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الدراسه الى مدخل

احمللي املستوى تنبع من ان ان الدميقراطية يجب
منها لضمان ال بد التي األساسية القاعدة ألنها

وفئاته. اتمع متثيل قطاعات

بنت طالل بسمه االميره سمو
احمللي احلكم في العربيه مشاركة املرأه واقع وآفاق حول: املؤمتر االقليمي
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مقدمة

١٩٩٢/٣/١٢ بقرار من رئاسة  بتاريخ املعظمة طالل بنت بسمة األميرة سمو برئاسة املرأة لشؤون األردنية الوطنية اللجنة أنشئت
وتطبيقاً احلياة  مناحي مختلف في مشاركتها وزيادة األردنية املرأة بأوضاع النهوض ومتطلبات ملقتضيات إستجابة ، الوزراء
املرأة بحقوق األردن عن التزام وتعبيراً ومكانتها كمواطنة املرأة دور بتعزيز املتمثلة والدستورية الوطنية السياسية للتوجهات
واالجتماعية االقتصادية مشاركتها وتعزيز باملرأة تسعى للنهوض آلية وطنية إيجاد بخصوص الدولية بتعهداته ً اإلنسانية ووفاءا
االجتماعية واملساواة العدالة من مستوى أفضل حتقيق سبيل في حقوقها عن والدفاع ، مكتسباتها على واحملافظة ، والسياسية

املرأة. وشؤون النسائية باألنشطة يتعلق فيما الرسمية اجلهات جميع لدى املرجع الوطنية وتُعتبر اللجنة والنساء. بني الرجال

تسعى ، تشاركي نهج ذات فاعلة كلجنة املستقبلية رؤيتها تطوير على املرأة لشؤون األردنية الوطنية اللجنة ولقد حرصت
وكمحفز ، املرأة األردنية أوضاع وتقييم ملتابعة وطني كمرصد وتعمل ، بقضاياها للمعنيني مرجعية وتشكل ، املرأة حقوق لضمان
إلى والوصول املرأة بواقع لالرتقاء سعياً ، الوطنية والبرامج واخلطط االستراتيجيات لتطوير خبرة وكبيت ونشرها ، املعرفة إلنتاج

الشامل. مبفهومها املستدامة التنمية حتقيق الفرص والشراكة في وتكافؤ النوعية العدالة تسوده مجتمع

برئاسة  ، وملدة سنتني ( ٢٠٠٨/٥/١٣ ) بتاريخ الوزراء مجلس قرار مبوجب املرأة لشؤون األردنية الوطنية اللجنة تشكيل مت إعادة وقد
اتمع  ومنظمات الوطنية واملؤسسات واالس الوزارات ميثلون ) شخصاً ٢٢ ) وعضوية املعظمة ، طالل بنت بسمة األميرة سمو
اجلديدة بتشكيلتها الوطنية اللجنة ألعضاء األول االجتماع عقد كما مت بارزة. وطنية شخصيات إلى إضافة ، املعنية املدني

وخطتها  عملها وموجهات ومهامها ومرجعيتها هيكليتها تناولت وثائق عدة وإقرار إستعراض مت حيث ، ( ٢٠٠٨/٧/٦ ) بتاريخ
املستقبلية. تطلعاتها إلى إضافة ( ٢٠٠٨-٢٠٠٩ ) التنفيذية للعامني

إلى: الوصول تستهدف التي األردنية للمرأة الوطنية االستراتيجية في املتضمنة الرؤية املتصلة باملرأة الوطنية اللجنة وتتبنى
وتشارك واحلقوق والكرامة في القيمة باملساواة تتمتع ، اتلفة وأدوارها االضطالع مبهامها على قادرة متمكنة أردنية "امرأة
بتعاليم مستنيرة دميقراطية دولة ليكون وإمنائه األردن تطوير باجتاه قوة فاعلة وتُعد ، األردني اتمع أركان كافة بناء في بفعالية

والدولي". اإلقليمي املستويني على ومتميزة ، الدولية باملواثيق السمحة وملتزمة اإلسالم

مبادئ الدستور األردني وحقوق أبرزها: ، وموجهات مرجعيات عدة من عملها في لشؤون املرأة األردنية الوطنية اللجنة وتنطلق
والتوجيهات ، بنائه في املرأة ودور لألردن املعظم احلسني ابن الثاني اهللا عبد امللك جلاللة الشمولية امللكية والرؤية ، اإلنسان
األردنية للمرأة الوطنية واالستراتيجية ، املعظمة طالل بنت بسمة األميرة امللكي السمو صاحبة التي حددتها العامة واألطر
ً استنادا ، اتمع عليها كما يتوافق ومتطلباتها األردنية املرأة وأولويات ، احلكومة من عليها املصادق الرسمية الوثيقة بصفتها
األردن التزامات إلى إضافة ، النافذة والتشريعات األصيلة والتقاليد اإلسالمية الشريعة وأحكام املعتمدة ومبادئ املرجعيات إلى
أشكال جميع على القضاء اتفاقية وبخاصة  ، الدولية واالتفاقيات باملرأة اخلاصة  الدولية املؤمترات عمل برامج من  ومواقفه
الدولي للحقوق االجتماعية والعهد والسياسية ، املدنية للحقوق الدولي والعهد ، الطفل حقوق واتفاقية ، املرأة ضد التمييز

والثقافية. واالقتصادية

مختلف ومشاركة بدمج يُعنى تشاركي منحى وفق ومشاريعها برامجها بتنفيذ املرأة لشؤون األردنية اللجنة الوطنية وتقوم
املؤسسات مع االتصال شبكة ، وهي: مظلتها  حتت العاملة والشبكات اللجان مقدمتها وفي ، بقضايا املرأة املعنية اجلهات
األكادمييات وملتقى  ، اإلعالمي والفريق ، القانوني العمل وفريق ، احلكومية غير للمنظمات التنسيقية واللجنة ، احلكومية
السياسية. واألحزاب املرأة ١٣٢٥وجلنة القرار لتفعيل الوطنية كالهيئة محددة؛ تشكيلها ألهداف يتم التي واللجان ، واملبدعات

املدني منظمات اتمع ومع ، الرسمية واملؤسسات الوزارات مع الشراكات تعزيز على متواصلة بصورة الوطنية اللجنة وحترص
إهتماماً الفاعلة الشبكات بناء تولي وقضاياها. كما املانحة املعنية بشؤون املرأة واملنظمات ، النسائية واملنظمات والهيئات
ضد العنف مناهضة شبكة أبرزها: من أخرى شبكات وساندت متخصصة شبكات عدة اللجنة أنشأت حيث كبيرين ودعماً
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للمرأة االنتخابية الشبكة املرأة/ لدعم املرأة وشبكة ، "نشميات" البلدية االس املعرفة لعضوات وشبكة "شمعة"، املرأة
تبادل التجارب واخلبرات لغايات احمللية ، اإلدارة في للمرأة الدولية والشبكة ، احمللي احلكم فـي املرأة العربية وشبكة ، األردنية
القضايا مأسسة مجال في الوطنية اجلهود دعم على الوطنية اللجنة املرأة. كما حترص بتمكني املتعلقة املمارسات وأفضل
وزارة في االجتماعي النوع قسم إنشاء أبرزها: من كان والتي ، واملؤسسات احلكومية الوزارات االجتماعي في باملرأة والنوع املعنية
العمل وزارة في املرأة ومديرية عمل ، العامة اإلحصاءات في دائرة االجتماعي النوع إحصاءات وقسم الدولي ، والتعاون التخطيط

اإلجتماعي. للضمان العامة املؤسسة في اإلجتماعي النوع ووحدة

ومنظمات الرسمية املؤسسات مع بالتنسيق املرأة  لشؤون األردنية الوطنية اللجنة أعدت ، للمرأة القانوني  الوضع  ولتعزيز
هذه وتسعى ، عشر األمة اخلامس مجلس إلى أعضاء وقدمتها باملرأة املتعلقة املطالب ، الئحة املرأة املعنية بقضايا اتمع املدني
متثل محددة مطالب حول مجلس األمة أعضاء والسادة السيدات مع واحلوار والتعاون التنسيق عالقة وتطوير متتني إلى املبادرة
ميكن التي أو ، الس أعمال جدول على املطروحة القوانني والتعديالت ومشاريع النافذة التشريعات األردنية نحو املرأة تطلعات
وهي: ، األردنية للمرأة الوطنية تناولتها االستراتيجية التي احملاور اخلمسة ضمن الواردة لألولويات وفقاً ، الحقاً الس يتبناها أن
، العامة احلياة في ومحور املشاركة ، االقتصادي التمكني ومحور ، االجتماعية واحلماية البشري األمن ومحور التشريع ، محور

واالتصال. اإلعالم ومحور

وفي تعزيز املشاركة في التنمية وفي وبنات الوطن أبناء تطلعات عن التعبير في البلدية ودورها االس وقيمة أهمية على أدل وال
 ٢٥ بتاريخ املنعقد إجتماعه في اخلامس اإلردني التشريعي الس عن اإلستقالل الصادرة إعالن وثيقة أن إلى اإلشارة من احلكم
واملتضمنة  اليه املبلغة البلـدية مقـررات االس على البالد إستقالل بإعالن التاريخي للقرار إتخاذه في إستند حيث ١٩٤٦ أيار
تلبيتها  وإقتراح املقررات تاييد تلك املتضمنة ٥٢١ بتاريخ ١٩٤٦/٥/١٥ رقم مجلس الوزراء ومذكرة ، العامة االردنية البالد رغبات
بالرغبة لألماني القومية وعمالً حتقيقاً " التشريعي الس قرار مقدمة في وجاء ، مبقتضاها األردني االساسي القانون وتعديل
الشرعية البالد حقوق الى وإستنادا التشريعي الس املبلغة الى قراراتها في االردنية البلدية االس أعربت عنها التي العامة

اآلتية: االمور باالجماع قرر .... والطبيعية
نيابية. وراثية ملكية حكومة وذات تاما إستقالال مستقلة دولة االردنية البالد اعالن اوال:

دستوريا بوصفه ملكا ) املعظم بن احلسني عبداهللا ) العربية النهضة وريث كيانها ومؤسس البالد بامللك لسيد ثانيا: البيعة
الهاشمية. االردنية اململكة "ملك اجلاللة صاحب حضرة بلقب االردنية الدولة راس على

( االساسي القانون تعديل قانون ) الئحة في مثبت هو طبقا ملا االساس هذا االردني على اقرار تعديل القانون االساسي ثالثا:
امللحقة بهذا القرار.

عد بالتصديق السامي حتى اذا اقترن السنية ليوشح باالرادة االساسي القانون باحكام عمال القرار الى سيد البالد هذا رابعا: رفع
. السياسية املرعية بالطرق الدول جميع ذلك الى تبليغ مع تنفيذه ، احلكومة اجراءات وتولت الشعب على اعالنه حال نافذا

في كافة امليادين اتمع في مكانتها ودورها عززت التي اخلطوات تتالت الوطن فقد ونهضة بناء في وإسهامها املرأة لدور ً وتقديرا
النساء األبواب أمام السياسية اإلرادة فتحت حيث واتمع األسرة إلحتياجات األردنية وإستجابة املرأة ملطالب وتطلعات تلبية

عضو في مجلس  إمرأة أو مت تعيني قد وكان ١٩٨٢ عام البلدية والترشيح للمجالس في اإلنتخاب حقهن ومنها حقوقهن ملمارسة
لشؤون  األردنية الوطنية اللجنة رئيسة املعظمة بنت طالل بسمة األميرة السمو صاحبة من ومببادرة ١٩٨٠ عام العاصمة أمانة
اال  في هذا قدراتها وإثبات دورها ألخذ املرأة األبواب أمام فتح الذي األمر البلدية االس إمرأة في تعيني ٩٩ ١٩٩٥ مت في العام املرأة
إلى هذا التعيني وأدى ونسائه احمللي برجاله مجتمعها وإحترام بتقدير حظيت ناجحة مناذج عديدات نساء قدمت فقد وبالفعل

فازت ١٠ منهن  ١٥ إمرأة ترشحت حيث تالية فرصة أول في اإلنتخابات جتربة خلوض النساء من عدد حفز مما عديدة حواجز كسر
فازت ٨  وفي العام ١٩٩٩ ترشحت ٤٣ إمرأة ، االس في إمرأة ١٩ تعيني مت كما ، بلدية البلدية منهن رئيسة في االس مبقاعد
مت  فيما فقط منهن عام ٢٠٠٣ ترشحت ٤٦ فازت ٥ البلديات دمج مت ، وحني ٢٥ تعيني اإلنتخاب ومت طريق عن مبقاعد فقط منهن
وكنتيجة  ، بلدي مجلس تعيينها كرئيسة مت واحدة منهن بلدي مجلس كل في األقل على واحدة إمرأة لضمان وجود ٩٨ تعيني
االس عضوية في النساء من ٪٢٠ عن يقل ال ما لضمان مشاركة قانونية أسس وضع فقد مت إيجابياً هذه املشاركة لتقييم
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على  املنافسة في حق املرأة ضمان مع ٢٠٠٧ لعام اجلديد البلديات قانون مبوجب للنساء هذه النسبة تخصيص خالل من البلدية
بنتيجة  البلدية ٢٢٦ إمرأة االس في مبقاعد فازت حيث لترشيح أنفسهن إمرأة ٣٥٥ ما ذلك شجع فقد وبالفعل ، املقاعد باقي
واحدة منهن  فازت االس لرئاسة نساء كما ترشحت ٦ ٢٠٠٧ منهن ٢٣ إمرأة بالتنافس عام متوز شهر التي جرت في اإلنتخابات
عدد  أصبح للنساء ومت تعيني ٧ بحيث املقاعد اصصة طريق نساء عن ٧ فازت فقد الكبرى عمان أمانة مجلس أما ، بالتنافس

إمرأة. ١٤ الس في النساء

واإلهتمام باألداء اإلرتقاء بضرورة تتعلق طرحت حتديات ولكنها ، األردنية واملرأة األردن بها مسيرة يعتز التطورات هذه لقد شكلت
الالزمة والقدرات واملهارات الضرورية املعرفة من إمتالك لتتمكن املرأة أمام تذليل العقبات وبوجوب وفعالياتها املشاركة بنوعية
البلدية مسؤولياتها في االس حتمل في النجاح أقصى درجات حتقيق من متكنها التي ، املناسبة اخلبرات من حصيلتها وزيادة
املشاركة وتعزيز البلديات تطوير برنامج إطار في " نشميات " البلدية االس في للنساء املعرفة شبكة مت تأسيس هنا ومن ،

جلان  جتمع وبالشراكة مع لشؤون املرأة األردنية الوطنية مظلة اللجنة حتت الشبكة تعمل هذه ٢٠٠٨ وأصبحت عام الشعبية
مت تشاركي بأسلوب إسترتيجية خطة وضعت كما البلدية االس عضوات بني فعالة شراكة بناء خالل من األردني الوطني املرأة

.٢٠٠٩ نيسان في شهر إطالقها

والسياسات التشريعية للتعديالت الدعم ووفرت وساندتها هذه املسيرة تطورات األردنية لشؤون املرأة اللجنة الوطنية واكبت لقد
برامج التدريب ووفرت البلدية في االس مشاركة املرأة لدعم وطنية نظمت حملة كما ، املرأة مشاركة عززت التي احلكومية
وتسعى البلدية ، في االس النساء بأداء وتعتز والتميز النجاح قصص وتدعم املبادرات مختلف وتواكب توثق زالت وما والتأهيل
إلى املزيد من وتتطلع اإلعالمية واحلمالت والبرامج اللجنة أيضاً الدراسات تنفذ هذا اإلطار وفي ، أمامهن العقبات تذليل إلى

والعطاء. واإلبداع التميز

البلديات وزارة ومنها واألهلية املعنية الرسمية اجلهات مختلف تبذلها التي والتدريبية والبحثية العلمية باجلهود وترحب اللجنة
." " نشميات لشبكة النجاح مزيد من إلى وتتطلع األكادميية واجلهات النسائية والهيئات واملنظمات

من أسهم في اإلمنائي وكل املتحدة األمم وصندوق للجنة العامة األمانة بشير احلسني وفريق إميان اللجنة الباحثة د. تشكر كما
البلدية. االس ورؤساء وأعضاء عضوات وخاصة الدراسة هذه إجناز

نشميات املرأة وشبكة لشؤون األردنية الوطنية اللجنة إهتمام محل ستكون وتوصياتها ونتائجها الدراسة هذه ان فيه ومما الشك
مسيرتنا من أخرى ملرحلة واإلستعداد ، وتعزيزها اإلجنازات على والبناء ، والصعوبات الثغرات ملعاجلة التخطيط على وستساعد ،

الهيئات التمثيلية. مختلف وفي البلدية االس في للنساء فعالة متميزة مشاركة نحو

                                        

خضر أسمى
العامة األمينة

لشؤون املرأة األردنية الوطنية اللجنة
 ١٧ / ١ / ٢٠١٠
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ملخص

اهداف ولتحقيق النوعي ، املنهج ، باستخدام األردن في البلديه االس في املرأة مشاركة على التعرف الى الدراسة هذه هدفت
كافة انحاء  على وموزعة االولى والثانيه الفئتني متثل كانت ، بحيث بلديه ١١ بلغت من البلديات قصديه سحب عينه مت الدراسه
و ٧ مجموعات  البلدي بؤريه مكونة من عضوات الس وعقد ٥ مجموعات و ١٥ امرأة بلديه ٩ رؤساء متت مقابلة كما اململكه
الى الفردية للتعرف اموعات البؤرية واملقابالت الباحثه استخدمت وقد البلديه. االس وموظفات موظفي من بؤريه مكونة
البلديات رؤساء سواء ، زمالئهن نظر وجهة من البلدية موجهة نظرهن وكذلك عضوات االس حتظى باهتمام التي القضايا
و موظفي البلدي الس اعضاء مع العضوات تواجه التي الصعوبات الى والتعرف . واملوظفات املوظفني أو البلدية االس واعضاء
في دور العضوات لتعظيم واالعضاء الرؤساء ومقترحات ، العضوات مقترحات الى التعرف وكذلك . اتمع احمللي ومع البلدية
اهمها اسباب عدة الى يعود وذلك ، البلدي فاعلة في الس غير تعتبر املرأة ان اهمها بنتائج الدراسه . وخرجت البلدية االس
ثقتها تدني ، بينهن العدائي البلدي ، التنافس الس عضو مبهام معرفتهن وعدم ، لهن الس البلدي واعضاء رئيس تهميش
محدودية امتالكهن كما ان ، واالجتماعات الفعاليات الشعبيه في دون مشاركتهن املاليه حتول كما ان قلة املوارد ، بنفسها
تتركز اهتماماتهن ان العضوات وقد بينت مشاركتهن بفاعليه. دون حتول ، عام بشكل القيادة مهارات و والتواصل االتصال ملهارات
، االستثماريه واملشاريع الطرق وتعبيد واالناره الصحي كالصرف العامة واخلدمات والنظافة والبيئية االجتماعية النشاطات على

منهن. محدود عدد باهتمام سوى السياسية والقضايا املرأة قضايا حتظى لم فيما

مع ، واملاليه والعائلية واألسرية مصاحلهن الشخصية العضوات يركزن على ان ، البلديات واعضاء وموظفي رؤساء يرى فيما
التأثير في قدرة ولديهم واملوظفني احمللي اتمع مع وتواصل فاعلية اكثر ولكنهم ، ذلك كثيرا في يختلفوا ال الرجال ان التأكيد
احلكومة الى الدراسه بتوصيات موجهة االس البلديه اوصت عضوات دور ولتعظيم العمل العام. في خبرة ولديهم اآلخرين في
املقاعد عدد وزيادة ، تنفيذيا دورا للعضو  ليصبح االنتخاب قانون تعديل اهمها: الدوليه واملنظمات املدني اتمع اومنظمات
تدريبيه دورات عقد ، الس في نساء وجود بأهمية اتمع توعية ، لالعضاء املالية رفع املكافأة ، ٪٥٠ لتصبح للنساء اصصة
تشكيلها مت والتي  بالعضوات اخلاصة الشبكات وتفعيل الذات وتقدير ، واحلاسوب االجنليزية  واللغة ، القيادة في للعضوات

لتبادل
احلياة في دورها تعظيم الى تهدف باملرأة  خاصة  ابحاث اجراء وكذلك البلدي. الس ألعضاء اجلزئي والتعيني بينهن. اخلبرات

. العامه
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مقدمة

، وتقدمه اتمع تنمية كامال في شريكا بوصفها دورها الفاعل من أداء متكينها بهدف ، املرأة بأوضاع النهوض قضية أصبحت
وتسليط املرأة لالهتمام بقضايا جهودا معظم الدول بذلت غير احلكومية. لذا فقد واملنظمات واحلكومات الدول أولويات من أهم

اتمع. ومشاركتها في تقدمها تعيق وإزالة العقبات التي أوضاعها حتسني ضرورة على الضوء
فاعل كعنصر باملرأة تهتم التي وباملؤمترات ، باملرأة اخلاصة والعربية الدولية املؤمترات في كافة املشاركة على حريصا االردن كان وقد

جميع  اكد ١٩٩٤ حيث عام في القاهرة الذي عقد السكان مؤمتر في شارك فقد ، التنمية لتحقيق اساسي وكمورد ، اتمع في
والبيئية واالجتماعية والسياسية االقتصادية التنمية لتحقيق هام امر مركزها وحتسني املرأة متكني ان ، املؤمتر في املشاركني

من  وابراز دورها باملرأة العالم بالنهوض دول التزام مدى ، لتقييم ١٩٩٥ عام في بجني عقد الذي اخلاص الرابع شارك باملؤمتر كما
والسياسات  االستراتيجيات صياغة ضرورة على وأكد املؤمتر ، كاملة حقوقها تأخذ لكي ، ( Gender ) النوع االجتماعي منظور

.( ١٩٩٨ ، لشؤون املرأة بسمه األميره ومركز االدارة العامه معهد ) . مكانتها وتعزيز املرأة لدعم والبرامج

لتوصيات استجابته إلى أدت ، مهمة وتربوية واجتماعية وسياسية حتوالت اقتصادية املاضية العقود في األردني اتمع شهد وقد
واالقتصادية العامة احلياة املرأة في مشاركة زادت حيث ، دورها وتفعيل مشاركة املرأة في ، العاملية والتوجهات الدولية املؤمترات
كافة على القضاء "اتفاقية أبرزها كان من الدولية االتفاقيات من العديد على باملصادقة األردن وقام ، والسياسية واالجتماعية

التي  املواد  أبدى حتفظه على األردن أن ) غير ١٩٩٢ ( "اليونيفيم" و "اليونيسيف" ، ٢٠٠٢ عام في " املرأة ضد التمييز أشكال
األردني. والدستور اإلسالمية الشريعة مع تتعارض

برئاسة املرأة لشؤون الوطنية مت تأسيس اللجنة ، ااالت كافة في املرأة تفعيل مشاركة على األردن من وحرصا نفسه وباالجتاه
محطه  انشاؤها فكان ، ١٩٩٢ عام املرأة بقضايا املعنية واألهلية الرسمية اجلهات عن ممثلني وعضوية طالل بنت بسمه األميره

.( ١٩٩٧ ، الوطنية لشؤون املرأة اللجنة ) اتمع في الالئقة املكانة املرأة لتتبوأ بأوضاع النهوض مسيرة في جديده
، العامة احلياة في إدماج املرأة - على احلسني املعظم بن اهللا الثاني امللك عبد اجلاللة صاحب - من وبتوجيهات األردن دأب لقد
لبناء مشاركتها والسعي التي حتول دون والعوائق ، العقبات وحتديد ، التشريعات مراجعة نحو وجهت متكاملة برامج خالل من
املرأة قضايا إدراج على احلكومة عملت ، الرؤى لهذه وترجمة ، الالئقة مكانتها واحتالل بأدوارها من النهوض ومتكينها قدراتها
على يؤكد الذي ، األردني وروح الدستور إلى نصوص ومرتكزة ، السامية امللكية إلى الرؤى مستندة على األجندة احلكومية ، ،
وأخذ مكانتها ، املالئمة أدوارها احتالل واسعة باجتاه األردنية خطوات املرأة وخطت جواز التمييز. عدم إلى صراحة ويشير املساواة
البيان جاء متصلة عملية التغيير أن احلكومة من من وإميانا اتمع. في الكاملة على حقوقها احلصول نحو والسعي الطبيعية

قانون  تضمن كما ، للمرأة الوطنية االستراتيجية التزم بتنفيذ ببرنامج ٢٠٠٥ لعام البخيت معروف السيد دولة حلكومة الوزاري
 ، الثامنة عشر إلى الناخبني سن وتخفيض ومباشرا حرا انتخابا األعضاء كافة انتخاب إلى ١٤ عام ٢٠٠٧ ليدعو رقم البلديات

بلدي. مجلس كل في للنساء املقاعد من ( ٪٢٠ ) نسبة عن يقل ماال إلى تخصيص إضافة
ربط حصص التمويل  ١٩ لسنة ٢٠٠٧ إلى رقم السياسية األحزاب قانون دعا ، السياسية احلياه املرأة دخول لتشجيع وسعيا

هذه األحزاب. في صفوف والشباب النساء مبستوى مشاركة ، لألحزاب

البلديه: واالس التشريعية االس في املرأة مشاركة تطور

للجميع مبدأ املساواة حتقيق على أكدت التي األردنية ذلك التشريعات على ساعد وقد سريعاً ، األردنية تطوراً املرأة دور تطور
املادة نصت فقد ، والرجل املرأة بني األردني وامليثاق الوطني األردني الدستور من كل الدين. وساوى أو العرق اجلنس أو عن النظر بغض
العرق في اختلفوا وإن والواجبات احلقوق في بينهم متييز ال ، سواء أمام القانون أن: "األردنيون على األردني الدستور من السادسة
املواطنني". جلميع الفرص وتكافؤ وتكفل الطمأنينة ، إمكانياتها حدود ضمن العمل والتعليم الدولة وتكفل ، الدين أو اللغة أو

للتعلم  الفرص املتساوية إتاحة على ١٩٦٤ لسنة (١٦) والتعليم رقم التربية قانون من الثالثة املادة من السابعة الفقرة وتؤكد
اخلامس الفصل ونص ، والرجل املرأة بني األردني الوطني امليثاق وساوى أنفسهم. األفراد إمكانيات ضمن األردن وبنات أبناء جلميع
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يلي: ما على االجتماعي" "اال وعنوانه: األردني الوطني من امليثاق
 

بناء أجل ومن الدولة ، ومن الوالدين من الكاملة الرعاية من ممكن أفضل مستوى احلصول على في لألطفال احلق :(٥) الفقرة
الذكور واإلناث. متييز بني دون ، األردني للطفل املتعاونة الشخصية

في والقانوني الدستوري تأكيد حقها يقتضي مما ، األردني وتطويره  اتمع تنمية في وصنوه للرجل املرأة شريكة :(٦) الفقرة
وتقدمه. اتمع بناء في الصحيح دورها أخذ من والعمل ، ومتكينها والتوجيه والتدريب والتثقيف والتعليم املساواة

١٩٧٤ وفي تلك  عام النواب الترشيح لس حق على وحصلت عليا ، قيادية ملواقع ووصلت كبيرة األردنية إجنازات املرأة حققت لقد
فيها  املرأة شاركت انتخابات تكميلية ، حيث أجريت ١٩٨٤ عام حتى نيابية انتخابات أي جتر لم السياسية لألوضاع الفترة ونظرا
عام ١٩٩٣  احلظ. وفي يحالفهن ولم النيابيه لالنتخابات ) امرأة ١٢ ) ترشحت ١٩٨٩ فقد عام أما سابقا ، ذكر فقط كما كناخبة
أجريت  التي النيابية االنتخابات وفي ، والشركس للشيشان املقعد اصص واحدة على امرأة منهن جنحت ، نساء ( ٣ ) ترشحت
لدعم  املدني مؤسسات اتمع بذلتها التي املكثفة اجلهود من بالرغم منهن أي تنجح ولم مرشحة ١٩٩٧ ، شاركت ( ١٧ ) عام
ستة ومنحت املرأة ، املؤقت تعديل قانون االنتخاب فتم ، للمرأة مقاعد املنظمات النسائية تطالب بتخصيص جعل املرأة مما
املرشحة عليها حتصل التي األصوات بعدد احتسابها يتم التي النسب من نسبة أعلى على سيحصلن اللواتي مقاعد للنساء

بذلت  ، ٢٠٠٣ عام أجريت التي االنتخابات وفي ، الرجل مع احلرة املنافسة حق إلى إضافة ، دائرتها االنتخابية في املقترعني عدد على
وفازت  ، سيدة ( ٥٤ ) فترشحت ، لها املقاعد اصصة من عدد أكثر على النساء كبيرا لتحصل جهدا احلكومية غير املنظمات
احلسني  ) التنافس. خالل إضافي من حتظى بأي مقعد أن النساء تستطع ولم ، فقط الكوتا ضمن اصصة باملقاعد نساء ( ٦ )
.( تنافسي مبقعد واحدة وامرأة ، اصصة املقاعد من عام ٢٠٠٧ ، فازت منهن ( ٧ ) نساء ( ٦ في ١٩٩ امرأة ترشحت فيما ، (٢٠٠٤

 ، ١٩٩٣ عام امرأتني تعيني مت ١٩٨٩، و عام أول امرأة تعيني مت فقد ، األعيان في مجلس املرأة مشاركة صعيد وعلى اخرى ، جهة من
ويجدر اإلشارة  األعيان. مجلس في نساء ( ٧ ) مت تعيني عام ٢٠٠٧ فقد كذلك عام ٢٠٠٣ و نساء أما في ( ٣ ) تعيني ١٩٩٧ مت عام أما
تعيني  مت حيث ، النيابية احلياة عن كتعويض ، االستشاري الوطني مت تشكيل الس ١٩٧٨-١٩٨٤ الواقعة بني الفترة في هنا أنه

عام ١٩٨٠. نساء ١٩٧٨ و ( ٤ ) عام نساء (٣)
في عام أنه مع العلم ،١٩٨٢ عام واالنتخاب الترشيح حق على املرأة حصلت فقد البلدية ، االس في املرأة ملشاركة بالنسبة أما

عام ١٩٨٦ ترشحت  وفي املشاركة. في على احلق حصول النساء قبل أي أمانة العاصمة في مجلس واحدة امرأة تعيني ١٩٨٠ مت
احلظ. يحالفها لم السلط بلدية مجلس لعضوية واحدة امرأة

االس البلدية  في امرأة ( ٩٩ ) بتعيني وذلك ١٩٩ عام ، البلدية االس في للمرأة الفعلية املشاركة فقد كانت نفسه وفي السياق
تسع  عشر نساء: منهن ، فازت امرأة ( ١٥ ) ، فترشحت العام نفس في أجريت التي البلدية لالنتخابات تترشح شجع املرأة أن مما ،

البلدية. في االس امرأة كأعضاء عشرة تعيني تسع ومت ورئيسة ، أعضاء

عام ٢٠٠٣  امرأة. وفي وعشرون خمس تعيني ، ومت ثمان فقط فازت منهن ) امرأة ٤٣ ) البلدية لالنتخابات ١٩٩٩، ترشحت عام في
نساء  خمس منهن فاز امرأة لالنتخابات حوالي ( ٤٦ ) وترشحت وأجريت االنتخابات ، بلدية ( ٩٩ عددها ( ليصبح البلديات، مت دمج
واحدة  بلدية رئيسة تعيني مت كما ، بلدية كل األقل في واحد على وجود عضو نسائي لضمان وذلك امرأة ( ٩٨ ) تعيني ومت فقط،
املرأة  منحت بحيث البلدية قانون االنتخابات تعديل مت ٢٠٠٧ في عام و الكبرى. عمان أمانة مجلس في نساء ثالث تعيني فقط. ومت
املشاركة في على النساء شجع مما ، املنافسة في حقها إلى إضافة ، البلدي مقاعد الس مجموع من ( ٪٢٠ عن ( يقل ما ال

 ( ٦ ) ترشحـت كما ، بالتنافس امرأة ٢٣ منهن فازت ( ٢٢٦ ) ٣٥٥ ) امرأة حوالي( البلدية للمجالس فترشحت ، بكثافة االنتخابات
واحدة فقط. بلدية رئيسة منهن فازت البلدي الس لرئاسة نساء

اصصة النسبة وهي ( نسبته ( ٢٠٪ ما أي ، منهن ( ٧ ) نساء فازت ٢٥ ) مرشحة ) حوالي ترشحت فقد ، الكبرى عمان أمانة في و
نساء. ( ٧ ) تعيني مت بالتنافس ، كما امرأة أي تفز لم للنساء قانونا ، أي
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الدراسة: مشكلة

املرأة مشاركة زيادة من أبرزها ، كان مهمة واجتماعية وسياسية حتوالت اقتصادية املاضية شهد اتمع األردني في العقود لقد
أن إلى املعلومات ، فتشير البلدية االس في املرأة على صعيد مشاركة أما واالجتماعية. االقتصادية العامة احلياة نواحي في
علما الكوتا. طريق عن جنحن قد منهن ( ٪٢٠ ) أن علما .( ٪٢٣٫٣ ) بقليل الربع من أقل هي البلدية في االس املرأة وجود نسبة
ادلني اللواتي نسبة النساء يوازي جناحا يحققن لم النساء ان ). اي ٪٥١ ) بلغت حوالي البلدية في االنتخابات الناخبات نسبة بأن
دورها تعظيم من ال بد لذلك املرأة من فاعلة مشاركة يتطلب األردن في الدميقراطي التوجه أن االقتراع. ومبا صناديق في بأصواتهن

التي تواجهها . والتحديات الصعوبات قادرة على مواجهة لتكون ومتكينها ، البلدية االس في

الدراسة: أهمية

وترسيخ املواطنة لتحقيق أساسية كركيزة عام بشكل للمرأة السياسية املشاركة تفعيل على احلرص في الدراسة تأتي أهمية
أساس على إقامتها املواطنة خصائص أهم من حيث أن تهميش املرأة ، في ظل جادة سياسية مشاركة ال ، وأنه االنتماء قيم

العقيدة. أو الدين أو اللون أو اجلنس بسبب متييز بينهم دون املواطنني جميع بني الفرص وتكافؤ املساواة مبادئ
البيئة لتهيئة للمرأة السياسي التمكني مجال في الفاعلة والدولية الوطنية باملؤسسات املنوط الدور أهمية تأتي  هنا من

واالجتماعي. احلقوقي والوعي الذات تطوير صعيد على أنفسهن النساء إعداد مع والقانونية الثقافية

ومعرفة  ، األردن في البلديه االس  في  املرأة بها تهتم التي القضايا  من خاللها نوثق دراسه اجراء من بد ال  ذلك ولتحقيق
الدراسة هذه  اهمية تأتي لذا  ، العضوات  تتناول اهتمامات التي يفتقر للدراسات األردن الن ونظرا ، تواجهها  التي الصعوبات
رمبا ، العالقه ذات والوزارات احلكوميه واملؤسسات غير املنظمات و النساء تساعد معلومات توفير على ستعمل التي النوعيه

البلديه الحقا. في االس دور النساء تعظيم على تساعد

الدراسة: أهداف

الدراسة إلى: تهدف هذه
االس البلدية. باهتمام عضوات حتظى لتي القضايا الى التعرف .١

البلدية االس واعضاء البلديات رؤساء سواء ، زمالئهن نظر وجهة من املرأة وتركز عليها بها تهتم القضايا التي الى ٢.التعرف
واملوظفات. املوظفني أو

احمللي. اتمع ومع البلدية موظفي و البلدي مع اعضاء الس العضوات تواجه الصعوبات التي الى ٣. التعرف
االس البلدية. في العضوات دور لتعظيم واالعضاء الرؤساء ومقترحات العضوات ، مقترحات الى التعرف .٤

الدراسه: اسئلة

األسئلة التاليه: عن االجابة الدراسه هذه هدفت
نظرهن؟ وجهة من البلدية االس عضوات باهتمام حتظى التي القضايا هي ما .١

البلدية؟ االس التي تواجه عضوات ماهي الصعوبات .٢
وموظفي وأعضاء  رئيس  نظر وجهة من باهتمامهن حتظى  التي القضايا و البلدي الس في  العضوات فاعلية مدى ٣.ما

البلدية؟
البلديه؟ في االس العضوات دور لتعظيم البلديه االس وأعضاء وعضوات يقترحها رؤساء التي املقترحات ما .٤

الدراسه: منهجية

عن بالتعبير املبحوثني امام اال فاملنهج النوعي يتيح الدراسه ، اهداف هذه مع املتسق النوعي ) ) الوصفي املنهج استخدام مت
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، سيثير قضايا اال في هذا النوعي استخدام املنهج ان كما الباحث ، ذهن في لم تكن بقضايا البحث اثراء فيتم بحرية آرائهم
املرأة. قضايا تخدم ابحاث اجراء يشجع على مما الباحثني ، باهتمام جديرة

الدراسه: أدوات

الدراسه،  ضمن عينة اختيارها التي مت البلديات عضوات مجالس من مكونة مجموعات بؤرية ٥ عقد مت لقد البؤرية: ١. اموعات
التالي: النحو وعلى اململكه متثيل كافة مناطق مت حيث
.( اجلنوب اقليم ١ ، الوسط ،٣ اقليم الشمال ٢اقليم ) -

 ٢ ، الوسط ، ٣ اقليم الشمال ( ٢ اقليم اتاره البلديات وموظفات موظفي من مكونة اخرى بؤريه ٧ مجموعات عقد مت كما -
.( اجلنوب اقليم

حيث  الفحيص بلدية رئيس نائبة الى اضافة ، رؤساء ( ٩ ) عددهم والبالغ البلديات رؤساء عدد من مقابلة مت الفردية: املقابالت .٢
مقابلة ( ٧ )  وكذلك ، ١٥ ) امرأة ) عددهن والبالغ البلدية االس من عضوات مت مقابلة عدد ، كما باإلنابه للبلدية كانت رئيسة

االس البلدية. أعضاء من

وزارة نظمتها ، والتي بالعضوات اخلاصة العمل ورش في شاركن اللواتي البلدية االس عضوات الى خطي توجيه سؤال مت .٣
من  ٩ عضوات متت مقابلة كما ، فيها عضوات هن التي اللجان حول ، الدراسات مراكز احد مع البلديات ووزارة السياسة التنمية

واملزار. مؤته ، رواحه بن عبداهللا ، اجلنوبيه األغوار ، مؤاب ، القطرانه ، اجلديده البلديات التاليه: األزرق

التالي: النحو باملقابالت على اخلاصة االستبانه مناذج ألسئلة ثالث مت اعداد وقد
البلديه. من عضوات االس املكونة البؤرية اموعات موجهة الى مفتوحه اسئله .١

البلدية. وموظفات موظفي من املكونة البؤرية اموعات الى موجهة مفتوحه اسئله .٢
البلديات. رؤساء الى موجهة مفتوحه اسئله .٣

البلدية. مفتوحه موجهة الى اعضاء االس اسئله .٤

الدراسه: عينة

لقانون  وفقا للبلديات املتبع التصنيف مراعاة مت ، بحيث بلديه ( ١١ ) قوامها قصديه عينة سحب مت - لتحقيق اهداف الدراسه
التي البلدية ، آخذين بعني االعتبار اململكة  كافة انحاء وزعت العينة على )، وقد ثالثه فئه ، ثانيه فئه اولى ، ( فئة البلديات

بالتنافس. بها نساء فازت البلديات التي كذلك ، ( احلسا بلدية ) امرأة ترؤسها
الكبرى. وبلدية السلط الكبرى مادبا بلدية من األولى: كل الفئه الوسط: إقليم

العارضة. وبلدية ماحص ، وبلدية ، الفحيص بلدية كل من الثانية: الفئه
الكبرى. اربد بلدية الفئة األولى: الشمال: إقليم
النسيم. و بلدية ، فحل طبقة الثانية بلدية الفئه

الكبرى. معان وبلدية الكبرى ، بلدية الكرك الفئة األولى: اجلنوب: إقليم
احلساء. بلدية الثانية: الفئة

الورش  في شاركن اململكة واللواتي بلديات كافة من البلديه االس عضوات من عضوة ( ٦١ ) عشوائية ل عينه - مت سحب
حول واحد جلميع املشاركات سؤال طرح مت حيث اجلنوب ، واقليم الوسط واقليم ، اقليم الشمال من في كل عقدت التي التدريبيه

باهتمامهن. حتظى التي ملعرفة القضايا البلديه وذلك في خاللها يعملن من التي اللجان
البلديات التاليه: العضوات وقد مثلت بالتنافس . منهن عدد ، فاز بلديه عضوة ميثلن ١٤ ١٥ مقابالت مع اجراء مت كما

العارضه ، الفحيص ، فحل ، مادبا طبقة ، اربد ، مؤاب ، رواحه عبداهللا بن واملزار ، مؤته ، اجلنوبيه األغوار ، القطرانه احلساء ، بلدية )
.( ، النسيم اجلديده اجلديدة ، األزرق



١٣

الدراسات السابقة:

خير محمد قام وقد  ، السياسية واملرأة واملشاركة احمللي احلكم في املرأة مشاركة موضوع بحثت التي الدراسات السابقة تعددت
يخفي  األردني اتمع كان إذا ما فهم إلى هدفت األردنية" للمرأة السياسي التمكني "نحو بعنوان: ( ٢٠٠٦ ) دراسة بإعداد عيادات
النساء فرص متكني من حتديد العوامل التي حتد وإلى خاص، بشكل والطموحات السياسات وفي عام بشكل املرأة ضد معينا حتيزا
النساء عدد أن باملالحظة املرأة. واجلدير ضد بوجود حتيز يعتقدون االستبيان في ) من املشاركني ٪٦١ ) أن أظهرت النتائج سياسيا.
األمر ( الذكور عينة من ٪٦٠٫٠ ب مقارنة ٪٦٢٫٥ ) املبدأ حيث من متساوون غير املرأة والرجل أن اعتقدن من هن من عدد الرجال أكبر

والعمر. التعليمي ، املستوى باختالف اآلراء وتختلف القلق ، الذي يثير

من أكثر الرجال تناسب العالية العامة املناصب كانت إذا فيما السؤال عند ، واضحا كان املرأة ضد فإن التحيز عام وبشكل
الذكور من ( ٪٧١ ) اجلنس على وباالعتماد النساء. أكثر من الرجال الوظائف تناسب تلك مثل أن من العينة ( ٪٦٠ ) ، اعتقد النساء

اإلناث...الخ. من ( ٪٤٩ ) ب مقارنة ، أن املناصب العليا تناسب الرجال أكثر اعتقدوا

وشخصية مؤهالت ( ٪٣٦ ) عشائرية وأي اعتبارات العائلة بالترتيب: هي للبرملان املرشحني اختيار حتدد العوامل التي أن تبني كما
.( ٪٣٫٥ ) أخرى وعوامل ( ٪٦٫٧ ) دينية عوامل ( ٪١٫٩ ) السياسية احلزب اعتبارات ( ٪١٨ ) املرشح برنامج ( ٪٣٤ ) املرشح

التالية: املالحظات نستخلص النتائج على وباالعتماد
العائلية والعشائرية. األردنية بشكل واضح باالعتبارات االنتخابات تأثرت أوال:

أخرى عوامل أساس على املرشح اختيار يتم عندما حتى ( ٪١٨ ) االنتخابية البرامج أسس لضعف النيابية متيل االنتخابات ثانيا:
االنتخابي. برنامجه ال على اختياره الطاغية هي ومؤهالته املرشح شخصية تكون ، والعائلة العشيرة غير

الناخبات تأثر وأن .( ٪١٫٩ ) يساوي ما القاعدة هذه شكلت حيث تذكر حزبية قاعدة متتلك األردنية ال النيابية االنتخابات ثالثا:
املرأة سلوك على العائلة اعتبارات وتؤثر .( الرجال حالة في ٪.٢٧ ب مقارنة ٪٢٣ ) الذكور تأثر من أقل العشائرية  باالعتبارات
للمرأة بالنسبة املرشح الختيار أقوى أساسا ومتثل شخصية املرشح ومؤهالته كبير. بفارق ليس ولكن ، من الرجال أكثر االنتخابي

االنتخابي. برنامجه أساس على املرشح العينة عند اختيار في الرجل واملرأة بني هامشي فارق كما تبني وجود الرجل. من أكثر

قاعدة ميثل األقل األولى مستوى التعليم بطريقتني: السلوك االنتخابي على يؤثر التعليم مستوى بأن الدراسة نتائج وتوضح
أساس على املرشح اختيار احتمالية من يزيد العالي التعليم مستوى الثانية: عشائري. أساس على في اختيار املرشح أقوى

ومؤهالته. شخصيته

الشخص أصبح كلما بأنه املسح نتائج وتؤكد متوقع. هو كما مؤثرا يكن ولم ، االنتخابي السلوك على محددا تأثيرا وكان للعمر
عالقة هناك يكن لم إال أنه ، تقدم العمر يزداد مع للتصويت الديني بأن األساس يفيد مما األقل ، على أكثر تديّنا أصبح ، عمرا أكبر

االنتخابي. والسلوك العمر بني دالة متبادلة

ومشاركتها للمرأة إيجابية صورة أعطى اإلعالم أن الذكور من ( ٪٤٩ ) يعتقد ، االنتخابي املرأة دور تعزيز في بدور اإلعالم يتعلق وفيما
قبل أسبوع االنتخابات فقط بتشجيع اليومية على وجه اخلصوص قامت الصحف حيث اإلناث. ) من ٪٤٥ ) ب مقارنة السياسية
اليومية الصحف في قليلة إعالنات االنتخابية. كما كان هناك للحمالت دعم أنه على ذلك الصعب اعتبار من لذا ، االنتخابات من
األكثر هي الشكل النقاشات في واملشاركات ، الزيارات ، امللصقات املنشورات كانت فقد لذلك متلفزة. إعالنات توجد لم وتقريبا ،

الدعائية. احلمالت في شيوعا

ذلك كان ، حمالتهم متويل و/أو اإلعالمية التغطية  ناحية من مرشحيها دعم في السياسية  األحزاب لوظيفة بالنسبة أما 
األردن. في السياسية األحزاب لضعف ضعيفا وذلك

الورقة هذه ، اهتمت األردنية" البرملاني للمرأة العمل تواجه التي "التحديات عمل بعنوان: ورقة بإعداد (٢٠٠٦) قام نظام بركات كما
أو التصويت أو لالنتخابات الترشيح صعيد على سواء السياسية احلياة في األردنية املرأة ملشاركة األساسية مبناقشة املعوقات

وغيرها. واألحزاب املدني اتمع مؤسسات في املشاركة
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السياسية إلى: املرأة ملشاركة التحديات واملعوقات الورقة قسمت وقد ١٩٨٩ وحتى ٢٠٠٦ منذ الزمنية الفترة ومت حتديد
ومواردها النسائية احلركة  وزعامة ، النسائية  اجلماعات  حجم شملت والتي النسائية باحلركة اخلاصة الذاتية املعوقات .١

للعمل السياسي. الدافعية وغياب التنظيم ومدى العمل ووسائلها في
األردنية احلديثة التجربة وحتى القدمي العربي التاريخ من سواء التاريخي امليراث السياسي وتشمل العمل تتعلق ببيئة عوامل .٢

السياسي. العمل في املرأة تراجع مكانة تعكس والتي
املرأة ملشاركة معوقات تشكل والتي والثقافة السائدة والعشائرية األردنية األسرة في األبوي ومنها النظام اجتماعية عوامل .٣

السياسية.
السياسي. دورها يضعف مما احلياة االقتصادية في املرأة دور تراجع في وتتمثل اقتصادية عوامل .٤

نظام الدستور أو في باملساواة اخلاصة مثل النصوص األحيان في بعض إيجابا أثرت والتي والقانونية الدستورية األطر ٥. وأخيرا
الواحد. الصوت نظام مثل معوقا جاء وبعضها االنتخاب قانون الكوتا في

من  وكان التسعينات" ، عقد األردنية خالل للمرأة السياسية "املشاركة بعنوان: ( ٢٠٠٣ ) طهبوب بها قامت أخرى دراسة وفي
هذا في السياسية املشاركة على املؤثرة والعوامل التعرف على الصعوبات احلالي البحث مبوضوع املتعلقة الدراسة أهداف أهم
معا ومرشحة مرة كناخبة األردنية ألول املرأة من خاللها تشارك ، حيث األردن بها مير االنتخابية التي املراحل املتضمن ألهم العقد

الرجل. مع جنب إلى جنبا السياسية ممارسة حلقوقها ،
سبقت التي التاريخية للفترة والثقافة واألفراد املواقف بداللة التاريخية تفسير األحداث بهدف التاريخي املنهج الباحثة اعتمدت
لتلك املهمة األحداث وسرد خالل عرضها من على حاضرها تأثيرها لها أن يكون نتائج ميكن إلى لالستدالل الدميقراطية عهد

احلقائق املتوفرة. بداللة الراهن باملوقف املتعلقة احلقائق ووصف لتحديد املنهج الوصفي إلى إضافة ، الفترة

، والفئوية ، الذكرية  األبوية السلطة  في يرتكز  الذي األردنية اتمعية الثقافة  عامل بروز ، أهمها بنتائج الدراسة وخرجت
في الرجل بقدرات اتمع إميان ، كرست جميعها التنشئة بسبب اجلنسوية يحدد األدوار الذي الثقافي واملوروث والعشائرية ،
بالرجل وساواها ، إنسانيا فعاال فيها كائنا ووجد ، للمرأة كرمية رؤية اإلسالم قدم أن وعلى الرغم من القرار. صنع مناصب تولي
في احلق وأعطاها ، العامة الشؤون  في رأيها إبداء من مينعها ولم ، االفات وجزاء ، واملسؤوليات ، والعبادات ، التكليف في
وتشدد العلماء اجتهاد غياب في ظل على املرأة املشاركة هذه إنكار هي السائدة الفكرة أن إال برأيها ، واالجتهاد األحاديث نقل

البعض.

الذي العشائري الصوت قوة ظل في الرجل يكرس هيمنة فهو ، مساندا الواحد عائقا الصوت قانون يشكل الثقافة هذه ظل وفي
اتمع وأن ، الرجل لصالح تكون سوف املفاضلة أن جيدا ، فهي تدرك إلى البرملان وصولها جناح فرصة من ويحرمها املرأة يهمش

عن جنسه. بغض النظر األفضل الواحد للمرشح الصوت أن التنشئة ليدرك من قادمة عقود إلى بحاجة
مشاركتها وضرورة وحقوقها قضاياها اجتاه بالسلبية وصفت ، فقد الفشل هذا وراء الشخصية املرأة مسؤولية جهة أي تنكر ولم
لواقعها جادة  دراسة دون االنتخابات خلوض تندفع حيث االنتخابية العملية  خوض وجتربتها في وضعف خبرتها ، السياسية
والعام وضع استراتيجية للعمل السياسي حلاجة مادية دون العمل مجال في تنخرط ، ذاتيا مبرمجة غير وهي ، جناحها وإمكانية
النتخاب األصوات النسائية ملا اجتهت وإال ، نفسها املرأة بقدرات ال تثق وهي ، املدني اتمع ومنظمات إلى األحزاب تنضم ما ونادرا ،

املعلوماتية. من وخال مدروس ضعيف وغير وصف بأنه االنتخابي قد خطابها أن إلى باإلضافة ، الرجل
الى مختلف  التعرف هدفت  ، األردنية اخلدمة في املرأة وتقدم "عمل بعنوان األردن في  دراسة ) فقد اجرت ١٩٩٧ ) الصباغ اما
في العاملة للمرأة واالجتماعية االقتصادية اخللفيات في البحث وكذلك ، وعملها األردنية املرأة تقدم على تؤثر التي العناصر
استخدمت وقد له. ام مساعدة معرقلة سواء كانت املرأة تراه كما عملها على املؤثره العوامل كذلك ، األردنية املدنية اخلدمة
ابدين النساء ان الدراسه ذات العالقة نتائج اهم ومن في الدراسه ، والنوعي الكمي املنهج هما البحث منهجني في الباحثة
التفرقة انهن مدركات متاما كما ، األعباء املنزلية شأن من ال يقلل هذا ان غير عملهن ، يدعمون ازواجهن وان بعملهن بارزا التزاما

امامهن. الرئيسي العائق يعتبر الذي وهو األمر العمل في والتمييز
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الدراسه: نتائج

البلديه: االس عضوات من املكونة البؤريه اموعات نتائج مقابلة اوال:

السلط  بلدية الكبرى ، مادبا بلدية ، الكبرى الكرك بلدية من كل في ، البلدية االس عضوات من بؤرية مجموعات ٦ مع اللقاء مت
النسيم. ، وبلدية اجلديدة العارضة بلدية ، وماحص الفحيص بلديتي ، الكبرى اربد بلدية الكبرى ،

التاليه: األسئلة النقاش حول توجيه مت وقد
البلدي لكن؟ الس أعضاء تقبل مدى ما -١

احمللي؟ مع اتمع املوظفني؟ مع البلدي؟ الس مع العمل في صعوبات تواجهن هل -٢
البعض؟ بعضكن تدعمن هل -٣

واملوظفات؟ املوظفني مع تتواصلن هل -٤
احمللي؟ كيف؟ مع اتمع تتواصلن هل -٥

اولويه تعتبرنها التي األمور ) باهتمامكن حتظى التي ما القضايا -٦
الفترة املاضيه؟ خالل طرحتموها او قمتم بها املبادرات التي او قدمتموها املقترحات التي ما هي -٧

افضل؟ بشكل دوركن لتفعيل مقترحاتكن ما -٨

لكن؟ البلدي تقبل الس ما مدى األول: السؤال

، فيها العضوات مقابلة متت البلديات التي كافة في ولكن ، البلديات اتلفة في العضوات بني في االجابات تفاوت هناك كان
تعتبر ) البلدي الس ومن من زميالتها بالفاعلية لها املشهود العضوات احدى قالت حيث ، واضح بشكل الكوتا مفهوم ظهر
وهذا لذلك ال نهتم ونحاول ان املداعبة طريق عن يظهر ذلك أن من بالرغم ، علينا عار هو فوزنا بالكوتا فكأن لنا تهمة الكوتا

.( أهميتنا من للتقليل قرارا نتخذ ان علينا يكون عندما الس واعضاء الرئيس يستخدمه األسلوب

التي تفوز املرأة ان اميانهن من بالرغم القوة العضوة  مينح بالتنافس الفوز ان ، الكوتا فزن عن طريق اللواتي العضوات تعتقد
او رغبتها لعدم استقالت ولكنها بالتنافس امرأة فازت  الثانيه الفئة من  بلدية في فمثال ، دائما األفضل ليست بالتنافس
فقام وفشل ، السابق في التجربة فقد خاض ، لنفسه االعتبار ليرد على الترشيح اجبرها والدها ألن وذلك العمل. على مقدرتها
بالعمل اهتمام اي لديها يوجد ال حيث ، ذلك بعد استقالت ولكنها بالتنافس ففازت ، بالكوتا ستفوز أنها ظنا منه بترشيح ابنته

اتمع. وخدمة البلدي الس في
بالتنافس فازت من ان ويؤكدن ال يظهرنه ، ان يحاولن الكوتا ويشعرن بنقص من داخلي امتعاض هناك ، الواقع في ذكرن انه وقد
فانهن لقاء اي في انفسهن يقدمن ، عندما بالتنافس فزن اللواتي زميالتهن فان كذلك ، الرجل تساوي داخليه وانها بقوة تشعر
قدمنا فقد الكبرى البلديات احدى مرتبة. وفي اقل منهم واننا الرجال وبني الفرق بيننا ، وهذا يعزز بالتنافس فوزهن على يركزن
وجتميلي للمجلس ). تكميلي السيده.... عضو ب( البلديه خارج من وفد لقاء خالل البلدي في الس وهو عضو اجللسه رئيس

.( حضرت ما املرأة أجل من اإلجتماع ان عرفت لو آخر قال ( عضوا ان كما

فهم ايدناهم إذا (( املوس بالع مثل لنا قبولهم )) احداهن وقالت ، مصطنع لهن القبول ان قلن احدى البلديات الكبرى في حني في
اننا ننادى ذكرن اخرى بلدية وفي هذه املقولة. زميالتها ايدت وقد ، وجودنا من أهمية بالتقليل يبدؤا عارضناهم وإذا لنا داعمون

بيننا. متبادل احترام يوجد انه مع العلم ( تتكلم الكوتا دع ) او ، بالكوتا

إلحراج والكلمات البذيئه النابية األلفاظ استخدام احيانا ويتم ، لهن واضح تهميش هناك ان العضوات من مجموعة ترى كما
يتابعن ولكنهن ، بشكل خاص  للنساء املوجهه او عام بشكل للمجلس املوجهه بالدعوات اعالمهن يتم ال كذلك ، النساء

املشاركة. من ليتمكن الشخصية عالقاتهن الدعوات باستخدام
فتأخر ، البلدي الس اعضاء معظم و البلديه رئيس ما بحضور بقرية نشاط في شاركت ) القصة هذه العضوات احدى وتذكر
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( حالك دبري قائال: ( فرفض قريتي الى ألعود توفير سيارة لي الرئيس ، فطلبت من ليال العاشرة والنصف الساعة لغاية االحتفال
.( إليصالنا اخرى قرية من بزوجها زميلتي باالتصال ، فقامت جدوى دون األعضاء امامه وامام فبكيت ،

فقد  عدد الرجال ٢ ، حني يبلغ في ٤ النساء يبلغ عدد ، حيث الرجال عدد عن النساء عدد فيها يفوق احدى البلديات التي في اما
( وهو ، تدريبية بدورات االشتراك من مينعنا كتاب لنا ارسل وقد ابدا يتقبلنا الرئيس فال اما األعضاء من كبير هناك تقبل ذكرن ان
سيحضر بأنه لم نوقع اذا ويهددنا ، الرجال اقناع اسهل من اقناعنا ان ألنه يعتقد ، قرار ما موافقتنا على يريد حني وجودنا يحترم
لذلك ، بالتحديد الرئيس ومن الس من ضغوط وعلينا محاصرات اننا نشعر اننا للتوقيع. لذلك نضطر ، الوزير من املوافقة

.( محدود عطاؤنا
اضافة ، اي منهن قضية تطرحها او قرار اي على يتفقن لم انهن اال ، الرجال يفوق عدد عدد النساء ان من بالرغم انه واشير هنا
، عليه مسبقا مت االتفاق البطال ما احداهن تتغيب او الرئيس طلب على بناء ، البلدي الس اجتماع خالل رأيهن يغيرن انهن الى

بينهن. التعاون عدم على يدل مما
اتمع من تقبل كبير لوجود وذلك ، لهن البلدي الس تقبل من الكامل العضوات الرضى اجلنوب ابدت بلديات بلديتني من وفي
اي او حتدث  مشكلة اي فان وبالتالي ، خالل اجلمعيات من اتمع في فاعله مشاركة لها املرأة ان حيث ، بشكل عام للمرأة
الس يستمع حيث حضور ان لهن العضوات وترى ذلك. يستدعي املوقف ألن بل نساء ألنهن تكون لهن من الس ال معارضة
الس باعضاء عالقتها على ذلك يؤثر ولم فاحترموا ذلك القرارات احدى عارضت عضوة وقد ، ويستشيرهن ومقترحاتهن آلرائهن

الرسميه. معظم اللقاءات في الرئيس ترافق وهي ، البلديه باسم اعالمي كناطق احداهن تعيني كما مت الرئيس. او
الفرد شخصية الى يعود وهذا اآلخر يهمشهن والبعض يتقبلنهن الس اعضاء ان بعض البلدية االس من عضوات عدد وترى

نفسه.

، اال ابدا ال يشاركن انهن العضوات ذكرت ثالثون ، الس اعضاء وعدد ، ست فيها العضوات عدد يبلغ التي البلديات احدى وفي
، مفقود الس االصغاء في ) ألن فائده معنى او دون ( وحسب رأيهن احيانا مرتفع وتصرخ احلوار بصوت في منهن تشارك واحدة
ومبوافقة احداهن واردفت ، البلدي العمل ضليعني انفسهم يعتبروا و ، بذيئه الفاظ يستخدموا الس و حرمة يحترموا ال والرجال
، واذا اردنا ضعفاء اننا نشعر نحن ، نناقش ان نستطيع ال اكثر وبالتالي معلومات لديهم فهم ، صحيح ذلك يكون قد ) اجلميع

.( معنا املستخدم االسلوب بسبب نحبط ، فاننا ما ابداء رأي
عام االس البلدية للنساء بشكل واعضاء رؤساء تقبل من وعدم هناك تهميش ان ، العضوات نظر وجهة من نستنتج سبق ، مما
وبني ، واخرى امرأة وبني ، بلدية واخرى تفاوت بني وجود مع فيها. العضوات متت مقابلة التي الكبرى البلديات في خاص ، وبشكل
الرئيس بتفويض قام حيث الكبرى ، معان بلدية في فريده جتربة الى هنا يجب ان نشير ولكن الواحد. الس البلدي في األعضاء
وقسم الصحة قسم الزراعة في العضوات الى صالحيات تفويض فتم ، الس البلدي اعضاء معظم الى صالحياته من بعض
، األقسام مع رؤساء البدايه في صعوبه واجهن وقد البلديه. محامي مع االيجارات ملتابعة اخرى فوض كما ، العامه والسالمة
على صمم البلديه رئيس ولكن ، وتقوم مبتابعته امرأه ترأسه ان لرفضه كوسيلة ملدة شهر اجازة األقسام رؤساء احد اخذ فقد

واجهنها. املشاكل التي ان يتجاوزن استطعن انهن العضوات وتعتقد األمر ، تقبل الى فاضطر ، قراره

؟ اتمع احمللي مع مع املوظفني ، ، البلدي الس مع في العمل صعوبات تواجهن هل الثاني: السؤال

الى بلدية من الصعوبات تلك اختالف مع ، البلدي الس مع العمل في كثيرة صعوبات يواجهن ان العضوات الدراسة بينت لقد
التي البلديات من وهن ، اطالقا صعوبات ال يواجهن منهن محدود عدد هناك ان بينت الدراسه كما ، عضوة الى اخرى ومن ، اخرى

الرجل. يواجهها التي الصعوبات عن تختلف يواجهنها ال التي الصعوبات وان احمللي ، مجتمعهن في اصال للمرأة تقبل يوجد

االولويه: وحسب البلديات معظم في العضوات تواجهها التي الصعوبات اهم ومن

مواصالت: توفر عدم .١
داخل واحيانا ، البلدية خارج تعقد التي التدريبية الورش او والنشاطات االجتماعات حضور دون يحول املواصالت توفر ان عدم
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وسائل ان كما ، لالعضاء  املواصالت بتوفير البلديه يلزم ال  فالقانون متأخرا. النشاط فيه يعقد الذي الوقت كان اذا  البلديه
احيانا. تكون مكلفة املواصالت أن الى اضافة الريفيه املناطق في خاصة دائما متوفره وغير منظمه غير املواصالت

شخصيه: صعوبات .٢
ان يناقشن ، حاولن للمجلس األولى اواالجتماعات األول االجتماع في انهن حيث ، العضوات بعض امام الرجال يحرج احلديث ان
تتبنى العضوة ان وقد ذكرن مسموع. غير كالمهن ان يشعرن ألنهن الحقا ، الصمت ، فضلن الرجال باملناقشه بدأ عندما ولكن

التصويت تغير رأيها. ، وعند بقوة وتدافع عنها احيانا فكرة معينه

النساء: بقدرات الثقه عدم .٣
يتم تبني انه لذلك ، رأيهم اخذ دون اخرى يكون بلديات في ، ولكن اختياريا بعض البلديات في يتم اللجان على األعضاء ان توزيع
التخمني كلجنة ، ومعرفتها مقدرتها على عدم من الرجال املسبق احلكم بسبب وذلك ، لبعض اللجان النساء انضمام رفض
يؤخذ وال استشاريا رأيها يعتبر فان ، الرجال على حكرا تعتبر التي اللجان من جلنة ألي االنضمام على العضوة صممت واذا ، مثال

به.

، مختلفة قضايا واعمال عدمها في املشاركة او في العضوات عن القرار األعضاء يأخذ بأن املرأة ، من قدرات التقليل يتم كذلك
.( الرجال عمل هذا من ، بذلك القيام ال تستطيعي ) يقولوا عليهم االحتجاج مت فاذا ، الرجال عمل هذا ان مدعني

ماليه: صعوبات .٤
التي واالحتفاالت او النشاطات التدريبيه الدورات وكذلك ، العضوات اجللسات بعض حضور دون يحول الالزم املال توفر عدم ان

اتمع. في حتدث

الس: اعضاء قبل من التهميش .٥
الدعوات تلبية في املشاركه الى دعوتهن عدم او ما. مبادرة طرح عند او ، احلديث عند النساء احباط الذكور يحاول االعضاء

حكرا على الرجال. ذلك ان معتبرين البلدي الس الى املوجهة
البلديه. مركز في للعضوات مكتب عدم توفر وكذلك املناطق ، مكتب للعضوات في توفر عدم .٦

حني في له ، مكتب توفير وبالتالي يتم ، للمنطقه املمثل العضو يعتبر ، الكبرى البلديات في ما منطقة في فاز الذي ان الرجل
لها. توفير مكتب ال يتم ، الكوتا طريق عن وفازت املنطقه في نفس تسكن التي املرأه ان

فان العضوات  كذلك او ال. باستخدامه لهن الذي يسمح ( املمثل للمنطقه العضو ) هو وبالتالي ، ( زائدة حموله تعتبر فالكوتا )
لكافة مكتب توفير يتم حني في ، املراجعني ملقابلة البلديه في لهن مشترك مكتب توفر من عدم البلديات يعانني معظم في

اتمعيه. الثقافة بسبب وذلك ، لهن النساء مراجعة دون يحول مما األعضاء ،

الرجل: املرأة الى به تقوم ما جتيير .٧
وبالتالي ، للرجال الدور يعطى هذا ذلك ، عن لالعالن االعالم وسائل مع احلديث يحني وعندما ، ما نشاطا العضوة احيانا تنظم
البلدية باسم وسائل االعالم مع احلديث من منعهم على االحتجاج للرجال وعند وكأنه اجنازا النشاط على الضوء يتم تسليط

.( الزلم انقطعوا ) الرد كان ،

الس  اعضاء يقلل ، ما امر في خبرة طلب فعندما يتم املرأة في الس وجود أهمية من التقليل على اعضاء الس يعمل . ٨
تتم استشارتهن. وال ، خبراتهن من والرئيس

او توفير  ، توفير حاويات مطالب الرجال. فمثال تلبية يتم حني في ، املواطنني مع احراجهن الى ادى النساء مما طلبات عدم تلبية . ٩
.( نظافه عامل ) مثال موظفيني كعامل وطن اوتعيني ، تدريبية دورات في للمشاركة مواصالت بدل

محدودية الصالحيات: .١٠
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صالحيات يعلم ان ، فاملوظف الدوائر بعض في معهن املوظفني يتعاون ال وبالتالي ، صالحيات البلديه مينح عضو ال القانون ان
كثيره. العتبارات طلباته ويلبي الرجل ، يهاب ولكنه ، او نساء سواء رجاال محدودة ، األعضاء

األعضاء: بعض لدى الذكورية الثقافة .١١
ما. جلنة رئيس منصب نائب او توليها ، البالد خارج مؤمترات في املرأة دون مشاركة يحول ان االعضاء بعض يحاول

تعدد ادوار املرأة: .١٢
البلدية. االس في كعضوات بفاعلية بدورهن قيامهن في صعوبه تشكل األسرية مسؤولياتهن ان العضوات بعض ترى

يحكن انهن العضوات وترى افضل.  اجنازات  حتقيق دون يحول  مما ، عالنيه او سرا ، البعض لبعضهن العضوات معارضة  .١٣
البعض. لبعضهن باملشاكل ويتسبنب الدسائس

ان عليهن ألن ، يناقشن وال يتحدثن ال وهن ، مشاركتهن يحول دون مما االجتماعات غرفة داخل صوتيه وجود اجهزه عدم .١٤
اجتماعيا. مرفوض وذلك ، مرتفع بصوت يتحدثن

.( واملناقشة احلوار في وال اشارك دائما احتفظ ، لذلك صوتي رفعت لو نوريه سأصبح )

املوظفني. العضوات مع تواجهها الصعوبات التي .١٥
انه يدرك املوظف ان وقد اضفن للرئيس. دون الرجوع طلباتهن تلبية املوظفني رفض اهمها مع املوظفني صعوبات العضوات تواجه
مهامهن من ذلك ليس علم بان على ، وهن معهن يتعاون ال البلديه وبالتالي موظف التدخل بعمل األعضاء صالحيات من ليس
امام يتسبب باحراجهن الن ذلك نظرا باالستياء يشعرن جعلهن ، مما الذكور االعضاء املوظف يلبي طلبات ان لكنهن وجدن و ،

املواطنني.

احمللي. اتمع مع العضوات تواجهها التي الصعوبات .١٦
العضوات بعض ترى و ، ملناطقهن  اطالقا خدمات يقدمن  لم ألنهن  ، احمللي اتمع مع باالحراج  يشعرن العضوات بعض ان
األخرى املطالبات ومن ، ذلك  على قادرات غير  ، وهن التعيينات على يركزون ألنهم  ، تلبيتها يستطعن  ال املواطنني طلبات ان
لديه البلدي الس عضو أن يعتقد فاملواطن قانونية ، غير أمور وهذه ، رسوم او تخفيض ، االفات املطالبه بالغاء للمواطنني
منا املطلوب املواطنني (( لرغبة تلبية قضاياهم يتابعن انهن اال املطالبات بهذه مقتنعات غير العضوات ان ومع صالحيات كبيرة.

أصواتهم. مقابل انتخابنا ومنحنا )) أي فواتير تسكير
لذلك ، طلبات العضوات تلبية حيث يرفض الرئيس ، ملناطقهن خدمات تقدمي لعدم نظرا العضوات تتم معاتبة اخرى وفي بلديات

اخلاص. من جيبها للمواطنني خدمات تقدم عضوة هناك ان جند

بعضكن البعض؟ تدعمن هل السؤال الثالث:

البلدي. الس في وتعمل بفاعلية بالتنافس فازت عضوة مقولة " املرأة لها تصوت ال الشمس عانقت لو املرأة "
نثبت أن واحد فعلينا فريق أن نكون نحاول ) بعضهن ان يدعمن يحاولن البلديات في بعض العضوات ان بعض الدراسه بينت
يدعمن ال البلديات معظم في ان العضوات حني كبيرفي بشكل بينهن موجود التنافس ان جميعا يؤكدن ولكنهن ، جدارتنا )

ذلك: على امثله وهناك ، محدود جدا فهو هناك دعما كان وان ، البعض بعضهن
ارادت  عندما و ، للنساء القرار سيكون اي ان ، الرئيس الى اضافة ( ، ٢ ذكور ٤ اناث ) ، سته أعضاء ما بلدية عدد مجلس يبلغ •

زميالتها، عارضتها للرئيس نائبة لتكون نفسها ترشيح احداهن
بلديه. من اكثر تكرر ذلك في كما .( نادمات على ذلك وهن اآلن )

اضافيه. بصالحيات لهن تفويض زميله مت حني من العضوات املعارضه متت •
تعاون يوجد اي ال وبالتالي ، واحيانا تكرهها. زميلتها من تغار فهي ، املرأة تدعم ان ميكن ال املرأة طبيعة ان بعض العضوات • ترى
، مشاركتها  اقر الس ولكن زميالتها احدى فاحتجت ، ما مؤمتر حلضور امرأة ترشيح مت البلديات احدى وفي بينهن. دعم او
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مت عضوة الحقت التي الشائعات الى اضافة األخرى. احداهن صفع الى وصلت بينهما مشادة حدثت ، اجللسه خرجن من وعندما
زميالتها. الشائعات مصدر ان الحقا تبني ، وقد السفر عن االستنكاف الى دعاها مما ، البالد خارج ملؤمتر ترشيحها

للدعم. كل امكاناتها فقدمت زميلتها مجاني طبي يوم بتنفيذ قامت العضوات احدى ان املرأة للمرأة دعم على من األمثلة •

املوظفات؟ و مع املوظفني هل تتواصلن السؤال الرابع:

، وقد ذلك دون يحول الذي ذلك للقانون ويعود كبيره بدرجة محدود العضوات واملوظفني معظم بني التواصل ان الدراسة بينت
ذلك مؤكدين ان مهامهم ، في أوالتدخل املوظفني مكاتب اجللوس في بعدم األعضاء على بالتأكيد البلديات من رؤساء قام عدد
صداقة او او لوجود قرابة نظرا املوظفني التواصل مع يحاولن العضوات بعض ان جند اننا حني في البلدي ، الس ليس من مهام

اخرى. صلة

بعملهم. التدخل يتم ان يرفضوا املوظفني ، فأحيانا العضوة واملوظفني التواصل بني يتم التي البلديات في اما
ذلك العتقاد يكون وقد ، العضوات مع اإلتصال يكون ما وغالبا ، لهم مطالب لتحقيق األعضاء مع املوظفني وأحيانا يتواصل
بسلفة يطالبوا الذين العضوات انها تدعم املوظفني احدى ذكرت حيث األعضاء. من اكثر معهم يتعاطفن ان العضوات املوظفني

حاجتهم. تعلم ألنها

كيف؟ احمللي؟ اتمع مع تتواصلن هل اخلامس: السؤال

منها: وبأساليب مختلفه ، احتياجاته على للتعرف اتمع احمللي مع التواصل على العضوات حترص
البلدية. داخل االجتماعية باملناسبات املشاركة -

اجلمعيات. خالل من البلدية تعقدها ورشات عمل -
البلدية. داخل احلركة أثناء األسواق في التواجد خالل من -

احمللي. اتمع مع التواصل لهن مما يتيح واتراح ، افراح من لها دعوتهن التي يتم املناسبات كل في العضوات - تشارك
االخرى. البلديه واملؤسسات بني بالتعاون تنفذ التي ورش العمل في العضوات تشارك -

او كعضوات لها ينتمني التي اجلمعيات التي تنفذها النشاطات خالل من النساء وخاصة املواطنني وبني بينهن التواصل يتم -
رئيسات.

بهن. املواطنني يتصل كذلك املواطنني ، مع الهاتفي االتصال العضوات بعض الهاتفي: حتاول االتصال -
البلدية. في الثقافية اللجنة من خالل ثقافية لنشاطات احمللي اتمع بدعوة النساء تقوم بعض -

املواطنني. وبني العضوات بني املتبادله املنزلية من خالل الزيارات التواصل يتم -

مثل اجلمهور مع للتواصل إيجاد آلية التكفي يجب لزيارات وا ، انهم يزورونا في املنزل عالقتنا ، خلل في هناك العضوات: إحدى )
يوم لقاء تخصيص يتم أن يجب ، لذلك تشكيل اللجان احمللي في اتمع و من الس مشاكل واجهتنا ولكن أحياء ، جلان تشكيل

.( بانتظام اإلعالن عنه يتم بحيث ، موجود والس الناس مع مفتوح

)؟ اولويه تعتبرنها التي األمور ) باهتمامكن التي حتظى القضايا ما السادس: السؤال

تهتم ، فانها الس البلدي مهام من تعتبر بالقضايا التي اهتمامها الى املرأه اضافة ان نظر العضوات ، وجهة ومن الدراسه بينت
البلدي الس مهام من تعتبر ال القضايا هذه ان فبالرغم والفقر والبطاله ، والصحة كالتعليم املواطن متس التي القضايا بكافة

املواطن. متس التي االمور بكافة لالهتمام يدفعهن اتمع باجتاه باملسؤولية احلس ولكن ،
ضمن حدود املوجودة املؤسسات في واخلدمات القضايا كافة عن مسؤول البلدي الس عضو ان يعتقدوا املواطنني ان اضافة
امور هناك ولكن ، نفسها البلدية في اخرى الى عضوة ومن ، اخرى الى بلدية من تختلف اهتماماتهن ان ايضا وجند البلدية.
االهتمام وكذلك ، والنظافة والبيئة اجلمالية و النواحي ، االجتماعية بالنشاطات كاالهتمام ، جميعا حتظى باهتمامهن مشتركة

االنسانيه. بالنواحي
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، الطرق وتعبيد الصحي واالنارة كالصرف ، العامه واخلدمات التحتية البنية ، العضوات تهتم بها التي األخرى القضايا ومن
اتلفة. البلديات منها تعاني والبطاله التي الفقر مشكلتي في حل لتساعد اسثمارية مشاريع واقامة

يلي: كما البلديه االس عضوات بها تهتم التي القضايا ان نصنف وميكن

املواطنني: خدمات اوال:
البلدية داخل لهم معامالت متابعة او موظفني بتعيني املطالبة ، او انارة وحدة كتركيب ، املواطنني مبتابعة قضايا العضوه تهتم

والتنظيم. ، النظافة ، الشوارع تعبيد ،

االجتماعي: احملور ثانيا:
الوطنيه املناسبات في مختلفة نشاطات بتنفيذ تهتم كما  ، بلديتها في  تكون التي باالحتفاالت باملشاركة العضوه تهتم 

املناسبات. من وغيرها العاملي ، املرأة ويوم األم الدينيه وعيد واالعياد
البيئي: احملور ثالثا:

كزراعة الشوارع بتجميل االهتمام وكذلك واحلاويات ، الشوارع نظافة مبتابعة سواء البيئه على العضوات باحملافظة معظم تهتم
ورش ينفذن اجلديده األزرق بلدية في العضوات ، فمثال البيئة على احلفاظ املواطنني بأهمية لدى  الوعي ورفع ، مثال األشجار
اجلوفية باملياه فتختلط عشوائياً يتم إلقائها التي السائلة منها واملادة تنبعث التي مكب النفايات والغازات مخاطر حول تدريبية

صحة املواطنني. وبالتالي التأثير على
اخلصوص وهو بهذا اقتراحا العضوات احدى وقد قدمت واحلشرات. البعوض على حمالت للقضاء باجراء العضوات تهتم كذلك

والبعوض. الذباب على القضاء كليا ليتم املناطق كافة في الرش عملية وقت توحيد

الثقافي: رابعا: احملور
العضوات تهتم كذلك املواضيع. كافة تشمل وندوات محاضرات ، لقاءات ، اجتماعات ، نشاطات بعقد وذلك الثقافة نشر

ثم املكتبات العامه. اوال ، األطفال مبكتبات

الترفيهي: احملور خامسا:
للشباب. ومراكز ومتنزهات لألطفال حدائق العضوات باملطالبة بانشاء تهتم

االقتصادي: احملور سادسا:
مشاريع انشاء يقترحن العضوات بعض فإن ، الفقر والبطاله من اتمع ملا يعانيه ونظرا ، اعباء ماليه من البلديات تعانيه ملا نظرا

شعبيه. اسواق بانشاء النساء تهتم كما للمواطنني. توفير فرص عمل يتم ، وبالتالي للبلديه ريعها يعود استثماريه

واملرور: سابعا: السالمه العامه
املدارس. امام مطبات بانشاء وذلك ، سالمة املواطنني على للمحافظة املرور قضايا يتابعن انهن من العضوات مجموعه ذكرت

ثامنا: قضايا املرأة:
بلدية عضوة اشارت ، حيث مباشرة السؤال طرح ان يتم دون املرأة ذكرتا قضايا ، فقط العضوات من ان اثنتني ، هنا االشاره ميكن

املشروع  وهذا (( دينار ألف ٣٠٠ خياطة بقيمة مشروع البلديات (( وزارة من مشروع على يحصلن أن انهن استطعن ، اجلديدة األزرق
البلدية. فيما ستجنيها التي األرباح الى اضافة ، النساء ستكون من املستفيدين من العظمى والغالبية للبلدية تابعا سيكون

 ١٢ به تعمل مشروع انشاء استطعن وقد للنساء ، انتاجية مشاريع بتوفير اهتمامهن اجلنوبيه الى األغوار بلدية عضوة اشارت
اسره. ١٢ يخدمن انهن اي ، امرأة

قدمنه او عما السؤال مباشرة طرح مت عندما اال ، املرأة خلدمة خاصة اويطرحن افكارا خدمات يقدمن العضوات فلم بقية اما
مخيطة انشاء ، كذلك املوظفات ألطفال حضانه إلنشاء يتطلعن انهن ، البلديات في احدى عضوة فاجابت ، للمرأة به طالنب

للسيدات.
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محاضرات عقد على تعمل حيث اجلمعيات يكون من خالل املرأة بقضايا االهتمام ان اخرى بلدية في العضوات احدى فيما اجابت
كالتجميل مهارات والدينيه واكسابهن اإلجنابيه الصحة قضايا في لديهن الوعي للنساء لرفع تدريبيه ودورات عمل وورشات

املرأة. بقضايا اهتمام يوجد البلديه فال خالل من اما ، النساء لتشغيل انتاجيه بتنفيذ مشاريع اجلمعيات تقوم ، كما واخلياطة

تاسعا: الصرف الصحي:
ذلك يتابعن  فهن ، صحي شبكة صرف بها يوجد ال البلديات  من  نسبه كبيرة نظرا الن ، الصحي بالصرف  العضوات تهتم

باهتمام.

مختلفه: قضايا عاشرا:
او فيها اخلزانات بتنظيف املدارس سواء ومتابعة ، اساتذة لتوفير التربية وزارة مع كالتواصل ، التعليم مبحور العضوات تهتم

اجلنوبيه بعمالة األطفال. األغوار بلدية عضوات و تهتم للمواطنني. خدمات اتلفه لتقدمي الوزارات متابعة كذلك ، جتميلها

السياسي: احملور عشر: احدى
السؤال طرح فعند ، السياسه عن باحلديث يرغنب وال السياسيه بالقضايا مهتمات غير العضوات بعض ان  الدراسه بينت 
نظرا باية نشاطات التشارك األحزاب ولكن أحد في مسجله انها العضوات احدى اجابت ، السياسية بالشؤؤن حول اهتمامهن
ان اخرى و اجابت ، السياسية وليس اخلدماتية بالقضايا نهتم نحن ، اخريات اجابت كما ، عن األحزاب للفكرة السلبية السائدة
دكتوره يخليك يا اهللا ) املواطن. خلدمة هنا ، نحن بالسياسه البلدي للعمل عالقه ال اضفن انه وقد ، اوال مبنزلها ان تهتم املرأة على

.( فيها بدنا شو ، السياسه عن بعدينا ،
وهنا ميكن  غير ممكن ، وهذا ، شخص ٥٠٠ توفير يشترط األحزاب ، وقانون األحزاب عن بعيده النائيه املناطق ان اخرى اجابت فيما

السياسي. بسيط باحملور اهتمام لديهن يكون قد بعض العضوات ان نلمس ان

الفترة خالل بها قمنت التي قدمتموها او املبادرات اواملطالبات التي املقترحات هي ما السابع: السؤال
املاضيه؟

اقتراح اي تقدم لم األكبر النسبة  ان حني في ، منها  كبيره  نسبه  تنفيذ  يتم لم ولكن مقترحات العضوات  بعض  قدمت
للمجلس.

العضوات: بها التي طالبت املطالبات ومن
امام املدارس. انشاء مطبات -

طريق. لفتح وتعبيد املشتركه واخلدمات العامه األشغال مديرية التواصل مع -
والذباب. البعوض ملكافحة الرش توحيد عملية -

الشوارع. تعبيد عملية تنظيم -
اخلضار. وفرز لتدريج انشاء مركز وكذلك مشتل انشاء على بالعمل البلديات احدى ت بدأ ، وقد تنمويه مشاريع اقامة -

انشاء حديقة لألطفال. -
انشاء صندوق ادخار للموظف. -

.( ترفيهيه العاب ) البارحه ملنطقة حيوي - مشروع
البلديه. موظفات حضانه ألطفال -

عامه. حديقه انشاء -
عمل. فرص لتوفير اخلاص القطاع مع التواصل -

افضل؟ بشكل دوركن لتفعيل مقترحاتكن ما الثامن: السؤال

البلدي: في الس اكبر دورا لهن ليكون مقترحات العضوات عدة قدمت
استشاريا. وليس تنفيذيا مجلس البلدي دور عضو يكون بحيث القانون تعديل -
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امومة. اجازة للعضوة يكون أن -
، االقناع ومهارات والتواصل ، االتصال ومهارات واحلاسوب ، االجنليزية اللغة منها ، بعدة مواضيع للعضوات تدريبيه عقد دورات -

وغيرها.
معها. التواصل ليتم اللجنه في ارتباط ضابطة وذلك بتعيني العضوات ، مبتابعة للمرأة اللجنه الوطنية تقوم ان -

ومتابعتهن. العضوات على بالتركيز االعالم وسائل تقوم ان -
املرأة. لدعم االس البلديه بعضوات خاصه دراسات اعداد -

الصحي. اشراكها بالتأمني واشراكها بالضمان االجتماعي ، وكذلك ، عضوه لكل راتب حتديد يتم ان -
بالنساء. خاص البلديه ، مكتب داخل استحداث -

متابعة العضوات حضور اجللسات. دون حال مما ، القطرانه بلدية في موظفه اي يوجد ال حيث ، البلديه مبنى في نساء تعيني -
املواضيع. كافة في منطقة القطرانه للفتيات في توعيه برامج عقد -

الس٥٠٪. النساء في تصبح نسبة بحيث ، للنساء اصصة عدد املقاعد - زيادة
الرئيس. من مرفوضه فمقترحات املرأة ، الوزارة من تكون ان القرارات يجب ان املركزيه: -

والبلديه. احمللي اتمع بني لبناء عالقه آليه ايجاد -
للنساء. تقبل هناك وليكون و بني اجلميع تآلف هناك ليصبح الس اعضاء عمل لكافة ورش عقد -

اللواتي النساء اوضحت فقد متت مقابلتهن على انفراد اللواتي العضوات او ، بالتنافس فزن العضوات اللواتي مقابلة نتائج اما
األعضاء من وبالتالي ، الس على ليسن اضافة فهن ، فزن بالكوتا اللواتي من النساء اكبر بثقة انهن يشعرن بالتنافس فزن
يوجد معهن وال املنطقة تلك ميثلن فهن ، منطقة مسؤوليه يتحملن انهن كما ، مشاركتهن او وجودهن من يقللوا ال حولهن

سابقا. ذكرت التي الصعوبات معظم يواجهن ولكنهن فيها. آخر عضو

البلديات: رؤساء مع اجريت التي املقابالت :نتائج ثانيا

في: نظرهم وجهة الى للتعرف ، رؤساء ( ٩ البلديات والبالغ عددهم ( رؤساء من مجموعة مقابالت مع اجراء مت
البلدي. في الس ومشاركتها املرأة فاعلية الى التعرف .١

بها. وتطالب تركزعليها التي واألمور املرأة بها تهتم التي القضايا الى التعرف .٢
الس البلدي. املرأة في دور لتعظيم مقترحات تقدمي .٣

اربد بلدية ، معان الكبرى بلدية ، الكبرى السلط بلدية ، مادبا الكبرى بلدية ) التاليه: البلديات رؤساء اجراء مقابالت مع وقد مت
.( احلسا بلدية ، فحل طبقة بلدية ، اجلديده العارضه بلدية ، النسيم ، بلدية الكبرى بلدية الكرك الكبرى ،

مشاركة تكون ان ويجب اتمع هام في عنصر فهي ، البلدي الس كعضوة في املرأة مشاركة البلديات اهمية رؤساء معظم يرى
فزن اللواتي مشاركة عن رضاهم الرؤساء وقد ابدى ، الكوتا وهي بها وصلن الطريقه التي يعارضوا ولكنهم ، ااالت كافة في
سانحة الفرصه ألن وليس هذا املوقع لتدرك اهمية املوقع بالتنافس هذا الى تصل ان يجب املرأة ان يعتبروا وبالتالي ، بالتنافس

للفوز كعضو مجلس بلدي.
ال بالس فعملها ، فازت بالتنافس التي هي تعتبر موجودة بالس البلدي التي الوحيده العضوة ان ) كبرى بلدية رئيس ويقول
كثيرة في مجاالت البلدية النشاطات ولتمثيل كثير من في للمشاركة ادعوها دائما ، لذلك تفوقهم بل عمل الرجال يختلف عن
مايوقعن دون قراءة التوقيع سوى يعرفن وال فزن بالكوتا فقد األخريات اما ، العامه املصلحة في تصب وتعليقاتها مطالباتها ان ،

.( شخصية قضايا في تصب ان مطالباتهن كما املكافأة ، على للحصول وذلك ، عليه
البلدية. االس رؤساء من لسان عدد مختلفة على باساليب قد تكرر اعاله املذكور احلديث ان هنا واشير

البلدي؟ الس في بفاعلية بدورهن العضوات تقوم هل األول: السؤال

يعرفن ال وبالتالي ، البلدي الس صالحيات ال يعرفن فهن ، ضعيفه البلديات في النساء ان جتربة البلديات رؤساء معظم يعتبر
البلديات في النساء معظم ان من بالرغم ، منهن املطلوبه املهام بقراءة انفسهن ، فمعظمهن لم يكلفن مطلوب منهن هو ما
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عمق يوجد ال انه املالحظ بل من االجتماعات ، مناقشاتهن في او ادائهن ينعكس على لم ذلك ولكن ، اكادمييا الكبرى مؤهالت
تغيبهن في حال ولكن اجللسات ، بحضور ملتزمات ان النساء معظم الرؤساء اشار كما ضحله. دائما وطروحاتهن املناقشه في
للحصول الرئيسيه اللجان بحضور يلتزمن ايضا ، وهن املكافأه على ليحصلن احلضور قائمة بتسجيلهن على يطالنب فانهن

العضوات. كافة ينطبق على ال وهذا ، عن اللجان األخرى يتغينب حني في ، على املكافأة

يحول الذي السبب يكون قد احلياء ان نعتقد ولكن اكادمييا مؤهالت العضوات جميع من ان بالرغم ) ، بلديه كبرى ذكر رئيس كما
دون ان احلديث في حيث تشارك احداهن ، باستثناء ، يتحدثن ان دون اكثر او جلسات خمس متر فقد ، باملناقشه مشاركتهن دون
سابقا ذلك زميالتها ذكرت لقد ) ( منه يستفاد رأي فكرة او تطرح انها لم اجلميع يشهد للمناقشه ، و املطروح املوضوع تعرف

.( مقابلتهن متت حني

 ، وعمليا علميا الكفؤه الوحيده العضوة وهي ، بالتنافس فازت احداهن ٤ نساء البلدي الس في كبرى: بلديه رئيس اجاب وقد
.( توقع ماذا على وتعرف تقرأ دون ان توقع ، وهي ليكتب بيده ابوه ميسك الذي الصغير الولد ( مثل الكوتا اما بجديه ، وتعمل

منذ البدايه. األعضاء كافة على توزيعها مت قد انه بالرغم والقوانني ولم يقرأن األنظمة ، صالحياتهن يعرفن ال هن واضاف

خلق املشاكل في كانت سببا التي ، بينهن والنميمه واملناكفات النساء بني الصراع و الغيرة ان ، البلديات معظم رؤساء ذكر وقد
حدث ما ولكن ، داخل الس قوة لن ويشكّ يتعاونّ من املتوقع ان كان معهن. فقد اآلخرين تعاون عدم في العمل ، ساعدت في

ذلك. عكس

التزاما اكثر اقل فسادا و النساء فإن بشكل عام ولكن ، ادائهن في تفاوت هناك ( ان الثالثه الفئة رئيس بلديه من يرى حني في
وال بينهن تعاون هناك كما ان ، األهل بسبب ذلك يكون وقد اللجان اجتماعات يحضرن ال ، ولكنهن الرجال اجللسات من بحضور

. ( البلديه في مشاكل بحدوث يتسبنب

الرؤساء بتكليف احد قام فمثال ، بها تقوم فهي معينه مبهام العضوة تكليف يتم عندما انه البلديات ، رؤساء من عدد اكد وقد
معينه ، ولكنه اقسام للعضوات في مهامه الرؤساء احد فوض كما القانونيه. الدائرة دراسة ) باعادة العضوات محاميه ( احدى

املوظفني. مع تسبنب بحدوث مشاكل ، وقد تدريب بحاجه الى ، ولكنهن السابق افضل من وهن العمل انهن يحاولن اشار
 ، االجتماع الى الدخول قرارهن قبل على التأثير يتم انه اي ، اخلارج من على املوضوع القرار يحملن انهن كبرى بلديه رئيس ذكر و

والقانون. يتعارض مبا فيطالنب بهن العاطفه تتحكم ان كما

العضوات؟ التي تركز عليها األمور ماهي الثاني: السؤال

الشخصية القضايا على بل ، عامه مصلحة ال تنصب مطالبهم على ، األعضاء العضوات وكذلك البلديات ان معظم رؤساء بني
العضوات يطالنب ان وجدوا ولكن الرؤساء ، من اخلاصة بدال العامة اخلدمات على على يركزن ان النساء من كان من املتوقع ولكن ،
بعد انه حيث تبني ، لهن شخصيه مآرب وجود ذلك بعد ليتبني ، االستمالك او مثال املوظفني كلجنة ، ما في جلنة اعضاء يكن ان
مكافآت فانهن يصرف لها اللجان ال هذه ان وخاصة اي فائدة شخصية ، يحققن لم انهن او اللجنه ، في مصلحتهن انتهاء

احلضور. عن يستنكفن
يلي: مبا الرؤساء نظر وجهة من العضوات معظم عليها تركز التي األمور نلخص ان وميكن

لهذا؟ بالنسبة الذكور األعضاء ماهو وضع

لألعضاء تصرف املاليه التي باملكافأة تطالب تدريبيه او ورشة في سياره للمشاركة كتوفير ، والعائلية الشخصية القضايا -
كذلك يطالنب للقانون ، مناف وهذا ، للمنطقه مديرة يتم تعيينها ان العضوات احدى طالبت وقد ، اجللسه عن تغيبها حال في

متزوجه. اذا كانت اهلها اسرة او اسرتها به تقطن الذي الشارع تزفيت اناره او بوحدات

لذلك. البلدية بعدم حاجة معرفتهن من بالتعيني بالرغم دائما العضوات التعيينات: تطالب -
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اصدقائها. او اقاربها بنقل تطالب ان وحتاول ، البلديه جتريها بالتنقالت التي العضوات تتدخل املوظفني: نقل -
يحرجن واحيانا والنظافة. بالبيئه تتعلق  عابرة مالحظات باستثناء ، للمناطق بخدمات يطالنب ما نادرا  للمناطق: خدمات -

قانونيه. غير يطالنب بأمور املواطنني ، حيث واالعضاء مع الرئيس
انهن العلم ( مع اضاف: وقد الثقافية باللجنة يصبحن اعضاء ان العضوات صممن كافة ان البلديات احدى الثقافه: بني رئيس -

.( البلديات قانون حتى يعرفن وهن ال مثقفات ، غير
ولكنهم ، في طلباتهم عن العضوات كثيرا يختلفوا الذكور ال األعضاء ان اشاروا الى الرؤساء بعض ان الى هنا نذكر وميكن ان
سيارة بسبب اقتنائهم وقد يكون ذلك ، لهم مواصالت بتوفير يطالبوا ال انهم كما ، اللجان جميع في العمل في اكثر التزاما

زمالئها. ترافق ان في تقيد املرأة ان الثقافة االجتماعيه حني ، في عامة او خاصة نقل وسيلة الى الوصول اوسهولة خاصه ،

مبادرات؟ او مقترحات بناءة بتقدمي العضوات قامت هل الثالث: السؤال

مبادره. اي طرح يتم لم ، ابدا احدهم: اجاب حني في ، ومكررة بديهيه مداخالتهن او النساء معظم الرؤساء ان مقترحات أجاب
الرؤساء: احد قال

.( مببادرة ما تقوم اقتراحا او تقترح احداهن ان امتنى كنت )

البلدي؟ الس عضوات دور لتعظيم مقترحاتكم هي ما الرابع: السؤال

صوره سيعكس نساء ست او اربع من بجداره بدال امرأة واحدة فوز ان يروا الكوتا فهم مع الغاء البلديه االس رؤساء معظم ان -
قويه. امرأة جناح معايير لضمان وجود مرحليا ، ولكن مع الكوتا مع انه بلديه واحد ، ذكر رئيس ما عدا املرأة. عن ايجابيه

البلدي. الس ألعضاء اجلزئي التعيني -
الس البلدي. بصالحيات وتعريفهن البلديات بندا بندا ، بقانون العضوات تثقيف -

قطاعي. تخصص الكوتا بحيث متثل االنتخاب ، قانون تعديل -
االجتماعي. العمل في اخلبره و العلمي املؤهل ، منها للمرشحات معايير وضع -

اتمع. وفي في الس بدورها املرأة توعية ، وكذلك الس البلدي في امرأة اتمع بأهمية وجود توعية -
احلوار. مبهارة خاصة دورات وكذلك ، البلدي العمل في لدمجهن للعضوات تدريبيه عقد دورات -

اجللسة. حضورها األعمال قبل جدول على العضوة تضطلع ان -
املالية. مواردها وكذلك للبلدية ، الهيكل التنظيمي العضوة تعرف ان -

البلديه: االس اعضاء مع اللقاءات :نتائج ثالثا

الى  التعرف وكذلك ، نظرهم وجهة الس من في النساء فاعلية الى للتعرف اعضاء االس البلديه ، من ٩ اعضاء مقابلة متت
واحد. كفريق وتعاونهم بينهم التواصل آلية

مشاركتهن تدني من تفاجؤوا األعضاء من الغالبية ان في حني النساء يشاركن بفاعلية من محدود هناك عدد ان النتائج بينت وقد
ماذا على دون معرفة فقط القرارات على توقع ، انها تنبس العضوه بكلمه ال ، ففي بعض البلديات ، بها تتسبب التي واملشاكل ،
قارن بعض األعضاء وقد ، تتحدث ماذا تعرف عن دون ان تتحدث غيرها نفس البلديه او في سواء اخرى عضوة حني ان في توقع.
حتدث وقد والكفاءه ، والعمل بالعطاء لهن مشهود ان معظم املعينات حيث السابقة ، االس في مت تعيينهن من بينهن وبني
انتهى عامني لقد ، واجباتهن يعرفن ال فهن النساء ، نعانى من وجود نحن كبرى ( بلدية مجالس في خبرة سابقة ذوي أعضاء
ال يعرفن ، به يتحدثن النظر عما بغض يتحدثن ان ، املهم اكثر طلباتهن كثيره وغلبتهن البلديات ، قانون عن يعرفن شئ وهن ال
العضوات حيث تقوم من املواطنني ، شكاوى هناك ان كما .( باملوظفني عالقتهن حدود يعرفن وال بالتعلم يرغنب صالحياتهن وال

البلدي. يحرج الس ، وهذا األسعار بتخفيض مجلس بلدي ليطالنب عضوات بأنهن في السوق أنفسهن على بالتعريف

االجتماعات خالل  والضحك اجلانبي فاحلديث للمجلس االحترام عن تنم ال تصرفاتهن ان ، آخر بلدي مجلس اعضاء في وقال
األعضاء يحرجن انهن كما به. يتحدثن ما يدركن ال فهن ، يقلن فالرجال يخجلوا مما الكلمات النابيه استخدام كذلك ، باستمرار
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على الرئيس بالصراخ تبدأ عامة ، ملصلحة وليس شخصيه ملصلحة يكون والذي طلبها، تلبية لم يتم واذا املواطنني. والرئيس مع
قانونيه. غير قضيه الس يعتبرها والذي شقيقها بحديه تسوية قضية الرئيس رفض عندما عضوة على أغمي وقد تبكي او

نظركم؟ وجهة البلدي من الس في العضوات اهتمامات هي ما

بدال ، من اجلمعيات استقلن ان بعضهن كما ، وامور عائالتهن امورهن الشخصيه تتركز على اهتمامات النساء ان يرى األعضاء
اجلمعيات. البلديه مع خالل من دورهن يفعلن ان من

البلديه؟ االس في فاعال دورا للنساء ليكون هي مقترحاتكم ما

تفرزه ما ، فإن كالرجال ، التنافس عن طريق املوقع الى املرأة ان تصل على ، البلدي الس في ضروريا املرأة وجود ان األعضاء يرى -
على الغاء معظمهم ركز ، وقد الكفاءات اتمع ليفرز آليه ايجاد يجب ولكن ، اتمع كفاءات في هناك ، املرأة يظلم الكوتا

الكوتا.
وبصالحياتهن. البلديات بقانون العضوات تثقيف األعضاء يقترح -

التواصل. مبهارات األعضاء لكافة تدريبيه دورات عقد -
اتلفه: البلديات وموظفي موظفات من املكونة البؤرية اموعات مع اللقاءات نتائج رابعا:

العارضه ، ، احلسا اربد الكبرى ، السلط الكبرى ، الكبرى مادبا ) التاليه: وموظفات البلديات من موظفي لقاء مجموعات بؤريه مت
من اموعات عدد وتراوح ، واالناث الذكور من مختلفة شرائح من مجموعه كل تشكلت حيث ، ( الفحيص ، النسيم ، اجلديدة

افراد. ( ٤ - ١٠ )
املتبعة بينهم التواصل آلية الى والتعرف ، واملوظفات املوظفني نظر وجهة من العضوات للتعرف على فاعلية طرح اسئله مت وقد

العضوات. وبني

العضوات وبني بينهم كبير تواصل يوجد ال انه الواضح لكن من ، اتلفه البلديات واملوظفات في املوظفني بني االجابات تفاوتت
املوظفني. متابعة الس عضو صالحيات من ليس انه حيث ،

اجل من  ، املوظفني جلنة في يكن ان العضوات طالبت بعض  وقد االجتماعات. عند اال البلديه يزرن ال  انهن املوظفون ووضح
املوظفون. يرى كما ، مكافأة بدل لهن يصرف ال ألنه ، يتابعنها وال غير فاعالت لكنهن ، التعيينات

وتنتهي ، عليها يوقعن التي القضايا معرفة دون فقط ، انهن يوقعن احيانا اجللسات يحضرن اللواتي وذكر املوظفون واملوظفات
نسمع صوتهن. ان اجللسه دون

احتياجات لديهن كنساء وهن ، العضوات بانتظار مقابلة كن انهن ، ذكرن بلديه من اكثر وفي ، خاص بشكل املوظفات اما
مع املوظفات يجلسن ال انهن بالس ، اضافة الى تأثير ان لهن يسمعن ابدا لم ولكنهن اجلها ، من النساء يفضلن ان يلجأن الى
ان اجابت العضوه ولكن البلديه ، حضانه في انشاء املوظفات من مجموعه طرحت وقد ، يواجهنها التي املشاكل على للتعرف

اهتمامهن. من ليست املرأة قضايا اجمعن جميعا ان وقد ، ليس من صالحياتها هذا
تواصلهن مع على ينعكس لم ذلك ان اال ، بني العضوات التعليمي باملستوى تفاوت وجود من بالرغم انه ، املوظفني اشار كما
يحملن اللواتي عن يختلف ادائهن ال ، شهادة جامعيه يحملن و اكدمييا مؤهالت اللواتي فالعضوات ، ادائهن او على املوظفني

الس البلدي. عضو صالحيات ال يعرفن فجميعهن ، نفس الس في فقط الشهادة االعدادية

معظم تصديهن ، وان املواطنني معامالت ملتابعة معهم ، يتواصلن الكبرى البلديات معظم في العضوات ان اكد املوظفون وقد
احد مخزن باسم تسجيل ، مجلس بلدي طالبت عضوة ) مثال ، قانونيه تكون غير ما وغالبا ، عاطفيه مواقف هي للمعامالت
احدى طالبت كما ) ، ( رسوم بدون مشوه رسوم ( دون املواطنني معامالت تطالب بانهاء ). او الرسميه األوراق احضار دون الورثه

.( وهذا ممنوع مخزن باسمها لتستثمره العضوات باستئجار
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خدمة وهو محدد في اطار انفسهن ويحصرن ، ثقافتهن ضعيفه وان و بشخصية قويه يتمتعن ال العضوات ان كما يرى املوظفون
املواطن وليس خدمة املدينه.

ال الس في األعضاء بعض ان الى يعود قد الس في العضوات مشاركت ضعف ان ، واملوظفات املوظفني من مجموعه فيما ترى
معارضتهن مسبقا ان يتوقعن فانهن وبالتالي ، وادائهن تفكيرهن على سينعكس ذلك فان وبالتالي ، معهم وجود نساء يتقبلوا
الرجال بعدد مقارنة عددهن الى محدودية العضوات مشاركة تدني يعزو املوظفون كما ، يشاركن لذلك ال ، نساء ألنهن ستتم 

من املشاركة. واخلوف بالضعف يشعرن وبالتالي

يعتبرن ان العضوات ان املوظفون ويعتقد قضاياهن ، مبتابعة األعضاء مطالبة في العضوات استغرابهم من املوظفون ابدى وقد
اإلتصال. مهارات ضعيفات في فهن ، الرساله ايصال القدرة على لديه الرجل

العضوات: دور لتفعيل واملوظفات املوظفني مقترحات

فمعظمهن ، األقاويل من خوفا ، املوظفني يتواصلن مع ، وال يتصدين للقرارات وال الضعف ، يصطنعن العضوات ان يرى املوظفني
في وخجلها وبضعفها للرجل ، بتبعيتها واملتمثلة ، اتمع في للمرأة النمطية على الصورة باحلفاظ ، ويرغنب ميثلن عشائر

التاليه: املقترحات قدموا لذلك االس ،

الس البلدي. صالحيات تعديل بحيث يتم ، البلديات قانون تعديل -
التعديل. اجراء في البلديات في اخلبرة وذوي املوظفني يشارك ان ، على البلديه انظمة تعديل -

االجتماعي. العمل في باع طويل لها يكون وان ، العلمي التأهيل ، اهمها للمرشحات معايير وضع -
البلديه. وانظمة بقانون لتعريفهم األعضاء لكافة تدريبية ورشات عقد -

اخلارج. في توفير املواصالت ودورات تدريبيه -
العمل في طويل باع ولها مؤهال علميا حتمل التي فاملرأة ، العضوات دور تفعيل في ستساهم هذه املقترحات ان املوظفون يرى
تواجه التي التحديات مواجهة قادرة على ستكون وكذلك ، بلدي مجلس كعضوة املسؤوليه حتمل على قادرة ستكون االجتماعي 
خارج البالد بدورات االلتحاق وكذلك ، بفاعليه للعمل الالزمه واملعرفة املهارات سيكسبهن ورش تدريبيه لهن عقد ان كما ، املرأة
القانون في العضو صالحيات محدودية ألن القانون تعديل املوظفون اقترح وقد عملهن. على ذلك وسينعكس جتربتهن سيثري

وعملها بفاعليه. برنامجها حتقيق على مقدرة العضوة دون حتول

في اللجان املشكلة هي ما وهو ، البلدية االس عضوات من ٪٢٧ الى املوجه السؤال نتائج خامسا:
بها؟ عضوة وانت البلدية

٦١ عضوة  عددههن والبالغ احملليه االس عضوات على طرح سؤال مت ، فيها العمل العضوات  ترغب التي احملاور  الى للتعرف
وقد واجلنوب ، والوسط الشمال عقدت في التي البلديه االس بعضوات اخلاصة العمل ورش في اللواتي شاركن من معظمهن
اخليار يكن لديهن لم انه اشرن الى العضوات بعض ان كما البلديات. بني اللجان واعداد مسميات في وجود اختالف بينت الدراسه
اللجان الى االنضمام ان مقابلتهم متت الذين الرؤساء اشار حني في ، الزاميا ذلك بل كان ، فيها هن عضوات التي اللجان في
البيئة ثم ، جلنة العطاءات يليها ، للتنظيم احمللية اللجنه في يتمركزن النساء ان الدراسه بينت ، وقد الزاميا وليس اختياريا

.(٣) امللحق انظر العامه. والصحة والسالمة

في بلدية احلساء: املقابالت نتائج سادسا:

ويبلغ امرأة التي ترأسها الوحيده البلديه انها ، احلساء بلدية مييز ، ومما األردن جنوب في الطفيله محافظة في احلساء بلدية تقع
فازت العضوتان بالتزكيه. ، وقد ( اناث ٢ ، ٧ ذكور ) اعضاء. تسعة البلديه رئيسة الى اضافة البلدي الس اعضاء

واملوظفني واألعضاء. البلدية رئيسة من كل مع للمقابالت خاصه فقرة إفراد مت لذلك فقد
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احلساء: وموظفات بلدية موظفي املكونه من البؤرية اموعة مقابلة نتائج

البلديات مختلف في البؤرية اموعات طرحت على التي األسئلة طرح مت وقد وموظفة. موظفا عشر أحد من اموعة تكونت
، باحلضور العضوات ملتزمات ان املوظفون فبني ، العضوات بني و بينهم التواصل وآلية العضوات فاعلية الى وذلك للتعرف ،

لسن فاعالت. وهن البلدية ، يتابعن نشاطات ال ولكنهن
و تشجعهن باملرونه تتسم نشيطه ، امرأة البلديه ان رئيسة أكبر وخاصة دورا للعضوات يكون يتوقعوا ان كان املوظفون لقد

املكافئة. على للحصول يحضرن ولكنهن ، العمل غلى

الس مهام تعرف ال ولكنها جريئة فاحداهما متاما ، مختلفتني العضوتني كل من شخصية ان واملوظفات املوظفون وضح كما
بالتزكيه. فازتا و غير مثقفات كلتاهما ، شئ تعرف ال ايضا و واألخرى خجوله ، البلدي

وقد ، بجداره مبهامها وتقوم مهندسه البلديه ، ألن رئيسة في مجتمعهم يعكس الصورة احلقيقية للمرأة ال ذلك اكدوا ان وقد
غيابها. حال مبهامها في البلدية رئيس نائب فوضت

من ان مؤكدين  ، الكوتا ضد  انهم يعلنوا املوظفني  جعل  ، بالكوتا عضوتني وفوز ، للبلديه كفاءة كرئيسة ذات امرأة  فوز ان
جديرة بذلك. تكون ان يجب املوقع هذا على ستحصل

اتمعيه. الثقافة وكذلك ، واملؤمترات التدريبية الدورات في مشاركتهن دون حتول األسريه املسؤوليات ان املوظفون ويعتقد
وجودها إثبات عليها ان ، كما وتتواصل معهن املوظفات تكون قريبة من ان البلدي يجب الس عضوة أن وقد اقترح املوظفون
تثقيفهن ان يتم يجب انه املوظفون اقترح وقد خاصا. يكون لها رأيا و أن لزم األمر ، اذا القرارات على وتعارض تناقش الرجال و بني

البلدي. الس ومبهام البلديات بقانون

احلساء: عضوات بلدية مقابلة احدى نتائج

التدريبية الدورات في مشاركتها دون حتول التي األسرية الصعوبات اهمها ، كثيرة صعوبات تواجه انها بلدية احلساء عضوة أكدت
الكالم تختصر لذلك ، حديثها على ان يعقبوا وتخشى ، الرجال امام من احلديث تُنحرج وهي واالحتفاالت اتلفه. واالجتماعات

تتحدث. وال
، الرئيسة او األخرى العضوة تواصل مع تعاون او وجود اي بينت عدم ، حيث األخرى العضوة و بالرئيسة عالقتها عن حتدثت وقد
فتح ، في البلد سوق كبير ، الشوارع نظافة االنارة ، فهي اهتماماتها اما ، اليها لتنضم البلدية جلان في اي يوجد انه ال مؤكدة

للشباب. مالهي مدينة ، مكتبه لألطفال
رض. مُ البلديات قانون ان وتعتبر ، به تقوم الذي بالدور وتكتفي ، بالرضى تشعر وهي

تعيينها مت حيث ، السابق في فرصه اعطيت انها اهمها ، فوزها في ساعدت التي العوامل ، احلساء بينت رئيسة بلدية فيما
مع اجلميع كرئيس تتعامل انها وتقول فانتخبها. على العمل وعرف اتمع قدرتها جدارتها فأثبتت ، للحساء بلديه كرئيسة
قام فقط واحد موقف وتذكر ان هناك ، للمرأة اتمع ينظر ، كما ضعيفة امرأة انها يشعروها لم هم تشعرهم و فهي لم ، بلديه
، دعابة الى املوقف فحولت ، ان يضربها يستطيع وال انك امرأة اي معك ) للتفاهم زوجاتي سأرسل قائال ( بتهديدها الرجال احد

داعما للبلدية. اكتسبته احلادث ذلك ومنذ
واملشاريع الزيارات ، خالل من معهم دائم تواصل على فهي ، مرضيه واتمع احمللي باملوظفني عالقتها ان البلديه رئيسة وتشير

للبلديه. حتققها التي
امرأة ان يستوعبوا ال ، فهم فقط الدوائر مدراء وبعض املنطقه في االداريني مع احلكام  صعوبات البلديه رئيسة  تواجه فيما 
انا فتقول: ( ، املسؤول هو البلديه رئيس يعتبر واتمع ، كثيره البلديه فاحتياجات ، القضايا كافة وتتابع البلديه عن مسؤوله
واحترام قوة وهذا منحني اي وزارة ، الذهاب الى عند ليرافقوني البلد وجهاء لذلك اختار مجموعه من مجتمعي ، امام مسؤولة

.( اتمع احمللي في اكبر
ولكن املتعلمني  وغير  املتعلمني  مع التعامل في  اختالفا جتد  لكنها ، األعضاء مع  مستمر  تواصل على انها الرئيسة  وتشير
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، لتمكينهن بها احاول ان يشتركن البدايه في التي كنت الدورات في ال تشاركان ، فهما النساء عدا ما ، من اجلميع تعاون هناك
ال . كذلك حتركاتها كافة زوجها في يرافقها احداهما ان حيث تدعيان ، كما ، اجتماعيه ألسباب ، الذهاب عن متتنعان ولكنهما

نفسها. تنمط التي هي رئيسة البلدية ان املرأة وترى ، الس في اثر لهما وليس ، اجللسات واحلوار في النقاش في تشاركان

نظرته تختلف عن ينظر للمرأة نظرة زال ما اتمع ان فتؤكد بالتنافس كعضوة فازت والتي ، الفحيص بلدية رئيس نائبة اما
التقليديه فالنظره ، الرجال باستقبال املرأة لتقف اتمع قبوال من هنالك يكن لم رمضان في او ، األعياد ايام فمثال في ، للرجل

.( اقوى سأكون رجال لو كنت ولكنني جريئه انني ) الفحيص. في موجوده حتى زالت للمرأة ما
شجع في البلديه فوجود النساء وامنا تنمويه ، خدماتيه تعد لم فالبلديات ، ساعدهن قد اجلديد القانون ان الرئيس نائبة وتعتبر
تعمل زالت ما املرأة ان اكدت وقد اتمع املدني. منظمات مع تعاون هناك اصبح كذلك احلضور للبلديه ، على اتمع النساء في
تشارك التي املؤمترات والورش من خالل وذلك البلديه ، في االس املرأة عمل على ينعكس سلبيا بينهن فالتنافس املرأة ضد

بها.

، سخيفه انها لها ينظر احيانا بل ، اطالقا الرجال باهتمام حتظى ال املرأة ، تركزعليها التي واألمور ، النساء اهتمامات ان كما ترى
وجنذبهن النساء نخدم خالله من والذي ، السنوي البازار او الربيع بكرنفال بالقيام العضوات اقتراح األعضاء الذكور فمثال عارض

طاقاتهم. لتفعيل الشباب للعمل مع جلنه تشكيل عارضوا ، كذلك للعمل

اهمها قدمت مقترحات وقد املوظفني. من األعضاء ومن كبير تعاون فقدكان هناك للبلديه رئيسة كنائبة عملها خالل ومن
العربيه. الدول مع او األردن البلديه في االس عضوات بني تشكيلها مت التي الشبكات تفعيل

وتبادل العضوات بني التشبيك الى هدفت والتي ، األردن في البلديه االس عضوات اسستها التي ( نشميات ) مثل شبكة
بينهن. اخلبرات

والتوصيات: النتائج مناقشة

والدميقراطية العدالة مطالب من مطلبا يعد لم سيما إلى احلكم احمللي وال القرار السلطة وصنع مواقع إلى وصول املرأة إن
نشطا وإدخال منظورها اشتراكا فبدون اشتراك املرأة مصالح املرأة ، ملراعاة ضروريا شرطا كذلك يعتبر بل ، فحسب األساسية
التنمية متطلبات واملشاركة التي تتجاوب مع املساواة في األهداف املتمثلة ميكن حتقيق ال ، صنع القرار مستويات جميع في

.( ١٩٩٧ ، نفاع ) اتمع. لتقدم املادي األساس والتي تشكل االقتصادية-االجتماعية

لهن: البلدي الس تقبل مدى حول البلدي الس لعضوات املوجه السؤال مناقشة نتائج

على تهميشهن واستبعادهن يعملوا ، البلديه االس واعضاء رؤساء ان يعتقدن العضوات معظم ان احلاليه الدراسة تشير
تعتبر املرأة ان ويعتبروا ، وجودهن من اهمية للتقليل ( الكوتا ) مصطلح الى يشيرون دائما الرجال وان ، قدراتهن من والتقليل
عليهم حكرا هو احملليه االس في العمل ان الرجال بعض لدى السائده الثقافه بسبب ذلك يكون وقد ، العمل هذا على دخيلة

فقط.
الثقافة السائدة  السياسي العمل في تواجه املرأة التي التحديات اهم من ان ( ٢٠٠٦ ) بركات بها قام الدراسه التي اكدته ما وهذا
املوروث الثقافي الذي  ان ( ٢٠٠٣ طهبوب ( بها قامت التي الدراسة اكدت كما والعشائري. األبوي النظام بسبب وذلك اتمع في

القرار. صنع مناصب تولي في الرجل بقدرات اتمع اميان جميعها كرست ، التنشئة بسبب اجلنسويه االدوار يحدد
السابقه ، في االس كما رمزيا يكون يجب ان وجود املرأة ان على اعتادوا ان الرجال قد ، ذكر الى ما و اضافة ، الباحثة ترى كما
التعامل في سلوكه على سينعكس ، مما البلديات احدى في ٪٥٧ الى لتصل ٪٢٠ نسبة العضوات تكون ان يرفض وبالتالي فهو
بدأن او انهن ، متمكنات كان هناك نساء اذا وخاصة احيانا ، تشعره بالتهديد قد املرأة بهذه النسبه وجود ألن ، العضوات مع

الى تهميشهن الحقا. ادى مما باسلوب هجومي بالس عملهن
من وتعاون كبير تقبل هناك حيث الثانيه ، الفئة بلديات بعض وخاصة ، البلديه االس بعض في الى وجود استثناءات هنا ونشير
، اتمع لهن تقبل ذلك بسبب يكون ، وقد رجل او امرأة متييز بني دون الس يعملون كفريق واحد فكافة اعضاء ، للعضوات الس
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االس مع العمل في سابقه خبره العضوات لديهن ان الى اخلدمة االجتماعيه ، اضافة في طويل باع البلديات في تلك للمرأة ألن
في جلمعيات تقع عضوات او كرئيسات السابقه البلديه مع االس تعاونهن خالل من ، وكذلك السابق في كعضوات ، البلديه
الرجل ، وسيشعر لها البلدي رفض الس دون سيحول اتمعي العمل في املرأة انخراط ان فيها. اي عضوات هن البلديات التي
خلدمة اتمع. معا العمل اجل من الس في ، وكالهما خبرته توازي خبرة وان لديها ، طبيعي امر في الس معه املرأة وجود ان

واتمع واملوظفني البلدي مع الس العضوات تواجهها التي نتائج السؤال املتعلق بالصعوبات مناقشة
احمللي:

ادائهن دون ، حتول احمللي اتمع مع و البلديه موظفي وموظفات و الس البلدي ، مع صعوبات يواجهن العضوات ان بينت الدراسة
الصعوبات: بفاعليه ومن اهم هذه عملهن

النشاطات مشاركتهن في دون يحول مناطقهن في عامه مواصالت خاصة للعضوات او مواصالت عدم توفر ان املواصالت: .١
للعضوة تسمح ال التي االقتصادية األوضاع بسبب ذلك وقد يكون ، في الس البلدي كعضوات ادوارهن ادء بالتالي و واالجتماعات
كما ، منها البعيدة وخاصة املناطق كافة في منتظما غير العامه واملواصالت الباصات مرور يكون قد ، كذلك باستئجار سياره
التدريبية الدوررات او النشاطات واالجتماعات لهن حلضور املواصالت توفير في العضوات مع البلديات بعض رؤساء تعاون عدم ان

بفاعلية. بأدوارهن بقيام العضوات سيؤثر فان ذلك وبالتالي ، واملؤمترات

التربية الى ذلك يعزى ان وميكن ، الرجال امام احلديث من يحرجن العضوات ان الدراسة بينت  الصعوبات الشخصيه: لقد .٢
مشاركتها بفاعليه مما يحول دون ، وضعف شخصيتها ، بنفسها املرأة ثقة تدني في سببا كانت التي االجتماعيه ، والتنشئة
وبالتالي بنفسها ثقتها تدني الى يؤدي مما  اجلندرية االدوار وعلى تعزيز  للرجل املرأه تبعية  على تؤكد االجتماعيه فالتنشئة ،

العملية. حياتها في ادائها على ذلك انعكاس

بكافة اعالمهن وعدم استبعادهن يتم من العضوات عدد ان الدراسه لقد بينت بقدراتهن: الثقه وعدم العضوات تهميش .٣
األخذ دون يتم تشكيلها التي اللجان توزيعهن على  يتم ، كما اليها  الس دعوة يتم التي او االحتفاالت البلديه فعاليات
كافة القيام في القرار او قادره على اتخاذ غير ، وانها االحتفاالت في ان تشارك لها اجتماعيا يحق ان املرأة ال العتقادهم ، برأيهن
ما وهذا االجتماعيه. للتنشئه نتيجة الرجل ذهن في الراسخه للمرأة النمطيه الصوره الى يعود وذلك ، البلدي الس مهام

يؤمنون باالدوارالنمطية  بالسلطة رجال وجود العمل في املرأه تقدم تعيق التي العوامل من ان بينت التي ( ١٩٩٧ ) الصباغ تؤكده
بالنسبة للمرأة.

عدم توفر بدورها بفاعلية قيامها ادون وحتول املرأة تواجهها التي الصعوبات ان من في املناطق: للعضوات مكتب عدم توفير .٤
فازت التي تقطنها املرأة التي املنطقه فاز عن للرجل الذي مكتب توفير حني يتم في ، املناطق في او البلديه مركز في لها مكتب
امام وكذلك امام املوظفني ضعفهن سيعكس ذلك الى ان الس ، اضافة من لهن التهميش يؤكد وهذا ، الكوتا ) طريق ( عن
كما اساسي وليس عضو اضافي الكوتا ان يتم التأكيد بالتالي و ، بالكوتا تفوز للمرأة التي الدونية النظرة للمرأة يعزز و اتمع

لقاءاتهن. في ذكرن

ادى ، مبقترحاتهن واالستهزاء طلباتهن رفض و استشارتهن وعدم خبراتهن: من التقليل و الرجل الى املرأة به تقوم ما جتيير .٥
وعدم للتربية نتيجة األعضاء لدى بعض الذكورية الثقافة الى ذلك يعزى ان وميكن ، بفاعليه بدورهن القيام الى احباطهن وعدم

بقدراتها. واالميان املرأة مشاركة باهمية الوعي

او البلديه موظف للتأثير على سلطة او املرأة صالحيات الرجل او البلديه سواء عضو مينح ال القانون ان الصالحيات: محدودية .٦
املوظفني بني واضحا والدعم التعاون الن ، وذلك املواطنني امام احراجهن الى يؤدي مما معهن يتعاونوا ال فاملوظفني وبالتالي ، الزامه
ال اضافي فهي عضو ، اتمع في واسعه متثل شريحه املرأة ال بأن ذلك نفسر ان وميكن ، كثيره العتبارات الذكور ، وأعضاءالس
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اتمع.. او الس في مؤثرة غير املرأة بينما ، قوية ومؤثره شخصيته انهم يهابون الرجل العتقادهم ان الى اضافة ، يتم حسابه

في كعضوات بفاعلية قيامهن بدورهن في صعوبه تشكل األسرية ان مسؤولياتهن العضوات بعض ترى املرأة: ادوار ٧. تعدد
ان ، كما او اتمع الس مع تواصلها دون مما يحول ، املنزليه بالواجبات للقيام لهن داعمني وجود لعدم وذلك ، البلدية االس

افضل. اجنازات حتقيق يحول دون ، عالنيه او سرا البعض ، لبعضهن العضوات معارضة

مرتفع بصوت يتحدثن ان عليهن ألن ، مشاركتهن دون يحول االجتماعات غرفة داخل وجود اجهزه صوتيه ان عدم العضوات ترى .٨
مرتفع. بصوت احلديث يجوز لها وال عوره املرأة صوت بان التنشئه االجتماعيه الى ويعزى ذلك ، اجتماعيا مرفوض وذلك

الى يؤدي للرئيس دون الرجوع طلباتهن تلبية املوظفني ان رفض احمللي. واتمع املوظفني مع العضوات التي تواجهها ٩. الصعوبات
رئيسي بشكل الشعبيه الفعاليات في مشاركتها ويرفض النساء مع يتعاون ال اتمع احمللي كذلك ان ، املواطنني مع احراجهن
في ألدوارهن عدم تأدية النساء يساعد في الس في عضوات لوجود النفسي املوظفني العضو مع رفض صالحيات فمحدودية ،
منح املرأة الذي القانون بسبب ذلك اال ان ، واوصلها للموقع ، انتخب املرأة من انه فبالرغم للمجتمع ، وبالنسبة ، بفاعلية الس
في امرأة بوجود القناعة عدم نتيجة التعاون عدم غيرها ، وبالتالي دون امرأة لوصول سانحه الفرصه فكانت ، مخصصه مقاعد

ذلك. حالت دون عوامل ولكن عدة جديرات باملقعد نساء وهناك ، به ليست جديرة املقعد من تبوأت او ان الس ،

الس: في للمرأة مناقشة السؤال املتعلق بدعم املرأة

نعزو ذلك وميكن ان زميالتهن يدعمن ال العضوات معظم في حني ان ، زميالتهن دعم يحاولن العضوات بعض ان بينت الدراسه
الى:

كفريق واحد. العمل بأهمية وعي عضوات الس عدم -
العضوات. بني التواصل محدودية -

يحتذى ناجحا منوذجا لتكون اتمع للمرأة في صورة ايجابية في عكس ، بلدي كعضوات مجلس دورهن الهمية ادراكهن عدم -
اخرى. ملواقع انفسهن وامام امام األخريات الطريق ويعبدن ، في اتمع اكبر اجنازات يحققن وبالتالي ، به

احمللي: اتمع ومع املوظفات و املوظفني مع العضوات املتعلق بتواصل السؤال مناقشة

بعض الرؤساء على تأكيد كذلك ، ذلك دون يحول ألن القانون وذلك ، واملوظفني العضوات بني التواصل الدراسة محدودية بينت
اآلخرين في للتأثير قياديه مهارات ميتلكن ال وانهن ، احراج اي ويتجننب بالقانون االلتزام يحاولن ذلك بانهن تفسير ، وميكن ذلك

والتعليمات. القوانني تطبيق في التزاما اكثر النساء ان اكدت التي ( ٢٠٠٤ ) احلسني ودراسة يتفق وهذا
اتمع التواصل مع الدراكهن باهمية وذلك ، مختلفة آليات وباستخدام ، احمللي مع اتمع مستمر تواصل على انهن تبني فيما

اوصلهن الى املوقع. اتمع من وألن احتياجاته الى للتعرف

العضوات: باهتمام حتظى التي بالقضايا املتعلق مناقشة السؤال

واملستوى العلمي واحتياجات في اخلبرات التباين ذلك بسبب يكون ، وميكن ان العضوات لدى االهتمامات في نوع تباين يوجد
االجتماعية بالنشاطات كاالهتمام ، جميعا باهتمامهن حتظى مشتركة هناك قضايا ان جند ، ولكننا في البلدية احمللي اتمع
بها تهتم التي األخرى القضايا ومن ، االنسانيه بالنواحي االهتمام وكذلك ، والنظافة اجلمالية والبيئة بالنواحي االهتمام و ،
في لتساعد اسثمارية مشاريع ، واقامة الطرق وتعبيد واالنارة الصحي كالصرف العامه ، التحتية واخلدمات البنية ، العضوات

اتلفة. البلديات منها تعاني التي والبطاله الفقر مشكلتي حل

االولويه: وحسب البلديه االس تهتم بها عضوات التي القضايا تصنيف وميكن كما

وكذلك الشوارع وتعبيد النظافة واالنارة و هي االساسيه تقوم باملهام عليها ان النساء ان ترى حيث ، للمواطنني خدمات ١. تقدمي
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للمواطنني. ارضاء بذلك تقوم ولكنها من مهامها ليس ان ذلك بالرغم البلديه داخل املعامالت متابعة

في نشاطات مختلفة بتنفيذ تهتم كما ، بلديتها في تكون التي باملشاركة تهتم العضوه ، حيث االجتماعية ٢. النشاطات
تنميط على تعمل املرأة ان يتبني ، وهنا املناسبات من وغيرها ، املرأة العاملي ويوم األم وعيد الدينيه واالعياد الوطنيه املناسبات

نفسها.

وتشعر تتأثر انها من الى ذلك ويعود واحلشرات وبالقوارض وباملياه ، والتجميل األشجار بالنظافة وزراعة املرأة تهتم البيئه ، .٣
املنزليه بالواجبات القيام للمرأة االساسي الدور ان الى اضافة  واسرتها.  اطفالها على صحة واثره والتلوث النظافة باهمية

املرأة. عمل متس التي القضايا واملياه من والقوارض احلشرات فان وبالتالي

ومشاريع استثماريه للدخل مدرة مشاريع باقامة املرأة تهتم حيث ، االقتصاديه ، ثم والترفيهيه الثقافية بالقضايا االهتمام .٤
فقر. من اتمع يعانيه ملا ، نظرا

والشباب. األطفال ضحيتها يكون التي احلوادث بذلك نتيجة يأتي اهتمامها حيث ، واملرور العامه بالسالمه االهتمام .٥

يدركن ألنهن ، باهتمام ذلك فهن يتابعن ، صحي صرف شبكة بها يوجد البلديات ال معظم الصحي ألن بالصرف االهتمام .٦
االمتصاصية. احلفر نضح و فيضان عن الناجتة الصحية والبيئيه املشاكل

كتوفير املواطنني من كبيرة متس شريحه ولكنها ، البلدي الس مبهام لها عالقة ليس مختلفه قضايا بعد ذلك يأتي ثم .٧
لتقدمي خدمات الوزارات اتلفه ، كذلك متابعة جتميلها او فيها اخلزانات سواء بتنظيف املدارس ومتابعة ، املدارس اساتذة في
اتمع فان كذلك ، مجتمعهن جتاه النساء باملسؤولية لدى العالي احلس الى ذلك يعزى ان األطفال وميكن وعمالة ، للمواطنني

القضايا. كافة عن املسؤول انه باعتقاده ، البلدي همومه للمجلس كافة يحمل

او بالسياسة ، من احلديث اخلوف الى ذلك يعزى ان وميكن ، السياسة هي النساء باهتمام حتظى األخيرة التي القضية اما .٨
عدم كذلك ، السياسيه االمور في دائما استبعادها يتم ألن املرأة كذلك ، متقدمه مواقع بالوصول الى لديهن وجود طموح عدم
التنشئة الى اضافة بالسياسه. املرأة اهتمام عدم في ساهم ، وتثقيفهن النساء استقطاب على تعمل فاعله احزاب وجود

املرأة. ادوار دور في تنميط لها االجتماعية

اجلمعيات خالل يكون من وان اهتمامهن فقط ، العضوات معظم عند ، األولويات من لم تكن ، املرأة ان قضايا املالحظ هذا ومن
النساء معظم ان او ، خالل اجلمعيات من مع النساء بالتعاون اكتفائهن او لديهن ، صالحيات وجود عدم بسبب ذلك يكون وقد ،
هنا واشير األخرى. ويركزن على القضايا النساء قضايا يهمشن النساء بني عليه متعارف اصبح كما قياديه مواقع يصلن اللواتي

البلديات. في مصلحة تصب ومقترحات قدمن مبادرات العضوات ان

واملوظفات: واملوظفني واألعضاء البلديات رؤساء بآراء املتعلقة األسئلة مناقشة

اللواتي النساء ان الرؤساء معظم اكد فقد ، باهتمامهن حتظى التي والقضايا  ، البلديه االس في النساء مشاركة حول
األسباب اهم هي من العضوات بني املشاكل ان ويعتقد الرؤساء ، عددهن محدود البلدي الس ويعرفن مهام بفاعليه يشاركن
األعضاء بعض من يعانوه ما وقد اكدوا ان ، محدودة العام العمل في العمليه خبرتهن كما ان بفاعليه ، عملهن دون حتول التي
لهن دورا يكون ان ، قوة يشكلن اصبحن انهن وخصوصا من املتوقع من النساء ، ولكن كان النساء يعانوه من عما اليقل الذكور

مجلس بلدي. في العمل كعضوة واضحا ومتميزا

العامه ، ثم املصلحة اوال والعائليه القضايا الشخصيه عليها النساء هي التي تركز القضايا ان البلديات رؤساء يرى حني في
ويرى الرؤساء عن اجللسات ، تغيبهن حال ماليه مبكافآت او لتحقيق مصاحلهن بسيارات اقاربهن او بتعيني حيث انهن يطالنب
انه يعني ، مما النساء اداء حول  الرؤساء لدى  التوقع مستوى ارتفاع بسبب ذلك وقد يكون يقترحنها روتينيه ان املبادرات التي
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النساء البلديه بفاعلية االس اعضاء رأي تبني ان وكذلك لديهم. الرضى يتحقق ولن التوقع مستوى دون سيكون مهما قدمن
الناجتة ، الس في نساء تقبلهم لوجود عدم بسبب ذلك وقد يكون ، البلديات رؤساء عن رأي يختلف بلدي ال كعضوات مجلس

الرجال. اعمال من البلدي وان العمل العامه القضايا تناقشه امرأة في ان الرجل لم يعتاد حيث ، اتمعيه الثقافة عن
محدود معهم فالتواصل ، راضني عنهن غير وانهن ، البلدي الس مهام يعرفن ال العضوات ان املوظفني واملوظفات فيما يرى
سابقا ان ذكرنا . وكما معهن او التعاون متطلبات املوظفات حتقيق يحاولن ال انهن كما اطالقا ، بالس لهن تأثير وليس جدا ،
لتفعيل مشاركة مقترحات املوظفون قدم املوظفني. وقد شؤون في التدخل البلدي الس صالحيات من ان ليس يدركن العضوات

النساء.
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التوصيات

يلي: مبا نتائج الدراسه نوصي ضوء في

تنفيذيا. للعضو دورا ليصبح البلدي صالحيات الس تعديل يتم البلديات بحيث قانون تعديل -
عضو الس من يتوقع اتمع ان حني في ماليه ، موارد لديهم ليس معظم األعضاء حيث ان ، مجزيه مكافآت األعضاء منح -

مبسؤوليات كثيره. القيام البلدي
الصحي. بالتأمني العضو اشراك -

واحلاسوب ، اللغة االجنليزية البلديات ، وزارة وانظمة ، البلديات قانون منها مواضيع بعدة تدريبيه وتوعويه للعضوات دورات عقد -
عام. بشكل القيادة ومهارات الذات وتقدير ، االقناع ومهارات والتواصل ، ومهارات االتصال

وعمل والتواصل  االتصال ومبهارات البلدي الس في نساء وجود بأهمية  البلديه االس اعضاء لكافة  تدريبيه دورات عقد -
الفريق.

وجود الطبيعي اجتماعيا ليصبح من وذلك ، ٪٥٠ الس  في النساء نسبة تصبح بحيث ، للنساء املقاعد اصصة عدد زيادة -
نساء. هن الس فنصف ، الرجال امام تشعر باخلجل املرأة تعود ، كذلك لن احلياة العامه في النساء

التنشئة ألهمية ملا وذلك  ، به املنوطه واملهام ، البلدي بالس املرأة مشاركة بأهمية  املدارس لطالب توعيه  برامج عقد -
املستقبل وهم قادة البلدي الس اعضاء هم و الناخبون املدارس هم فطالب ، عن املرأة تغيير الصورة النمطيه في االجتماعية

مباشرة ثم متابعة العضوات وتدريبهن ، ومن البلديه املؤهالت للمجالس املرشحات للمرأة بتدريب الوطنية اللجنه ان تقوم -
الفوز. بعد

املهارات القياديه. على العضوات الدوليه بتدريب واملنظمات غير احلكوميه كافة املنظمات تقوم ان -
تغيير كذلك ، ااالت كافة في وناشطات مجالس بلديه في لعضوات ( جناح قصص على( االعالم بالتركيز وسائل تقوم ان -

في اتمع. املرأة عن النمطيه الصوره
دورهن لتعظيم السلبيات وجتاوز االيجابيات الى تعزيز ان تؤدي من شأنها ، والتي البلديه االس بعضوات خاصه دراسات اعداد -

احلياة السياسية. في للمشاركة النساء كافة امام اآلفاق وفتح البلدي الس في
وجود لعدم العضوات مع يتواصلن وال في البلديه املعامالت اليتابعن بالنساء، فالنساء خاص البلديه مكتب داخل - استحداث

اسوة بالرجال. للعضوات في املناطق مكتب كذلك املواطنني. للقاء مكان يتوفر لها ال العضوة اضافة ان ، بهن مكتب خاص
وجود لعدم اجللسات وذلك ال يتابعن النائيه املناطق في العضوات ألن وذلك موظفات ، يوجد بها ال التي البلديات في نساء تعيني -

املواقع. كافة نساء وجود اتمع على ليعتاد كذلك البلديه ، مبنى في امرأة اي
العربيه. الدول مع األردن او في البلديه االس بني عضوات مت تشكيلها الشبكات التي تفعيل -

لن املعني العضو ان الى اضافة ، اساس الكفاءه على يكون ما غالبا التعيني وذلك ألن ، البلدي اجلزئي ألعضاء الس - التعيني
بعداله. مبسؤولياته االقيام همه ان بل ، لآلخرين مدينا يكون

مشاركة واهمية البلديه االس دور بأهمية اتمع توعية وكذلك ، البلديه للمجالس املرشحات تأهيل األحزاب على تعمل - ان
فيها. املرأة
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املراجع

عمان. ، القياديه املواقع في األردنيه ) املرأة ١٩٩٨ ) ، املرأة بسمه لشؤون األميره ومركز العامه معهد االدارة ) -

عمان. ، املرأة ضد كافة اشكال التمييز على القضاء اتفاقية ٢٠٠٢ ، "اليونيفيم" و"اليونيسيف" ) -
( وشمال افريقيا األوسط االقليمي للشرق العربية ) واليونيسيف ( املكتب للدول املكتب االقليمي ) اليونيفيم

Eyadat, Mohammad Khair, ٢٠٠٧, Towards Political Empowerment of Bahraini Women, UnitedNations 
Development Fund for Women, Amman, Jordan, P: ٨,٥٠-٥٢

النسائية  املشاركة ، االقليمي العربي امللتقى ، األردنية" البرملاني للمرأة تواجه العمل "التحديات التي :( ٢٠٠٦ ) بركات ، نظام -
.( ١٧٥ - ١٨٤ ص: ( ، ، األردن عمان ، العام األردني النسائي االحتاد ، العربية في البرملانات

منشوره  غير ماجستير رسالة ، التسعينات" عقد خالل للمرأة األردنية السياسية "املشاركة بعنوان: ( ٢٠٠٣ ) طهبوب ، عبير -
.١٠٩ ص: األردنيه ، اجلامعة

نوتنجهام. جامعة ، بريطانيا ، دكتوراه اطروحة ، األردنيه" املدنية في اخلدمة وتقدم املرأة "عمل ( ١٩٩٧ ) امل الصباغ ، -

املتحدة  االمم صندوق ، حاله "دراسة والتعليم في وزارة التربية القياديه املراكز في األردنيه املرأة "جتربة ( ٢٠٠٤ ) اميان ، احلسني -
.٣٩-٤١ ص عمان األردن االمنائي للمرأة ،

عمل. البرملانيه. ورقة االنتخابات في املرأة ، ١٩٩٣ ، املي ، نفاع -
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املالحق

(١) رقم ملحق

الفردية: اللقاءات في العضوات الى وكذلك البلديه االس من عضوات املكونة للمجموعات البؤريه املوجهة األسئلة

بطريقة األسئله نفس طرح مت وكذلك ، التاليه احملاور االس البلديه حول من عضوات املكونه اموعات البؤريه النقاش توجيه مت
بالتنافس. منهن فاز عدد ، حيث انفراد على الباحثه العضوات اللواتي التقتهن على مباشرة

البلدي لكن؟ الس أعضاء تقبل مدى ما .١
احمللي؟ مع اتمع املوظفني؟ مع البلدي؟ الس مع العمل في صعوبات تواجهن هل .٢

البعض؟ بعضكن تدعمن هل .٣
املوظفات؟ و املوظفني مع تتواصلن هل .٤
احمللي؟ كيف؟ اتمع مع تتواصلن هل .٥

)؟ اولويه تعتبرنها التي األمور ) حتظى باهتمامكن التي القضايا ما .٦
الفترة املاضيه؟ خالل طرحتموها او قمتم بها املبادرات التي او قدمتموها املقترحات التي ما هي .٧

افضل؟ بشكل دوركن لتفعيل مقترحاتكن ما .٨

(٢) ملحق

البلديه: االس واعضاء لرؤساء املوجهة األسئله

البلدي؟ الس في بفاعلية بدورهن العضوات تقوم هل .١
العضوات؟ القضايا التي تركز عليها ماهي .٢

مبادرات؟ او مقترحات بناءه بتقدمي العضوات قامت هل .٣
الس البلدي؟ في العضوات دور لتعظيم مقترحاتكم هي ما .٤
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(٣) رقم ملحق

البلديه: االس عضوات اليها تنضم التي اللجان اسماء
 

اللجنة العضواتاسم البلديةعد اسم

املوظفني شؤون الكبرى / احلالبات١٥جلنة الزرقاء الضليل / اجلديدة / الهاشمية , الزرقاء
/ مؤاب اجلديده رابية الكوره / واملزار / مؤته / الكبرى الطفيلة /

الفحيص.

واألراضي االستمالك جبل١١جلنة / الرصيفة / الكبرى الزرقاء / اجلديدة الهاشمية , الزرقاء
/ ديرعال اجلديدة / عجلون الكبرى معدي اجلديدة / / حميدة بني

عجلون الكبرى. / الزرقاء الكبرى

الثقافية الهاشمية١٦اللجنة , الزرقاء / الكبرى السلط / الفحيص / الضليل
الكرك / اجلنوبية األغوار / الكبرى الزرقاء / الرصيفة / اجلديدة

عجلون الكبرى. / املزار اجلديدة الكبرى /

العطاءات /١٨جلنة اجلديدة / األزرق / الرصيفة / الضليل اجلديدة ديرعال الفحيص /
السلط / حميدة بني جبل احلالبات / / اجلديدة الهاشمية الزرقاء

األغوار اجلنوبية / اجلديدة العارضة / الزرقاء الكبرى الكبرى /
/ اجلديدة املزار / واملزار مؤتة فقوع / لواء , رواحه بن عبد اهللا /

الكبرى. عجلون

املدينة جتميل اجلديدة.٥جلنة عال / دير / الطفيلة الكبرى السلط الكبرى الفحيص /

واإلنارة وتعبيد الشوارع فتح الفحيص١جلنة

للتنظيم  احمللية / الشونة اجلنوبية٢٠اللجنة بني حميدة جبل اجلديدة / األزرق الفحيص /
/ اجلديدة طالل / األغوار اجلنوبية / الكبرى الزرقاء الوسطى /

الكرك / الكبرى / الطفيلة لواء القطرانه / علي لواء / شيحان
اجلديده. مؤاب لواء علي الرصيفه / / الكبرى

االستثمار الرصيفة.٩جلنة / الكبرى الزرقاء / الكبرى السلط / الضليل

االجتماعية اجلديدة.٤اللجنة بيرين / الكبرى السلط

االستنادية اجلدران الكبرى.١جلنة السلط

االحتفاالت الفحيص.٤جلنة / ديرعال اجلديدة

املوظفني تأديب فقوع.٢جلنة لواء , بن رواحه اهللا / عبد الزرقاء , الهاشمية اجلديدة

والبيئة الصحة الكرك٧جلنة / الطفيلة الكبرى اجلنوبية / األغوار / بيرين / الرصيفة
الكبرى.

العامه والسالمه البيئه /١٠جلنة اجلديدة / املزار الكبرى الزرقاء / اجلنوبيه والوسطى الشونه
اجلديدة. املزار / الضليل / الكبرى السلط الفحيص /

املرأة بيرين.٦جلنة / الكبرى الزرقاء الوسطى اجلنوبية الشونة الرصيفة /

املوظفني عقوبات العارضة اجلديدة.٢جلنة

البلدي الس العارضة اجلديدة.٢جلنة أعضاء



٣٧

اخلضار سوق الزرقاء الكبرى.١جلنة

الرياضة الزرقاء الكبرى.١جلنة

سكراب بيع الزرقاء الكبرى.١جلنة

اإلعالمية الزرقاء الكبرى.٢اللجنة

التراثية املنطقة إحياء الكبرى.٢جلنة الزرقاء / الفحيص

الشباب متابعة الفحيص.٣جلنة

وإتالف شطب اجلديدة.١جلنة ديرعال

االتصاالت الزرقاء الكبرى.١جلنة

املالية الطفيلة الكبرى.٢اللجنة / اجلنوبية األغوار

املشتريات حوران.٤جلنة سهل / / مؤته واملزار , لواء فقوع بن رواحه عبد اهللا

التخطيط الكبرى.١جلنة الكرك

املهن تراخيص رواحه.١جلان بن اهللا عبد

بيع اللوازم اجلديدة.١جلنة املزار

والترقيم التسمية اجلديدة.١جلنة املزار

البشرية املوارد الكوراة.١ جلنة رابية

التخمني الكبرى.٢جلنة عجلون / حوران سهل

املزاودة الكبرى.١جلنة عجلون
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الفهــرس

الصفحـةالفقــرة

الدراسة إلى ٣مدخل

٥مقدمة

٨ملخص

مقدمة
٩

االس في املرأة مشاركة تطور
البلديه واالس التشريعية

الدراسة مشكلة

١١

الدراسة أهمية

الدراسة أهداف

الدراسة أسئلة

الدراسة منهجية

الدراسة أدوات

١٢

البؤرية اموعات

الفردية املقابالت

ورشات العمل املشاركات في للعضوات سؤال خطي توجيه

الدراسة عينة

إقليم الوسط

الشمال إقليم

إقليم اجلنوب

السابقة ١٣الدراسات

الدراسة نتائج
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البؤريه اموعات مقابلة نتائج أوال:
االس البلديه عضوات من املكونة

لكن؟ البلدي تقبل الس ما مدى األول: ١٥السؤال

، البلدي العمل مع الس في صعوبات الثاني: هل تواجهن السؤال
احمللي؟ مع اتمع املوظفني ، مع

١٦

بعضكن البعض؟ تدعمن هل ١٨السؤال الثالث:

املوظفات؟ و مع املوظفني هل تتواصلن السؤال الرابع:

١٩
كيف؟ احمللي؟ اتمع مع تتواصلن هل اخلامس: السؤال

األمورالتي ) باهتمامكن حتظى التي القضايا ما السادس: السؤال
)؟ اولويه تعتبرنها

املبادرات او قدمتموها التي هي املقترحات ما السابع: السؤال
املاضيه؟ الفترة خالل بها قمنت التي ٢١اواملطالبات

افضل؟ بشكل دوركن لتفعيل مقترحاتكن ما الثامن: السؤال

التي اجريت املقابالت نتائج ثانيا:
رؤساء البلديات مع

البلدي؟ الس في بفاعلية بدورهن العضوات تقوم هل األول: ٢٢السؤال

العضوات؟ التي تركز عليها األمور ماهي الثاني: ٢٣السؤال

او بناءة بتقدمي مقترحات العضوات قامت هل الثالث: السؤال
٢٤مبادرات؟

الس عضوات دور لتعظيم مقترحاتكم هي ما الرابع: السؤال
البلدي؟

مع اعضاء اللقاءات ثالثا: نتائج
االس البلديه

نظركم؟ وجهة البلدي من الس في العضوات اهتمامات هي ٢٥ما

البلديه؟ االس في فاعال دورا للنساء ليكون هي مقترحاتكم ما

اموعات مع اللقاءات نتائج رابعا:
من موظفات املكونة البؤرية
وموظفي البلديات اتلفه

العضوات: دور لتفعيل واملوظفات املوظفني ٢٦مقترحات

الى املوجه السؤال نتائج خامسا:
البلدية االس عضوات من ٪٢٧
في هي اللجان املشكلة ما ،وهو

بها؟ البلدية وانت عضوة

٢٦

في بلدية املقابالت نتائج سادسا:
احلساء

بلدية وموظفات موظفي من املكونه البؤرية اموعة مقابلة نتائج
٢٧احلساء

بلدية احلساء احدى عضوات نتائج مقابلة

والتوصيات النتائج مناقشة
٢٨ مدى حول البلدي الس لعضوات نتائج السؤال املوجه مناقشة

لهن البلدي الس تقبل

العضوات تواجهها التي بالصعوبات املتعلق السؤال نتائج مناقشة
احمللي. واتمع واملوظفني البلدي الس مع

٢٩

الس في للمرأة املرأة بدعم املتعلق السؤال ٣٠مناقشة



٤٠

املوظفات و املوظفني مع بتواصل العضوات املتعلق السؤال مناقشة
احمللي ٣٠ومع اتمع

العضوات باهتمام حتظى التي بالقضايا السؤال املتعلق مناقشة

واملوظفني واألعضاء البلديات رؤساء بآراء املتعلقة األسئلة مناقشة
واملوظفات

٣١

٣٣التوصيات

٣٤املراجع

٣٥املالحق

املالحــق فهــرس

امللحقالرقم الصفحةاسم

في١ العضوات الى وكذلك البلديه االس عضوات من املكونة البؤريه للمجموعات املوجهة األسئلة
الفردية ٣٥اللقاءات

االس البلديه٢ واعضاء لرؤساء املوجهة األسئله

البلديه٣ االس عضوات اليها تنضم التي اللجان ٣٦اسماء


