نحو حكم محلي صديق للنساء

�إ�شراف:

مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
�إعداد:

وفاء عمايرة

متوز 2017

ع ّمان ،اململكة الأردنية الها�شمية

جميع حقوق امللكية الفكرية حمفوظة ملركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ،و ُيحظر طبع �أو
ت�صوير �أو ترجمة �أو �إعادة تنفيذ الكتاب كام ًال �أو جمزء ًا �أو ت�سجيله على �أ�شرطة كا�سيت
�أو �إدخاله على الكمبيوتر �أو برجمته على �إ�سطوانات �ضوئية �إال مبوافقة املركز خطي ًا.

مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية
مكتب ع ّمان
�ص .ب 213566 :ع ّمان  11121الأردن
هاتف + 962 6 5633080 :فاك�س+ 962 6 5674868 :
الربيد الإلكرتوينamman@alqudscenter.org :

مكتب بريوت
�ص .ب113 – 6684 :
هاتف + 961 1306036 :حممول+ 961 76768962 :
الربيد الإلكرتوينbeirut@alqudscenter.org :

املوقع الإلكرتوينwww.alqudscenter.org :

الإخراج الفني:
حممد جماهد

قائمة املحتويات

املقدمة

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

احلكم املحلي يف الأردن وم�شاركة املر�أة فيه

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7

ال�سياق الراهن مل�ساواة النوع االجتماعي وم�شكالته
املوازنات وال�سيا�سات العامة ملجال�س املحافظة
احلكم املحلي :املطلوب عمله
اال�ستنتاجات والتو�صيات
املراجع

�����������������������������������������������������������������������������������������������������11

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������24

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������27

3

نحو حكم حملي �صديق للن�ساء

املقدمة
حتتاج امل�سائل املتعلقة بال�ش�أن العام �إلى معاجلة م�ستمرة ل�ضمان �صالحها خدمة لأف��راد املجتمع ن�ساء
ورجاال� ،صغارا وكبارا؛ من الأر�صفة وال�شوارع� ،إلى املياه والكهرباء وال�صرف ال�صحي� ،إلى التعليم والرعاية
ال�صحية والبيئة� ،إلى �إدارة النفايات واملوازنات العامة والأمن و�إدارة احلكم وغريها .هذه امل�سائل جميعها تتعلق
بال�ش�أن العام (عموم �أفراد املجتمع) ،ومتثل احلاجة �إلى معاجلة م�ستمرة لها ق�ضية طبيعية ال غبار عليها ،لأن
احتياجات �أفراد املجتمع متغرية با�ستمرار .فاحتياجات املر�أة وال�شباب والأطفال اليوم تختلف عن احتياجاتهم
قبل � 50سنة م�ضت؛ الأر�صفة وال�شوارع واحلدائق العامة (مثال) التي كنا نحتاجها يف �سبعينيات القرن املا�ضي،
تختلف عن تلك التي نحتاجها اليوم� ،إن كان من حيث ال�سعة واجلودة �أو من حيث االمتداد واالنت�شار ،كذلك
احلال فيما يتعلق باملدار�س واملناهج والنظام التعليمي ،وما يتعلق بتلوث الهواء والرتبة و�صوال �إلى ما يتعلق
باملباين العامة ومدى ا�ستجابتها الحتياجات املر�أة مثال �أو ال�شباب وكبار ال�سن �أو ذوي االحتياجات اخلا�صة.
�صالحية هذه اخلدمات الأ�سا�سية العامة ،تعتمد على الطريقة التي يتبعها القائمون عليها يف ت�صميمها
والتخطيط لها واملوازنات املخ�ص�صة لها و�آليات �إي�صالها لأفراد املجتمع خدمة مل�صاحلهم .ومبا �أن احتياجات
�أفراد املجتمع يف تطور م�ستمر ،فال بد من تطوير هذه الطرق لت�ستجيب لتطور االحتياجات ،فال ميكننا االدعاء
ب�أن الطريقة املعتمدة لعمل النظام ال�صحي والتعامل معه قبل � 50سنة ما زالت �صاحلة اليوم دون حاجة �إلى
تعديل وتطوير.
ولكل م�س�ألة من م�سائل ال�ش�أن العام� ،أو لكل واحدة من هذه اخلدمات العامة ،طريقة معتمدة لعملها والتعامل
معها؛ وهذا ما نطلق عليه م�صطلح �سيا�سة� .إن املق�صود بال�سيا�سة ،يف �أو�سع و�أب�سط تعريفاتها� ،أنها الطريقة
املعتمدة لعمل �شيء ما مبا ي�ضمن حتقيق امل�صلحة منه ،فنالحظ ب�أن هناك �سيا�سة لل�صحة (�أي طريقة معتمدة
للتعامل مع ال�صحة والرعاية ال�صحية مبا يكفل �صالحها) ،و�سيا�سة للبيئة ،و�أخرى للثقافة واالقت�صاد ،و�سيا�سة
لعمل الوزارات ،و�سيا�سة داخلية ،و�سيا�سة خارجية و�صوال �إلى �سيا�سة احلكم يف الدولة.
ومبا �أن هذه ال�سيا�سات تتعلق بال�ش�أن العام ،فيطلق عليها م�صطلح �سيا�سات عامة (مقابل ال�سيا�سات اخلا�صة
كتلك املتعلقة ب�سيا�سة فرد يف عالقاته االجتماعية �أو �سيا�سة �شركة جتارية يف تعاملها مع زبائنها) .لذلك حتتل
ال�سيا�سة العامة مكانة عالية فيما يخ�ص ال�ش�أن العام ،فهي حمور حديث النا�س والإعالم واحلكومة لأنها ت�ؤثر
ب�شكل مبا�شر يف قدرة �أفراد املجتمع على حتقيق م�صاحلهم على امل�ستوى املادي واملعنوي .وهذا يف�سر �أهمية
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املطالبة مب�شاركة وا�سعة من �أفراد املجتمع يف عملية �صنع القرار حول ال�سيا�سات املختلفة التي مت�س جمتمعهم،
لأن وا�ضع ال�سيا�سة العامة قد يغفل عن الأخذ بعني االعتبار االحتياجات اخلا�صة لفئة من �أفراد املجتمع �أو
يفرت�ض عدم وجودها ما مل تعمل هذه الفئة على امل�شاركة يف �صنع القرار يف جمتمعها لإي�صال �صوتها و�شرح
احتياجاتها و�ضمان تلبيتها.
ال�سيا�سات العامة يف الأردن بحاجة �إل��ى حت�سني وتطوير وخا�صة فيما يتعلق ب��امل��ر�أة ،فالكثري من هذه
ال�سيا�سات مل تراع يف ت�صميمها االحتياجات اخلا�صة بها ،من ال�صحة واملوا�صالت العامة� ،إلى الق�ضاء مرورا
بالتعليم وغريها .وهناك فجوات على امل�ستوى العملي يف ال�سيا�سات املتبعة لهذه اخلدمات تتعلق مب�سائل ك�سهولة
الو�صول �إليها والأمان الذي تتمتع به ،وهناك فجوات على امل�ستوى الإن�شائي تتعلق مب�سائل كمواقع احلمامات
وغرف خا�صة للر�ضاعة والأطفال� ،أو حتى �إمكانية جتهيز ح�ضانة يف املباين العامة� .إن ا�ستمرار وجود فجوات
يف القوانني واملوازنات ال تراعي االحتياجات اخلا�صة باملر�أة ،ينعك�س �سلبا على قدرة املر�أة الأردنية حترير
طاقاتها وحتقيق طموحاتها ،كما ينعك�س �سلبا على التزام الأردن بحقوق املر�أة والق�ضاء على كافة �أ�شكال
التمييز والعنف �ضدها.
هناك �أ�سئلة �أ�سا�سية ميكننا طرحها ملعرفة ال�سيا�سات املتبعة:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 ما امل�شكلة (�أو امل�شكالت) التي ُو�ضعت ال�سيا�سة ملعاجلتها (�أي ما الهدف منها)؟
 ما �أ�سباب ونتائج امل�شكلة؟
 هل تعالج ال�سيا�سة �أ�سباب امل�شكلة �أم �أنها تعمل فقط على التخفيف من �آثار بع�ض نتائجها؟
 من يدعم ومن يعار�ض هذه ال�سيا�سة؟ وملاذا؟
 ما �إيجابيات و�سلبيات هذه ال�سيا�سة؟
 ما فر�ص تطبيقها؟
 هل هناك بدائل لها؟

لقد ُ�ص ّممت هذا الورقة الإر�شادية لرفد املر�أة التي ت�سعى لأن يكون لها دور يف �صنع القرار ال�سيا�سي ،املر�أة
التي ت�سعى للم�شاركة يف ر�سم ال�سيا�سات والت�أثري فيها خدمة للمر�أة والأردن ككل ،وت�ستهدف ب�شكل خا�ص املر�أة
التي ت�ستعد خلو�ض انتخابات جمال�س املحافظات يف دورتها الأولى القادمة.
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تبد�أ الورقة با�ستعرا�ض املحطات الرئي�سية مل�سرية احلياة ال�سيا�سية يف الأردن ودور املر�أة فيها .يلي هذه
اخللفية التاريخية املوجزة ،مناق�شة ال�سياق الراهن مل�ساواة النوع االجتماعي((( وامل�شكالت املرافقة لذلك ،مع
الرتكيز على القوانني واملوازنات العامة التي تع ّمق التمييز �ضد املر�أة ،مع تو�ضيح الأ�سباب وراء �ضرورة تعديلها،
واقرتاح كيف ميكن معاجلتها.
هذا وتقدم هذه الورقة مقرتحات للدور الذي من املمكن �أن تلعبه املر�شحات ملجال�س املحافظات يف �سبيل
تعزيز مفاهيم النوع االجتماعي فيما ت�ضطلع به من دور يف جمال�س املحافظات بالرتكيز على الآثار املتعلقة
بالقوانني والت�شريعات املميزة �ضد امل��ر�أة ،و�صياغة وت�صميم موازنات عامة و�سيا�سات �إجرائية مراعية
وم�ستجيبة ملفاهيم وممار�سات النوع االجتماعي .و ُتختتم هذه الورقة مبجموعة من التو�صيات املقرتحة التي
ميكن للمر�شحات ت�ضمينها يف بيانات احلمالت االنتخابية وكيف ميكن تخطيط هذه احلمالت.

احلكم املحلي يف الأردن وم�شاركة املر�أة فيه
خالل التطور التاريخي للحياة ال�سيا�سية يف الأردن ،كان للمر�أة م�شاركة وا�ضحة منذ عقد اخلم�سينيات .وقد
كان ن�ضال امل��ر�أة يف �سبيل حقوقها طويال و�شاقا ،وم ّر مبراحل مف�صلية كان �أهمها يف عام  ،1974عندما
ح�صلت على حقها القانوين ال يف الت�صويت فح�سب بل ويف الرت�شح لالنتخابات الربملانية .ويف عام 1982
ح�صلت املر�أة على حق الت�صويت والرت�شح يف االنتخابات البلدية لع�ضوية املجال�س البلدية والقروية ،علما ب�أنها
مل متار�س هذا احلق يف البلديات((( على نطاق وا�سع �إال يف وقت الحق .ويذكر �أنه قد ُع ّينت امر�أة واحدة يف �أمانة
العا�صمة يف العام  ،1980ويف العام  1986تر�شحت امر�أة واحدة لع�ضوية جمل�س بلدية ال�سلط ومل يحالفها
احلظ.
وبهدف ت�شجيع امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة يف جمال العمل البلدي،
وبناء على مبادرة �سمو الأم�يرة ب�سمة بنت طالل رئي�سة اللجنة
الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة ،وافق جمل�س الوزراء على تعيني  99امر�أة يف

« %7فقط من املنا�صب العليا
ت�شغلها ن�ساء».
وزارة تطوير القطاع العام2015 ،

((( النوع االجتماعي هو جمموعة الأدوار واملهام التي تعطى للرجل وللمر�أة داخل املجتمع ،وهو بهذا يختلف عن اجلن�س املعتمد على الطبيعة اجل�سدية.
((( نظام بركات ،واقع املر�أة يف الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية ،مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية.2016 ،
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ع�ضوية اللجان البلدية يف �أنحاء اململكة عام  ،1995وكان لذلك �أكرب الأثر يف ت�شجيع الن�ساء على الرت�شح
لالنتخابات البلدية التي جرت يف العام نف�سه� ،إذ تق ّدمت لالنتخابات  19امر�أة فاز منهن ع�شر مرت�شحات،
ت�سع ع�ضوات جمال�س بلدية ،ورئي�سة لبلدية الوهادنة يف حمافظة عجلون ،ومت الحق ًا تعيني.
ويف العام  ،1999تر�شحت لالنتخابات البلدية  43امر�أة ،فاز منهن ثماين ن�ساء ،ومت تعيني  25امر�أة الحق ًا
بقرار حكومي كع�ضوات جمال�س بلدية باال�ستناد �إلى �صالحية جمل�س الوزراء تعيني ع�ضوين يف املجل�س البلدي
�إذا وجد ما يربر ذلك.
ويف العام  2003دُجمت البلديات ،وتقل�ص عددها لي�صبح  99بلدية ،وتر�شح النتخاباتها  46امر�أة ،فاز
وع ّينت الحق ًا  98ام��ر�أة يف ع�ضوية جمال�س بلدية بقرار
منهن ،كما هو مبني يف جدول ( ،)1خم�س ن�ساءُ .
حكومي.
جدول ()1
م�شاركة املر�أة يف ع�ضوية املجال�س البلدية 2003 -1995

العام

عدد املر�شحات

عدد الفائزات

عدد املعينات

1995

19

*10

23

1999

43

8

25

2003

40

5

**99

(*) من بينهن �إميان فطيمات التي فازت برئا�سة بلدية الوهادنة مبحافظة عجلون.

(**) من بينهن رنا احلجايا التي ُع ّينت رئي�سة ب�صفتها مهند�سة ملجل�س بلدية احل�سا مبحافظة الطفيلة.

ويف العام ُ 2007ع ّدل قانون البلديات ملنح املر�أة كوتا بن�سبة ال تقل عن  %20من جمموع مقاعد املجل�س
البلدي ،مع االحتفاظ بحقها يف املناف�سة على جميع مقاعد املجل�س  ،ما �شجع  380امر�أة على الرت�شح ،فاز
منهن ،كما هو مبني يف جدول (� 23 ,)2سيدة تناق�سي ًا ،وبلغ عدد مقاعد الكوتا  218مقعد ًا .كما تر�شحت �ست
ن�ساء لرئا�سة بلديات ،فازت منهن رئي�سة بلدية واحدة ،وبذلك ارتفعت ن�سبة امل�شاركة الن�سائية يف ع�ضوية
املجال�س البلدية ب�شكل ملحوظ.
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جدول ()2
م�شاركة املر�أة يف املجال�س البلدية يف ظل الكوتا الن�سائية 2013 -2007

العام

عدد
املر�شحات

*2007

380

218

2013

355

270

عدد
املعينات

الن�سبة املئوية من جمموع
ع�ضوية املجال�س البلدية

عدد مقاعد عدد الفائزات
تناف�سياً
الكوتا
23

�( 7أمانة ع ّمان)

%25

56

-

%29

(*) تر�شحت يف انتخابات � ،2007ست ن�ساء لرئا�سة جمال�س بلدية ،فازت منهن املهند�سة رنا احلجايا برئا�سة بلدية احل�سا مبحافظة الطفيلة.

ويف انتخابات  ،2013جرت انتخابات املجال�س البلدية يف ظل رفع الكوتا الن�سائية من  %20على الأقل من
ع�ضوية املجال�س �إلى ما ال يقل عن  %25من ع�ضويتها ,وارتفعت ن�سبة الن�ساء من جمموع ع�ضوية املجال�س
البلدية �إلى .%29
�إن القراءة املعمقة للمراحل املف�صلية لتطور امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة الأردنية من �ش�أنها �أن توفر م�ؤ�شرات
كمية وا�ضحة للإجنازات التي حققتها املر�أة عرب تلك املراحل ،بل وتوفر �أي�ضا �صورة للمكت�سبات التي حققتها
املر�أة على ال�صعيد ال�سيا�سي .حيث تنوعت هذه الإجنازات بني ح�صولها على حقها يف االنتخاب والرت�شح يف
االنتخابات الربملانية والبلدية ،و�صوال �إلى �شغلها منا�صب دبلوما�سية ووزارية خمتلفة.
جدول ()3
ن�سبة م�شاركة املر�أة يف املنا�صب العليا يف القطاع العام ()2015

(((

املجال/القطاع

الن�سبة املئوية %

وزارة الرتبية والتعليم

% 47.7

وزارة ال�صحة

% 24.0

وزارة اخلارجية

% 16.5

((( حربhttps://www.7iber.com/ ,
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املجال/القطاع

الن�سبة املئوية %

رئا�سة الوزراء

%16.8

وزارة الداخلية

% 0.00

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

% 19.6

وزارة املياه والري

% 24.2

وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان

%14.0

وزارة البيئة

%09.5

وزارة ال�ش�ؤون البلدية

% 06.1

وزارة الزراعة

% 13.6

الديوان امللكي

% 04.8

ولكن رغم كل هذه التطورات ،ما زالت املر�أة بعيدة عن �أخذ دورها احلقيقي يف املنا�صب القيادية ،تعيقها
�أعراف ومفاهيم اجتماعية بحاجة �إلى تغيري .فنالحظ يف اجلدول ( )1حول ن�سبة الن�ساء يف املنا�صب العليا
يف القطاع احلكومي تدين ن�سبة م�شاركتها ،ف�إذا ا�ستثنينا وزارة الرتبية التعليم (قرابة الن�صف) تتدنى ن�سبة
م�شاركة املر�أة لت�صل �إلى ال�صفر يف وزارة الداخلية.

(((

ت��رى ،ما ال��ذي جعل من م�شاركة امل��ر�أة يف احلياة ال�سيا�سية متدنية مقارنة بالرجل؟ هل ارتبط الأمر
بالت�شريعات القائمة واملعتمدة وطنيا يف هذا الإطار؟ �أم ارتبط ذلك بتلك ال�صور النمطية والأطر االجتماعية
(((

 يف العام  2005مت تعيني د� .سهري معايطة بوظيفة حاكم �إداري لتكون �أول �سيدة �أردنية ت�شغل هذا املن�صب يف وزارة الداخلية� ،إلى �أن متت �إحالتها �إلى
التقاعد مطلع  ،2015ويف بيان �صحفي لها احتجت على من �أ�سمتهم لوبي وزارة الداخلية م�ؤكدة ب�أن وزارة الداخلية متار�س «�سيا�سات ت�سعى �إلى �إجها�ض دور
املر�أة وحرمانها من امل�ضي يف دعمها لتويل من�صب هام مثل حاكم �إداري».
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املحاطة املن�سوجة اجتماعيا وحددت ما هو مقبول وما هو مرفو�ض من املر�أة �أن تقوم به يف كافة الأ�صعدة
بالرتكيز على امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية واحلكم املحلي؟
يف �إطار املراجعة اخلا�صة باملر�أة الأردنية واحلكم املحلي من حيث حجم ونوعية هذه امل�شاركة يف احلكم
املحلي ،فقد �أكدت العديد من الدرا�سات على متيز هذه امل�شاركة� ،آخذين باالعتبار طبيعية التحديات التي
تواجه املر�أة على هذا ال�صعيد ،ومن ذلك على �سبيل املثال:
•تهمي�ش رئي�س و�أع�ضاء املجال�س البلدية لهن ،وعدم معرفتهن مبهام ع�ضو املجل�س البلدي والتناف�س
العدائي بينهن وتدين ثقتهن ب�أنف�سهن؛
•قلة مواردهن املالية وحمدودية مهاراتهن يف جمال االت�صال والتوا�صل والقيادة ب�شكل عام وهو ما يحول
دون م�شاركتهن بفاعلية يف االجتماعات والأن�شطة ال�شعبية؛
•ح�صر اهتماماتهن يف الن�شاطات االجتماعية والبيئية والنظافة واخلدمات العامة كال�صرف ال�صحي
والإنارة وتعبيد الطرق وامل�شاريع اال�ستثمارية؛
•الق�ضايا اخلا�صة باملر�أة والق�ضايا ال�سيا�سية مل حتظ
�سوى باهتمام عدد حمدود منهن؛
•يرى ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء وموظفو البلديات� ،أن الع�ضوات
يركزن على م�صاحلهن ال�شخ�صية والأ�سرية والعائلية
واملالية ،مقارنة بالرجال الذين يتمتعون ب�أنهم �أكرث
فاعلية وتوا�صال مع املجتمع املحلي واملوظفني ،ولديهم
القدرة يف الت�أثري يف الآخرين ويتمتعون بخربة العمل
العام.

«ع�ضويتي يف جمل�س بلدية املفرق
الكربى على مدار دروتني يعترب ك�سر
لل�صورة النمطية للمر�أة يف منطقة
ع�شائرية»
عبري ن�صري ،ع�ضو جمل�س بلدي �سابق� ،أيار 2017

ال�سياق الراهن مل�ساواة النوع االجتماعي وم�شكالته
ي�سعى هذا الق�سم �إلى ت�سليط ال�ضوء على �أحد �أهم املجاالت التي لعبت وما زالت تلعب دورا كبريا يف ر�سم
معامل خريطة م�شاركة املر�أة الأردنية يف احلياة ال�سيا�سية بالرتكيز على احلكم املحلي .ويتمثل هذا املجال
بالنوع االجتماعي ومفاهيمه وممار�ساته التي �شكلت مبجملها معيقات وحمددات على النحو التايل:
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•املر�أة نف�سها من حيث م�ستوى متكينها على �صعيد املعرفة واملهارات والتوجهات امل�سلكية التي متتلكها
(موقفها و�إميانها وم�ستوى ثقتها ب�أهمية م�شاركة الن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية وطبيعة التحرك والدعم
الذي توفره ملثيلتها املر�أة يف هذا املجال).
•الثقافة املجتمعية ال�سائدة التي تفر�ض ر�ؤية �ضيقة وم�ؤطرة مب�ضامني النوع االجتماعي لأدوار املر�أة يف
املجتمع.
•القوانني والت�شريعات التي متيز �ضد املر�أة ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة وعلى م�ستوى الن�ص والتطبيق
يف �آن واحد (ال�سيا�سات الإجرائية).
•الكيفية التي تتبناها امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة يف ت�صميم اخلطط واملوازنات والأ�س�س التي تعتمدها.
« ..مل �أكن �أعرف �أن ب�إمكاين �أن �أقدم اعرتا�ضا للبلدية ..ومل �أكن �أعرف �أن املر�أة ب�إمكانها �أن ترت�أ�س
بلدية �أو �أن تكون ع�ضوا يف جمل�س بلدي �أو جمل�س حمافظة»..

�سيدة من جمتمع حملي عالن ،جمموعة نقا�ش مركزة،
م�شروع مدن �آمنة ،جمعية ن�ساء للتنمية الثقافية2017 ،

فعلى �صعيد النوع االجتماعي ومفاهيمه وممار�ساته ،ودوره يف ت�أطري م�شاركة امل��ر�أة يف العمل ال�سيا�سي
ب�أ�شكاله املختلفة ،فقد تنمطت املر�أة الأدوار اجلندرية املحيطة بها بحيث �أ�صبحت هذه الأدوار مبثابة قالب
يقا�س فيه كل ما ي�صدر عن املر�أة من �سلوك ومواقف .وتتنوع �أطراف املعادلة التي تلعب دورا هاما يف تعميق
فل�سفة النوع االجتماعي يف هذا املجال على النحو التايل:
املر�أة نف�سها

حيث ما زالت املر�أة تعاين من موقف املر�أة منها ومن �أدوارها ،وما زالت املر�أة منمطة ب�أطر
النوع االجتماعي يف حكمها على مثيلتها املر�أة ،بحيث �أ�صبح ن�ضال املر�أة يف م�سريتها ال�سيا�سية
على �سبيل املثال موجها نحو املر�أة نف�سها بتوجهاتها امل�سلكية ومواقفها من نف�سها ،وثقتها
بنف�سها ،وم�ستوى ونوعية املعارف واملعلومات التي متتلكها حول العمل العام ب�شكل عام وحول
العمل البلدي» � ...أدر�سي و�ضعك ...ما الذي مييزك عن الآخرين .....يجب �أن يكون لديك
ر�صيد من العمل العام واخلربات ...ادر�سي الت�شريعات والقوانني املرتبطة باحلكم املحلي
جيدا ..ا�ستفيدي من اخلربات ال�سابقة للن�ساء امل�شاركات يف املجال�س املحلية».
حنان فاعوري ،ع�ضوة جمل�س بلدي �سابق،
بلدية ال�سلط الكربى 2017 -2013
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الرجل

موقفه من م�شاركة املر�أة املت�أطر بال�صورة النمطية التي يحملها جتاه �أدواره مقارنة باملر�أة
و�أدوارها ... « .اننت يالن�سوان ا�سكنت� ...شاوروهن وخالفوهن ...هكذا كانت ردود فعل �أع�ضاء
املجل�س البلدي عندما كنت �أن��ا �أو �أي من زميالتي ال�سيدات يطرحن ر�أيهن يف جل�سات
البلدية».
حنان فاعوري ،ع�ضوة جمل�س بلدي �سابق،
بلدية ال�سلط الكربى 2017-2013

هذا ومن ال�ضروري الإ�شارة هنا �إلى �أن احلديث عن النوع االجتماعي ومفاهيمه وممار�ساته وما يرتبط
به من ثقافة جمتمعية يطول كثريا؛ �إال �أنه ولغايات اال�ستجابة ملتطلبات الورقة الإر�شادية ف�سيتم الرتكيز على
مكوناتها الرئي�سية .فعلى �صعيد القوانني والت�شريعات ،ناق�شت العديد من املنظمات احلقوقية الوطنية والدولية
جمموعة القوانني والت�شريعات املجحفة بحق املر�أة (((،ونفذت العديد من الربامج وامل�شاريع الهادفة للتوعية
بهذه القوانني من جانب ،ولت�شخي�ص وحتليل الآثار املرتتبة على املر�أة واملجتمع كنتيجة لتطبيق هذه القوانني
والت�شريعات.

املوازنات وال�سيا�سات العامة ملجال�س املحافظة
مبا �أنه لي�س من اخت�صا�صات جمال�س املحافظات �إقرار ت�شريعات �أو اقرتاحها ،ف�إن دورها �سيرتكز بدرجة
رئي�سية على اجلانب التنموي ب�أبعاده املختلفة والتي ين�ص عليها قانون الالمركزية ل�سنة  .2015من هنا ،ف�إن
دور املر�أة الأكرث جدوى يتمثل يف اقرتاح برامج و�أن�شطة وو�أوجه �إنفاق للموازنات �أكرث ا�ستجابة الحتياجات
املر�أة ومعززة ملفاهيم وممار�سات النوع االجتماعي املختلفة.
�إن التجربة التي �سيخو�ضها �أع�ضاء جمال�س املحافظات يف جمال حتديد �أولويات الإنفاق ملوازنات حمافظاتهم،
�ستكون الأولى من نوعها بالن�سبة لهم .ولذلك �سنتناول مو�ضوع املوازنة العامة للدولة ال �سيما من حيث مراحل
الإعداد وتبيان متطلبات �أن تكون املوازنة العامة م�ستجيبة للنوع االجتماعي كتمهيد لتو�ضيح الدور املطلوب على
�صعيد موازنة املحافظة حتى تكون هي الأخرى م�ستجيبة �أي�ض ًا للنوع االجتماعي.
(((

 للمزيد من املعلومات حول القوانني املجحفة بحق املر�أة ،ميكن مراجعة الئحة مطالب اللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة و�شركائها لعام ( 2017الئحة غري
من�شورة).
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تع ّد املوازنات العامة �أداة تخطيط مايل الغر�ض منها حتقيق الأه��داف الوطنية املو�ضوعة ،وبالتايل لها
�أبعادها االقت�صادية واالجتماعية (((.وهذا يعني �أن م�ستوى عدالة حتديد �أوجه �صرف املال العام �ستنعك�س ب�شكل
مبا�شر على العدالة االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية بني فئات املجتمع والتي من �أبرزها املر�أة ،فحجم
املخ�ص�صات يف املوازنة املتعلقة بال�صرف على متكني املر�أة �ست�ؤثر على مكانة املر�أة يف املجتمع �إن كان يف
التعليم والتدريب �أو امل�شاريع الإنتاجية �أو امل�شاركة ال�سيا�سية .لذلك ف�إن تعزيز م�شاركة املر�أة يف و�ضع املوازنات
العامة م�س�ألة �ضرورية ل�ضمان ا�ستجابتها للنوع االجتماعي ومراعاتها لالحتياجات اخلا�صة باملر�أة .وهذا يعني
�أن جمال�س املحافظات ويف املقدمة الن�ساء فيها ،لها م�صلحة يف التن�سيق مع �أع�ضاء جمل�س الأمة من �أجل الدفع
مبوازنات تراعي املعايري املن�شودة.
متر املوازنة العامة يف الأردن ،ب�أربع مراحل �أ�سا�سية ،كما هو مبني يف ال�شكل (.)1

املرحلة الأولى:
�إعداد املوازنة :تقع �ضمن م�س�ؤوليات دائرة
املوازنة العامة والوزارات املعنية

املرحلة الثانية:
�إقرار املوازنة :تقع �ضمن م�س�ؤولية جمل�س
الأمة

مراحل املوازنة

املرحلة الرابعة:
املتابعة والتقومي :تقع �ضمن م�س�ؤوليات
دائرة املوازنة العامة والوزارات املعنية

املرحلة الثالثة:
تنفيذ املوازنة :تقع �ضمن م�س�ؤوليات
دائرة املوازنة العامة والوزارات املعنية

ال�شكل ( :)1مراحل �إعداد املوازنة العامة

(((

 دائرة املوازنة العامة بالتعاون مع م�شروح الإ�صالح املايل ،دليل تطبيق املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي �ضمن �إطار الإنفاق العام للموازنة احلكومية يف الأردن،
.2015
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يف كل مرحلة من هذه املراحل ،يجب الت�أكد من �أن املوازنة
العامة م�ستجيبة للنوع االجتماعي �أي �أنها ت�أخذ بعني االعتبار
وتراعي االحتياجات اخلا�صة باملر�أة ودورها يف املجتمع ،فيجب
على املوازنة العامة تخ�صي�ص املوارد املالية املتاحة مبا ي�ضمن
حتقيق عدالة وم�ساواة النوع االجتماعي من خالل:
•متكني امل ��ر�أة اجتماعياً :يف التعليم وال�صحة والبيئة
واحلماية من العنف والإعاقة وكرب ال�سن.
•مت�ك�ين امل� ��ر�أة ��س�ي��ا��س�ي�اً :تعزيز م�شاركتها ال�سيا�سية
واحلزبية و�صنع القرار وتبوء املراكز القيادية.
•مت �ك�ين امل� � ��ر�أة اق �ت �� �ص��ادي �اً :يف ��س��وق ال�ع�م��ل وال�ف��ر���ص
(((
االقت�صادية املتاحة.

 ...يتم �إعداد امليزانية من قبل
الرئي�س وعر�ضها علينا ك�أع�ضاء
جمل�س حملي يف البلدية ..وتخلو
امليزانية من �أية بنود ذات عالفة
باملر�أة بل وحتى يتم التعامل مع
النقا�ش املطروح من قبل �أي من
الأع�ضاء حول تخ�صي�ص �أية بنود
للمر�أة با�ستخفاف»...
حنان فاعوري ،ع�ضوة جمل�س بلدية ال�سلط-2013 ،
2017

من املالحظ �أن �سيا�سات و�ضع املوازنة العامة يف الأردن ما زالت بعيدة عن اال�ستجابة للنوع االجتماعي
لأ�سباب عدة منها:
�1.1ضعف حتليل املوازنة من منظور اجتماعي بهدف حتديد �أثرها على املر�أة ودورها يف املجتمع.
2.2ال�سيا�سات الراهنة لتخ�صي�ص املوارد ما زالت بعيدة عن �ضمان عدالة النوع االجتماعي.
3.3العمليات الراهنة للموازنة ال تعمل على ت�ضمني النوع االجتماعي ب�شكل منهجي.

�4.4ضعف م�شاركة املر�أة يف مراحل املوازنة العامة ،فمع �أن اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة قد ت�أ�س�ست بقرار من
جمل�س الوزراء يف  1996/9/21كمرجع ر�سمي لكافة �ش�ؤون املر�أة �إال �أن دورها يف و�ضع املوازنات ما زال
�ضعيفا.
5.5ال�صورة النمطية التي يحملها القائمون على العمل العام من الذكور والن�ساء على حد �سواء حول �أهمية
�إدماج وتعزيز مفاهيم النوع االجتماعي وممار�ساته يف املوازنات اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات العامة كافة.
((( املرجع ال�سابق.
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لذلك ال بد من تعزيز م�شاركة املر�أة يف �صنع القرار حول املوازنة العامة ل�ضمان حتقيق موازنة م�ستجيبة
للنوع االجتماعي.
هناك �أ�سئلة مهمة ميكن طرحها ملعرفة مدى ا�ستجابة املوازنة للنوع االجتماعي:
•على ماذا �سيتم �صرف املوازنة (جمال الإنفاق)؟
•ما االحتياجات اخلا�صة باملر�أة يف هذا املجال؟
•هل مت �أخذ هذه االحتياجات بعني االعتبار يف املوازنة؟
•ما ت�أثري املوازنة ب�شكلها احلايل على املر�أة؟
•ما املطلوب تغيريه؟

احلكم املحلي :املطلوب عمله
عندما يتم تغييب ن�صف املجتمع فمن البديهي �أنه مت تغييب ن�صف طاقته يف كل �شيء� ،أي تغييب ن�صف
طاقته الفكرية والأدبية والفنية والعلمية والإنتاجية� .إن تغييب ن�صف املجتمع ،هو �إ�ضعاف طاقته احليوية
�إل��ى الن�صف ،فهو جمتمع يقف على قدم واح��دة ي�سهل هزه
« ..تر�شحت للمجل�س البلدي ...وكان
وتعرثه .املطلوب عمله هو معاجلة هذا التغييب خدمة ملجتمعنا
�أكرب حتدي يل هو موقف الن�ساء من
بتحقيق عدالة النوع االجتماعي ،وه��ذا يتطلب العمل على
م�شاركتي ..كان ذلك مبثابة �صدمة
تعزيز الإن�صاف وامل�ساواة ما بني دور املر�أة والرجل يف املجتمع
بالن�سبة يل ..مل �أكن م�ستعدة نف�سيا
مقدرين االختالف يف احتياجات كل منهما.
ملثل هذا التحدي وما زلت �أعاين من
موقف الن�ساء من م�شاركتي يف هذا
�إن �أف�ضل مدخل ممكن لتغيري الواقع القائم هو املوازنة؛ �إن
املجال حتى بعد انتهاءالدورة التي
قدرة الن�ساء الأع�ضاء يف جمال�س املحافظات على الت�أثري يف
التحقت بها»..
موازنة املحافظة لت�صبح م�ستجيبة للنوع االجتماعي �سي�ساهم
ع�ضوة جمل�س بلدي �سابقة ،الطفيلة2014 ،
يف تعزيز مكانة املر�أة يف املجتمع وذلك ب�ضمان �إدماج برامج
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وم�شاريع يف خم�ص�صات املوازنة تعمل على متكني امل��ر�أة اجتماعيا و�سيا�سيا واقت�صاديا ،بحيث ت�ستهدف
الربامج وامل�شاريع حتقيق ما يلي:
1.1تغيري الفهم ال�سائد لأهمية دور املر�أة يف املجتمع.
2.2متكني املر�أة على م�ستوى املعرفة واملهارات والتوجهات امل�سلكية املنا�سبة.
3.3تعزيز م�شاركة املر�أة يف عملية �صنع القرار حول ق�ضايا ال�ش�أن العام.
�4.4ضمان تلبية اخلدمات العامة لالحتياجات اخلا�صة باملر�أة كما يف جماالت التعليم وال�صحة والأمن واحلماية
والبيئة واملوا�صالت العامة وغريها.
ولكي لت�صبح املوازنة م�ستجيبة للنوع االجتماعي ،يجب �أن متر كما هو مبني يف ال�شكل ( ،)2باملراحل الثالث
(((
الأ�سا�سية التالية:
املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

حت�ل�ي��ل امل ��وازن ��ة م��ن منظور
اجتماعي لتحديد �أثرها على
املر�أة.

�إعداد ال�سيا�سات وتخ�صي�ص
امل ��وارد ل�ضمان ع��دال��ة النوع
االج� �ت� �م ��اع ��ي ع �ب�ر ب ��رام ��ج
وم�شاريع.

ت�ضمني النوع االجتماعي يف
كافة عمليات املوازنة.

ال�شكل ( :)2املراحل الثالث للموازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي

ين�ص قانون الالمركزية رقم ( )49ل�سنة  2015يف املادة (�/6أ) من القانون على ت�شكيل جمل�س «ي�سمى
(جمل�س املحافظة) يت�ألف من عدد من الأع�ضاء ويتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري ».ويف
املادة ( )8من القانون مت تو�ضيح مهام هذا املجل�س والتي منها:
•�إقرار م�شروع موازنة املحافظة �ضمن ال�سقوف املحددة من وزارة املالية/املوازنة العامة.
•االطالع على كيفية تنفيذ املوازنات ال�سنوية جلميع بلديات املحافظة.
•�إقرار امل�شاريع اخلدمية واال�ستثمارية املحالة �إليه من املجل�س التنفيذي.
((( املرجع ال�سابق.
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•�إقرار امل�شاريع التنموية التي تعود بالنفع العام.
•و�ضع التو�صيات واملقرتحات للجهات املخت�صة مبا يكفل حت�سني �أداء الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة
العاملة �ضمن املحافظة ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات.
ونالحظ هنا �أن جمل�س املحافظة هو �صاحب ال�صالحية يف حتديد �أوجه �صرف موازنة املحافظة و�إقرار
امل�شاريع اخلدمية واال�ستثمارية والتنموية ،ومراقبة �أداء تقدمي اخلدمات ،وبالتايل ف�إن فر�صة الت�أثري يف
موازنة املحافظة لت�صبح م�ستجيبة �أكرث للنوع االجتماعي وتلبي احتياجات املر�أة من ناحية ،والت�أثري يف امل�شاريع
التنموية وكيف ت�ستهدف متكني املر�أة من ناحية ثانية ،يتوقف على دور جمل�س املحافظة .وهنا ي�أتي دور املر�أة
لتلعب دورها كام ً
ال للعمل باجتاه املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي ،و�إقناع زمالئها بهذا التوجه احليوي.
ويحفظ قانون الالمركزية احلق للن�ساء يف التمثيل مبجال�س املحافظات لي�س فقط من خالل التناف�س املفتوح
على مقاعد الدائرة  ،و�إمنا �أي�ض ًا من خالل الكوتا الن�سائية املخ�ص�صة للمر�أة و�أي�ض ُا من خالل ن�سبة من
املقاعد اخلا�ضعة للتعيني .وحتدد الأحكام القانونية التالية املقاعد املخ�ص�صة املر�أة يف جمل�س املحافظة ،حيث
تن�ص املادة (/6ج) على ما يلي:
1.1مع مراعاة �أحكام الفقرتني (ب) و(د) من هذه املادة ،ي�ضاف للن�ساء ما ن�سبته  %10من عدد املقاعد
املخ�ص�صة لأع�ضاء املجل�س املنتخبني يتم مل�ؤها من املر�شحات احلا�صالت على �أعلى الأ�صوات يف املحافظة
من غري الفائزات ولهذه الغاية يقرب العدد �إلى �أقرب عدد �صحيح.
2.2تنظم جميع ال�ش�ؤون املتعلقة بتخ�صي�ص الن�سبة امل�شار �إليها يف البند ( )1من هذه الفقرة مبقت�ضى النظام
ال�صادر وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه املادة.
كما تن�ص الفقرة (د) من املادة نف�سها على �أنه:
د-يعني جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير (الداخلية) ما ال يزيد عن  %15من عدد �أع�ضاء املجل�س
املنتخبني �أع�ضاء يف املجل�س على �أن يخ�ص�ص ثلث هذه الن�سبة للن�ساء.
وكما يبني اجلدول ( ،)4ف�إن عدد مقاعد املر�أة يف املحافظة املختلفة ترتاوح ما بني حد �أدنى هو  %10يف
حمافظة الكرك ،وحد �أعلى هو  %15.9يف حمافظة العقبة ،هذا يف حني �أن املتو�سط العام على �صعيد اململكة
لعدد الن�ساء يف جمال�س املحافظات هو  .%15.9ومع �أن هذه الن�سبة تعد �صغرية جد ًا مقارنة مع ح�صة املر�أة
يف املجال�س البلدية� ،إال �أنها حتفظ للمر�أة حد ًا �أدنى من املقاعد املحجوزة للمر�أة ،والتي يتعني ا�ستثمارها على
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�أف�ضل وجه حتى ال تغيب املر�أة عن �صناعة القرارات اخلا�صة مبحافظتها ،وت�ؤثر �إيجابيا يف املجتمع من خالل
تعزيز دور املر�أة وتغيري التوجهات امل�سلكية ال�سلبية نحو هذا الدور.
جدول ()4
توزيع �أع�ضاء جمال�س املحافظات ح�سب املحافظة وعدد الدوائر االنتخابية
وعدد املقاعد اخلا�ضعة لالنتخاب والتعيني وح�صة الن�ساء فيها ل�سنة 2017

الن�سبة
جمموع
�إجمايل عدد
جمموع
الكوتا
عدد عدد
املئوية
مقاعد
عدد الن�ساء
الرقم املحافظة
الن�ساء
الن�سائية
الدوائر املقاعد
للن�ساء
املحافظة
املعينني املعينات
1

العا�صمة

32

53

8

3

5

66

8

%12.1

2

الزرقاء

13

30

5

2

3

38

5

%13.2

3

البلقاء

12

23

3

1

2

28

3

%10.7

4

مادبا

07

16

2

1

2

20

3

%15.0

5

�إربد

30

41

6

2

4

51

6

%11.8

6

عجلون

07

19

3

1

2

24

3

%12.5

7

جر�ش

07

17

3

1

2

22

3

%13.6

8

املفرق

18

35

5

2

4

44

6

%13.6

9

الكرك

10

24

4

1

2

30

3

%10.0

10

الطفيلة

07

15

2

1

2

19

3

%15.8

11

معان

09

16

2

1

2

20

3

%15.0

12

العقبة

06

15

2

1

2

19

3

%15.9

158

304

45

17

32

381

49

%12.9

املجموع
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فعلى �سبيل املثال؛ لنفرت�ض ب�أنه مت تخ�صي�ص ن�صف مليون دينار يف موازنة املحافظة لبناء مركز جديد
للرعاية ال�صحية .اخلطوات التي علينا اتباعها هي كما يلي:
1.1حتليل املوازنة من منظور اجتماعي لتحديد �أثرها على املر�أة وذلك من خالل طرح �أ�سئلة على �شاكلة:
•هل املوقع الذي مت اختياره لبناء املركز ال�صحي �سهل على املر�أة الو�صول �إليه؟ هل هناك موا�صالت
�سهلة حلركة الأم مع �أطفالها؟ هل هناك �أكرث من نوع موا�صالت متوفر (با�صات � -سيارات �أجرة -
�سرفي�س)؟ هل حركة املوا�صالت متقطعة �أم دائمة؟
•هل املوقع الذي مت اختياره �آمن للمر�أة؟ هل هو يف منطقة معزولة؟ هل املكان فيه تواجد دوري لرجال
الأمن؟ هل �ستكون املر�أة مع �أطفالها �آمنني �أثناء التنقل من والى املركز ال�صحي؟
•هل ت�صميم املركز يلبي احتياجات املر�أة و�أطفالها؟ هل هناك غرفة خا�صة للر�ضاعة وتغيري حفاظات
الر�ضع؟ هل مواقع حمامات الن�ساء بعيد عن الرجال لت�أمني اخل�صو�صية؟ هل حمامات الن�ساء جمهزة
لتلبية احتياجات الأطفال املرافقني للمر�أة؟ هل هناك خدمات متوفرة مثل مياه ال�شرب؟ هل هناك
مقاعد منا�سبة وكافية للمر�أة و�أطفالها؟ هل زمن تقدمي اخلدمة منا�سب للمر�أة بحيث ميكنها اال�ستفادة
من اخلدمة ورعاية اهتماماتها وم�شاغلها الأخرى؟

مثل هذا التحليل ي�ساعدنا على حتديد امل�شكلة �أو امل�شكالت
التي قد تواجه املر�أة يف هذا املركز اجلديد.

2.2حتديد الربامج �أو امل�شاريع �أو التدخالت املطلوب �إع��داد �سيا�سات وتخ�صي�ص موارد مالية لها ملعاجلة
امل�شكلة/امل�شكالت التي مت حتديدها ل�ضمان عدالة النوع االجتماعي .على �سبيل املثال:
�إذا كان موقع بناء املركز الرعاية ال�صحية اجلديد ي�صعب الو�صول �إليه وال يوجد موا�صالت �سهلة ،ميكن
حينها العمل على تغيري املوقع و�إن تطلب ذلك بع�ض الزيادة يف املخ�ص�صات املالية املر�صودة .و�إذا تعذر الأمر
فيجب التن�سيق مع النقل العام واخلا�ص ل�ضمان توفري املوا�صالت املنا�سبة.
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�إذا مل يكن املوقع �آمنا فيمكن تغيريه ،و�إذا تعذر فيجب التن�سيق مع الأمن العام ل�ضمان توفري احلماية
الالزمة للمر�أة يف حركتها من و�إلى املركز ويف حميطه.
�إذا كان ت�صميم املركز ال يلبي احتياجات امل��ر�أة فيجب تغيري الت�صميم ل�ضمان وجود الغرف الإ�ضافية
للر�ضاعة والتباعد املنا�سب ما بني حمامات الرجال والن�ساء و�أماكن اجللو�س واالنتظار املنا�سبة وتوفري اخلدمات
امل�ساندة مثل مياه ال�شرب و�أماكن للعب الأطفال �إلى جانب �ضمان ال�سرعة املنا�سبة يف تقدمي اخلدمات مع
احلفاظ على جودتها.

مثل هذا التحديد للربامج وامل�شاريع والتدخالت ي�ساعدنا يف
ر�سم اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املطلوبة ل�ضمان خمرجات تلبي
احتياجات املر�أة وتعزز عدالة النوع االجتماعي.

3.3ت�ضمني النوع االجتماعي يف كافة عمليات املوازنة من خالل تعميم نتائج عملنا على كافة �أ�صعدة و�أوجه
ال�صرف للموازنة ك�سيا�سة معتمدة ل�ضمان ا�ستدامة الأثر املرغوب.
وميكننا تطبيق املثال ال�سابق على خدمات �أخرى �أ�سا�سية �أي�ض ًا؛ ف�إذا فر�ضنا ب�أنه قد مت تخ�صي�ص مبلغ معني
يف موازنة املحافظة لبناء مدر�سة جديدة للإناث �أو حديقة عامة �أوجممع ثقايف ميكننا اتباع اخلطوات ذاتها
يف عملية حتليل املوازنة وحتديد الربامج وتعميم النتائج على كافة �أوجه ال�صرف.
ولكن علينا �أن نعي ب�أن التغيري املطلوب لن يتحقق ما بني ليلة
و�ضحاها ،فهناك دائما مقاومة للتغيري ،هناك دائما من هو
مرتاح ومعتاد على العمل والتفكري بطريقة معينة ،فعندما ن�أتي
ونطلب منه العمل والتفكري بطريقة جديدة �سريف�ض ويقاوم لأن
ذلك يتطلب منه بذل اجلهد والرتكيز بعيدا عن نطاق الراحة
ال��ذي تعود عليه .هذه م�س�ألة طبيعية والتعامل معها يتطلب
االبتعاد عن الت�صادم� ،إنه يتطلب التفكري يف كيفية �إدارة هذه
املقاومة لإحداث التغيري املطلوب خطوة فخطوة.
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كن �أنت التغيري الذي تريد �أن تراه يف
العامل.
املهامتا غاندي

التغيري يجب النظر �إليه على �أنه م�سرية ولي�س نقلة مفاجئة،
وهو ال يحدث ب�سبب برنامج واحد �أو م�شروع واحد بل جمموعة
من الربامج وامل�شاريع املتالحقة التي تبني على بع�ضها البع�ض.
يف املثال �أعاله حول املركز ال�صحي ،قد ال ننجح يف حتقيق كل
ما هو مطلوب ،ولكن �أي تغيري يتم �إحداثه �سي�صبح �سابقة ميكن
البناء عليها الحقا .كما �أننا قد ال ننجح يف تعميم اال�ستجابة
للنوع االجتماعي على كافة �أ�صعدة املوازنة ولكن النجاح يف بند
�سي�صبح �سابقة ميكن البناء عليها الحقا وهكذا.

ما �ض ّرك لو �أطف�أ هذا العامل �أ�ضواءه
كلها يف وجهك ما دام النور يف قلبك
متوهجا.
جالل الدين الرومي

كي ن�ستطيع �أن نبني على الربامج ال�سابقة ،يجب �أن يتم
ت�صميمها وتنفيذها ب�شكل جيد .يف ال�شكل �أدناه مت تو�ضيح كيف
يجب �أن تكون ر�ؤيتنا ال�شمولية مل�س�ألة التغيري عرب طرح تدخالت وبرامج وم�شاريع .وهي تبد�أ:
•بتحديد امل�شكلة ب�شكل وا�ضح ودقيق؛
•ثم حتديد اال�سرتاتيجيات التي �سيتم التعامل من خاللها مع هذه امل�شكلة؛
•ثم يتم حتديد ما هي التدخالت /الربامج /امل�شاريع املنا�سبة ا�ستنادا �إلى هذه اال�سرتاتيجيات؛
•ثم نبد�أ بالتنفيذ لتحقيق املخرجات املطلوبة؛
•و�صوال �إلى النتائج املرجوة؛
•وبالتايل حتقيق الأثر املطلوب.
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�آلية التغيري
الأثر� :صحة �أ�سرية �أف�ضل ،ومواطنون �آمنون ،وا�ستفادة �أكرب للمر�أة من اخلدمات العامة.
النتائج

�أ�صبحت املر�أة ت�ستطيع اال�ستفادة من خدمات املركز ال�صحي اجلديد ب�سهولة وي�سر.

املخرجات

با�صات النقل
العام لديها خطوط
موا�صالت �سهلة من
و�إلى املركز.

هناك �سيارات
�سرفي�س وبا�صات
نقل خا�ص لديها
خطوط �سهلة من
و�إلى املركز.

الن�ساء ي�شعرن
بالأمان يف حركتهن
من و�إلى املركز ويف
حميطه.

تعاون وثيق ما بني
منظمات املجتمع
املدين والقطاع
اخلا�ص ل�ضمان عدالة
النوع االجتماعي.

الربامج وامل�شاريع
اال�سرتاتيجيات

النقل العام واخلا�ص
تدخالت تي�سر العقبات �أمام
النقل العام واخلا�ص لفتح
خطوط تخدم املوقع اجلديد.

الأمن العام
تدخالت تدعم عمل رجال
الأمن يف توفري خدمات
الأمن واحلماية.

املجتمع املحلي
تدخالت لت�أمني دعم
منظمات املجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص لتحقيق
عدالة النوع االجتماعي.

املوا�صالت
دعم و�صول املر�أة �إلى املركز
ال�صحي لتلقي اخلدمات عرب
ت�سهيل املوا�صالت بالتعاون مع
النقل العام واخلا�ص.

احلماية
توفري خدمات احلماية والأمن
للمر�أة �أثناء تنقلها ويف حميط
املركز بالتعاون مع الأمن
العام.

النوع االجتماعي
يجب الأخذ بعني االعتبار
االحتياجات اخلا�صة باملر�أة
يف ت�صميم اخلدمات العامة.

امل�شكلة

حتديد وا�ضح للم�شكلة مثال:
جتد املر�أة �صعوبة يف الو�صول �إلى املركز ال�صحي اجلديد لتلقي اخلدمة
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اال�ستنتاجات والتو�صيات
•ال �شك �أن هناك الكثري من العمل الذي
ينتظرنا ك�أردنيني رجاال ون�ساء يف �سبيل
حتقيق عدالة النوع االجتماعي التزاما
بحقوق الإن�سان وحقوق املر�أة واتفاقيات
ال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى ك ��اف ��ة �أ���ش��ك ��ال ال�ع�ن��ف
والتمييز �ضدها ،وذل��ك يف �سبيل تفعيل
طاقتنا احليوية بالكامل كمجتمع و�إثراء
م�ساهمتنا يف املعرفة الإن�سانية على �صعيد
الفكر والأدب والفن والعلم وال�صناعة
و�أ�ساليب احلياة.
•هناك فجوات يف الت�شريعات والقوانني
بحاجة �إل��ى ردم بتعديالت حتقق عدالة
النوع االجتماعي.

ميكن اال��س�ت�ف��ادة م��ن ر��س��م �آل�ي��ة التغيري �أع�ل�اه يف
تطوير الربامج االنتخابية؛ ميكن مثال بناء الربنامج
االنتخابي على:
تي�سري و�صول املر�أة �إلى اخلدمات العامة؛
 حت�سني خدمات احلماية للمر�أة يف الأماكن العامة
واملوا�صالت؛
 خدمات عامة تلبي االحتياجات اخلا�صة باملر�أة؛
 خدمات موا�صالت �أف�ضل و�أكرث �أمانا؛
 دعم الأمن العام لتوفري خدمات حماية �أف�ضل؛
 ال�شراكة بني القطاعات يف �سبيل حتقيق العدالة
وامل�ساواة جلميع املواطنني.

•هناك �ضعف يف ا�ستجابة املوازنات العامة
للنوع االجتماعي وم��راع��اة االحتياجات
اخلا�صة باملر�أة وباقي فئات املجتمع ،وهذه بحاجة �إلى تدخالت تعزز هذه اال�ستجابة وتعممها.
•التغيري م�سرية تتحقق خطوة بخطوة عرب ت�صميم وتنفيذ برامج وم�شاريع وتدخالت متالحقة تبني على
بع�ضها البع�ض.
•الت�أثري يف املوازنة العامة للمحافظة هو الطريق املثلى للمر�أة كع�ضو يف جمال�س املحافظات لأنها ت�ستطيع
من خاللها حت�سني اخلدمات العامة لت�صبح م�ستجيبة للمر�أة ،وطرح برامج وم�شاريع لتمكني املر�أة
اجتماعيا واقت�صاديا و�سيا�سيا.
وعليه ،فهناك عدد من التو�صيات العامة التي ميكنها م�ساعدة املر�شحات لع�ضوية جمال�س املحافظات يف
تطوير براجمهم االنتخابية:

24

نحو حكم حملي �صديق للن�ساء

التغيري يحتاج �إلى برامج وم�شاريع ال �إلى �شعارات رنانة ،ويجب على هذه الربامج وامل�شاريع �أن تكون:
•قابلة للتطبيق على �أر�ض الواقع.
•تتناول امل�شكالت خطوة بخطوة.
•تبني على بع�ضها البع�ض.
وبرامج كهذه كي يكتب لها النجاح ،البد �أن يتم ت�صميمها وتنفيذها بالت�شاور والتعاون وال�شراكة مع كافة
القطاعات (احلكومية واخلا�صة واملدنية) .وبالتايل على املر�شحة �أن تبد�أ قبل حملتها االنتخابية بالإعداد لبناء
ال�شراكات لت�صميم الربامج وتوزيع م�س�ؤوليات التنفيذ .هذا يعني �أنه يف حال فوزها يف االنتخابات� ،ستكون
جاهزة للعمل مبا�شرة على حتقيق ما وعدت به الناخبني يف حدود الوقت املتاح للمن�صب ،الأمر الذي �سيعزز:
•فر�ص �إعادة انتخابها يف املرة القادمة.
•تغيري ر�ؤية املجتمع التقليدية لدور املر�أة.
•تعزيز مكانة املر�أة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية.
بناء ال�شركات يحتاج �إلى تكثيف التوا�صل مع كافة فئات وقطاعات املجتمع:
•مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية واخلا�صة؛
•ومع املر�أة وال�شباب والأطفال وذوي االحتياجات اخلا�صة وغريهم.
ولكي يكون هذا التوا�صل مثمر ،فهو بحاجة �إلى �إدارة جيدة ت�ضمن ا�ستمراره ومعاجلة العقبات التي قد
تظهر فيه ،ومبا �أن هذا التوا�صل مكثف ومع اجلميع ،ف�أف�ضل من�صة له هي طرح الربامج وامل�شاريع والتدخالت
امل�شرتكة (والتي هي يف نهاية املطاف �سبيلنا �إلى التغيري)� .إن العمل على تكثيف التوا�صل بني فئات وقطاعات
املجتمع �سي�ؤدي �إلى زيادة املعرفة والفهم بطبيعة ما نواجهه من م�شكالت وحتديات وما منتلكه من قدرات ،ما
�سيقود �إلى متكيننا من تعظيم امل�صلحة العامة واخلا�صة للمجتمع.
التوعية امل�ستمرة للمجتمع ب�أهمية عدالة النوع االجتماعي وت�أثري التمييز والعنف �ضد املر�أة على قدرة
املجتمع �إطالق قدراته احلقيقية يف كافة املجاالت .على هذه احلمالت �أن ت�ؤكد حقيقة الت�شارك ما بني املر�أة
والرجل يف املجتمع ،و�أن اختالف الأدوار ال يلغي العدل والإن�صاف ،و�أن عرقلة دور املر�أة االجتماعي وال�سيا�سي
واالقت�صادي يف املجتمع لي�س من العدل والإن�صاف يف �شيء.
العمل على �إي�صال املر�أة �إلى مراكز �صنع القرار فيما يتعلق بتخ�صي�ص بنود الإنفاق يف املوازنات العامة
لتح�سينها بحيث ت�صبح م�ستجيبة للنوع االجتماعي.
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�أما فيما يتعلق باملحاور الرئي�سية لهذا الدليل واملتعلقة بالت�شريعات وال�سيا�سات واملوازنات العامة ومدى
ا�ستجابتها للنوع االجتماعي يف �إطار احلكم املحلي ،فقد مت اقرتاح التو�صيات التالية:
الإملام بالت�شريعات الناظمة لعدالة النوع
االجتماعي
الإملام بالت�شريعات الناظمة للحياة
ال�سيا�سية واحلكم املحلي

على م�ستوى
الت�شريعات

توعية
املجتمع بالفجوات
الت�شريعية الراهنة املتعلقة بعدالة النوع
االجتماعي

بناء �شراكات مع الفاعلني يف جمال
تطوير الت�شريعات

التعاون مع اخلرباء يف اجلامعات
ومنظمات املجتمع املدين يف تخ�صي�ص
بنود املوازنة العامة لت�صبح م�ستجيبة للنوع
االجتماعي
حتديد امل�شكالت التي تواجهها
املر�أة فيما يتعلق باال�ستفادة من
اخلدمات العامة بالت�شارك مع املجتمع
املحلي

التعاون مع اخلرباء
يف اجلامعات ومنظمات املجتمع املدين

على م�ستوى ال�سيا�سات
واملوازنات العامة
مراقبة تنفيذ املوازنات العامة ل�ضمان
التزامها باخلطط املو�ضوعة
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�ضمان وجود بنود
�صرف يف املوازنة العامة
ت�ستهدف متكني املر�أة بالتعاون مع
�أع�ضاء جمل�س املحافظة/املجل�س
البلدي

منوذج لربنامج انتخابي لع�ضو جمل�س املحافظة:

�سرية ذاتية
مب�سطة للمر�شحة

تعريف

حت�سني �أداء الدوائر وامل�ؤ�س�سات
العامة العاملة �ضمن املحافظة
ل�ضمان تقدمي �أف�ضل اخلدمات

الر�ؤية
�أن تلبي اخلدمات العامة
يف املحافظة االحتياجات
اخلا�صة باملر�أة وال�شباب

بناء ال�شركات والتعاون بني القطاع
احلكومي واخلا�ص واملدين مل�صلحة
�أبناء املحافظة

الهدف

الر�سالة

اال�سرتاتيجية

.1تغيري الفهم ال�سائد لأهمية
دور املر�أة يف املجتمع؛
�.2ضمان حتقيق اخلدمات العامة
لعدالة النوع االجتماعي؛
 .3حت�سني اخلدمات العامة.

التنفيذ

.1املتابعة والتقومي ملقدمي
اخلدمات العامة؛
 .2تعزيز دور جمل�س املحافظة؛
 .3تعزيز م�شاركة املجتمع املحلي.
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