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 مركز دراسات المرأة، الجامعة األردنية *
  .مركز مستشاري األبحاث المتعددة األغراض** 

.26/10/2010 وتاريخ قبوله6/5/2010تاريخ استالم البحث 

  
   في المجالس البلدية واحتياجاتهاواقع المرأة األردنية 

  

  **وساهرة النابلسي* أمل محمد علي الخاروف

  
  صـلخّم

تلك تعرف احتياجات النساء العضوات في ، و أوضاع النساء العضوات في المجالس البلدية في األردناستهدفت الدراسة تعرف
اشتمل مجتمع الدراسة على جميع النساء العضوات في المجالس ، ولمنهج الوصفيا ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام .المجالس

) 144(بواقع عينة وطبقت االستمارة على . 208 وكان عددهن 2007وهن اللواتي التحقن بالمجالس عام  ةالبلدية في األقاليم الثالث
استخدم  كما تم .بلدية من بلديات في المملكة) 73(وقد مثلن من مجموع العضوات في جميع أنحاء المملكة، %) 69.2(سيدة بنسبة 

  . المجموعات البؤرية لجمع المعلومات الخاصة بواقع العضوات في المجالس البلديةأسلوب
هن من أن) نقاط القوة( أبرز ما يتميزن به أنفي مجال واقع المرأة العضوة في المجالس البلدية، وكان من أهم نتائج الدراسة، 

 ذات مستوى تعليمي عال، إضافة إلى أن بعضهن يتمتعن بخبرات سابقة  في مجال العمل التطوعي، ويتمتعن تخصصات متنوعة
بالقدرة على التواصل مع أعضاء المجلس البلدي والمجتمع المحلي، والرغبة في العطاء وتحمل المسؤولية، والتعاون لخدمة 

، وتهميش بعض الرؤساء  والقوانين ذات العالقةالقضايا السياسيةبينما كان من أبرز نقاط الضعف قلة خبرتهن في . المجتمع
وتمثلت الفرص . الخ....ضعف الوضع المادي الذي يعيق القيام بعملهن في الوقت المناسبوواألعضاء لدور المرأة في المجلس، 

عالقات ة العضو في المجلس، والالمتاحة لديهن بوجود نظام الكوتا، والثقل العشائري، واالستفادة من الخبرات السابقة للمرأ
أبرزها عدم وجود مقر للعضوات مما يعيق من أما بالنسبة للتحديات التي تواجههن، فكان ....االجتماعية الجيدة مع المجتمع المحلي

، وضعف مشاركة المرأة في اللجان ، مسؤوليات المرأة الكثيرة، نظام الصوت الواحد، المحسوبياتاجتماعهن بصورة مستمرة
  ....المختلفة المتمثل بعدم قناعة بعض رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بدور المرأة

وفيما يتعلق باحتياجاتهن المختلفة، ففي مجال االحتياجات من المهارات اإلدارية والفنية، شكلت احتياجات التدريب على إدارة 
بينما كانت أعلى ثالث نسب في مجال االحتياجات .  ثالث نسبوعمل الفريق، وإدارة التغيير، وإدارة العالقات مع المتعاملين أعلى

مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت، مهارات اللغة اإلنجليزية، ومهارات التعامل مع اآلخرين؛ : من المهارات الشخصية هي
، ونظام العطاءات وأخيرا شكلت أعلى نسب من االحتياجات من المعرفة التشريعية في مجال التعرف على الدستور األردني

  .الرسمية، ومهام لجان المجلس البلدي
بالعمل على رفع كفاءة عضوات المجالس البلدية في المعارف والخبرات والكفايات ذات العالقة بعملهن في : وأوصت الباحثتان
 ومساعدتهن على اتخاذ وتعزيز دور العضوات في مجالس البلدية السياسي واالجتماعي واالقتصادي واإلداري،. المجالس البلدية

  .إضافة إلى تعزيز دور عضوات المجالس البلدية في اللجان المختلفة. القرارات الرشيدة بناء على المعلومات والخبرات المكتسبة
  .المرأة األردنية، الواقع، االحتياجات، المجالس البلدية : الكلمات الدالة

  
اذ القرار يبين أهمية تواصل العمل مع الميدان وتنظيمه إلعداد القيادات النسائية إن العمل على تعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخ"

  "القادرة على تحديد المواقع واالحتياجات الفعلية وتمثيل مجتمعاتهن على مستوى البلدية والبرلمان
 سمو األميرة بسمة بنت طالل
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  المقدمة

حقوق بشهد العالم في العقود األخيرة اهتماما متزايدا 
وتوالت المؤتمرات الدولية . المرأة وموقعها في المجتمع

إلى تحديد العقبات التي : أوالواإلقليمية والمحلية التي هدفت 
حالت وتحول دون مشاركة النساء بصورة كاملة في جميع 

إلى : وثانياالمجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
مات وضع خطط عمل مستقبلية تلتزم بتنفيذها الحكو

والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي، وكان في 
طليعة هذه الفعاليات تلك المؤتمرات التي عقدت حول المرأة 

) 1975(ونيروبي ) 1970(وكوبنهاكن ) 1985(في مكسيكو 
  ).37: 2007اليونيفيم،  ().1995(وبيجين 

وقد ارتبطت المطالبة بتحسين أوضاع المرأة عالميا 
هي الديمقراطية، حقوق اإلنسان، والتنمية، بمفاهيم أساسية 

وكان لهذه الجهود الدولية واإلقليمية آثار مهمة . والتحديث
ولو غير مباشرة على وضع المرأة، فرغم أنها لم تستطع 
الوصول بالمرأة إلى المستوى المرجو بعد في معظم بلدان 
العالم، إال أنها أدت إلى تشجيع الدراسات واألبحاث العلمية 

لتي تقيم موقع المرأة في كل بلد وفي كل المجاالت ا
   .العقبات التي تعترضهاتبين والقطاعات و

 هذه الحركة في توعية المرأة بواقعها أسهمتكما 
وحقوقها وحثت على تنظيم العمل النسائي المؤسسي، وإن 
كانت بدرجات متفاوتة بين بلد وآخر وشجعت على تبادل 

اء في المجاالت المختلفة بما في الخبرات والتجارب بين النس
ذلك المجال السياسي، وحثت الحكومات على إعادة النظر 
في مواقفها من المرأة خاصة بعد أن اعتمدت األمم المتحدة 

 مؤشرا جديدا 1990في تقاريرها حول التنمية منذ عام 
ياسية ساركة الـة وهو مؤشر المشـاس معدالت التنميـلقي

  )Eyadat, 2007: 8, 50-52 (.للمرأة
العملية التي يلعب الفرد : "تعرف المشاركة السياسية بأنها

من خاللها دورا في الحياة السياسية واالجتماعية، وتكون 
لديه الفرصة ألن يشارك في وضع األهداف العامة لذلك 
المجتمع، وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه 

  )1: 2004: عثمان (".األهداف
ر المرأة في المجالس السياسية تعكس إن مستويات حضو

الثقافة االجتماعية والسياسية في المجتمعات العربية، كما 
 رؤية المجتمع السياسي أو على األقل -وإلى حد ما - تعكس 

جزء من هذا المجتمع لهذه الحقوق، والذي ينزع إلى اختزال 
حقوق المرأة السياسية في حقها كناخبة، أي التعامل مع 

وت في عملية االقتراع باعتبارها قوة عددية ذات المرأة كص
  .وزن في ساحة المنافسة السياسية

إن الثقافة السياسية السائدة في العديد من المجتمعات 
العربية وغيرها تصادر حق المرأة في ممارسة الحياة 
السياسية بشكل تام وفعال، وهو ما يمثل أحد العوامل التي 

   .ا السياسية إثبات كفاءتهنق المرأة عيتع
لتي تهدف إلى اومن هنا جاءت فكرة إعداد هذه الدراسة 

في البلديات حاليا البحث عن واقع النساء العضوات 
واحتياجاتهن في المستقبل بهدف توفير قاعدة معلومات 
للجهات المسؤولة مثل المنظمات غير الحكومية وصناع 

 من القرار في المؤسسات الحكومية لتمكينهن سياسيا، وذلك
خالل إتاحة الفرصة للوصول إلى الموارد الالزمة بيسر 

إلخ، ورفع كفاءتهن العملية ....كالنظم والتشريعات المختلفة
  . والثقافية من خالل إشراكهن في الدورات التدريبية المتنوعة

  
  أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة، من كونها من الدراسات النادرة 
لعضوات في المجالس البلدية التي بحثت موضوع النساء ا

من حيث واقعهن والتحديات التي تواجههن في عملهن، 
مما يساعد . واحتياجاتهن التي تؤدي إلى تمكينهن في عملهن

في إيجاد قاعدة معلوماتية تعين أصحاب القرار في وضع 
استراتجياتهم وخططهم لتحسين وضع النساء العضوات في 

يام بواجبهن على أفضل المجالس البلدية حتى يستطعن الق
كما تساعد النساء اللواتي يخططن للترشح في المرات . وجه

القادمة للتسلح بالمهارات الالزمة التي تزيد من قدراتهن في 
المشاركة على االنتخابات البلدية من جهة، وتساعدهن في 
القيام بعملهن في حال فوزهن في االنتخابات سواء نجحن 

  .نافسبالكوتا أو عن طريق الت
  أهداف الدراسة

تعرف أوضاع النساء العضوات في المجالس البلدية . 1
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  .في األردن
تعرف احتياجات النساء العضوات في المجالس . 2

  .البلدية في األردن
  

  أسئلة الدراسة
ما أوضاع النساء العضوات في المجالس البلدية في . 1

  : األردن من حيث
  .ن أو بلديتهنا مجلسهتعرف نقاط القوة التي يتميز به. أ
تعرف نقاط الضعف الموجودة في أعضاء المجلس . ب

  .أو البلدية من وجهة نظرهن
  .من البيئة الخارجيةلديهن تعرف الفرص المتاحة . ج
 تهن في حل مشكالنتعرف التحديات التي تواجهه. د

  . المرجوةنالمختلفة للوصول إلى أهدافه
في المجالس البلدية ما احتياجات النساء العامالت .  2

  :في األردن من حيث
  .لمهارات اإلدارية والفنيةلاالحتياجات . أ
  .لمهارات الشخصيةلاالحتياجات . ب
  .لمعرفة التشريعيةلاالحتياجات . ج
  

  تطور المشاركة السياسية للمرأة األردنية في البلديات
تفاعل األردن الرسمي مبكرا مع المناخ الدولي الداعم 

 صدرت فقداع المرأة في أواسط السبعينات، للنهوض بأوض
 بمنح المرأة األردنية حق 1974ام عاإلرادة الملكية 

استبدل المشاركة في االنتخابات النيابية كناخبة ومرشحة، و
 لسنة 8قانون االنتخاب النافذ بالقانون المعدل رقم بهذا 
لكن هذه الخطوة لم تجد طريقها إلى الترجمة العملية . 1974

أما على . هاما بعدو 1989في االنتخابات النيابية عام إال 
صعيد االنتخابات البلدية، فقد عدل قانون البلديات بالقانون 

، بحيث بات متاحا للمرأة 1982 لسنة 22المعدل رقم 
االنتخاب والترشيح في االنتخابات البلدية، لكن النساء لم 

 1995م يمارسن هذا الحق إال في االنتخابات التي جرت عا
  ) 41-39: 2004الحسين،  (.وما بعدها

  عاممشاركة المرأة األردنية في االنتخابات البلدية
  1999 و 1995

يعود الفضل في اكتشاف الفرصة المتاحة أمام النساء 

للمشاركة بالتعيين في عضوية المجالس البلدية لسمو األميرة 
 1995بسمة بنت طالل التي اغتنمت التوجه الذي أقر عام 

إلجراء االنتخابات في كل بلديات المملكة في يوم واحد، 
 سيدة ضمن مجموع 99فكان أن بادرت إلى المطالبة بتعيين 

  .اللجان التي شكلتها الحكومة آنذاك لإلعداد لالنتخابات
 سيدة لخوض 19أعطت هذه التجربة ثمارها بحفز 

االنتخابات للمرة األولى في تاريخ المملكة وفوز تسع منهن 
. عضوية مجالس بلدية، وواحدة بمنصب رئيسة مجلس بلديب
أن قانون البلديات كان يبيح لمجلس الوزراء تعيين بما و

اثنتين إضافيتين لعضوية مجلس بلدي، فقد استجاب مجلس 
 سيدة في عدد 23الوزراء لطلب سمو األميرة بسمة بتعيين 

  .من المجالس البلدية
 ارتفع عدد ،1999وفي االنتخابات البلدية لعام 

 مرشحة، نجحت منهن ثماني سيدات 43المرشحات إلى 
 سيدة في عدد 25بعضوية مجالس بلدية، وتال ذلك تعيين 

من المجالس البلدية في المملكة، من خالل استخدام المادة في 
قانون البلديات التي تجيز لوزير البلديات بموافقة مجلس 

 مصلحة الوزراء إضافة عضوين إلى أي مجلس بلدي، في
  ) 135-126: 2007أبو رمان،  (.التمثيل النسائي

  
  2003التمثيل النسائي في االنتخابات البلدية 

يوليو /اكتست االنتخابات البلدية التي جرت في تموز
، مظهرا باهتا بسبب مصادرة حق األهالي في انتخاب 2003

كامل المجالس التي تمثلهم وتعيين حوالي نصف عدد 
  .ميع المجالس البلديةاألعضاء ورؤساء ج

اقتصر عدد الفائزات بعضوية مجالس بلدية على خمس 
 0.9سيدات في محافظات إربد وعجلون والبلقاء أو ما نسبته 

بالمائة من مجموع الفائزين، وهذا يعكس حقيقة أن فرص 
الفوز أمام السيدات قد تقلصت كثيرا، ألن عدد المقاعد 

 إضافة إلىدرجة كبيرة المتاحة للتنافس االنتخابي قد هبط ب
 بلدية فقط بعد أن كان يزيد 99تقليص عدد البلديات إلى 

فرصة الفوز أمام السيدات وبخاصة ما أن ك.  بلدية300على 
أكثر ضاقت ودت في الدوائر التابعة للبلديات الكبرى، قد 

أن كان عد  أصبح تنافسا على مقعد واحد ب التنافستعقيدا ألن
 وبذلك.  تنافسا النتخاب مجلس كاملفي االنتخابات السابقة
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 سيدة 40 على 2003اقتصر عدد المرشحات في انتخابات 
  . بالمائة من مجموع المرشحين2.4 ما يعادل يأ

 3:  سيدة99هذا وقد تال إجراء تلك االنتخابات تعيين 
 مجلسا بلديا، 98 ضمن 95منهن في أمانة عمان الكبرى، و 
منصب رئيسة مجلس بلدية أما السيدة األخيرة، فقد عينت ب

وتجدر اإلشارة إلى أنه ما دام أن . الحسا بمحافظة الطفيلة
التعيينات كانت في تلك االنتخابات مكونا أصيال من مكونات 
نظام االنتخاب للمجالس البلدية، فإن تعيين هذا العدد من 

 بالمائة من مجموع األعضاء 27.2ساوي الذي يالنساء 
لوال وعلى أية معاملة تفضيلية لهن المعينين لم يكن ينطوي 

مبادرات سمو األميرة بسمة بشأن التعيينات النسائية في 
المجالس البلدية لربما تجاهل وجودهن أو اقتصرت التعيينات 

  .على عدد رمزي محدود
 بلغ ما 2003  عامإن إجمالي تمثيل المرأة في انتخابات

ضوا  ع1050 سيدات من أصل 104بين االنتخاب والتعيين 
هم مجموع األعضاء المنتخبين والمعينين في كل من أمانة 
عمان الكبرى والمجالس البلدية كافة، وهذا التمثيل النسائي 

 بالمائة من إجمالي عضوية المجالس 10يعادل تقريبا نسبة 
  .البلدية وأمانة عمان الكبرى

  عامإن عدد السيدات الفائزات في االنتخابات البلدية
 مقارنة مع االنتخابات البلدية السابقة في  هو األقل2003
).  سيدات10 (1995، وفي عام ) سيدات8 (1999عام 

وهذا يعني أن عملية الدمج للبلديات، التي قلصت عدد 
 بلدية عدا أمانة عمان الكبرى، لم تكن في 99البلديات إلى 

مصلحة مشاركة المرأة في االنتخابات البلدية التنافسية، 
فاض فرص المنافسة االنتخابية، ال بل وذلك بسبب انخ

  .اشتداد المنافسة على المقعد الواحد
ففي عشرات البلديات الصغيرة كانت المرأة تنافس على 

أو أكثر قليال من أصل عدة مقاعد تتراوح بين واحد مقعد 
 أصبحت تنافس في 2003ستة إلى تسعة، ولكنها منذ عام 

عدد الدوائر ذات هذه البلديات على مقعد واحد، حيث بلغ 
 وهو ما يعادل ثلثي مجموع ، دائرة257المقعد الواحد 

، في ضوء 2003الدوائر في سائر المجالس البلدية عام 
عمليات الدمج التي حولت عشرات المجالس البلدية إلى 
دوائر فردية، أي بمقعد واحد، وهذا يقلص فرص المرأة في 

 هذه الدائرة الفوز، ويجعل الفوز مسألة خاضعة للصدفة في
  .2003  عامحصل بالفعل في انتخاباتكما أو تلك، 
 على نفتحةالراهنة للمجالس البلدية متركيبة إن ال

القديمة، فالتطور العمراني على تركيبتها المستقبل أكثر من 
مستوى المدن وما يحيط بها من بلدات وقرى يواصل 

 مع  البلديات الجديدة التي تشكلتإنانتشاره وتمدده بحيث 
دمج البلديات المتجاورة تتحول في غضون عقد من الزمان 

وبالتالي، فقد كان من المتوقع أن تبقى . إلى بلديات موحدة
وهو البلديات المندمجة على حالها في إطار القانون الجديد 

ما يعني أن ظروف المشاركة النسائية للمرأة في انتخابات 
ام الكوتا النسائية،  لم يتم األخذ بنظإذالبلدية ستبقى صعبة 

وهو النظام الذي عمل تجمع لجان المرأة الوطني األردني 
جاهدا من أجل تبني الحكومة له، حيث توج التجمع جهوده 

كلنا شركاء في : على هذا الصعيد بعقد مؤتمر وطني بعنوان
، وأوصى 2005ديسمبر / كانون األول27البلديات بتاريخ 

 بالمائة 16.8ة ال تقل عن هذا المؤتمر باعتماد كوتا نسائي
لضمان تمثيل متوازن للمرأة بحده األدنى في جميع البلديات 

واستجابت الحكومة لمطلب الحركة النسائية . دون استثناء
والمجتمع المدني بتخصيص كوتا للنساء، واقترحت أن ال 

 بالمائة في إطار قانون البلديات 20  النساء عنتقل نسبة
الجريدة  (.ى موافقة البرلمان األردنيالجديد، وهو ما حاز عل

   )2003الرسمية، 
  

     2007التمثيل النسائي في االنتخابات البلدية 
 بتخصيص كوتا 2007تميزت االنتخابات البلدية عام 

 بالمائة من عضوية المجالس 20للنساء بنسبة ال تقل عن 
البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى، وقد شجع هذا أعدادا 

بيا من النساء على خوض معترك هذه االنتخابات، كبيرة نس
 مقعدا، تتوزع بين 218 بلغ عدد المقاعد المحجوزة للنساء إذ

 مقعدا، و 929 مقعدا ضمن المجالس البلدية من أصل 211
 27 مقاعد ضمن مجلس أمانة عمان الكبرى تضاف إلى 7

  ) 135-126: 2007أبو رمان،  (. لالنتخابةمقعدا خاضع
  

  وتا النسائية في البلدياتخصائص الك
تتسم الكوتا األردنية المخصصة للنساء بجملة خصائص 



،א א מ   2011، 1العدد ، 4المجلّد א

-29- 

  :أساسية، أبرزها ما يلي
 بالمائة في كل 20نسبة الكوتا ال تقل عن  .1

 2007 لسنة 14نص قانون البلديات الجديد رقم : الظروف
، فقرة ب، على أن المقاعد المخصصة 9في مادته رقم 

 بالمائة 20لبلدي ال تقل عن للمرشحات لعضوية المجلس ا
وعند تطبيق هذا البند، انطلقت . من عدد أعضاء المجلس

وزارة الشؤون البلدية من فكرة إضافة هذه النسبة إلى العدد 
المقرر سابقا لعضوية المجلس البلدي، بدل أن تحتسب 
باعتبارها جزءا منه، ومن شأن هذا أن يحيد أي موقف 

قي الوضع السابق على حاله وبذلك ب. ذكوري مناوئ للكوتا
   .مخصصة للمرشحاتوأضيفت 

لكن عملية حساب النسبة ال تخلو من صعوبة لغير 
 20نسبة تستخرج ، أوال: المتمرسين، وتمر بعدة مراحل

 مقعد، وبتقريب هذه النتيجة، نحصل 2,6تساوي لبالمائة 
، 13 إلى العدد األصلي 3نضيف العدد : ثانيا. 3على العدد 
 هو العدد الجديد المفترض لمجمل 16جموع فيصبح الم

علينا أن نتأكد هل المقاعد : ثالثا. أعضاء المجلس البلدي
نقسم :  بالفعلالتي خصصت للكوتا تساوي النسبة المقررة

 18.75النتيجة هي أن ، فنكتشف 16 على العدد 3العدد 
 بالمائة، لذا نضطر هنا أن نضيف 20بالمائة، أي أقل من 

، 13 إلى 4، ونضيف العدد 4، فتصبح الكوتا 3واحدا للعدد 
، ثم نقسم 17فيصبح عدد أعضاء المجلس البلدي اإلجمالي 

 بالمائة 23.5، فتكون نسبة الكوتا 17 على العدد 4العدد 
  .وهي منسجمة مع القانون

إن النتيجة العملية التي أسفرت عن إقرار كوتا بنسبة ال 
بة على صعيد  بالمائة، هي أن تطبيق النس20تقل عن 

 22.6 بالمائة إلى 20البلديات المختلفة قد رفع النسبة من 
أما على صعيد عالقة التمثيل النسائي بعدد مقاعد . بالمائة

  :المجلس البلدي، فجاءت النتيجة كالتالي
 أعضاء، 8-5مقعدان للمجالس البلدية المكونة من  -

  . مجلسا بلديا76وينطبق هذا على 
 11-9دية المكونة من  مقاعد للمجالس البل3 -

 . مجلسا بلديا12عضوا، وينطبق هذا على 
 16-12 مقاعد للمجالس البلدية المكونة من 4 -

عضوا، وينطبق هذا على بلديات الزرقاء والسلط الكبرى 

 .والطفيلة الكبرى
 20-17 مقاعد للمجالس البلدية المكونة من 5 -

 .عضوا، وينطبق هذا على بلدية الكرك الكبرى
 25-21لمجالس البلدية المكونة من  مقاعد ل6 -

 .عضوا، وينطبق هذا على بلدية إربد الكبرى
 29-26 مقاعد للمجالس البلدية المكونة من 7 -

 .عضوا، وينطبق هذا على أمانة عمان الكبرى
 احتاطولعل من الخصائص المهمة للكوتا أن القانون 

للحاالت التي ال تترشح فيها نساء، فنص في هذه الحالة على 
لتعيين لملء المقاعد المخصصة للنساء والتي لم تتقدم ا

وهذا يعني أن العدد اإلجمالي من المقاعد . امرشحات لملئه
المحجوزة للنساء لن يتأثر سلبا في الحاالت التي تغيب فيها 
المرشحات عن االنتخابات البلدية، ألنه سيتم اللجوء في هذه 

  ) 135-126: 2007أبو رمان،  (.الحالة إلى التعيين
   
: الفوز بمقعد الكوتا النسائية يكون بأعلى النسب. 2

حدد قانون البلديات شروط الفوز للمرشحات بحصولهن على 
، ولم يعط أية توضيحات )، فقرة ب9المادة (أعلى األصوات 

يعد كافيا بالمعايير االنتخابية الختيار فإنه أخرى، ورغم ذلك 
 استفسار بهذا الشأن الفائزات، إال أن الحكومة تقدمت بطلب

الجريدة  (إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين، فقرر األخير
أن شرط الفوز هو نسبة ) 2809: 2003الرسمية، 

األصوات التي حصلت عليها المرشحة من مجموع عدد 
 ،المقترعين في دائرتها االنتخابية مهما كان عدد أصواتها

فساتها في مقارنة بعدد األصوات التي حصلت عليها منا
واعتبر . الدوائر األخرى ضمن المنطقة االنتخابية الواحدة

الديوان أن ذلك يحقق العدالة والمساواة بين المرشحات 
 ألنه معيار يبين مدى قوة ،اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز

. التأييد التي حصلت عليها المرشحة في دائرتها االنتخابية
 الخاص بتفسير القوانين وجدير بالذكر أن قرارات الديوان

  .ترتقي بعد صدورها إلى مرتبة القانون نفسه
  
تتميز الكوتا : الكوتا النسائية مفتوحة على التنافس. 3

النسائية في البلديات بأنها كوتا غير مغلقة على النسبة التي 
 بالمائة من عضوية 20حددها القانون والتي ال تقل عن 
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قي الباب مفتوحا أمام التنافس المجالس البلدية، فهذه الكوتا تب
العام مع الرجال على جميع مقاعد المجالس البلدية، ومن تفز 
من المرشحات تنافسيا، ال تعد مقاعدها جزءا من المقاعد 

: 2007أبو رمان،  (.المحجوزة للنساء بل تضاف إليها
126-135  (  

وفي الحقيقة فإن قانون االنتخاب لم يقل شيئا في هذا 
النتيجة التي قررها الديوان الخاص لتفسير هي ه هذفالصدد، 
في ضوء ) أ4094: 2003الجريدة الرسمية،  (القوانين

 تقدمت به الحكومة إلى الديوان الذي قرر أن ذياالستفسار ال
 بالمائة المخصصة للنساء ال تشمل المرشحات 20نسبة ال 

اللواتي ينجحن أعضاء في المجلس البلدي تنافسيا في 
النتخابية، وإنما تقتصر على المرشحات اللواتي لم دائرتهن ا

يفزن تنافسيا باالنتخابات مع الذكور في كل دائرة انتخابية 
  )  135-126: 2007أبو رمان،  (.من منطقة البلدية

  
  2007نتائج الكوتا النسائية في انتخابات 

رغم تدني نسبة : على صعيد رئاسة المجالس البلدية. 1
أقل (افسن على رئاسة المجالس البلدية المرشحات اللواتي ن

 مرشحا 739 سيدات من بين 6حيث ترشحت )  بالمائة1من 
المرة األولى في تاريخ االنتخابات هي ومرشحة، فإن هذه 

.  فيها عدد المرشحات هذا العددبلغالبلدية في المملكة التي ي
فضال عن ذلك، فقد حققت المهندسة رنا الحجايا فوزا 

ويذكر أن المهندسة . الحسا بمحافظة الطفيلةبرئاسة بلدية 
الحجايا سبق أن شغلت هذا المنصب في االنتخابات البلدية 

، ولكن من خالل التعيين الذي شمل أيضا 2003السابقة عام 
وزارة الشؤون  (.جميع رئاسات المجالس البلدية في المملكة

  )2007البلدية، 
  
دد مقاعد إن ع: على صعيد عضوية المجالس البلدية. 2

الكوتا النسائية محدد بموجب القانون وترجماته العملية، وهو 
 مقعدا على صعيدي عضوية المجالس البلدية 218يبلغ 

وبالتالي فإن هناك ثالثة مؤشرات . وأمانة عمان الكبرى
العدد : تستقطب االنتباه بالدرجة األولى، وهذه المؤشرات هي

قاعد التي ستفوز بها اإلجمالي للترشيحات النسائية، عدد الم
مرشحات بالتنافس المفتوح مع الرجال خارج نطاق الكوتا، 

 إحدىوعدد المقاعد التي بقيت شاغرة دون أن يترشح لملئها 
وزارة  (.السيدات، والتي ستقوم الحكومة بتعيين من يشغلها

  ) 2007الشؤون البلدية، 
 380، فقد بلغ عددها صعيد الترشيحات النسائيةأما على 

 بالمائة من مجموع الترشيحات 18.4دة، وهو ما يعادل سي
، وهي نسبة جيدة، وتعكس أهمية الكوتا 2070البالغ عددها 

. من حيث أنها تقود إلى ديناميكية اجتماعية غير مسبوقة
ومن آثارها اإليجابية المباشرة أنها كشفت عن فرص كامنة 

جاز  مقعدا، وهو أكبر إن23لدى النساء بفوزهن تنافسيا ب 
جدير بالذكر . تحققه المرأة في األردن في انتخابات تنافسية

نصف ( سيدات ضمن القسم 7أيضا أن الحكومة، عينت 
هذا الكسب . الذي تعينه في مجلس األمانة) األعضاء

فوز سيدة تنافسيا برئاسة مجلس : اإلضافي الذي يتمثل ب
ن  سيدة تنافسيا بعضوية مجالس بلدية، وتعيي23بلدي، وفوز 

 سيدات ضمن النصف الذي تعينه الحكومة في مجلس 7
يرفع تمثيل المرأة في المجالس وهذا الكسب أمانة عمان، 

 25 بالمائة إلى 22,6البلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى من 
  ) 2007وزارة الشؤون البلدية، ( .بالمائة

تقدم توفيما يخص مقاعد الكوتا التي بقيت شاغرة، أي لم 
افسة عليها، فقد كانت محدودة للغاية، حيث مرشحات للمن

 مقاعد، نصفها في محافظة معان، ونصفها 8اقتصرت على 
، ومحافظة إربد )مقعدان(اآلخر توزع بين محافظة المفرق 

، وبالتالي ستقوم )مقعد واحد(، ومحافظة البلقاء )مقعد واحد(
  .ومة بتعيين من يشغل هذه المقاعد تنفيذا للقانونكالح

لمعطيات االنتخابية إلى أن معدل التنافس العام وتشير ا
ما اقتصر معدل بين مرشح، 3,15على المقعد الواحد قد بلغ 

 1.7  علىتنافس المرشحات على المقاعد المخصصة للمرأة
مرشحة، وهي نسبة متدنية، لم يتم تجاوزها سوى في أمانة 

 مرشحة للمقعد، وفي 3.3عمان الكبرى بمعدل تنافس 
أما معدالت التنافس في باقي . 2.0، والكرك 2,2الزرقاء 

أبو  (.مقعد/ مرشح2المحافظات، فجاءت جميعها دون 
  )135-126: 2007رمان، 
  

  اإلطار النظري
قبل عرض نتائج الدراسة ال بد من وضع تصور نظري 



،א א מ   2011، 1العدد ، 4المجلّد א

-31- 

للدراسة، وذلك حتى تتم دراسة هذه القضية في سياق نظرية 
اسة بالمعرفة الموجودة ترتبط بها، وحتى يتم ربط نتائج الدر

  .في مجال العلوم
كارل منهايم (وفي هذا اإلطار فإن نظرية المعرفة لدى 

، تعتبر من النظريات التي من خاللها )1947 -1893
استطاع تطوير علم االجتماع النظري وذلك من خالل ربطه 
بين المعرفة والواقع االجتماعي والحضاري والتاريخي، 

ماعية وللطبقة المثقفة ودورهـا في ودراسته لألوضاع االجت
  .تغيير المجتمع

فهو يركز في نظريته على الظروف االجتماعية 
والمحيطة المؤثرة في الفكر، حيث ترتبط كافة أنماط المعرفة 
والفكر بموقع الفرد أو الجماعة في البناء االجتماعي وفي 
المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع، على اعتبار أن 

فكار جذورها الممتدة في الواقع االجتماعي وفي الحقب لأل
التاريخية المختلفة التي تمر بها المجتمعات، والتي تلون 
معتقدات وقيم األفراد والجماعات المؤمنة بها والمتمسكة 
بتعاليمها الفلسفية والروحية، وفي هذا يلتقي هذا اإلطار 

في أن لنظرية المعرفة مع اإلطار النظري لنظرية الدور 
التنشئة االجتماعية تلعب دورا هاما في درجة تدريب وتأهيل 

  . وممارسة الفرد للدور الذي يشغله
إن فكرة المؤثرات المحيطة للمعرفة تشكل المبدأ 
األساسي الذي يعتمد عليه علم اجتماع المعرفة عند منهايم، 
بأن المعرفة ال يمكن أن تتطور تاريخياً وفق قوانين جوهرية 

  .بموجب العوامل االجتماعية والمحيطة المؤثرة فيهاوإنما 
ويعتقد منهايم بأن المعرفة تختلف من بيئة إلى بيئة 
أخرى وتختلف من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية 
أخرى، وذلك لتمايز وتناشز البيئات االجتماعية للطبقات، 
وهناك عامل آخر اعتبره منهايم من العوامل المهمة، وهو 

ف بين األجيال، وذلك ألن الظروف االجتماعية االختال
لألجيال تؤثر في طبيعة أفكارهم وميولهم، فاالختالفات 
العمرية بين األجيال كجيل الشباب والكبار البد أن تؤثر في 
طبيعة المعرفة التي يحملونها، علماً بأن تباينها يعتمد على 

  . الظروف االجتماعية والواقعية المحيطة باالجيال
فكار التي يحملها األفراد منها التي تدافع عن مصالح واأل

الجماعات المسحوقة والمظلومة، واألخرى التي تدافع عن 

ومثل هذه األفكار . مصالح الجماعات المتنفذة والحاكمة
تظهر في البيئات التي تعيش في وسطها هذه الفئات 
االجتماعية، وتحاول هذه األفكار الدفاع عن أماني 

جماعة أو الطبقة التي تتبناها وتعتبرها صيغة وطموحات ال
والذين . عمل لتوجيه أنشطتها نحو تحقيق األهداف المرسومة

يحملون هذه األفكار هم المثقفون الذين ال يمتلكون امتياز 
السيطرة على الماكنة التربوية والتعليمية في المجتمع وإنما 

الفئات يهتمون بالمعرفة ويستعملونها في الدفاع عن مصالح 
وفي هذا المجال يعتقد منهايم بالدور الذي . التي يمثلونها

تلعبه الجامعات في المجتمع الحديث في خلق مثل أولئك 
المثقفين الذين يتمتعون بصفات ملكوتية تمكنهم من تشخيص 
. مشكالت بيئتهم وعصرهم ومعالجتها على نحو هادف وبناء

  ) 2005الحسن، (
لتحصيل العلمي المفتاح ويعتبر المستوى الثقافي وا

الرئيسي للحصول على مهن وكسب المال  والمشاركة 
والتفاعل والتواصل بين أفراد المجتمع، الذي بدوره يحدد 
معالم طريقة عيش الفرد، فالمستوى الثقافي يمثل عامال مهما 
في تأهيل صاحبه للعيش بمستوى أرفع من الفرد الذي ليس 

وتعتبر العوامل الثقافية ). 1962صابر، (له مستوى ثقافي 
والتكنولوجية من أهم عوامل التغير االجتماعي الذي يؤدي 
إلى تغييرات جوهرية في البنيان االجتماعي المتمثل في 
أنماط التغيرات التي تحدث في أنماط التفاعل بين األفراد 
والعالقات االجتماعية بينهم والتي تحكمها القيم والمعايير 

. ة ونظام الثواب والعقاب من جهة أخرىاالجتماعية من ناحي
  ) 2000الغزوي، (

ويالحظ الباحثون والدارسون في مختلف القضايا 
االقتصادية واالجتماعية أن المرأة األردنية حققت انجازات 
مرموقة على المستوى التعليمي واالجتماعي والصناعي، 
وتقلدت منصب السفيرة في المحافل الدولية، والوزيرة على 

توى المحلي، ورئيسة الجامعة، والناطق الرسمي باسم المس
الحكومة، وعضوية مجلسي األعيان والنواب، ورئيسة اتحاد 
الكتاب واألدباء، وال يوجد مهنة في األردن ال تمارسها 

كالطب الشرعي وتشريح (المرأة حتى الشاقة، والصعبة 
الجثث، وتدريب السواقة، والشرطة النسائية، والدفاع المدني 
والقوات المسلحة، والعمل في قطاع اإلنشاءات والعمل 
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ونصت التشريعات األردنية على ) والبناء، وقيادة الطائرات
منح المرأة جميع حقوقها في جميع مجاالت الحياة، وساهمت 
النجاحات التي حققتها المرأة األردنية في المشاركة التنموية 

في مختلف في تغير نظرة المجتمع للمرأة ودعم مشاركتها 
. جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

  ) 2006الخزاعي، (
وهذا من دواعي ضرورة البحث عن أثر المعرفة بجميع 
أشكالها ومؤثراتها سواء الجيل، أو البيئة، أو الطبقة 
االجتماعية أو الثقافة والتي تساعد المرأة عضو البلدية على 

تية والدفاع عن مصالح األفراد التي تعيش تحقيق أهدافها الذا
  . في وسطها

  
  الدراسات السابقة

من خالل مراجعة للدراسات المتعلقة بموضوع البحث 
تبين أن الدراسات العلمية المتعمقة شحيحة ونادرة، وفيما 

دراسة قامت ففي . يلي نتائج بعض الدراسات ذات العالقة
 Towards Political:بعنوان) 2007(بها اليونيفيم 

Empowerment of Bahraini Women"  نحو
والتي هدفت إلى معرفة ". التمكين السياسي للمرأة البحرينية

آراء بعض أفراد المجتمع البحريني من الجنسين حول دور 
العامل الثقافي، والعامل االجتماعي، والعامل السياسي 
 والقانوني، ودور العامل االقتصادي في التأثير على مشاركة

المرأة في العمل السياسي، وكذلك دراسة الفروق وإن وجدت 
تم . بين مختلف فئات عينة الدراسة حول موضوع الدراسة

استخدام المنهج الوصفي، واالستبانة كأداة لجمع المعلومات، 
حيث طبقت على عينة عشوائية من المثقفين بمجتمع مملكة 

ات البحرين ومن الجنسين، وعينة قصدية اختيرت من رب
 فردا 375وقد بلغ مجمل عدد أفراد العينة . البيوت المثقفات

  . من الذكور18 من اإلناث، 190منهم 
العامل وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة في مجال 

، عدم اهتمام عدد كبير من النساء بالشأن العام، الثقافي
وتقلص الدور اإلعالمي للتنظيمات المدنية في تنمية الوعي 

 لدى المرأة، وضعف االهتمام بحصول المرأة على السياسي
ثقافة عامة موازية لثقافة الرجل تؤثر في مشاركتها 
السياسية، وضعف الدور اإلعالمي في تطوير الوعي 

السياسي للمرأة يؤثر سلبا في خلق ثقافة سياسية مساندة 
  .للمرأة

، وجد أنه من الصعب العامل االجتماعيوفي مجال 
لديمقراطي دون مشاركة المرأة سياسيا، اكتمال النظام ا

وتتسم مشاركة المرأة في العمل السياسي بتدني الثقة بالنفس، 
ووجد أن المرأة ذات الكفاءة تكون مقتنعة بجدوى المشاركة 
السياسية، وأن قلة القدرات المتميزة عند المرأة بما فيها 

ثر في تؤ) الخطابة، اللغة، المعرفة العامة، والقدرات القيادية(
مشاركتها السياسية، كما تؤثر غيرة المرأة من قريناتها في 
حجم مشاركتها السياسية، وأيضا مشاركة المرأة في العمل 

  .السياسي تؤثر في رعايتها ألسرتها
، توصلت نتائج العمل السياسي والقانونيوفي مجال 

الدراسة إلى قيام المجلس األعلى للمرأة بدور فعال في 
 الوعي السياسي للمرأة، وأن قوانين تحقيق مزيد من

المجالس البلدية تسمح بمشاركة المرأة في عضويتها، كما 
توصلت إلى اإلحساس بأن التطورات السياسية لم تكن نتاج 
مطالب جماهيرية، كما أن عدم ممارسة الديمقراطية في 
انتخابات االتحادات الطالبية بالمدارس والجامعات يؤثر في 

اب والعمل السياسي في الفترات الالحقة، مستويات االنتخ
وأن هناك إحجاما من قبل الجمعيات المدنية عن مساندة 
المرأة لتحصل على دورها في مجال العمل السياسي، كما 
أن سيادة الفكر االستبدادي للرجل داخل األسرة تؤثر سلبا 

  .في مشاركتها سياسيا
، فتوصلت إلى أن العامل االقتصاديأما في مجال 

مشاركة المرأة في التنمية تؤكد حقها في االلتحاق بالعمل 
السياسي، وأن سيطرة الرجل على موارد األسرة وحرمان 
المرأة من التصرف فيها لتلبية احتياجاتها تؤثر في حجم 
إقبالها على المشاركة السياسية، كما أن إحجام بعض علماء 

حقوق الدين عن المساعدة في تطبيق الشريعة فيما يتعلق ب
المرأة االقتصادية يؤثر في هذا الجانب، وهناك تأثير سلبي 
للتمييز بين الرجل والمرأة في مواقع العمل العام، كما تؤثر 
في ذلك محدودية دور المؤسسات التي ترعى شؤون المرأة 
في تفعيل االتفاقيات والقوانين الوطنية في المجال االقتصادي 

  .لصالح المرأة
ائج المتعلقة بوجود فروق ذات داللة وفيما يتعلق بالنت
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إحصائية على عبارات محاور الدراسة بين مختلف الفئات، 
فتبين وجود نسبة اتفاق مرتفعة بين رأي عينة أفراد الدراسة 
. على اختالف فئاتها على عبارات محاور البحث

)UNIFEM, 2007: 50-52(  
 عبد العزيز والخاروفوفي دراسة أخرى أعدها 

دور النساء العراقيات في الحياة : "نوان، بع)2006(
السياسية وآليات انتخاب عضوات الجمعية الوطنية 

تعرف واقع مشاركة استهدفت ، "ومساهمتهن في أعماله
النساء العراقيات في الحياة السياسية من وجهة نظر الذكور 

نظرة المجتمع إلى أهمية مشاركة النساء : واإلناث من خالل
ياة السياسية، وآليات انتخاب عضوات العراقيات في الح

كما هدفت . الجمعية الوطنية من وجهة نظر اإلناث والذكور
لى مدى مساهمة العراقيات في أعمال الجمعية عالتعرف 

الوطنية من وجهة نظر اإلناث والذكور؛ وإلى مدى تعزيز 
المنظمات غير الحكومية لممارسة المرأة لدورها السياسي، 

 المعيقات التي تحد من ممارسة المرأة والتعرف على أكثر
لدورها السياسي، وإلى طرق تجاوز العقبات التي تحد من 

لدور، وأخيرا تعرف مستقبل في هذا امشاركة المرأة 
ممارسة المرأة العراقية لدورها في الحياة السياسية كما يراها 

  .نيالمبحوث
 ينسجمان مع هماتم استخدام المنهج الوصفي، والنوعي و

هداف وأسئلة الدراسة، واستخدم استبيان خاص أعد لهذه أ
  .ا فرد311الدراسة طبق على عينة مؤلفة من 

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، إجماع 
معظم المبحوثين على أهمية ممارسة المرأة لدورها السياسي 

أهمية منح نسبة ية المبحوثين ب غالبت، وأقر%)95.8(
في عضوية الجمعية الوطنية، مما ساعد في  للنساءمحددة 

إعطاء فرصة أفضل للنساء المرشحات لعضوية الجمعية 
على تفضيل المعرفة %) 94.9(وقد أكد معظمهم . الوطنية

بالسيرة الذاتية عند انتخاب أي مرشح لعضوية الجمعية 
  .الوطنية

ختالف تعزى الولم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية 
الة الزواجية أو العمر، أو المستوى التعليمي الجنس أو الح

 وبين آرائهم المختلفة حول ممارسة المرأة لنشاطها ،والمهنة
السياسي وانتخابها باستثناء وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

مساعدة نظام انتخاب نحو بين مهنة المبحوثين ورأيهم 
ة القوائم في اختيار أفضل للنساء المرشحات لعضوية الجمعي

الوطنية، حيث تبين أن األدباء والصحفيين قد شكلوا أعلى 
كما أظهرت النتائج وجود . نسبة في موافقتهم على ذلك

عالقة ذات داللة إحصائية بين عمر المبحوثين وتفضيلهم 
المعرفة بالسيرة الذاتية عند انتخاب أي مرشح لعضوية 
الجمعية الوطنية، حيث سجلت أعلى نسبة للفئة العمرية 

  .سنة) 29أقل أو يساوي (وأدناها للفئة العمرية ) 30-39(
رهن ادووفيما يتعلق بالنتائج الخاصة بأداء العضوات أل

 عدم رضا المبحوثين عن أدائهن بنسبة تبينفي الجمعية، فقد 
كما ظهرت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين %). 64.3(

إذ . المستوى التعليمي للمبحوث ودرجة الرضا عن األداء
كلما ارتفع المستوى التعليمي، كما تقل تبين أن درجة الرضا 

أشارت النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 شكلت أعلى إذمهنة المبحوث ودرجة الرضا عن األداء، 

نسبة لعدم الرضا للعاملين في مجال األدب والصحافة، 
اشطين واألعمال الحرة، والوظائف الطبية، وكان أدناها للن

  .اجتماعيا والطلبة
 عضوات الجمعية المكلفة ممارسةأما بالنسبة لرأيهم في 

بوضع الدستور الدائم للعراق لمهامهن بكفاءة وفعالية، فقد 
%) 35.3(ذلك قليلة إذ لم تتجاوز عن الرضا نسبة كانت 

%). 52.5(نصفهم تقريبا غير راضين عن ذلك كان و
  %).8.2(والباقي لم يدلوا بآرائهم 

وعن مدى قيام المنظمات غير الحكومية بتعزيز ممارسة 
 في منح ة هذه المنظماتألهمينظرا المرأة لدورها السياسي، 

دور أكبر للمرأة لصوتها االنتخابي، وكذلك صقل تجربتها 
ومالئمة في اختيار الكيان المرشح وفق معايير أكثر دقة 

تأثيرات عن البعيدا المشروع الوطني الذي تفكر فيه لطبيعة 
 فقد أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن أكثر من ،المجتمعية
يرون بأن المنظمات غير الحكومية تعمل %) 57.9(نصفهم 

يرون %) 31.5(على تعزيز دور المرأة السياسي، والباقي 
لم يجيبوا %) 10.6(أنهم ال يقومون بدورهم، في حين أن 

صائية بين  عالقة ذات داللة إحظهرتوقد .  السؤالنع
رأيهم في قيام المنظمات الحكومية بتعزيز ممارسة المرأة 

 تبين أن إذلدورها السياسي والحالة الزواجية لدى المبحوث 
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األرامل والمتزوجين هم أكثر رضا عن قيام المنظمات غير 
  .الحكومية لدورها

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك تحديات وعقبات و
قيامها بدورها في الحياة العامة تواجه المرأة العراقية عند 

السياسية والبرلمانية يمكن تصنيفها إلى تحديات سياسية 
واجتماعية، وتحديات ناجمة عن المعتقدات والتفسيرات 

  .الدينية لدور المرأة السياسي
وتتلخص التحديات السياسية في انعدام أو نقص اإلرادة 

كة في تمتع المرأة بحقها في المشارفيما يخص السياسية 
الحياة السياسية، وأن الدساتير العراقية وقوانين االنتخاب في 

 تظهر تطور 2003الفترة السابقة للحرب على العراق عام 
  .مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإن كان بطيئا

ثم جاءت الحرب المذكورة وتواجد القوات الدولية ليشكل 
قيين لحقوقهم أهم تحد سياسي لممارسة المواطنين العراذلك 

المرأة العراقية حق العضوية في قد منحت و. األساسية
الجمعية الوطنية بنسبة معينة بحكم القانون وليس بتصويت 
الناخبين، ولكنها محرومة من حق التمتع بحق تقرير المصير 
السياسي بالتحرر من االحتالل كما أقرته الصكوك الدولية 

 على التمييز ضد لحقوق اإلنسان ومنها اتفاقية القضاء
  .المرأة

وتتعلق التحديات االجتماعية في أن المجتمع العراقي 
 وليس من السهل أن يتقبل مشاركة ،ذكوري بعمقه التاريخي

معظم في حال الالمرأة في الحياة السياسية كما هو 
حيث . العالم الثالث خاصةفي المجتمعات في العالم عامة و

على المساهمة في المرأة ة المجتمعات غير واثقة بقدرتبدو 
  .صنع القرار السياسي

وتلعب المعتقدات والتفسيرات الدينية دورا مهما في 
مسيرة المجتمعات لدور المرأة السياسي في المجتمعات 
العربية واإلسالمية بصورة أصبحت تشكل تحديات 

عبد العزيز،  (.أيدولوجية ليس من السهل تجاوزها
  )39-37: 2006والخاروف، 
: بإعداد ورقة عمل بعنوان) 2006(ام نظام بركات كما ق

، "التحديات التي تواجه العمل البرلماني للمرأة األردنية"
هذه الورقة المعوقات األساسية لمشاركة المرأة ناقشت 

األردنية في الحياة السياسية سواء على صعيد الترشح 

لالنتخابات أو التصويت أو المشاركة في مؤسسات المجتمع 
   .وغيرهاالسياسية المدني واألحزاب 

 وقد قسمت 2006 إلى 1989تم تحديد الفترة الزمنية من 
في الحياة الورقة التحديات والمعوقات لمشاركة المرأة 

  :السياسية إلى
 الخاصة بالحركة النسائية والتي الذاتيةالمعوقات  .1

 الجماعات النسائية، وزعامة الحركة النسائية شملت حجم
 وغياب ها،ومواردها ووسائلها في العمل ومدى تنظيم

  .الدافعية للعمل السياسي
 وتشمل الميراث ببيئة العمل السياسيعوامل تتعلق . 2

التاريخي سواء من التاريخ العربي القديم وحتى التجربة 
لمرأة في العمل األردنية الحديثة والتي تعكس تراجع مكانة ا

  .السياسي
 ومنها النظام األبوي في األسرة اجتماعيةعوامل . 3

األردنية والعشائرية والثقافة السائدة والتي تشكل معوقات 
  .السياسيةالحياة لمشاركة المرأة 

 وتتمثل في تراجع دور المرأة في اقتصاديةعوامل . 4
 .ضعف دورها السياسيأدى إلى الحياة االقتصادية 

 والتي أثرت األطر الدستورية والقانونيةرا وأخي .5
إيجابا في بعض األحيان مثل النصوص الخاصة بالمساواة 
في الدستور أو نظام الكوتا في قانون االنتخاب وبعضها جاء 

-175: 2006بركات،  (.معوقا مثل نظام الصوت الواحد
184(  

النظام :  بعنوان)2005(وفي دراسة أعدها الحسبان 
ثره في تفعيل حق المرأة في المشاركة في االنتخابي وأ

دراسة تحليلية / عضوية مجلس النواب في التشريع األردني
، كان الهدف الرئيسي إلقاء الضوء على مدى أثر نقدية

النظام االنتخابي األردني ودوره في تفعيل مشاركة المرأة 
في عضوية مجلس النواب، كذلك الوقوف على مدى 

واب، باإلضافة إلى تحديد دستورية نظام مجلس الن
الصعوبات التي حالت وتحول دون وجود تمثيل عادل للمرأة 

  .األردنية
  :وكان أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة

أن من حق المرأة مشاركة الرجل في الحياة  .1
السياسية على قدم المساواة من أجل البناء والتغيير والتعبير 
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لى رأسها المجالس عن آرائها في كافة المنابر السياسية وع
  .المنتخبة

يمثل التعديل التشريعي والذي بمقتضاه تم تبني  .2
نظام تخصيص مقاعد نيابية للمرأة، نظام غير دستوري 

 من الدستور األردني )67(لمخالفته المادة السادسة والمادة 
 .األمر الذي يستدعي الرجوع عنه. النافذ
ل وعطفا على النقطة السابقة، كان باإلمكان تفعي .3

دور المرأة من خالل إشراكها في المناصب العليا في السلطة 
التنفيذية والقضائية ومجلس األعيان، والتي تسند فيها السلطة 
عن طريق التعيين، لتمكينها من إثبات وجودها في الساحة 
السياسية، األمر الذي يكفل وصولها فيما بعد إلى مجلس 

 .النواب
اسية جزء مهم من يشكل دور المرأة في الحياة السي .4

إرث الحضارة المجتمعية وما يسودها من تقاليد والتي 
بدورها كانت العائق بين المرأة ومشاركتها في الحياة 

وعليه فإنه من الصعب تجاوز هذه التقاليد بواسطة . السياسية
 .القرارات السياسية أو التشريعات

ال شك في أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية  .5
طبيعي أقرته الدساتير، لكي تعبر عن قضاياها تمثل حق 

باإلضافة إلى المساهمة في بناء المجتمع جنبا إلى جنب مع 
وبالتالي فإن مشاركة . الرجل كونها تشكل نصف المجتمع

المرأة السياسية هي قضية منطقية تقتضيها العدالة وطبيعة 
 .األشياء
 وأخيرا، ال بد من التأكيد على الفكرة األساسية في .6

تفعيل دور المرأة السياسي السيما في المجالس المنتخبة 
والتي طبعا ال تتأتى من خالل قرارات سياسية أو تشريعات 
آنية، وإنما يتوجب أن يكون من خالل الطريق الطبيعي 
والمتمثل بدراسة أسباب ضعف المشاركة السياسية، وإيجاد 
مع الحلول الجذرية لها والتي يجب أن تنبع من ذات المجت

وليس مجرد رغبات سياسية، والتي تأتي بسهولة ويتم 
، 1031: 2005الحسبان، . (التراجع عنها بوسائل أسهل

1051-1052( 
: بعنوان) 2003(وفي دراسة أخرى قامت بها طهبوب 

، "المشاركة السياسية للمرأة األردنية خالل عقد التسعينات"
ث وكان من أهم أهداف الدراسة المتعلقة بموضوع البح

في الحالي التعرف على الصعوبات والعوامل المؤثرة 
المشاركة السياسية في هذا العقد المتضمن ألهم المراحل 
االنتخابية التي يمر بها األردن، حيث تشارك من خاللها 
المرأة األردنية ألول مرة كناخبة ومرشحة معا، ممارسة 

  .لحقوقها السياسية جنبا إلى جنب مع الرجل
ثة المنهج التاريخي بهدف تفسير األحداث اعتمدت الباح

التاريخية بداللة المواقف واألفراد والثقافة للفترة التاريخية 
التي سبقت عهد الديمقراطية لالستدالل إلى نتائج يمكن أن 

 وسرد ،يكون لها تأثيرها على حاضرها من خالل عرضها
األحداث المهمة لتلك الفترة، إضافة إلى المنهج الوصفي 

يد ووصف الحقائق المتعلقة بالموقف الراهن بداللة لتحد
  .الحقائق المتوفرة

وخرجت الدراسة بنتائج أهمها، بروز عامل الثقافة 
ركز في السلطة األبوية الذكرية، تالمجتمعية األردنية الذي ي

والفئوية، والعشائرية، والموروث الثقافي الذي يحدد األدوار 
رس إيمان المجتمع ككل ذلك الجنسوية بسبب التنشئة، 

وعلى الرغم . بقدرات الرجل في تولي مناصب صنع القرار
من أن اإلسالم قدم رؤية كريمة للمرأة، ووجد فيها كائنا 

 فعاال، وساواها بالرجل في التكليف، والعبادات، بشريا
والمسؤوليات، وجزاء المخالفات، ولم يمنعها من إبداء رأيها 

ق في نقل األحاديث في الشؤون العامة، وأعطاها الح
واالجتهاد برأيها، إال أن الفكرة السائدة هي إنكار هذه 
المشاركة على المرأة في ظل غياب اجتهاد العلماء وتشدد 

  .متشددينال
وفي ظل هذه الثقافة يشكل قانون الصوت الواحد عائقا 
مساندا، فهو يكرس هيمنة الرجل في ظل قوة الصوت 

حرمها من فرصة نجاح العشائري الذي يهمش المرأة وي
وصولها إلى البرلمان، فهي تدرك جيدا أن المفاضلة سوف 
تكون لصالح الرجل، وأن المجتمع بحاجة إلى عقود قادمة 
من التنشئة ليدرك أن الصوت الواحد للمرشح األفضل بغض 

  .النظر عن جنسه
ولم تنكر أي جهة مسؤولية المرأة الشخصية وراء هذا 

بية تجاه قضاياها وحقوقها وضرورة الفشل، فقد وصفت بالسل
مشاركتها السياسية، وضعف خبرتها وتجربتها في خوض 
العملية االنتخابية حيث تندفع لخوض االنتخابات دون دراسة 
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جادة لواقعها وإمكانية نجاحها، وهي غير مبرمجة ذاتيا، تنخرط 
في مجال العمل لحاجة مادية دون وضع استراتيجية للعمل 

م، ونادرا ما تنضم إلى األحزاب ومنظمات السياسي والعا
المجتمع المدني، وهي ال تثق بقدرات المرأة نفسها، وإال لما 
اتجهت األصوات النسائية النتخاب الرجل، باإلضافة إلى أن 
خطابها االنتخابي وصف بأنه ضعيف وغير مدروس وخال من 

  )109: 2003طهبوب،  (.المعلوماتية
قتها بأنها تعتبر من الدراسات وتتميز هذه الدراسة عن ساب

النادرة والمتخصصة التي بحثت بشكل تفصيلي واقع المرأة في 
نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة (المجالس البلدية 

كما أنها شملت . ، واحتياجاتها المختلفة من التدريب)والتحديات
عينة من جميع العضوات في المجالس البلدية في األقاليم الثالثة 

إضافة إلى استخدامها ). شمال، وسط، وجنوب(األردن في 
المجموعات (منهجيتين في جمع المعلومات لضمان المصداقية 

  ). البؤرية واالستبانة
  

  منهجية الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي المتسق مع : منهج الدراسة
  .أهداف الدراسة

اشتمل مجتمع الدراسة على :  وعينتهامجتمع الدراسة
 ةنساء العضوات في المجالس البلدية في األقاليم الثالثجميع ال
) 208 (ن والبالغ عدده2007 في المجالس لعام اتالملتحق
 وكان بنية الباحثتين أن تعبأ االستمارات من جميع .عضوة

عضوة ) 144(العضوات إذ تم دعوة الجميع، إال أنه حضر 
من مجموع العضوات في جميع أنحاء %) 69.2(بنسبة 
  .بلدية من جميع البلديات في المملكة) 73 (نكة، مثلالممل
  

  :تم استخدام أسلوبين في جمع المعلومات: أداة الدراسة
ورش وذلك عن طريق عقد ) المجموعات البؤرية(: أوال

واقع النساء العضوات في المجالس  عمل بهدف تعرف
استخدام أسلوب العصف الذهني من خالل  حيث تم ،البلدية

  .موعات لدى المشتركاتالعمل في مج
خاصة بعضوات البلديات من قبل استمارة إعداد : ثانيا

بهدف تعرف احتياجات النساء العضوات في الباحثتين، 

تكونت استمارة االحتياجات األساسية  وقد. المجالس البلدية
على : للعضوات من ثالثة محاور، اشتمل المحور األول

والمحافظة، وعدد أعضاء البيانات األولية مثل اسم البلدية، 
المجلس اإلجمالي، وعدد  العضوات في المجلس، وطريقة 

واشتمل المحور ). بالكوتا أو التنافس(التمثيل في المجلس، 
 ثالثة أسئلة متعلقة بمجال مشاركة العضوة في  علىالثاني

لجان المجلس البلدي المختلفة، ونوعها، إضافة إلى سؤال 
دورات، والمؤتمرات، متعلق بمدى مشاركتهن في ال

والندوات المختلفة، أما المحور الثالث فقد قسم إلى ثالث 
مجموعات، األولى متعلقة باحتياجات عضوات المجالس 
البلدية من المهارات اإلدارية والفنية وحسب األولية بالنسبة 
لهن، والثانية متعلقة باحتياجاتهن من المهارات الشخصية، 

تهن من المعرفة بالتشريعات والثالثة متعلقة باحتياجا
  .المختلفة

  
  صدق األداة 

تم عرض اإلستبانة على مجموعة من المتخصصين في 
 بعين هممجال الجندر في الجامعة األردنية، وتم أخذ مالحظات
وقد . االعتبار وأجريت التعديالت المناسبة على االستبانة

اعتبرت تلك اإلجراءات داللة على الصدق الظاهري ألداة 
  .دراسةال

  
  العمل الميداني

قامت الباحثتان بجمع البيانات حول واقع النساء . 1
/ الضعف/نقاط القوة (العضوات في المجالس البلدية 

من خالل ورش عمل تمت في الفترة ما ) الفرص/ التحديات
، وذلك بالتنسيق ما بين 10/8/2008 وحتى 2/7/2008بين 

. يع أنحاء المملكة في جمنتشرةالمومواقعها وزارة البلديات 
 بنسبة 144 وحضرها ات عضو208حيث دعي لها 

بلدية من جميع ) 73( حوالي نمن المجموع، مثل%) 69.2(
أنحاء المملكة، وفيما يلي تفصيل للقاءات من حيث موعدها، 
مكان انعقادها، عدد المدعوات، والمشاركات فعال في 

  . ةالورشات المنعقدة في األقاليم الثالث
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   حسب التاريخ، وعدد المدعوات وعدد الحضورةبرنامج اللقاءات الميدانية في األقاليم الثالث): 1 (الجدول

النسبة
عدد 
الحضور

عدد 
المدعوات

عدد 
 البلديات

 الورشة اإلقليم التاريخ المكان

67.3 33 49 13 
فندق راديسون 

 2008/7/2 عمان/ساس
إقليم 
 الوسط

ورشة رقم 
1 

80.5 33 41 19 
طاعم قاعات م
2008/7/14 أرابيال/األندلس

إقليم 
 الشمال

ورشة رقم 
2 

73.9 17 23 9 
الصندوق األردني 

2008/7/16 الهاشمي
إقليم 
 الشمال

ورشة رقم 
3 

2008/7/21 مركز شباب المفرق 18 39 31 79.5
إقليم 
 الشمال

ورشة رقم 
4 

 2008/8/9 استراحة القلعة 7 35 16 45.7
إقليم 

 الجنوب
ورشة رقم 

5 

2008/8/10 البتراء/فندق الموفيمبك 7 21 14 66.7
إقليم 

 الجنوب
ورشة رقم 

6 
  المملكة   73 208 144 69.2

كما تم تعبئة االستمارة الخاصة باحتياجات عضوات . 2
  . السابقة الذكرةالبلديات المختلفة خالل اللقاءات الست

  
  التحليل اإلحصائي

  :تم استخدام أسلوبين في التحليل
حليل نتائج الورش من خالل أسلوب التحليل ت. 1
  .النوعي

 لتحليل نتائج االستمارات الخاصة SPSSاستخدام برنامج . 2
  . باالحتياجات المختلفة للنساء العامالت في المجالس البلدية

  
  نتائج الدراسة

النتائج المتعلقة بتحليل واقع النساء العضوات في : أوال
  المجالس البلدية

 في تحليل واقع SWOTوذج سوات تم استخدام نم
لواقع االمرأة العضوة في المجالس المحلية، وذلك بتحليل 

 نالداخلي من خالل معرفة نقاط القوة التي يتميز بها مجلسه
أعضاء المجلس لدى ، والتعرف على نقاط الضعف نوبلديته

ومن ناحية . هذا من ناحية. أو البلدية من وجهة نظرهن
لفرص المتاحة من البيئة الخارجية أخرى تم التعرف على ا

 المختلفة تهن في حل مشكالن، والتحديات التي تواجههنلديه
  .  المرجوةنللوصول إلى أهدافه

وقد تم استخدام أسلوب العصف الذهني من خالل العمل 
 المشاركات إلى مجموعات تفي مجموعات، حيث قسم

 ما بينحسب أعدادهن في الورشة بحيث تضم المجموعة 
روعي عند التقسيم تنوع المشاركات وقد . عضوات) 5-7(

 وطلب من كل ، لمجالس بلدية مختلفةنمن حيث انتسابه
مجموعة محاولة حصر نقاط القوة، أو الضعف، أو الفرص، 

وبعد االنتهاء قامت إحدى المشاركات في كل . أو التحديات
مجموعة بعرض ما توصلت إليه مجموعتها في المحور 

يما يلي أهم ما توصلت إليه نتائج ورشات وف. المخصص لها
  .العمل الست

  
  نقاط القوة: أوال
القدرة على التواصل مع أعضاء المجلس البلدي  •
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  .والمجتمع المحلي
 .المستوى التعليمي العالي وتنوع التخصصات •
القدرة والرغبة في العطاء وتحمل المسؤولية  •

 .وإثبات الذات
 بين الرغبة واالستعداد للتعاون والتشاور •

 .العضوات
الرغبة في خدمة المجتمع المحلي، عن طريق  •

 .العمل الميداني وتلبية طلبات المراجعين
خبرات العضوات السابقة في العمل التطوعي  •

 .واالجتماعي عززت الوعي والمعرفة باحتياجات البلديات
 .التمتع بالقدرة على اإلقناع عن طريق الحوار •
 
  نقاط الضعف: نياثا
 .ي القضايا السياسية والخدماتيةقلة الخبرة ف •
 .عدم التفرغ •
 .ضعف مهارات التواصل مع اآلخرين لدى البعض •
قلة عدد النساء في المجلس مما يضعف قدرتهن  •

 .على التأثير
ضعف مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية عند  •

 .غالبية العضوات
الجهل بالقوانين واألنظمة ذات العالقة لدى  •
 .البعض
 العمل بالمجالس البلدية، وعدم قلة الخبرة في •

 .وضوح صالحيات األعضاء في مجلس البلدية
 .إهمال المرأة لحقها في النقاش والحوار •
  

  الفرص المتاحة: ثالثا
 باعتباره من أهم الفرص الداعمة للمرأة نظام الكوتا •

 .في المجالس البلدية
توفر الخبرات الوطنية في مجال التشريعات ذات  •
 .العالقة
 .لعشائري للمرشحاتالدعم ا •
 .الندوات والورش التدريبية المنعقدة محليا وإقليميا •
 .العالقات االجتماعية الجيدة مع المجتمع المحلي •
 .توفر المنح والقروض •

 .دعم الجمعيات والفعاليات الثقافية •
 .الخبرات السابقة في مجال العمل البلدي •
االطالع على أعمال وإنجازات عضوات المجالس  •
 .السابقة
 .المشاركة في عضوية لجان المجالس البلدية •
 

  التحديات: رابعا
 .نظام الصوت الواحد •
قلة المكافآت المالية، مما يعيق إنجاز األعمال،  •

 .بسبب كلفة المواصالت واالتصاالت الهاتفية
/ موظفة/ أم/ زوجة(مسؤولية المرأة الكثيرة  •

 )...وعضو مجلس البلدية
 .لمهيمنثقافة العيب والمجتمع الذكوري ا •
بعض العادات والتقاليد االجتماعية السائدة  •

 .كالواسطة والمحسوبية
عدم قناعة بعض رؤساء وأعضاء المجالس البلدية  •

 .بدور المرأة
 .ضعف دور اللجان في المجالس البلدية •
عدم وجود مقر خاص بالعضوات، مما يعيق  •

 .حضورهن المستمر معا لالطالع على أعمال مجلس البلدية
 الجدول أعمال المجلس للعضوات في عدم وصول •

، وضعف االلتزام )في بعض األحيان(الوقت المناسب 
 .بالجدول األعمال

قلة إشراك العضوات بأنشطة وفعاليات استقبال  •
 .الزوار والوفود

  
  احتياجات وأولويات عضوات المجالس البلدية: ثانيا

لمعرفة احتياجات وأولويات عضوات البلديات استخدم 
ع البيانات باستخدام االستبانة، حيث تم توضيح أسلوب جم

أسئلة االستبانة قبل البدء بتعبئتها وذلك لضمان الدقة 
وفيما يلي . والشفافية في الحصول على البيانات المطلوبة

  :أهم نتائج تحليل االستمارة
  
النتائج المتعلقة بواقع تمثيل المرأة في المجالس . 1

  البلدية 
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  العضوات في المجالس البلدية حسب تمثيلهن في المجلستوزيع ): 2(الجدول 
 إقليم

 الشمال الوسط الجنوب المجموع
العدد % العدد % العدد % العدد %

التمثيل في 
 المجلس

 فوز الكوتا 71 91.0 28 75.7 26 89.7 125 86.8
 فوز تنافسي 5 6.4 9 24.3 3 10.3 17 11.8
 بالتزكية 2 2.6 - - - - 2 1.4

100.0  المجموع 78 100.0 37 100.0 29 100.0 144

من المبحوثات قد %) 86.8(إلى أن ) 2(يشير الجدول 
 إلى المجالس البلدية على أساس الكوتا، في حين نانتسب

، %)11.8(بلغت نسبة فوزهم بشكل تنافسي حوالي 
، وتختلف النسب حسب %)1.4(واالنتساب بالتزكية بنسبة 

شارة إلى أن أعلى نسبة للفوز بالتنافس جدر اإلتاألقاليم، و
  %). 24.3(كانت في إقليم الوسط بنسبة 

وقد بلغ متوسط عدد أعضاء المجلس البلدي في كل من 

، 11.7، 10.24(إقليم الشمال والوسط والجنوب حوالي 
على التوالي، كما بلغ متوسط عدد العضوات في ) 11.55

  .لتواليعلى ا) 3.03، 2.97، 2.52(كل إقليم حوالي 
  
  النتائج المتعلقة بتمكين المرأة في المجالس البلدية. 2
  مشاركة المرأة في اللجان المختلفة. أ

  
  المجالس البلدية حسب مشاركتهن في اللجان المختلفةفي توزيع العضوات ): 3(الجدول 

 إقليم
 المجموع

 الشمال الوسط  الجنوب
العدد % العدد % العدد % عددال %

مدى 
 المشاركة

 تشارك 67 85.9 34 91.9 28 96.6 129 89.6
 ال تشارك 11 14.1 3 8.1 1 3.4 15 10.4
100.0  المجموع 78 100.0 37 100.0 29 100.0 144

أن ) 3(تشير نتائج الدراسة وكما هو موضح في الجدول 
فقط من عضوات المجالس البلدية يشاركن في %) 89.6(

البلدي، مما يستدعي البحث اللجان المختلفة داخل المجلس 
لهن دور في لم يكن واتي للعدم مشاركة اسباب أعن 

  %).10.4(المشاركة ونسبتهن حوالي 
كما توضح نتائج التحليل أن معظمهن يشاركن في أكثر 
من لجنة، ومن األمثلة على اللجان التي يشاركن بها، لجنة 

 واللجنة شؤون الموظفين، واللجنة التأديبية، واللجنة الثقافية،

المحلية، ولجنة المثقفات، ولجنة البيئة، ولجنة المكافآت، 
ستمالك، واستالم الوالعطاءات، ولجنة المرأة، واألمالك وا

اللوازم، والتنظيمية، والتخمين، وتجميل المدينة، واللجنة 
االجتماعية، والمطبوعات، والمشتريات، والسالمة العامة، 

صحية، والمالية، وصيانة والعقوبات، ولجنة المتابعة، وال
الطرق، واالستثمار، والفساد والرشوة، والكشف عن 

  .ستنادية، والزراعيةالالجدران ا
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  المجالس البلدية حسب مستوى مشاركتهن في اللجان المختلفةفي توزيع العضوات ): 4(الجدول 
 إقليم

  المجموع
 الشمال الوسط الجنوب

العدد % العدد % عددال % العدد %

شكل 
 المشاركة

97.2 246 100.0 49 98.0 96 95.3 101  عضوة
 مقررة 1 0.9 2 2.0 - - 3 1.2
 رئيسة 4 3.8 - - - - 4 1.6

100.0 253 100.0 49 100.0 98 100.0 106  المجموع

، )عضوة، مقررة، رئيسة(أما عن شكل مشاركتهن 
أن معظمهن يشاركن في اللجان ) 4(فيوضح الجدول 

مما يشير إلى عدم %) 97.2(أعضاء بنسبة المختلفة ك
  . فعاليتهن في المشاركة الفعلية في القرارات المختلفة

  
المشاركة في الدورات، ورش العمل، والمؤتمرات . ب
  العلمية

  
   ورش العمل والمؤتمرات العلمية المجالس البلدية حسب مشاركتهن في الدورات،في توزيع العضوات ): 5(الجدول 

 ليمإق
 المجموع

 الشمال الوسط الجنوب
العدد % العدد % العدد % العدد %

مدى 
 المشاركة

 نعم 49 62.8 23 62.2 24 82.8 96 66.7
 ال 29 37.2 14 37.8 5 17.2 48 33.3
100.0  المجموع 78 100.0 37 100.0 29 100.0 144

فقط من العضوات %) 66.7(إلى أن ) 3(يشير الجدول 
ورات التدريبية، وورش العمل، قد شاركن في الد
أن هذه المشاركات تساعد في بما والمؤتمرات العلمية، و

تمكين العضوة في عملها، فهذه إشارة ألصحاب القرار في 
توزيع فرص المشاركة على حث رؤساء مجالس البلديات 

  .على جميع أعضاء المجلس
أما بالنسبة لمواضيع الدورات والمؤتمرات التي شاركن 

  :انت كالتاليبها فك
  مشاركات إقليم الشمال. أ
التعرف على قانون (دورات تدريبية في مجال  •

البلديات وقانون البناء والتنظيم وقانون شؤون الموظفين، 
استراتيجيات الحكم المحلي، مهارات االتصال والتواصل، 

المشاركة السياسية، مهارات قيادية، برنامج تطوير البلديات 
شعبية، التشبيك لعضوات البلديات، تفعيل وتعزبز المشاركة ال

 ).إلخ...قدرات العضوات، عمل البلديات، ومهارات الخطابة
مؤتمر األورومتوسطي، : (مؤتمرات متنوعة مثل •

مؤتمر الشبكة اإلقليمية، التقنيات المعاصرة في تطوير 
البلديات، الرأي والرأي اآلخر، المدن التاريخية، التنمية 

وقد كان ). إلخ.. للفكر اإلسالميالسياسية، والوسطية
إلحداهن مشاركة بورقة عمل حول تجربتها االنتخابية في 
  .أحد المؤتمرات، وألخرى مشاركة بورقة حول قصة نجاح

  
  مشاركات إقليم الوسط. ب
تنمية : (دورات تدريبية وورشات عمل في مجال •
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المجتمعات المحلية، المهارات اإلدارية األساسية، مهارات 
ل، الرعاية الوالدية، عمل الشبكة المعلوماتية، ورشة االتصا

اسمع صوتك، الشبكة المعلوماتية لعضوات المجالس البلدية، 
حول تمكين المرأة في البلديات، دور تعزيز المرأة في 
المجالس البلدية، قانون العمل والعمال، عضوات المجالس 
المحلية في الحكم المحلي، تحسين الخدمات في 

 ). إلخ...البلديات
مؤتمرات ومنتديات مثل المشاركة في مؤتمر  •

منتدى الوسطية، و مؤتمر البلديات والتنمية السياسية، 
 .وأخيرا مؤتمر العنف ضد المرأة

وكان لبعضهم نشاط في المشاركة في نشر كتاب  •
عن بلدية دير عال، أو إجراء دراسة عن نجاح االنتخابات 

رشيح للسفر إلى تونس البلدية، كما كان إلحداهن فرصة الت

  .مع الوفد الثقافي
  
  مشاركات إقليم الجنوب. ج
التعرف : (دورات تدريبية وورشات عمل في مجال •

على قانون البلديات، تمكين المرأة في البلديات، مهارات 
القيادة واالتصال، تطوير البلديات، الشبكة المعلوماتية في 

 الطفل واألسرة، المجالس البلدية، المرأة واالنتخابات، حماية
  تطوير دور العضو في البلدية، 

مؤتمر التنمية السياسية، ومؤتمر : مؤتمرات مثل •
 .مناهضة العنف ضد المرأة

  
  احتياجات العضوات المختلفة: ثالثا
  االحتياجات من المهارات اإلدارية والفنية. أ

  
  ت اإلدارية حسب اإلقليم المجالس البلدية من المهارافي توزيع احتياجات العضوات ): 6(الجدول 

 إقليم
 المجموع

 الشمال الوسط الجنوب
المتوسط % المتوسط % المتوسط % المتوسط %

 الفقرة

44.8 5.0 35.5 3.9 57.6 6.4 41.4  إدارة وعمل الفريق 4.6
44.1 4.9 36.5 4.1 54.0 6.0 41.7  إدارة التغيير 4.6
42.5 4.7 33.6 3.7 50.4 5.6 43.6  رة العالقات مع المتعاملينإدا 4.8
39.4 4.4 36.5 4.1 42.8 4.8 39.0   إدارة الوقت 4.3
37.2 4.1 29.4 3.3 45.0 5.0 37.1 إعداد الخطة الربعية للمجلس البلدي 4.1
36.8 4.1 38.2 4.2 38.3 4.3 34.1  إدارة االجتماعات 3.8
32.4 3.6 31.5 3.5 34.2 3.8 31.6  مهارات قيادية 3.5
26.0 2.9 26.6 3.0 27.0 3.0 24.4  حل المشكالت واتخاذ القرارات 2.7
25.5 2.8 26.3 2.9 19.8 2.2 30.5  إعداد الموازنات وتحديد أولوياتها 3.4

احتياجات عضوات المجالس البلدية ) 6(يوضح الجدول 
من المهارات الشخصية حسب أولوياتها، حيث يتضح 

دورات التدريبية في  الكبير في الحصول على الناهتمامه
الحاجة ، يلي ذلك %)44.8(مجال إدارة وعمل الفريق بنسبة 

، ثم في إدارة %)44.1(دورات في إدارة التغيير بنسبة إلى 

وتتفاوت النسب %).... 42.5(العالقات مع المتعاملين بنسبة 
  ). 4انظر الجدول . (بين إقليم وآخر

  
  االحتياجات من المهارات الشخصية. ب
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  المجالس البلدية من المهارات الشخصية حسب اإلقليمفي توزيع احتياجات العضوات ): 7(ول الجد
 إقليم

 المجموع
 الشمال الوسط الجنوب

 العدد % العدد % العدد % العدد %
 الفقرة

93.1 125 96.6 28 93.1 27 89.7 70 
مهارات استخدام الحاسوب 

 واالنترنت
 مهارات اللغة االنجليزية 63 80.8 23 80.0 23 79.3 109 80.0
 مهارات التعامل مع اآلخرين 37 47.4 14 49.6 15 51.7 66 49.6
 مهارات اإلقناع 45 57.7 13 44.4 9 31.0 67 44.4
 نصات واالستماعإلمهارات ا 34 43.6 13 44.2 13 44.8 60 44.2
 مهارات الحديث 29 37.2 9 30.7 7 24.1 45 30.7
 مهارات الكتابة 25 32.1 7 24.6 5 17.2 37 24.6

احتياجات عضوات ) 7الجدول (وتوضح نتائج الدراسة 
المجالس البلدية من المهارات الشخصية وحسب أولوياتها، 
حيث يتبين اهتمام العضوات بالتركيز على معرفة مهارات 

، وتعلم %)93.1(الحاسوب واالنترنت بنسبة عالية بلغت 
وتنخفض النسبة %). 80.0(سبة مهارات اللغة اإلنجليزية بن

حتياجات للمهارات المختلفة االبشكل واضح في مجال 

األخرى مثل مهارات التعامل مع اآلخرين، ومهارات 
على %) 44.4، %49.6(حيث بلغت النسب ...اإلقناع
أثناء ورشات في ؤكدها ما لمسناه يوهذه النتيجة . التوالي
  .العمل
  
  يعيةاالحتياجات من المعرفة التشر. ج

  
  المجالس البلدية من المعرفة التشريعية حسب اإلقليمفي توزيع احتياجات العضوات ): 8(الجدول 

 إقليم
 المجموع

 الشمال الوسط الجنوب
العدد % العدد % العدد %  العدد %

 الفقرة

61.8 84 62.1 18 61.8 18 61.5  الدستور األردني 48
60.7 84 58.6 17 60.7 18 62.8  ام العطاءات الرسميةنظ 49
57.5 78 58.6 17 57.5 17 56.4  مهام لجان المجلس البلدي 44
54.5 74 55.2 16 54.5 16 53.8  قانون العقوبات 42
52.6 70 55.2 16 52.6 15 50.0   المهام-المجلس البلدي 39
51.7 72 48.3 14 51.7 15 55.1 التعليمات اإلدارية والمالية للمجلس البلدي 43
47.9 65 48.3 14 47.9 14 47.4  قانون المالكين والمستأجرين 37
46.6 63 48.3 14 46.6 14 44.9  قانون الجمعيات الخيرية 35
44.0 63 37.9 11 44.0 13 50.0   اللجانةشروط وتعليمات عضوي 39
36.0 51 31.0 9 36.0 10 41.0  قانون األحوال الشخصية 32
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 إقليم
 المجموع

 الشمال الوسط الجنوب
العدد % العدد % العدد %  العدد %

 الفقرة

36.0 51 31.0 9 36.0 10 41.0  قانون الخدمة المدنية 32
35.1 53 24.1 7 35.1 10 46.2  قانون العمل والعمال 36
34.5 52 24.1 7 34.5 10 44.9  قانون اللوازم العامة 35
33.9 46 34.5 10 33.9 10 33.3  أنظمة وتعليمات الرقابة الصحية 26
31.9 47 24.1 7 31.9 9 39.7  قانون ضريبة الدخل 31
27.7 41 20.7 6 27.7 8 34.6  قانون األحزاب 27
26.8 38 24.1 7 26.8 8 29.5  قانون الغذاء والدواء 23

احتياجات عضوات المجالس البلدية ) 8(ويوضح الجدول 
من المعرفة التشريعية حسب األولويات، حيث يبين اهتمام 

معرفة التشريعات الخاصة بالدستور األردني، بالعضوات 
على %) 60.7، %61.8(ية بنسبة نظام العطاءات الرسم

التوالي، يلي ذلك التشريعات الخاصة بمهام لجان المجلس 
البلدي، وقانون العقوبات، ومهام المجلس البلدي، والتعليمات 

، %54.5، %57.5(اإلدارية والمالية للمجلس البلدي بنسبة 
وتختلف النسب باختالف . على التوالي%) 51.7، 52.6%
  )8جدول انظر ال. (األقاليم
  

  خالصة
تعتبر دراسة واقع واحتياجات وتوقعات السيدات 

 منعضوات المجالس البلدية في المملكة األردنية الهاشمية 
الركائز األساسية التي تبنى عليها عملية تمكين المرأة 
األردنية على المدى القريب والمدى البعيد في القضايا 

. ايا العامةالسياسية ومواقع اتخاذ القرار في كافة القض
ولتوفير هذه الركائز  فقد اعتمدت الباحثتان عقد لقاءات عمل 
: ةمع كافة عضوات المجالس البلدية في األقاليم الثالث

، وأسلوب جمع البيانات باستخدام ) الجنوب، الوسط،الشمال(
بعد مراجعة نتائج ورشات العمل، وتحليل االستمارة و

  :ات المختلفة تبين أنهاستبيان احتياجات العضوات من المهار
في مجال واقع المرأة العضوة في المجالس البلدية، من 

هن من تخصصات متنوعة أن) نقاط القوة(أبرز ما يتميزن به 

ذات مستوى تعليمي عال، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 
في أهمية ) 39-37: 2006عبد العزيز، والخاروف، (

ات البلديات، المستوى التعليمي في رفع قدرة عطاء عضو
إضافة إلى أن بعضهن يتمتعن بخبرات سابقة في مجال 
العمل التطوعي، ويتمتعن بالقدرة على التواصل مع أعضاء 
المجلس البلدي والمجتمع المحلي، والرغبة في العطاء 

  . إلخ...وتحمل المسؤولية، والتعاون لخدمة المجتمع
ايا بينما كان من أبرز نقاط الضعف قلة خبرتهن في القض

، وتهميش بعض الرؤساء  والقوانين ذات العالقةالسياسية
الوضع المادي هشاشة واألعضاء لدور المرأة في المجلس، 

  .إلخ....الذي يعيق القيام بعملهن في الوقت المناسب
وتمثلت الفرص المتاحة لديهن بوجود نظام الكوتا، والثقل 

لعضو في العشائري، واالستفادة من الخبرات السابقة للمرأة ا
عالقات االجتماعية الجيدة مع المجتمع المجلس، وال

  ....المحلي
أما بالنسبة للتحديات التي تواجههن، فكان أبرزها عدم 

المستمر، حضورهن وجود مقر للعضوات مما يعيق 
مسؤوليات المرأة الكثيرة، نظام الصوت الواحد، 

، وضعف مشاركة المرأة في اللجان المختلفة المحسوبيات
تمثل بعدم قناعة بعض رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الم

طهبوب، ( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ....بدور المرأة
في أن الموروث الثقافي والتنشئة االجتماعية ) 109: 2003

 بقدرة المرأة على القيام باألدوار تحول دون إيمان الذكور
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  .المختلفة وخاصة في مجال صنع القرار
احتياجاتهن المختلفة، ففي مجال االحتياجات وفيما يتعلق ب

من المهارات اإلدارية والفنية، شكلت االحتياجات من 
التدريب على إدارة وعمل الفريق، وإدارة التغيير، وإدارة 

بينما كانت أعلى . العالقات مع المتعاملين أعلى ثالث نسب
ثالث نسب في مجال االحتياجات من المهارات الشخصية 

 استخدام الحاسوب واالنترنت، مهارات اللغة مهارات: هي
اإلنجليزية، ومهارات التعامل مع اآلخرين؛ وأخيرا شكلت 
أعلى نسب من االحتياجات من المعرفة التشريعية في مجال 
التعرف على الدستور األردني، ونظام العطاءات الرسمية، 

  .ومهام لجان المجلس البلدي
عضوات البلديات وتتفق هذه النتائج في أهمية تدريب 

على المهارات المختلفة وزيادة معرفتهن في القوانين 
والتشريعات الالزمة للقيام بمهامهن المختلفة مع نظرية 
المعرفة لكارل منهايم وذلك لمساعدتهن في تحقيق أهدافهن 
العملية لرفع سوية مناطقهن والدفاع عن مصالح أفراد 

 :UNIFEM, 2007(كما تتفق مع نتائج دراسة . المجتمع
في الحاجة إلى رفع قدرة العضو في البلديات في ) 50-52

ألن قلة القدرات المتميزة عند المرأة بما فيها عمله وذلك 
يؤثر في ) الخطابة، اللغة، المعرفة العامة، والقدرات القيادية(

  .مشاركتها السياسية وعطائها في العمل
  التوصيات

  : بما يليفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثتان
العمل على رفع كفاءة عضوات المجالس البلدية في  .1

المعارف والخبرات والكفايات ذات العالقة بعملهن في 
تنمية المهارات القيادية والمعرفية . (المجالس البلدية
من خالل المشاركة في الدورات ). إلخ...المختلفة، القوانين

  .المحلية واإلقليمية والدولية
ت في مجالس البلدية السياسي تعزيز دور العضوا .2

واالجتماعي واالقتصادي واإلداري، ومساعدتهن على اتخاذ 
 .القرارات الرشيدة بناء على المعلومات والخبرات المكتسبة

تعزيز دور عضوات المجالس البلدية في اللجان  .3
 .المختلفة

التركيز على استخدام وسائل اإلعالم المتنوعة في  .4
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صندوق دراسة حالة، : القيادية في وزارة التربية والتعليم
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Reality and Needs of Jordanian Women in Municipal Councils  

 
Amal M. A. Kharoof* and Sahirah Nabulsi** 

ABSTRACT 
 
This study aimed at identifying the status of women members in the municipal councils in 
Jordan. It also aimed at identifying the needs of women members in the municipal councils in 
Jordan. In order to achieve the study's objectives, the descriptive method was used. The study's 
population included all women members of municipal councils in the three provinces enrolled in 
councils for the year 2007, which is a total of (208) members. The questionnaire was applied to a 
sample consisting of (144) women with the percentage of (69.2%) of the total number of 
members in all parts of the Kingdom as they represented (73) municipalities in the Kingdom. 
Focus groups were also used to collect data about the status of women members in the municipal 
councils.  
The most important results of the study, in regard to the social conditions of women members in 
municipal councils, were their characteristics (points of strength) as they were from different 
specializations of higher education. Some among them enjoyed prior experience in the field of 
volunteer work, had the ability to communicate with Municipal Council members and the 
community as well as the desire to contribute in taking responsibility, and cooperate to serve the 
community ... etc. While the main points of weakness were their lack of experience in political 
issues and relevant laws, the marginalization of some of the chairpersons and members of 
women's role in the municipality, in addition to their poor financial situation, which would 
prohibit them from accomplishing their work in a timely manner ... etc. 
Their available opportunities were represented by the quota system, tribal weight, profiting from 
previous experiences of women members in the council and good social relations with the local 
community. As for the challenges they faced, they were represented by the absence of 
headquarters for women members, which hinders their continuous presence, women's numerous 
responsibilities, the one-vote system, nepotism in addition to the weak participation of women in 
the various committees represented by the non-satisfaction of certain heads and members of 
municipal councils of the role of women. 
With regard to their different needs in the field of managerial and technical skills, training needs 
in management and team work, change management, and managing relations with customers 
represented the highest three percentages. The three highest percentages in the area of personal 
skills were: Computer skills and using the Internet, English language skills and interpersonal 
skills, and finally the highest percentages of needs of legislative knowledge were in the area of 
Jordanian Constitution, the system of formal bids and functions of the municipal council's 
committees.  
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Both researchers recommended working on raising the efficiency of members of the municipal 
councils in knowledge, experience and skills relevant to their work in the municipal councils. 
They also recommended strengthening political, social, economic and managerial roles in 
municipal councils and helping them take rational decisions based on information and gained 
experiences, in addition to strengthening the role of women members of municipal councils in 
the various committees.  

Keywords: Jordanian Women, Reality, Needs, Municipal Councils. 
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