشيح،بد

من خالل تلك النصوص يتضح بأن قانون البلديات أعطى المرأة الحق في  جـ.
دون أي تمييز بينها وبين الرجل طالما توافرت فيها  الترشيح لعضوية المجالس البلدية،

الشروط العامة المطلوبة في تلك المادتين، وقد اثبتت العضوات المنتخبات في إنتخابات 
سيدة في المجالس البلدية  ) ٩٩سيدات وتم تعيين () ٥والتي نجح فيها ( ٢٠٠٣ عام

المتعلقة بتلك البلديات والخاصة  وامرأة واحدة رئيسا لبلدية قدرتهن على حل القضايا
 المجالس المحلية بارزا وفاعال. بالتنظيم والبيئة والخدمات األساسية وكان دورهن في

سية في زيادة التمثيل النسائي في مجال صنع القرارات رغبة القيادة السياللكن و  د.
النساء ليقدمن صورة جديدة لمشاركتهن ليتمكن المجتمع من اختبار  وإلفساح المجال أمام

قدراتها، وتزامنها مع النظرة السلبية للدور السياسي للمرأة والذي يعيق وصولها إلى 
يجابي للنساء وٕاجراء مؤقت وانتقالي الكوتا كخطوة مهمة وتمييز ا المجالس البلدية جاءت
التغيير، حيث تضمن مشروع قانون البلديات المعروض على  يؤدي إلى تسريع وتيرة

: والتي تنص على) ٩(مجلس األعيان حاليا الكوتا النسائية بإضافته الفقرة ب من المادة 
من عدد أعضاء  )%٢٠المجالس نسبة ال تقل عن ( "يخصص للمرشحات لعضوية

األصوات وٕاذا لم يتقدم العدد المطلوب  س إلشغالها من اللواتي حصلن على أعلىالمجل
من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس 

على تتسيب الوزير في حدود هذه  إلشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء
 .عمان الكبرى فيما يتعلق باألعضاء المنتخبين"النسبة، ويطبق هذا النص على أمانة 

في عضوية  إذا فان تلك النصوص تسهم في تمكين النساء من االنخراط هـ.
 المجالس المحلية وكذلك رئاستها.

 .دور األنظمة وحق العضوية بالمجلس (الكوتا) .١١٢

جد نظام الكوتا البرلمانية هو مبدأ معمول به منذ أكثر من نصف قرن حيث تو  أ.
برلمانية للبدو وثانية للمسيحيين وثالثة لألردنيين من أصل شركسي أي إن هناك  كوتا
 .اجتماعية وأخرى دينية وثالثة أثنية كوتا
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من أجل اعتماد مبدأ الكوتا النسائية  ١٩٩٦تم تشكيل التحالف النسائي عام  ب.
ل لجنة عليا تم تشكي، وعليه مشاركة عادلة للمرأة في االنتخابات النيابية لضمان

لتخصيص مقاعد للنساء  لالنتخابات النيابية التي تعمل باتجاه تعديل قانون االنتخاب
 %).٢٠( بنسبة ال تقل عن

، ٢٠٠٣ النظام المعدل لنظام تقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة لسنة جـ.
المخصصة يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية /أ والتي تنص على " ٣في المادة 

مقاعد تخصص إلشغالها من ) ٦( من النظام األصلي )٢( المادة للدوائر المبنية في
في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقًا ألحكام الفقرة (ج)  المرشحات في مختلف الدوائر

  .٢٠٠١لسنة  )٤٣( االنتخاب لمجلس النواب رقم من قانون )٤٥( من مادة

األردنية  ائية بين معارض ومؤيد إذ أن غالبية األحزابعتبر موضوع الكوتا النست د.
لذاتها في  معارضة لهذه الفكرة العتبار انه مخالف للدستور ويغفل حقيقة إثبات المرأة

الحاجة  مختلف المواقع القيادية مما يؤهلها إلى خوض االنتخابات بشكل مباشر ودون
المرأة في  ية مرحلية تهدف إلشراكإلى الكوتا، في حين يرى جانب آخر بأن الكوتا النسائ

أنفسهن للمواطن  الحياة العامة، وبالتالي فإنه في هذه المرحلة على النساء أن يقدمن
النسائية بعد  وببرامج ترضي طموحه وعليها مسؤولية مضاعفة الستثمار فرصة الكوتا

في الوقت جدارتها  إصدار القانون، الن هذا النظام قد ال يستمر وعلى المرأة أن تثبت
 االنتخابات. الحالي بانتظار نقلة مجتمعية تجاه كسر االحتكار الذكوري في

 ما التشريعية الهيئات في للنساء تمثيل نسبة وتخصيص الكوتا نظام تطبيق أن هـ.
 سياسية ثقافة بتكريس محكوما المستقبل في المرأة تقدم ويظل مرحلي، إجراء إال هو

 .المجتمع ومؤسسات هيئات في القيادة مواقع المرأة تتبوأ أن تتقبل
بأنه ال يمكن إيصال المرأة  اإليمانيستند المنادون بتخصيص كوتا المرأة إلى  و.

جماهيرية على أساس برامج  انتخابيةاألحزاب لقوى  واستقطابقبل تجذير الحياة الحزبية 
 األحزاب السياسية، وليس على أساس جنس المرشح الن األحزاب تبقى في غالب
األحيان حريصة على نجاح مرشحها بالدرجة األولى وترشيح األكثر حظا بغض النظر 

 عن جنسه.
مبدأ الكوتا يعمق في األساس حقوق المواطنة، وقدرة المرأة على االنتخاب  ز.

تكمن في قوانين االنتخاب بحد ذاتها، إضافة  اإلشكاليةوالترشيح والمنافسة الحرة، إال أن 
ية وعرقية، لذلك من المفيد القبول المؤقت في ظل التحول إلى وجود كوتات اثن

الديمقراطي بنظام الكوتا خاصة في ظل مجتمع قيمي وتقليدي، الزال ينظر إلى المرأة 
 بعين واحدة وعلى أساس جنسوي.
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موقف اللجنة الوطنية من  اسمى خضرالسيدة االمينة العامة للجنة أوضحت  ح.
نون البلديات، إذ وصفتها بالخطوة الجيدة واعتبرتها الكوتا النسائية المخصصة في قا

انطاقة حقيقية تصب في مصلحة النساء للمشاركة واثبات ذاتهن في االنتخابات التي 
كانت حكرا على الرجال، فوجود العنصر النسائي في المجالس البلدية خطوة مهمة 

  لتعزيز مشاركة المرأة إلى جانب الرجل في جميع الميادين.

وصول المرأة تشكل بعض النقاط عائقا  .وصول المرأة الى المجالس المحلية معيقات .١١٣
  ، كما يمكن أن تكون عكس ذلك، إذ يمكن حصرها بما يلي: الى المجالس المحلية

. بمراجعة الدستور ونصوص قانون البلديات ال يوجد ما النصوص القانونية  أ.
سابقا  لعكس كانت النصوص والتي عرضتالمجال بل على ا يعيق مسيرة المرأة في هذا

المضمار، وبالتالي يمكن القول بعدم وجود معوقات  مساعدة ومؤازرة للمرأة في هذا
يحد من االنتخاب  الصوت الواحد في، إال أن المنظمات النسائية ترى أن قانون قانونية

لناخب أو فرص النساء في الوصول الى قبة البرلمان، إذ أن الصوت الواحد يفرض الى ا
الناخبة انتخاب مرشح واحد فقط، وفي ظل العقلية الذكورية التي ال تزال سائدة بشكل 
واسع نجد أن الناخب أو الناخبة يميل الى انتخاب ذكور العائلة أو المرشحين الذكور 

 مما يهمش دور المرأة أو يقلل من فرص نجاحها.
اداته وتقاليده تأثير واضح في . أن للواقع ولطبيعة المجتمع وعالواقع المجتمعي ب.

لمجالس البلديات من خالل عدة مشاكل ممكن تلخيصها فيما  وصول المرأة من عدمه
 يلي:

الظروف االقتصادية التي تواجه المرأة وافتقارها لدعم المجتمع إذ ال  )١(
كثير من األحيان إذا ما رغبت الدخول في هذا المجال تحمل نفقات  تستطيع في
 نتخابية.الحمالت اال

نقص الوعي في ظل نظام الصوت الواحد الذي عادة تمنحه المرأة   )٢(
للعادات والتقاليد ولنفوذ سلطة األب أو الزوج حيث يصادر  للرجل ألسباب تعود

 قبل هذه السلطات العائلية. حقها تحت ذرائع مختلفة من
 لمحلية.النظرة السلبية للدور السياسي للمرأة يعيق وصولها للمجالس ا  )٣(
 الوعي المجتمعي الذي ال يتقبل عمل المرأة السياسي. )٤(
عدم خبرة المرأة في هذا المجال، مما يستدعي التدريب والتثقيف  )٥(

 والتوعية وٕادارة الحمالت االنتخابية.
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تحقيقه خالل  األردنيةما استطاعت المرأة  "إن
واالعتزاز  الفخر إلىالسنوات الماضية يدعو 

لكن هناك الكثير من الطموحات التي ينبغي 
التي يجب  العمل على تحقيقها والتحديات

 ."مواجهتها في المستقبل
  طالل بنت بسمة األميرة سمو

 وعي المرأة ألهمية مشاركتها في العمل البرلماني والسياسي.قلة  )٦(
الرجال  علىر والمنظمات والجمعيات األحزاب والعشائ يمرشح رانحصا )٧(

 فقط.
 المرشحين. اختيارتبعية المرأة للرجل في  )٨(
عدم استقاللية المرأة من الناحية المادية، وبالتالي عدم توفر االمكانيات  )٩(

 لتغطية تكاليف الحملة االنتخابية وغيرها من األمور المرتبطة بعملية الترشيح.

  .المحلية لمرأة في عضوية المجالسمقترحات تشجيع انخراط ا .١١٤

وترحيل  إقرار قانون انتخاب عصري يعتمد الحزبية أو النسبية ولو بشكل مختلط أ.
الدستور  الكوتا النسائية من قانون االنتخابات إلى قانون األحزاب، لتعارض الكوتا مع
التنوع  أواألردني الذي كما أسلفنا ال يخدم التمييز بين األردنيين على أساس الجنس 

 االجتماعي.
 .وجود صندوق لدعم الحمالت االنتخابية للمرأة ب.
 توعية المجتمع بدور المرأة باعتبارها عنصر أساسيا وٕاقناع المرأة على انتخاب جـ.

كي  نظيراتها ومؤزرتها والوقوف بجانبها في العملية االنتخابية إليصالها للمجالس المحلية
 رات بالنسبة للمرأة ومتاحة للمجتمع الذكوري.ال تبقى الديمقراطية مجرد شعا

 عقد دورات تدريبية حول بناء القدرات القيادية لدى النساء في العمل البلدي  د.

 للراغبات في الترشيح وتوعيتهن بمشروع قانون البلديات المقترح وتوفير مدربين ومدربات

 .أكفاء للتدريب على التعاطي مع العملية االنتخابية بوعي وثقة
حاليا بهذا الدور إذ يقوم بعقد دورات لتشجيع  لتضامن النساء المعهد الدولي يقوم هـ.

 قدراتها ويخصص برنامج األربعاء القافي لديه لهذه الغاية. المرأة وتنمية

 أهمية التمثيل النسائي في المجالس البلدية

عتبر مشاركة المرأة في المجالس ت .١١٥
البلدية ووصولها الى مؤسسات صنع القرار 

مؤسسات (باعتبارها  المجالس البلديةسيما 
خدمية تهدف إلى توفير الخدمات المجتمعية 

) شرطا داخل التجمعات السكانية المختلفة
ضروريا الكتمال تمتعها بالمواطنة ومراعاة 

http://www.sigijordan.org/
http://www.sigijordan.org/
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سيساهم في إيجاد تنوع في ول المرأة إلى هذه المجالس دخحريتها ومصالحها العامة، إذ أن 
تركيبة المجالس البلدية ليشتمل على ممثلين من كافة الفئات االجتماعية المختلفة بما فيها القطاع 
النسائي، وذلك في جعل المرأة عنصرا مشاركا في التعبير عن قضاياها وطرح مشكالتها التي 

عي واالقتصادي، لتصبح عنصر ضاغط لتزيد من واقعية تعالج أوضاعها على الصعيد االجتما
 وحقيقة تمثيلها للمجتمع.

مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية كمرشحة هو أمر في غاية األهمية للنساء حتى ولو  .١١٦
لم يحالف الحظ كافة المرشحات، حيث أن هذه المشاركات ستعزز الوعي بين النساء بقضايا 

، كما ستعطي الصورة لمساهمة في القرارات المتعلقة في هذه القضاياالمجتمع ومحاولتهن ا
االيجابية عن التجربة الديمقراطية في الدولة األردنية، كما ستساهم في تغيير نظرة المجتمع 
والرأي العام في المجتمعات المحافظة بصورة تدريجية لدور المرأة في الحياة العامة واالهتمام 

 .باألنشطة العامة

في  وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة أبو هديب إن مشاركة النساء العضواتأوضح  .١١٧
قانون  ) عضوة ما بين منتخبة وضمن الكوتا النسائية التي مثلها٢٢٧بلغ (الذي المجالس البلدية 

لمس تحسن أدى إلى ، ن اعضاء المجالس البلدية%) م٢٠( بنسبة ٢٠٠٧البلديات المعدل لسنة 
الذي تقوم به ، كما أكد على الدور الكبير الس البلدية التي تضم في عضويتها نساءأداء المج

بإظهار األدوار المختلفة التي تلعبها المرأة  جاللة الملكة رانيا العبداهللا واألميرة بسمة بنت طالل
 مشاركتهن في تبديد الصور النمطية للثقافة السلبية. العربية عموما واألردنية خصوصا عبر

غانم حجم مشاركة السياسية للمرأة، إذ قالت  تناولت المديرة التنفيذية لليونيفم الدكتورة منى .١١٨
وما زال مؤشر التمكين السياسي المعتمد هو نسب ، صرااأن االهتمام برفع مشاركتها ما زال ق

التي تعتبر التطرق إلى دور المرأة في اإلدارة المحلية  النساء في البرلمانات أو في الوزارات دون
 مشاركة المرأة في مجالس اإلدارة المحلية المتدرجة، فرصة، كما أن أولى درجات الهرم السياسي

المحلي  فريدة لتدريب النساء على المشاركة في الحياة العامة، وذلك عبر االنتقال من الخاص
تلبية الحاجات لالنتقال من العمل على  يزيد من كفاءة النساء ويدفعهن، كما إلى العام الوطني

الجندرية االستراتيجية، وبالتالي تحسن مؤشرات التنمية  العملية إلى العمل على تلبية االحتياجات
هذا يعزز من فرص النساء وخصوصا المتميزات منهن للوصول إلى  وزادت أن، المرتبطة بالنوع
للمرأة ومحفزة لزيادة  أن مشاركة المرأة في هذا المجال تجعل بيئة العمل صديقة كماصنع القرار، 

وجود إمرأة في المجالس المحلية يشجع النساء على أيضا إسهامات النساء في الحياة العامة، 
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 االجتماعات العامة للمجالس، بحيث يجري اختراق التقسيم النوعي القائم حاليا على المشاركة في

 اعتبار أن هذا المجال ذكوري خالص.

منتدى السلط نة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر في كما أكدت االمين العام للج .١١٩
باالنتخابات  أن المشاركةب ،حول المرأة والمشاركة في الحياة العامة نظمها ندوةخالل  الثقافي

، بموجب القانون البلدية ضرورية لكل مواطن خصوصا بعد أن أعطيت البلدية دورا تنمويا
التحالف مع  لمرأه كالصوت الواحد الذي حرمها منوأشارت الى عدد من االشكاليات التي تواجه ا

المجالس البلدية  مؤكدة أن مشاركتها يسهم في االستفادة من خبرتها في أداء، مرشحين آخرين
انتقدت معارضي مشاركة المرأة بادعائهم ان مشاركتها استجابة ة، كما لتحقيق التنمية المحلي

التي  تمعات العربية االسالمية هي أول المجتمعاتمفندة هذه المزاعم كون أن المج، الغرب لدعوة
 .دعت الى المساواة بالرجل من حيث الحقوق والواجبات

السمن بجهود سمو  مي أبوالسيدة أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني كما أشادت  .١٢٠
، العربيةالمكانة الالئقة في مجتمعها والمجتمعات  األميرة بسمة من أجل أن تتبوأ المرأة األردنية

التغيير اختيارا وانتخابا في المجالس البلدية أحد العناوين  ن تجربة مشاركة المرأة معضحت أو وأ
قرار التمثيل النسبي للنساء في المجالس البلدية عن طريق االنتخابات  البارزة للتحديات، وكان

 .الملكيةالتشريعية وتحقيق العدالة، وهو إنجاز مستلهم من الرؤية  اختراقا للحواجز

تؤدي إلى  الحكم المحليفي  إيجابيات وجود المرأةأن لدكتور محمد مصالحة اأيضا ذكر  .١٢١
 ما يلي:

 تحسين صورة الدولة وتجربتها الديمقراطية من خالل تمكين المرأة، وهي نصف أ.

 .المجتمع من التمثيل البرلماني
يما إذا كانت من دول س تزداد قيمة هذا التمثيل وانعكاساته على صورة الدولة ب.

تحظى فيها المرأة بدرجة  العالم الثالث حيث تتهم مجتمعاتها بأنها محافظة ومتزمتة وال
 .متساوية مع الرجل

ن التطور العلمي الكبير الذي تحقق للمجتمعات المعاصرة أعطى للمرأة فرصة إ جـ.
وفي سياسية المراكز الللتنافس مع الرجل وبالتالي حسن من فرص وصولها الى  افضل

لما لبعض النساء المؤهالت من خبرات ومهارات للمشاركة في السياسي  هذا ميزة للعمل
 .المجتمعية التي تواجه السلطات العامة معالجة القضايا
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هنالك فرضية في العالقات الدولية مؤداها عن اثر الشخصية في القرارات  د.
لهدوء واألمن والسلم بدال من الحرب بالعالقات وان المرأة تميل بطبعها الى ا المتعلقة
ومواقع صنع القرار قد يساعد في  للمراكز السياسيةوالعنف ولذا فان وصولها  والصراع

 .وحل الصراعات بدال من تعقيدها والمحلية الدولية إدارة األزمات
مكين القطاع النسائي من التعبير عن قضاياه وطرح مشكالته ومراجعة ت هـ.

تناول هذه القضايا وبما يساعد في تأمين المساواة وتكافئ الفرص التي ت التشريعات
 .للنساء والرجال على حد سواء والعدالة

حداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمعات المحافظة لدور المرأة في الحياة إ و.
 النسائي حيث أن مشاركة المرأة سوف يتيح لهاالسياسي من خالل التمثيل  العامة

 لجمهور والرأي العام، وهذا سيخلق حالة من االعتياد والتقبل لتلكالتعرض مباشرة ل
 .المشاركة

 نها ستزيد من مستوى التحفزإف السياسيةذا ما تحققت تلك المشاركة النسائية إ ز.
 .لدى المرأة واالهتمام بالعمل العام، واإلقبال عليه والعمل على تهيئة نفسها

تركــز أقامتــه بلديــة اربــد الكبــرى،  االنتخابــات البلديــة لقــاء حــواري حــول دور المــرأة فــيفــي  .١٢٢
 ،حول "دور المـرأة فـي االنتخابـات البلديـة" باعتبارهـا جـزءا أساسـيا فـي التـأثير علـى صـناعة القـرار

 ما يلي: أهميةحيث تم التأكيد على 

المرأة في الحياة السياسية بأشكالها المختلفة بما في ذلك إسهامها في  مساهمة أ.
 .الحكومية وٕاشغالها للمراكز القيادية العامة سياساترسم ال

وواجباتها وتعزيز  أهمية مشاركة المرأة في الحياة الديمقراطية وممارستها لحقوقها ب.
المؤسسات الفاعلة في  دورها في التوعية بقضايا حقوق اإلنسان والحريات وعضويتها في

 .هذه المجاالت
وحول  غيير المفاهيم عندها حول نفسها وحقوقهاضرورة بناء الوعي لدى المرأة وت جـ.

جنبًا إلى  األدوار المختلفة التي بإمكانها ممارستها وٕامكانية تفوقها ضمن عملها وأدائها
 .جنب مع الرجل

بتوعية المرأة  دور المؤسسات لتحقيق نقلة نوعية في فعالية مشاركة المرأة وذلك د.
وندوات مكثفة  لة من خالل عقد ورش عملبحقوقها وأهمية مشاركتها السياسية الفاع

للمرأة والعمل  تدعو إلى تبني نظام الحصص وتوعية المجتمع بأهمية المشاركة السياسية
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 ان المرأة استطاعت اثبات نفسها وٕانجاز الكثير عبر درب طويل، تقدمت اثناءه إلى"
 االمام من خالل التواصل مع الهيئات النسائية واللجنة الوطنية األردنية لشؤون

 ".المرأة
  طالل بنت بسمة األميرة سمو

والتقاليد التي تحجم  على إيجاد تغيير في األنماط الفكرية التعليمية المبنية على األعراف
 .المرأة وتهمشها

السياسية  حافزًا ودافعًا للمشاركة في الحياة ةللمرأالقيادة الحكيمة مما شكل اهتمام  هـ.
السلوك  بحيث أعطى للمرأة حق الترشح واالنتخاب لعضوية المجالس البلدية وتنشيط
والتأثير  السياسي للمرأة خاصة وان االنتخابات تعتبر جزءا أساسيا من المشاركة السياسية

 .في صنع السياسة العامة
المساهمة بصنع  اخبة او مرشحة عامل مهم فيإيمان المرأة بأن مشاركتها كن و.

الترشح عن  القرار، حيث أن التصويت يعبرعن مدى رضى المواطن عن السياسة ويعبر
 .مستوى اكبر من الوعي واالهتمام بالحياة السياسية والنهج الديمقراطي

 
 
 

 

 دور اللجنة الوطنية في دعم المرأة  في الحكم البلدي

مو الملكي األميرة بسمة بنت طالل تعتبر صاحبة الس .١٢٣ 
من أبرز الداعمين لدور المرأة األردنية في الحياة السياسية، 

 الحياة في ومشاركتها المرأة قضيةمؤكدة على الدوام أن 
 الثاني عبداهللا الملك جاللة الوطن قائد باهتمام تحظى العامة
 التنمية. عملية في وأساس أولوية ألنها

كرئيسة  ١٩٧٧سمة منذ عام عملت األميرة ب .١٢٤
األردني الهاشمي للتنمية البشرية وهو مؤسسة  للصندوق

مبادرات للتنمية  وطنية غير حكومية تعمل على تطوير
المستدامة في المجتمعات المحلية من خالل شبكة واسعة 

وقد أوضحت سمو األميرة إيمانها بدعم نماذج من التنمية االجتماعية  ، لمراكز تنموية
 ويقوم الصندوق بتقديم، تهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية واالعتماد على الذات تصاديةواالق

والحضرية  القروض الصغيرة ودعم المشروعات المدرة للدخل إلى المحتاجين في المناطق الريفية
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والصحة وأنشطة  بهدف مكافحة الفقر والبطالة باإلضافة إلى تقديم خدمات التعليم قبل المدرسي
 .دف إلى بناء القدرات للنساء والشبابته

الوطنية لشؤون المرأة والتي تقوم  ، بادرت األميرة بسمة بإنشاء اللجنة ١٩٩٢فى عام  .١٢٥
بشؤون وحقوق المرأة في األردن، وتضم في  بمهام الجهاز الرئيس الستحداث السياسات المتعلقة

ين العام والخاص والمؤسسات عن القطاع عضويتها عدد من كبار موظفي الحكومة وممثلين
 ، إذ يمكن إيجاز مبادراتها بما يأتي:النسوية والمنظمات غير الحكومية

في تعزيز منظور  مهمة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأةتكمن . المهمة أ.
جميع المجاالت وتضييق الفجوة بين االعتراف الرسمي بحقوق  المساواة بين الجنسين في

المرأة كما هو منصوص عليها في التشريعات وبين مواقف المجتمع الفعلية من المرأة 
 :عن طريق
 .وتعزيز دورها في التنمية وضع المرأةتحسين  )١(
زيادة وتشجيع مشاركة النساء في األنشطة االقتصادية والسياسية ومواقع  )٢(

 .اتخاذ القرار
سياسات وتشريعات  للمرأة عن طريق اقتراح الوضع القانوني تعزيز )٣(

من عدم  شريعات الحالية للتأكدجديدة تدعم قضية المرأة ودراسة السياسات والت
 .وجود تمييز ضدها

الوثيق مع المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية لوضـع  التعاون  )٤(
 .وتقييم نجاحات المرأة في جميع المجاالت استراتيجيات لتعزيز وتطوير

 :ليكون لها واجبات كثيرة أهمها. ُأسست اللجنة واجبات اللجنة ب.
 .األردنية باإلستراتيجية الوطنية للمرأة توعية المرأة )١(
 .رفع مستوى الوعي لديها في الحقول المتعددة )٢(
وتعريفها بواجباتها وحقوقها وتعزيز ثقتها بنفسها من أجل ة المرأة توعي )٣(

 .زيادة مشاركتها في بناء وتنمية مجتمعها المحلي
لمشاركة في عملية إعطاء الفرصة للقيادات النسائية المحلية الواعدة با )٤(

 .التنمية الوطنية
تشكيل جماعات ضاغطة للتأثير في عملية اتخاذ القرار بما يحترم  )٥(

 .مصلحتها
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ان االنسان األردني هو قوة االردن " 
ره ومستقبله وبفضل المعرفة وحاض
المتواصل الذي يحظى به  والتعليم

برعاية ودعم جاللة الملك عبداهللا 
 ”الثاني سيبقى االردن قويا

  طالل بنت بسمة األميرة سمو

تنظيم دورات تدريب لهن في المناطق بهدف رفع كفاءتهن وتطوير  )٦(
 .مهارتهن

تعزيز المفاهيم واالتجاهات االجتماعية االيجابية ومحاولة إحداث تغيير  )٧(
 .هات السلبيةفي االتجا

 .في التنمية وتحسين وضعها المحلي المرأة تعزيز دور )٨(
في األنشطة االقتصادية والسياسية ومواقع  ة المرأةزيادة وتشجيع مشارك )٩(

 .اتخاذ القرار
القانوني عن طريق سياسات ومشاريع تدعم  المرأة تعزيز وضع )١٠(

 .قضاياها
المؤسسات الخاصة لوضع التعاون الوثيق مع مؤسسات الدولة و  )١١(

 .إستراتيجية لتعزيز نجاحها في مجاالت عملها المختلفة
وبين الرجل وتضييق الفجوة بين  المرأة تعزيز منظور المساواة بين )١٢(

  .االعتراف الرسمي بحقوقها وبين مواقف المجتمع
ة إضافة تركز اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة حاليًا على أربعة برامج رئيس .جـ

إلى أعمالها المستمرة، حيث تعكس هذه البرامج االهتمامات الحالية للجنة، وهذه البرامج 
 هي:

. المرأة واالنتخابات النيابية )١(
وضعت لجنة االنتخابات خطة عمل 
تستمر لغاية إجراء االنتخابات لعام 

، وتتضمن هذه الخطة ٢٠٠٢
الفعاليات الرئيسة التالية : اإلعداد 

يب والتوعية واتخاذ كافة والتدر 
اإلجراءات التي تساعد على إشراك 
أكبر عدد من الناخبين والناخبات في 

العملية االنتخابية، ففي مجال التدريب سيتم عقد عدد من ورشات العمل لتدريب 
الناخبين والناخبات في المواقع القاعدية وورشات أخرى للمرشحات ومديرات 

كما  ٠على إعداد الحمالت االنتخابية واجراءتها الحمالت االنتخابية لتدريبهن
وسيتم عقد ورش عمل لتوعية النساء بأهمية وصول نساء قديرات إلى السلطة 
التشريعية باإلضافة إلى المساعدة في إعداد الالفتات والملصقات والنشرات 



241 
 

ان ممارسة العنف ضد المراة سلوك يعبر عن "
ضعف مرتكبه ويكشف عن موقف تمييزي 
وعن اعتقاد خاطئ بصواب اللجوء الى القوة 

ثبات الذات ومعالجة المشكالت وهي ممارسة ال
 ."غريبة عن ثقافتنا االصيلة وقيمنا ومعتقداتنا

  طالل بنت بسمة األميرة سمو

كة والندوات اإلذاعية والتلفزيونية التي تساعد على دفع الناخبات والناخبين للمشار 
 في العملية االنتخابية، إضافة إلى فعاليات أخرى وطنية وٕاقليمية.

نتائج . يتم وضعها بناًء على تحديث االستراتيجية الوطنية للمرأة )٢(
 .مجموعة من الدراسات المتخصصة حول محاور االستراتيجية

بعد . برنامج دمج منظور النوع االجتماعي في ديوان الخدمة المدنية )٣(
اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة في دمج قضايا الجندر في أن نجحت 

، ارتأت اللجنة الوطنية ٢٠٠٣-١٩٩٩خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية 
ضرورة العمل المباشر مع المؤسسات الحكومية لدمج منظور النوع االجتماعي 

دوره المحوري في (الجندر)، وقد تم البدء بالعمل مع ديوان الخدمة المدنية نظرًا ل
التأثير على المؤسسات الحكومية األخرى. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز 
العدالة والمساواة النوعية في المؤسسات الحكومية، بحيث يتم إجراء تحليل 
جندري لواقع المؤسسة ومن ثم وضع خطة عمل لمساعدة ديوان الخدمة المدنية 

عمل على هذا البرنامج بدعم من على تحقيق العدالة الجندرية. ويجري ال
 صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة (اليونيفيم).

ن الهدف . إبرنامج دعم العدالة النوعية من خالل التطوير المؤسسي )٤(
الرئيسي لهذا البرنامج هو 
المساهمة في تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية للمرأة 
من خالل دعم وترويج 

في مفهوم العدالة النوعية 
المؤسسات األردنية، ويتم 
العمل عليه بالتعاون مع 
مؤسسة التعاون الفني 

). ومن ضمن الفعاليات التي بوشر بالعمل عليها بالتعاون مع GTZاأللمانية (
 مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية أردنية التالي:

 .على أساليب التطوير المؤسسي والعدالة النوعية تدريب فريق (أ)
االجتماعية من خالل التطوير المؤسسي إلحدى  الةالعد(ب) 

 .المؤسسات الحكومية
 .لعضوات منظمات غير حكومية نسائية تدريب قيادي(جـ) 
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وعربية بان  ؤكد لكل امراة اردنيةأُ "
دورها الفاعل والمؤثر اساسي 
ومطلوب الى جانب شقيقها الرجل 

فاالوطان ال تبنى اال ، خدمة للوطن
  "ها معابسواعد ابنائها وبنات

  طالل بنت بسمة األميرة سمو

 Assessment) "تنفيذ "مراكز تقويم مهني تدريب على (د)
Centres). 

مهمة في مسيرة اللجنة وبإشراف مباشر من رئيسة اللجنة سمو محطات  .د
 :األميرة بسمة

تأسيس اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة برئاسة تم  ١٩٩٢في عام  )١(
 .طالل المعظمة بموجب قرار لمجلس الوزراء سمو األميرة بسمة بنت

وضع تم  ١٩٩٣في عام  )٢(
أول استراتيجية وطنية للمرأة في 

االستراتيجية تعتبر ، إذ األردن
في األردن التي  الوطنية للمرأة
، بالمشاركة  ١٩٩٣وضعت عام 

التامة مع جميع القطاعات الحكومية 
وغير الحكومية المهتمة بقضايا المرأة 

في سائر أنحاء البالد، عمـاد نشاطات اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة. 
إجراءاتها ، توحدت جهود القطاعات ولتحقيق أهداف االستراتيجية وتنفيذ 

المختلفة وتمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة عملت وال تزال على تعزيز وضع 
 ٢٠٠٠وبدأت اللجنة عملية تحديث طويلة األمد لالستراتيجية في عام ، المرأة

تستند على أسلوب الشراكة مع القطاعات كافة. وتبني االستراتيجية الجديدة على 
تم تحقيقها في االستراتيجية السابقة في حين تأخذ باالعتبار  التطورات التي

التطورات التي حدثت منذ االستراتيجية األولى ومن بينها مصادقة األردن على 
اتفاقية القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل المؤتمر الدولي 

، ٢٠٠٢-١٩٩٨ردنية الرابع للمرأة وبرنامج العمل الوطني للنهوض بالمرأة األ
وفي محاولة للتركيز على أكثر النواحي الملحة التي تتطلب معالجة شمولية 

 :تحدد االستراتيجية الميادين التالية كمجاالت تركيز رئيسة
 .االقتصادي التمكين (أ)

 .لتشريعاتا (ب)
 .المشاركة في الحياة العامة (جـ)
 .واالتصال اإلعالم (د)
  .اية االجتماعيةوالحم األمن البشري (هـ)
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إجراء دراسات وتقييمات شاملة للتشريعات المتعلقة  تم ١٩٩٤في عام  )٣(
 بالمرأة لتحديد مجاالت االهتمام وأولويات تعديل هذه التشريعات.

تكليف اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بتمثيل تم  ١٩٩٥في عام  )٤(
في بيجنغ، حيث قام وفد كبير األردن رسميا في مؤتمر المرأة العلمي الرابع 

برئاسة سمو رئيسة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالمشاركة في المؤتمر 
 الرسمي ومنتدى المنظمات غير الحكومية.

اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة المرجع ُأعتبرت  ١٩٩٦في عام  )٥(
ئية وشؤون المرأة وعلى لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق باألنشطة النسا

كافة الجهات الرسمية االستئناس برأي اللجنة الوطنية قبل اتخاذ أي قرار أو 
 إجراء يتعلق بذلك.

قيام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع  ١٩٩٦في عام  )٦(
المنظمات الحكومية وغير الحكومية بوضع برنامج العمل الوطني للنهوض 

في إطار متابعة تنفيذ خطة العمل وتوصيات  ٢٠٠٢-١٩٩٨ردنية بالمرأة األ
، التي تتضمن مشروعات محددة ١٩٩٥المؤتمر الدولي الرابع للمرأة بيجنغ 
 .لتنفيذها في القطاعين الخاص والعام

تشكيل اللجنة العليا لالنتخابات لدعم جميع تم  ١٩٩٧في عام  )٧(
 وجود المرأة في مجلس النواب. المرشحات من النساء وتوعية الجمهور بأهمية

مبادرة اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة أوصت  ١٩٩٨في عام  )٨(
منظور النوع للجهات المعنية بالتحول عن التخطيط التقليدي وذلك بدمج 

 ).٢٠٠٣-١٩٩٩في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ( االجتماعي
ستراتيجية الوطنية للمرأة بدء اجراءات تحديث اال ١٩٩٩في عام  )٩(

 بمشاركة خبراء ومختصين جميع الهيئات المعنية.
تقديم تقرير عن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع تم  ٢٠٠٠في عام  )١٠(

 أشكال التمييز ضد المرأة إلى اللجنة المختصة في األمم المتحدة.
تشكيل لجنة تخطيط وتنسيق لجميع النشاطات تم  ٢٠٠١في عام  )١١(
 .٢٠٠٢لمتعلقة بمشاركة المرأة في االنتخابات النيابية لعام ا

خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنوات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة و  .هـ
٢٠٠٣ – ١٩٩٩. 

ألول مرة في األردن تم تبني مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين كعامل  )١(
، حيث قامت حكومة المملكة ةمنظم في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعي
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األردنية الهاشمية بالموافقة على مقترح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بدمج 
-١٩٩٩في خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية ( منظور النوع االجتماعي

وقد بذلت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة جهدا كبيرا لتحقيق هذا ، )٢٠٠٣
الخطة االعتراف بقضايا النساء في التنمية المستدامة اإلنجاز، حيث تتيح 

وحقوق اإلنسان بنفس األهمية التي تحظى بها قضايا الرجال، كما أنها تمنح 
خصوصية لقضايا المرأة بالتشديد على ضرورة القضاء على جميع أنواع التمييز 
ضدها. وهذه الخطة فريدة من حيث أن أهدافها الرئيسة ، وألول مرة، تولي 

 .أهمية خاصة لدور المرأة في المجتمع األردني واحتياجاتها
عالوة على ذلك فان وجود النساء في اللجان الممثلة للقطاعات المختلفة  )٢(

التي وضعت الخطة كان ملحوظا، حيث أن اللجنة الوطنية األردنية لشؤون 
 المرأة اقترحت وضمنت وجود امرأتين على األقل في كل لجنة قطاعية مكلفة
بوضع الخطط القطاعية، فحدث أن قامت المرأة ألول مرة بوضع سياسات 

.  ٢٠٠٣-١٩٩٩حكومية حيوية من خالل مشاركتها الفعلية في وضع خطة 
وهي  -وشكلت النساء حوالي عشرين بالمائة من اللجان المكلفة بوضع الخطة 

 .نسبة عالية ال مثيل لها ولم تتحقق في أي خطة تنمية سابقة
ألهداف الرئيسية لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للسنوات من ا )٣(

"ردم الفجوة القائمة بين الجنسين في مختلف المجاالت  ٢٠٠٣ - ١٩٩٩
اعتماد هدف "منع كافة أشكال التمييز والعنف ضد "، و االجتماعية واالقتصادية

صادية المرأة" كواحد من أهداف فصل التنمية البشرية في خطة التنمية االقت
 .واالجتماعية

. األردنية لشؤون المرأة في دعم المرأة في اإلنتخابات دور اللجنة الوطنية .و
نامج إذ يمر البر  بلور من خالل تنفيذ برنامج عمل متكامل للمرشحات والناخبات،تي

 بثالث مراحل هي:
العمل للناخبات في  هي التدريب الذي يشمل ورش .المرحلة األولى )١(

المجتمع  قاعدية، باإلضافة إلى عقد ورش عمل توعوية لفئاتالمواقع ال
اإلعالم بوسائلها  التواصل مع وسائلو الخ)، ٠٠المختلفة(نساء، رجال، شباب

 .المختلفة
هي تنظيم ورشة عمل للمرشحات ورئيسات الحمالت . المرحلة الثانية )٢(

لة في المناطق تعريفهم بكيفية إدارة الحمالت، وعمل توعية كام االنتخابية ليتم
ترشيح نساء واقناع المرشحين بتبني قضايا المرأة والدفاع عنها  التي ال يتم فيها
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تشمل أيضا تنظيم سلسلة من الندوات اإلذاعية والتلفزيونية  داخل البرلمان، كما
المشاركة في العملية االنتخابية واشراك النساء في هذه الندوات،  حول أهمية

وى الوطني يتم فيه استعراض التجارب السابقة على المست عقد اجتماعو 
يليه عقد مؤتمر إقليمي يهدف آلي تبادل  للمرشحات في الدورة الماضية

 .الخبرات
 ال تقل أهمية عن المرحلتين السابقتين فاستقطاب .المرحلة الثالثة )٣(

 المتطوعات والمتطوعين والقيام بتدريبهم ليكونوا أداة التواصل بين الناخبين
مرشحات، هي من المرتكزات ألي حملة انتخابية، الن المرشحة ال تستطيع وال

العمليات المتعلقة بالعملية االنتخابية والتخاطب مع الجماهير وتوزيع  إتمام جميع
االنتخابي دون معاونين ومساعدين لها ويشكل عامال من عوامل نجاح  بيانها

 .الحملة

صاحبة السمو  (UNFPA) تحدة للسكاناألمم الم عين صندوق ١٠/١٢/٢٠٠١في  .١٢٦
قبول سمو األميرة "، إذ اعتبر الصندوق سفيرة للنوايا الحسنة " الملكي األميرة بسمة بنت طالل

وان حماسها  وسيساهم كثيرا في وضع النساء في العالم لهمالتعيين يعتبر شرفا كبيرا  بسمة لهذا
 .لنشاط الصندوق ثيرنحو ترويج حقوق النساء يجعل من سموها داعية ذات تأ

سمو  األولى قد أثمرت بمبادرة من  )التعيين والترشيح(كانت بداية تجربة المرأة في  .١٢٧
 م .١٩٩٥عام  امرأة في المجالس البلدية والقروية وذلك) ٩٩(األميرة بسمة عن تعيين الحكومة لـ

تمر الدولي بخطة عمل المؤ أكدت األميرة بسمة على التزام األردن  ٢/٣/٢٠٠٥في  .١٢٨
تحويل مفهوم النوع االجتماعي المنعقد في بكين، ودعت الحكومة ورئيس الوزراء إلى  الرابع للمرأة

النهج ذاته الذي تتبعه اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة ، وهو الى خطة عمل وطنية مستقبلية
اخذ الظروف المحلية من اجل احداث التغيير المطلوب والحفاظ على استمراريته مؤكدة اهمية 

 .وتأثيرها على تعزيز الجهود المبذولة لتمكين المرأة

تعدد اهتمامات سمو األميرة بسمة فحرصت أيضا على تطوير المرأة األردنية لتدخل في  .١٢٩
اطلقت سموها موقع نساء االردن  ٣/١١/٢٠٠٧مجال العولمة بثقة تامة نحو المستقبل، ففي 

من قائد الوطن جاللة الملك عبد )، مستلهمة عزمها وعزيمتها  .www.women.joااللكتروني (
حققها االردن تعكس تاريخ وانجازات وطن باسره  اهللا الثاني، منطلقة من أن جميع المكاسب التي

فيه  ليكون منبرا جديدا تعبروكان تأسيس الموقع ابنائه وبناته،  صغير بحجمه لكنه كبر بجهود
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التطورات  ا وقضاياها وهمومها وان يكون نافذتها لمواكبة كلالمراة االردنية عن طموحاته
مدى انجازات المراة  والمستجدات التي تهمها وان يكون في الوقت ذاته موقعا يبين للعالم باسره

التغلب عليها، كما تبرز  االردنية على مر السنين والتحديات التي ال زالت تواجهها وتحاول
مزودا  ا لكافة نشاطات المراة االردنية ومسيرتها عبر السنواتأهميته كونه يعد مرجعا توثيقي

الجهد والوقت  بمختلف االحصاءات واالرقام والدراسات ذات العالقة والتي تعد نافذة هامة توفر
 للدراسين والدارسات كونه يجمع كافة المعلومات في موقع واحد.

شبكة المرأة  ٢٧/٨/٢٠٠٨بتاريخ  أطلقت سمو األميرة بسمة بنت طالل من عمان .١٣٠
العربية في الحكم المحلي، التي تعد إطار للتشبيك بين السيدات المنتخبات في البلديات 

أنشئت الشبكة من قبل تجمع لجان المرأة األردني ، إذ البلدان العربية والمجالس المحلية في
 ترسيخ مشاركة المرأة مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة (يونيفم)، بهدف الوطني بالتعاون

المجالس  العربية على صعيد الحكم المحلي، وتطوير أدائها عبر اإلطالع على إنجازات المرأة في
العملية لمباديء  البلدية والمحلية، وتبادل الخبرات، والتعرف على قصص النجاح وعلى الترجمات

وصيات الرئيسة لمؤتمر واقع للت اإلدارة الرشيدة في الحكم المحلي. ويمثل إنشاء الشبكة ترجمة
نظمه التجمع بدعم من (يونيفم)، في تشرين  وآفاق مشاركة المرأة العربية في الحكم المحلي، الذي

عربية هي: المغرب، مصر، فلسطين، لبنان،  في عمان، وبمشاركة تسع دول ٢٠٠٧األول 
 ، وهي ضمن المحاور التالية:سورية، البحرين، الكويت، اليمن، واألردن

المحلية الجيدة إلى تطوير  اإلدارةتهدف الشبكة الدولية للمرأة في . الهدف العام .أ
 القرارات على المستوى المحلي. مشاركة المرأة في اإلدارات المحلية و في إجراءات اتخاذ

 بتقديم الخدمات لمواطني مدينة عمان االلتزام .الفرعية للشبكة األهداف ب.
الثقافية  مانة بيسر وشفافية وعدالة مع المحافظة على القيمبمشاركتهم والعاملين في األ

والبيئة المعمارية والسياحية للمدينة لتبقى آمنة ومريحة تحقق الرضى والرفاه لمتلقي 
المالية والبشرية  الخدمة وتحقق التنمية المستدامة باالستخدام األمثل والتطوير للموارد

النساء المنتخبات  ة دولية للتعاون والتبادل بينإنشاء شبك، مع والتقنية وٕادارة المعرفة
، المستوى المحلي والمعينات واإلداريات والمهنيات ممن يعملن في مجال البلديات على

 .في اإلدارة المحلية الجيدة تبادل الخبرات ودراسة التجارب الناجحةو 
 .تنفيذها أهم النشاطات المقترح  .جـ

 .وضع خطة عمل أساسية وٕاتباعها )١(
 .البلديات تبادل الخبرات بين النساء الذين يعملن في )٢(
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المحلي هو اإلدارة المثلى  أن العمل على المستوى"
لتحقيق التغيير في االتجاهات، إضافة إلى تحسين 

المجتمعية المحلية، وبذلك يصبح التغيير  األوضاع
 ."واقعا المنشود لممارسات الحاكمية المتبعة أمرا

  طالل بنت بسمة األميرة سمو

 .تبني التوصيات )٣(
 .االتصال مع الهيئات الدولية والتعاون معها )٤(
 .الدولي التعريف بالتجارب الناجحة على المستوى المحلي و )٥(
 .عقد المؤتمرات والندوات التدريبية )٦(
 .عقد توأمة مهنية )٧(
 .البلديات راسة والتأهيل لتمكين النساء فيالتشجيع على الد )٨(

المتروبوليس  الشبكة هيئة مستقلة دائمة منبثقة عن .الوضع الشرعي للشبكة .د
ولها مقعد محدد  وتتمتع بمصداقية دولية ولها ميزانية محددة لنشاطاتها وتتلقى الدعم منه,
 .في المتروبوليس

أو لعضوات المنتخبات على: ا أساسيقتصر العضوية بشكل ت. العضوية .هـ
 عضوية المعينات في المجالس البلدية وفي مرحلة الحقة ستشمل المديرات والمهنيات,

 .مؤسسية وفردية، وتقتصر العضوية على مدن متروبولس
، المدن او األقاليم الكبيرة، اتحاد النساء المنتخبات. عضوية المؤسسات و.

اتحاد و  ،اتحاد المدن، المديرات التنفيذياتاتحاد ، النساء االتحادات التي تستهدف قضايا
 . النساء المهنيات

المديرات ، المنتخبات رئيسات البلديات والعضوات والمستشارات. األفرادعضوية  ز.
المهنيات و  ،المعينات رئيسات البلديات والعضوات والمستشارات،  العامالت في البلديات

 .في البلديات

شبكة المعرفة للنساء في المجالس البلدية (نشميات)، الق إط سمو األميرةكما أعلنت  .١٣١
مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع تجمع لجان المرأة  كإحدى الشبكات العاملة تحت

، ذات العالقة، بدعم من برنامج تطوير البلديات وتعزيز المشاركة الشعبية والجهات الرسمية
إلى تمكين النساء العربيات في  فتوحا لجميع المنتسبات، وصوالشبكة منبرا حواريا متلك اللتصبح 

 الحكم المحلي.

مشاركة األميرة بسمة في  .١٣٢
اللقاءات والمؤتمرات لدعم المرأة 

، السياسيةوتشجيع مشاركتها في الحياة 
رعت األميرة  ٢٠٠٧كانون الثاني ففي 

 االردنية المراة لجان تجمع تنظيمبسمة 
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 المشاركة وافاق واقع" بعنوان االقليمي المؤتمر للمرأة االنمائي المتحدة ق االممصندو  مع بالتعاون

 في العربية المرأة مشاركة وافاق ، تضمنت أوراقه واقع"المحلي بالحكم العربية للمراة السياسية
 يالت والتحديات البلديات في االردنية المراة تواجهها، أيضا مشاركة التي المحلي والتحديات الحكم

الحجايا، باالضافة إلى أوراق  رنا الحسا بلدية اردنية قدمتها رئيسة نجاح لقصص تواجهها، وسرد
 عمل لمشاركات المرأة في الحكم المحلي لبعض الدول في االقليم.

 


