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 : الملخص
هذا البحث أثر ادماج النوع االجتماعي في انتاج خطط استراتيجية مستدامة في البلديات ومن أجل تحقيق الرفاه االجتماعي يوضح  

أفضل   الباحثة بعرض  , حيث ستقوم  الالجئين  فئات مهمشة و حتى   , ,كبار سن  , أطفال  المجتمع من نساء  فئات  لجميع  المنشود 
تيجية مستجيبة للنوع االجتماعي , كل ذلك بهدف تعزيز المعرفة و االتجاهات و السلوكات لدى  الممارسات الممكنة للخروج بخطط استرا

الرجال و النساء في مجال دمج النوع االجتماعي، ومدى اھتمامھم بقضايا تحقيق المساواة اذ ان المجالس البلدية هي الجھات المعنية 
ال تقديم  توجه  التي  و  بالبلديات  التنموية  الخطط  كافة  بوضع  ومتابعة  برصد  المنوطه  الجھة  وهي  المحلي،  المستوى  على  خدمات 

 القضايا،وتقديم المشورةالالزمة في السياسات والبرامج المختلفه وعملية مراجعة التقارير والتوصيات المقدمة وتعديلھا حسب أية مستجدات
كة مجتمعية فاعلة تغطي كافة شرائح المجتمع أثناء عملية  تطرأ خالل تنفيذ البرامج التنفييذية المنبثقة عن تلك الخطط و ضمان مشار 

 التخطيط التي تهدف الى مأسسة العمل البلدي مما يمكن البلديات من ممارسة دورها كمؤسسة تنموية فاعلة في المجتمع.
  :المقدمة

،بلغ   1920ئة األولى وتأسست عام مجلس بلدية عجلون الكبرى تتبع بلدية عجلون الكبرى الى لواء قصبة عجلون والتي تصنف في الف
(  65378حوالي ) 2019عدد سكان بلدية عجلون الكبرى يقدر عدد سكان بلدية عجلون الكبرى بحسب دائرة اإلحصاءات العامة للعام 

%(  1.8ويشكل )   2019( نسمة لعام  194700%( من إجمالي سكان محافظة عجلون البالغ عددهم )33.5نسمة، ويشكل ما نسبته )
%(، ونسبة 52جمالي سكان المملكة، وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير اإلحصاءات و أن نسبة الذكور تصل إلى )من إ

%(، ونسبة اإلناث حوالي  51.4%( من إجمالي عدد سكان بلدية عجلون الكبرى، فيما تشكل  نسبة الذكور  ) 48اإلناث حوالي )  
وتبلغ الكثافة    2( فرد /كم 475.2جلون . كما وتبلغ الكثافة السكانية في محافظة عجلون )%( من إجمالي عدد سكان محافظة ع48.6)

 . 2( فرد/كم 431.5السكانية على مستوى بلدية عجلون الكبرى )
إناث ، وتصنف بلدية عجلون الكبرى    2عضو وعضوة باالضافة رئيس البلدية منهم    11على    2022تضم بلدية عجلون الكبرى عام  

 الفئة األولى، هذا وتضم البلدية خمس مناطق  وهي: عجلون  , عنجرة، عين جنا، قرى الصفا، الروابي. من بلديات 
لتحقيق إدماج النوع االجتماعي بالخطط التنموية من الضروري وجود عناصر اساسية لدى رؤساء البلديات ،  األعضاء و العضوات     

ى رؤساء البلديات، األعضاء والعضوات ، الموظفين و الموظفات, وجود بنى وهياكل ، الموظفين والموظفات وهي : اإلرادة السياسية لد
لضمان صالحيات و وصف وظيفي للمجالس البلدية و ذات عالقة وثيقة ومباشرة مع المجتمعات المحلية و وجود النساء في المجالس 

ن ال تقتصر مشاركتهم على األدوار التقليدية ) مهندسات البلدية المختارة : كعضوات ، موظفات في مناصب مختلفة  منها القيادية وا
 للطرق ، المشاريع، األشغال( 

مع ازدياد مسؤوليات البلديات في دفع عجلة التنمية المحلية في مناطقها و بحسب قانون الالمركزية و الحكم المحلي الذي صدر عام  
يل مجالس بلدية تتولى إدارةّ  البلديات  تتألف من الرئيس ورؤساء قانون الالمركزية الذي نص على تشك  -  49اصدر كقانون رقم    2015

المجالس المحلية، ،أي تشكيل مجلسين في كل محافظة، أحدهما تنفيذي، برئاسة المحافظ ، يكون كافّة أعضائه معينين من قبل الجهات 
ما يعين مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية  المختصة. أما المجلس الثاني فيسمى مجلس المحافظة ، غالبية أعضائه منتخبون، بين

) قانون االدارة   22قانون رقم       2021بالمئة من أعضاء هذا المجلس بموجب قانون االدارة المحلية و تعديله عام    15ما ال يزيد عن  
 المحلية ( 
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مل البلدي و اشراك المجتمع المحلي  أصبحت ضرورة أن يتم ادماج النوع االجتماعي في عملية التخطيط و و ضع سياسات الع    
بكافة أطيافه عند وضع هذه الخطط بدءأ بتحديد االحتياجات المحلية التنموية و القطاعية و لتحقيق أهداف الدراسة و تنفيذ التحليل 

 المؤسسي الداخلي و الخارجي لغاية وضع خطة لدمج النوع االجتماعي في الخطط االستراتيجية للبلديات.
 حديد المفاهيم و المصطلحات الخاصة بالنوع االجتماعي و التخطيط االستراتيجيو التي ستستخدم في الورقة البحثيةيجب هنا ت

 يشير الى الخصائص البيولوجية الجسدية للنساء و الرجال .  " الجنس" •
يشير الى االختالفات بين الرجال و النساء باالستناد الى األدوار االجتماعية المحددة لكال الجنسين , حيث    " النوع االجتماعي " •

تتغير هذه األدوار باستمرار و هي ديناميكية و ليست ثابتة مثل األدوار البيولوجية , و العالقة بين الرجل و المرأة تتغير مع التغير 
 هما و الفرص المتاحة لهما . المستمر في أدوارهما و مسؤوليات 

تشير الى التكافؤ في فرص الحصول على السلع و الخدمات و الموار د االجتماعية و في جميع   " المساواة بالنوع االجتماعي " •
نوع  مجاالت الحياة بالنسبة للمرأة و الرجل , و هي ال تؤدي بالضرورة الى تحقيق نتائج متساوية للرجل و المر أة مع أن مراعاة ال

 االجتماعي هتعميم مراعاة النوع االجتماعي عملية عادلة للمرأة و الرجل
وفقا للمبادئ التوجيهية للمجلس االقتصادي واالجتماعي على أنه "عملية تقييم آثار أي إجراء " تعميم مراعاة النوع االجتماعي "   •

رامج، في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات. وهي مخطط له على المرأة والرجل، بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو الب
استراتيجية لجعل شواغل وتجارب المرأة والرجل على حد السواء بعدا ال يتجزأ من تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها 

 وتقييمها 
م المتحدة بأنھا استراتيجية  بحسب تعريف المجلس االقتصادي واالجتماعي في األم  " احتياجات دمج قضايا النوع االجتماعي " •

السياسات والبرامج وتنفيذھا ومراقبتھا  وتقييمھا في جميع  الرجال والنساء على حد سواء وتجاربھم في تصميم  اھتمامات  لجعل 
 المجاالت السياسية كل ما سبق  واالقتصادية واالجتماعية، بحيث تستفيد النساء الرجال بطريقة متوازنة

و يشير الى تحديد الفجوات و اتخاذ التدابير الالزمة التي تساعد على خلق بيئة عمل    لنوع االجتماعي "" التحليل من منظور ا •
 أكثر حساسية ومراعاة للنوع االجتماعي، لما لذلك من أثر على التنمية وتحقيق العدالة االجتماعية 

القيادة العسكرية في مواجهة الظروف الصعبة   هي لفظة استخدمت في الحياة العسكرية و تطورت لتعني فن" االستراتيجية  "  •
و اصطالحا هي عبارة عن مجموعة من األفكار و المبادئ التي تشكل خارطة الطريق للمؤسسات  فهي مجموعة الخطط  

ات  الموجهة التي تساعد اإلدارة على تحقيق المسار الذي اختارته واإلستفادة من الفرص المحيطة بها ، ومواجهة القيود والتهديد
والمخاطر التي تتعرض لها لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية ، مع التأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المحددة بطريقة تضمن خلق 

 درجة من التوافق والتطابق بين رسالة المؤسسة وأهدافها ... 
االساسي الذي توجد المؤسسة  الرسالة لغة هي ما يرسل , و تكون في موضوع وتحد , و اصطالحا هي الغرض " الرسالة "   •

   من أجله و تعمل على تحقيقه
لغة الرأي و االعتقاد و التعقل و التدبر و النظر و التأمل , و اصطالحا تعرف بأنها طموحات المؤسسة التي ال " الرؤية " :  •

 يمكن تحقيقها في ظل االمكانات المتاحة و إن كان من الممكن  الوصول اليها في األجل الطويل
النتائج النهائية لنشاطات تتم بطريقة عالية التنظيم ، وتعبر عن نية لدى المخطط ، لإلنتقال من الموقف الحالي إلى  ألهداف ""ا •

 الموقف المستهدف ، الذي يزيد نوعيا من حيث القدرة على االنجاز عن الموقف الحالي .  
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السياسات البلدية و هو ما يجب أن يتم أخذه بعين االعتبار عند    مما سبق تبرز أهمية ادماج النوع االجتماعي في وضع الخطط و    
وضع الخطط البلدية و في جمع مناحي العمل البلدي الذي ال زال يتبع نهجا غير قادر على رصد الخصوصية في القطاعات التنموية 

تصادية أو الثقافية أو السياسية , و ال زالت الخطط و ال زالت نظرته ال تتعاطى بشمولية مع القضايا التنموية المختلفه االجتماعية أو االق
البلدية غر مستجيبة في موازناتها لقضايا النوع االجتماعي حيث أن موازناتها عبارة عن بنود مالية تنظم نشاطات و اجراءات لمشاريعها  

 و ال تعكس أي بعد للنوع االجتماعي. 
ات و حظر التمييز بين المرأة و الرجل حتى في مواردها البشرية كمؤسسة أو في  من خالل تفعيل مبادئ تعزيز المساواة بالبلدي      

 تمثيل النساء في المجالس البلدية مع منح االعتراف باختالف الرجل و المرأة من حيث الطبيعة و األدوار و االحتياجات
ذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء (  على أن تتخ 1979تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز بحق  المرأة  ) 

على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق وتقدم خطة األمم المتحدة 
تنمية المستدامة بما في ذلك هدف التنمية خارطة طريق طموحه لتمكين المرأة اقتصاديا من خالل أهدافها لل  2030للتنمية المستدامة لعام  

توفير المستدامة األول حول الحقوق المتساوية للمرأة في الموارد اال قتصادية، وهدف التنمية الثامن حول تحقيق العدالة الكاملة والمنتجة، و 
اف التنمية المستدامة اتفاقية األمم المتحدة العمل، وتكافؤ األجر مقابل العمل المتكافئ القيمة واألهداف اإلنمائية لأللفية و من ثم أهد

العامة في جلستها بتاريخ   الجمعية  التي اعتمدتها  المملكة   2006كانون األول    13حول حقوق األشخاص ذوي االعاقة  ولقد وقعت 
ولقد بذلت  جهودا لتتماشى مع األردنية الهاشمية على اتفاقيات دولية أساسية تلزم الحكومة بتعزيز المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز.  

   2025المواثيق الدولية، والعمل على تمكين المرأة على المستوى المحلي و التي برزت في رؤية األردن 
يوجد بعض المستويات التي يجب  تعميم مراعاة النوع االجتماعي باتخاذ إجراءات إيجابية عليها بشكل يتطلب  االلتزام و تنظيم    

 والموارد كالتالي:  استخدام القدرات
 ، لضمان أن تصبح قضية المساواة بين الجنسين جزء محوري في السياسات وعمليات التخطيط  على مستوى السياسات -
، لضمان أن جميعا المشاريع و الخدمات التي تنفذها المجالس تخلق    على مستوى البرامج و الخطط االستراتيجية و التنفيذية -

 فرصا لتمكين المرأة وتسهيل ، مشاركتها في صنع القرارو الوصول الى الموارد المتاحة جنبا الى جنب مع الرجل  
ء والرجال على  ، لضمان خلق مساحة وفرص للمساهمة في األهداف التنظيمية بشكل متوازن للنسا  على المستوى التنظيمي -

 جميع المستويات من موارد بشرية و أقسام تعنى بالمرأة و الشباب و تعالج قضاياهم و و احتياجاتهم  تستجيب لها 
: و تمر عملية الدمج بمراحل ال تقل أهمية إحداها عن األخرى و يجب  مراحل دمج النوع االجتماعي  بالسياسات و البرامج و الخطط

مان تكاملية العملية و عدم إفال جانب منها على حساب اآلخرو تتمثل في ثالثة مراحل أساسية تبدأ من  المرور بها جميعها لض
مرحلة التحليل و االعداد و تمر بمرحلة التقييم و تصميم السياسات و تنتهي بمرحلة التنفيذ للسياسات و البرامج و بالنهاية تقييم 

 األداء
 مرحلة التحليل واإلعداد:  •

يتم التأكد من أن البيانات األساسية و المتوفرة مصنفة حسب الجنس و تقيس الفجوات بين المرأة و الرجل و تحليل دقيق لتغطية  -
 الجوانب االقتصادية و الثقافية و التشريعية و أثرها على المرأة و الرجل من منظور النوع االجتماعي 

 الرجال و أدوارهم في تنفيذ السياسات و البرامج تحديد اآلثار االيجابية والسلبية على النساء و  -
وضع أهداف التغيير بالسياسات في ضوء احتياجات كال الجنسين و كبار السن و الشباب و األطفال و الفئات الهشة و ذوي   -

 االعاقة و حتى الالجئين لخلق التوازن بين كافة أفراد المجتمع

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

644 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  اريع والبرامج:مرحلة التقييم المبدئي  تصميم السياسات والمش •
 هنا يجب التأكد من أن مبدأ النوع االجتماعي مدمج في أهداف و ميزانيات الخطط و السياسات و البرامج  -
و أن يتم وضع أسس للمتابعة و التقييم من خالل دمج النوع االجتماعي في الهيكل التنظيمي و استحداث أقسام تعنى بالنوع  -

 االجتماعي و تكافؤ الفرص
 ات تقييم أداء تراعي تلبية احتياجات النوع االجتماعي ) النواتج , المخرجات ,األنشطة , الميزانيات و األثر( تحديد مؤشر  -
 مرحلة التنفيذ للسياسات والمشاريع و البرامج :  •

 و يتم في هذه المرحلة تحديد المعيقات الخاصة بمجال التنفيذ و تحديد أهم طرق تصحيحها من منظور النوع االجتماعي   -
لتأكد من سير البلدية نحو تحقيق أهدافها االستراتيجية المراعية للنوع االجتماعي و استخدام بيانات النوع االجتماعي بهدف وضع ا -

 مؤشرات األداء 
 مرحلة تحديد مدى تحقق مؤشرات األداء من خالل مراجعة وتقييم النواتج و اآلثار للخطط و البرامج التنفيذية :  -
تخالص الدروس المستفادة و التي يمكن أن تدعم السياسات و البرامج المستقبلية و قياس مدى تحقق مؤشرات  يتم بهذه المرحلة اس -

 األداء و التحسن نتيجة مراعاة النوع االجتماعي وقت التخطيط .
 ية و موازنات البلديات: ما هي آلية ادماج النوع االجتماعي في التخطيط االستراتيجي للعمل البلدي  ضمن الخطط االستراتيجية و التنمو 

يسبق عملية التخطيط االستراتيجيي في البلديات إعداد الورقة المرجعية للواقع االقتصادي و االجتماعي  و للبلدية و تحديد       
الة  قائمة االحتياجات المحلية بالمشاركة مع المجتمع المحلي  ثم تبدأ عملية التخطيط االستراتيجي حيث يتم وضع الرؤية و الرس

 و القيم و األهداف و األنشطة و الميزانيات و جميعها يجب أن تراعي النوع االجتماعي 
 تحديد مجموعة من مؤشرات األداء المستندة الى بيانات النوع االجتماعي واقتراح مؤشرات تستخدم في عملية المتابعة والتقييم -
القرار حولها،   - واتخاذ  األولويات  تحديد  في  كة  المجتمع المشار  لفئات  الخدمات  لضمان وصول هذه  المتبعة  اآلليات  وتحديد 

المقدمة ، وأثرها عليهن وعلى حياتهن من ناحية   بالخدمات  المختلفة بشكل عادل، والنساء بشكل خاص وأخذ وجهة نظرهن 
 استخدام الوقت ،  نوعية الخدمة المقدمة، وعلى أدوار وعالقات النوع االجتماعي.

المراجعة في زيادة خبرات البلديات ويساندها في بناء منهج تعريفي  تحليلي لعمليات تدخل  تساهم في الحد من  أن تساهم نتائج  -
فجوة النوع االجتماعي داخل الخطط التنموية. لتكون حساسة لقضايا النوع االجتماعي من خالل دمج الفئات المجتمعية على  

 أساس تشار كي في عمل البلديات .
تنمية التي تسعى للحفاظ على حقوق ومصالح األجيال القادمة وإعطاء صفة التنمية بالمشار كة ، وذلك بهدف طرح موضوعات ال -

تمكين جميع فئات المجتمع وعلى األخص الفئات الضعيفة والمهمشة بحيث ال تكون المشاريع مطروحة من األعلى لألسفل بل  
ولويات ضمن جلسات حوارية مباشرة بين البلدية و المجلس البلدي من  ناتجة عن حوار وتفاعل وتنظيم التعبير عن الحاجات واأل

جهة و المجتمع المحلي من جهة أخرى بحيث يكون ادماج النوع االجتماعي بافراز الخطط منهجا و استراتيجية عمل و ليس 
 هدفا بحد ذاته 

 
 
 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

645 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ن المشاريع التنموية ؟لماذا من المهم ادماج النوع االجتماعي عند تحديد االحتياجات المجتمعية م
عندما تقوم البلديات بادماج كافة فئات المجتمع بعملية التخطيط االستراتيجي فإنها ستضمن اكتساب شركاء و حلفاء رئيسيين في أثناء  

عملية  عملية التنفيذ للبرامج والمشاريع و األنشطة المنبثقة عن تلك الخطة و ستنال رضى المتعاملين على الدوام و تتضمن هذه ال
 أهم المحاور التالية :  

 العمل على مشار كة كل من الرجال والنساء بصنع القرار و تحديد االحتياجات بشكل متساو.  -
 تضمن هذه المشار كة عكس أولويات الفئات المجتمعية المختلفة )رجاال  ونساء(   -
 توضح التباين المرتبط بعالقات النوع االجتماعي و تقوم  بمعالجتها . -
 تضمن الكشف عن، ومعالجة حاالت عدم المساواة  في الوصول إلى المصادر والموارد المختلفة وعملية اتخاذ القرار.   -
تضمن إزالة العوائق بمختلف أشكالها والتي تعترض تمتع  كل من المرأة والرجل  بالفرص  والموارد بصفة متساوية ، والعمل  -

 فيذها لتحقيق هذه األهدافعلى اقتراح األدوات واآلليات ومراقبة  تن
دورها في تقديم خدمات حيوية ومهمة لحياة الناس وجودة الحياة ، وبشكل خاص للفئات المهمشة والفقيرة، و من ضمنها النساء،   -

 والنساء معيالت األسر، و التي غالبا ال تستطيع تحمل تكلفة هذها الخدمات .  
على المستوى المحلي مهمة لضمان أن الموارد يتم توزيعها حسب حاجات  تعتبر عملية التخطيط من منظور النوع االجتماعي   -

 وظروف كل من الرجال والنساء ، حيث أن العدالة في التزويد  بالخدمات  يضمن وصولها لألكثر فقرا.
 اآلثار المترتبة على عملية التخطيط االستراتيجي المستجيب للنوع االجتماعي :  

ان الحصول على خطة و برامج تنفيذية مراعية للنوع االجتماعي تظهر الجهه المخططة على أنها جهة واعية و متماشية بشكل               
واقعي و فعلي مع احتياجات المجتمع المحلي بكامل فئاته المستهدفة من عملية التخطيط و يكسب شركاء و حلفاء يساهمون في تنفيذ 

البرامج   و  الرفاه الخطط  عال من  على مستوى  الحصول  سيتم  و  االيجابية  التغيرات  الجميع  و سيلمس  الخطط,  تلك  المنبثقة عن 
 :  االجتماعي و يحسن حياة المواطن , و لضمان ذلك تلعب االستجابة للنوع االجتماعي دورا مهما يتمثل بأبرز النقاط التالية

 : الجتماعيتصبح الخطط التنموية قادرة على رصد فجوات النوع ا •
البلديات قادرة على رصد الفروقات في كل قطاع من   - التنموية الحالية  لمعظم  المنهجية المستخدمة في بناء الخطط  لم تكن 

 القطاعات التي تمركز ت حولها الخطط
كن قادرة على  لم تكن األدوات المستخدمة في بناء الخطط التنموية ضامنة لمشاركة النساء والرجال بشكل متساو وعادل. و لم ت -

رصد الفجوة بين الرجال والنساء، وإنما بني نهج العمل في الخطط التنموية بأن الفرص متاحة للجميع بالتساوي  و أن  االحتياجات 
 قائمة  على التماثل المجتمعي وهي ذاتها لكل فئات المجتمع. 

ات واألدوات المستخدمة في عمل الخطط التنموية بما   هناك غياب لتقدير التداعيات الحاصلة على النساء والرجال نتيجة اإلجراء -
 في ذلك أثر السياسات و االمشاريع والبرامج  في السياق  الحالي  والمستقبلي واالستراتيجي 

 افترضت الخطط التنموية أن هناك وصول  متكافئ للمصادر و وسائل  االتصال والتواصل المجتمعي -
 ادرة على االستجابة ألولويات و حاجات النوع االجتماعي :  تصبح الخطط التنموية و االستراتيجية ق  •

أليس السكان في هذه البلديات مجموعة من األفراد واألسر يعيشون بشكل متساو ؟ بل هم مجموعة من األفراد والمجموعات   -
 هم  وحقوقهم. يتحكمون في مستويات مختلفة من النفوذ والثروة والتأثير والقدرة على التعبير عن احتياجاتهم ومشاغل
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هناك مجموعات متنافسة في هذه المجتمعات، وعندما تكون هناك ندرة في المشاريع التنموية تجعل المنافسة عالية ويكون ذلك   -
على حساب الفئات الهشة  )النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة والفقراء...الخ ( )، ويكون المردود التنموي عليهم محدودا   

 وياتهم لم تؤخذ بالحسبانللغاية ألن أول
كان  واضح من خالل التحليل لواقع الحال باالطالع على خطط تنموية لبعض البلديات  ان النهج المتبع في بناء مراحل الخطط  -

التنموية غير قادر على رصد الخصوصية  في القطاعات التنموية المختلفة التي رصدتها  تلك الخطط ، ولم تتعاطى بشمولية 
 ا  التنموية المختلفة  سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية.  مع القضاي

ر كزت الخطط التنموية القائمة  على البنية التحتية وفي سياق الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية ، ولم تتطرق إلى القضايا   -
 هي عمياء من منظور النوع االجتماعي التنموية أو المشاكل التي يعاني منها المجتمع ككل رجاال ونساء ، ف

  تصبح محتوية على مرتكزات مستجيبة للنوع االجتماعي : •
ر كزت الخطط التنموية على أهداف تنموية ال تشكل من حيث المضمون أي أبعاد  تطويرية  تنموية بل انشطة مثل توسيع    -

 شبكة الطرق وإعادة تأهيلها و تنظيم الحر كة المرورية....الخ 
 لنشاطات السابقة  هدف واحد تنموي مرتبط بتسهيل حر كة المواطنين  و تنظيم  تنقلهم. تخدم ا -
كما أن بعض هذه األهداف ليست ذات مضمون مثل الحفاظ على البيئة العامة للبلد أو تنظيم عمليات البناء والترخيص حيث   -

 تتم من خالل  إجراءات وليس أهداف 
التنموية على هدف تنموي واحد مستجيب للنوع االجتماعي، مثال ، توسيع فرص النساء والرجال   كان باإلمكان أن تتمحور الخطط   -

 في املشار كة  وفي  عملية اتخاذ القرار، أو توسيع فرص  النساء والرجال االقتصادية 
ة القائمة على أساس  كان باإلمكان تطوير منظومة من األهداف االستراتيجية الخادمة لقضية النوع االجتماعي وتضييق الفجو  -

 النوع األجتماعي. 
 تصبح قادرة على قياس أثر التدخالت التنموية : •

تعاملت معظم  الخطط  التنموية الحالية للبديات  مع الرجال / الشباب  / والنساء /الشابات في المجتمع على أنهم  فئة متجانسة   -
سياق االجتماعي االقتصادي والسياس ي في التجمعات ، بالتالي لم ترصد خصوصية االحتياجات الخاصة بكل فئة ضمن ال

 السكنية المشمولة بتلك الخطط  
كان بمقدور هذه الخطط تلبية حاجات آنية وذات بعد اجتماعي وتجاهلتها  دون تكاليف تذكر مثل تنظيم األسواق والحر كة    -

السن ، يرتبط  تفعيل المشار كة على أساس النوع  التجارية  واألرصفة ألهمية  حركة النساء و األطفال و ذوي اإلعاقة و كبار  
 االجتماعي ارتباطا وثيقا بشؤون  البلدية أو تفعيل  ريادية المؤسسات  القادرة  على تحفيز واقع النساء  االقتصادي.

رجال ضمن  إن تحديد األولويات الخاصة بالخطط لم يتم النظر إلى الفرق في األدوار والحاجات الخاصة بكل  من  النساء وال -
 الخدمات المختلفة ، التي تقدمها وتعتبر مسؤولية مباشرة للبلديات  .

 أولويات االحتياجات على مستوى البنية التحتية ، فعلى سبيل المثال   -
عند الترخيص لرصيف، او شوارع،او إنارة، او مواصاالت ممكن التفكير باربتاطها بحرية حر كة النساء مع  األخذ باالعتبار   ➢

 اإلنجابي , غالبا تتحرك النساء برفقة األطفال و شعورها باألمان في كل وقت تحتاج فيه للتنقل.   دورها
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على مستوى الوحدة المنزلية  والدور     –أما فيما يخص شبكة المياه كأأولوية فيمكن التفكير  بحصة المياه ومواعيد  توزيعها    ➢
لعناية  باألطفال و كبار السن ، العناية  بالمرضى ، او لالستخدام  الذي تقوم به النساء غالبا مثل التنظيف ، الطهي، ا

 الشخصي.  أما بالنسبة للرجال هي فقط  لالستخدام الشخصي  
خاصة معيالت األسر وذوات الدخل المحدود ، ويعزز تنظيم  السوق  -وحين التخطيط  لتنظيم السوق وأثره على النساء    ➢

 نساء ، بصفة مشار كتها االقتصادية التي هي ذات داللة على تعزيز مشار كتها العامة.كأولوية للمشار كة  االقتصادية  لل
 تصبح الموازنات مراعية لتمويل أنشطة مراعية للنوع االجتماعي:  •

من حيث النشاطات و دون  الخوض في تفاصيلها فمن  الطبيعي أن ال تعكس هذه النشاطات أي  بعد للنوع االجتماعي كونها  
مرتبطة أصال بأهداف ليست حساسة للنوع االجتماعي. وانعكس أيضا ذلك في تحديد احتياجات كل الفئات االجتماعية  من حيث 

 األنشطة والموازنة   
 يكلها بشكل بنود مالية تنظم نشاطات وإجراءات للمشاريع المختلفة.  تأتي الموازنة في ه

 ضمن هيكل الموازنة يصعب قياس أثر اإلنفاق، وإن  كان قد أخذ باالعتبار األولويات المجتمعية.  
 مؤشرات قياس نجاح عملية ادماج النوع االجتماعي في الخطط االستراتيجية للبلديات : 

لضمان تحقيق الخطط االستراتيجية ألهدافها االستراتيجية المنبثقة عن رؤيتها و رسالتها و أهم القيم التي تتبناها البلدية , ال                    
بد من وضع مؤشرات أداء لقياس نسب تحقيق األهداف و النتائج المرجوة و اعطاء الفرصة ألصحاب القرار لعمل المراجعة و التقييم و 

 , ألنها عملية مستمرة :  ما يترتب عليهما من تعديالت على الخطط و السياسات و البرامج التنفيذية لها و  الموضوعة باألصل
المتعلقة باألدوار المخصصة المنوطة  )بشكل عام بالنساء والرجال محددة من قبل عوامل اقتصادية    مؤشرات النوع االجتماعي : •

بيولوجية(  الطبخ  في المطبخ ، والزراعة ، والتمريض ، ورعاية األطفال (  ادوار مخصصة للنساء   واجتماعية وثقافية أكثر منها
) اتخاذ القرارات ، قيادة السيارات العامة، العمل في القطاع العسكري( أدوار مخصصة للرجال توزيع األدوار بين  الرجال   و  

 النساء  في المجتمع.  
ي إلى فائدة أكبر للمجتمع ا,تاحة الفرص  المتكافئة  للنساء و الرجال  الكتشاف قدرات كامنة من منطلق مفهوم المشار كة يؤد 

فيهم وتمكينهم من مهارات تفيدهم  في القيام بأدوار جديدة تعود بالنفع  على المجتمع. تطوير العالقة بين النوعين  حتى  يتم   
 جال والنساء وإنما بين أفراد المجتمع جميعا. توفير العدالة والمساواة بين النوعين ليس فقط بين الر 

 مؤشرات تقسيم العمل على أساس األدوار االجتماعية :   •
تأثير المشاريع  على الدور االنجابي لكل من الرجال والنساء  . والذي يتمثل في مسؤوليات الحمل  والوالدة وتربية األطفال  -

  والعمل المنزلي والواجبات العائلية و االجتماعية ,
و تأثير المشاريع على الدور االنتاجي والمشاركة االقتصادية لكل من الرجال والنساء والذي يتمثل في نوع العمل الذي يقوم به  -

 كل من الرجال والنساء ونوع الخدمات القابلة لالستهالك والتجارة أو األعمال األخرى.
الرجال والنساء و  - الدور المجتمعي لكل من  المشاريع على  الموارد  تأثير  أو  الخدمات  لتوفير  المجتمعية  النشاطات  الذي يشمل 

 الخاصة  بالحاجة المجتمعية مثل  األعمال الطوعية  المشاركة في التنظيمات و المؤسسات   
 تأثير المشاريع على الدور السياسي لكل من الرجال والنساء و هي النشاطات التنظيمية على المستوى السياسي  -
 والموارد المختلفة مع أهمية التحكم فيها : الوصول إلى المصادر  -
 توازن األنشطة التي تساهم في وصول كل من الرجال والنساء ، إلى ذات الموارد والخدمات بالتساوي  -
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 و أن ال يكون لدى مخطط المشروع أومنفذه  أو المسؤول عنه سلطة يحدد فيها  كيفية استخدام الخدمة بشكل غيرعادل  -
 المشاركة : مؤشرات  •

أن فجوة النوع االجتماعي في عملية المشار كة من أكثر المظاهر  رؤية ووضوحا من حيث مشاركة المرأة في المؤسسات      
المختلفة سواء المحلية أو الوطنية . وعليه فإن المشاركة تعني تمثيل  كل من النساء و الرجال  ، وإنها ال تعني الحصول على  

دمات  األساسية، بل هي عملية يتم عن طريقها الحصول على الفوائد  واستمرارية المحافظة عليها وان  مزيد من الموارد والخ
التنمية ليس فقط إشراك المستفيدين  كفئات مستهدفة وإنما لتحسين قدراتهم حتى يتمكنوا من التعرف على المشاكل واالحتياجات 

ضم مفاهيم المساواة في النوع والتي تمكن من إشراك كل من الرجال    ويضطلعوا  في دور فعال في حلها ، وهنا التمكين يعني
والنساء بعدالة ومساواة بشكل متساوي مع الرجال في عملية تحديد  االحتياجات وتعريف المشكلة والتخطيط  للمشروع  واالدارة  

 والتنفيذ والمتابعة والتقييم
موعات  المستهدفة عند تصميم  والتخطيط والتنفيذ والمتابعة و التقييم   درجة التفاعل بين األفراد المخططين أو المنفذين والمج -

 للمشروع
 حجم المشاركة في العمليات  المطروحة  سابقا من جانب الرجال والنساء -
 أهمية المشاركة  ضمن  المستويات  المختلفة من أسفل السلم حتى صناعة  و اتخاذ القرار.   -
 جان كانت ممثلة ؟ في ايها ال ؟    لماذا ؟  مشار كة النساء في اللجان: في أي ل -
 ما معايير اختيار النساء في اللجان؟   -
 هل أثر وجود النساء على تمثيل حاجات النساء ؟ نعم / ال ؟ كيف؟  لماذا؟...........  -
 مؤشرات احتياجات النوع االجتماعي و العملية واالستراتيجية   •

ولية لكل من الرجال و النساء وهي مختلفة حسب أدوار النوع االجتماعي ومقاييسها  على البرنامج أن يوفي بالتزاماته العملية األ -
مثل االحتياجات اليومية  كتوفير  األكل والماء والكهرباء وحر كة المواصاللت.... الخ. ان   -( السن والعرق والطبقة ، الخلفية  

 المشروع .   هذه االحتياجات األولية يجب أن تتم اضافتها  على البرنامج  او  
إزالة العوائق  باألساس ذات التأثير الممتد ، مثل إزالة كافة أشكال  التمييز في المجال المالي و الثقافي ، والحصول  المتساوي   -

 والمتكافئ على التعليم و فرص العمل.  
التغذية و توفير الطعام  والتعليم و    التمكين للخدمات األساسية :وهو املستوى المادي لرفاهية المرأة  مقارنة بالرجل  في مجاالت -

الصحة و الموجه للتعرف على االحتياجات الرئيسية للنساء كعضو  في المجتمع. كما أنه يؤشر إلى فجوات النوع على اعتبار  
 إن المرأة ليست فقط  متلقية فوائد من الخدمات الرئيسية  بل هي فرد قادر على التغيير

الموارد  :إن درجة االنتاجية المتدنية للمرأة  تنبع من  محدودية الحصول على موارد التنمية و وسائل سهولة الحصول  على   -
 االنتاج  المتوفرة في المجتمع مثل  األرض والقروض والعمالة والخدمات

بها ، ال بد  للمرأة  أن   عملية االدراك و الوعي :عملية التمكين تعني عملية االدراك والوعي لهذه المعتقدات والممارسات و أسبا -
تدرك أن  مشاكلها  ليست ناتجة عن عدم الكفاءة بقدر ما  هي ناتجة عن مواجهتها  لنظام  اجتماعي  يحد من  قدرتها و 

بقا إمكانياتها .فعملية الوعي تعني بالتأكيد التحليل الناقد للمجتمع والتعرف على الممارسات التنموية التي تم قبولها والتسليم بها مس
على أساس أنها واقعا ، ويجب أن تتضمن أيضا فهم لألدوار المختلفة الخاصة بالجنس والنوع  االجتماعي والتأكيد على أن  

 دورالنوع هو دور اجتماعي اقتصادي يمكن تغييره. 
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 مؤشرات التحكم : •
وعليه فإن كانت  الفجوة قد تعززت من عدم المساواة في القوة بين النساء والرجال ،فالمساواة في التحكم تعني التوازن في القوى  
بين النساء والرجال بحيث ال يتمتع  أحدهم بمر كز هيمنة على اآلخر وهذا يعني  إشراك كل من النساء والرجال بحيث يشاركون 

 ة على مستقبلهم ومستقبل  المجتمع ككل وهم يملكون القوة المؤثر 
 الموازنة ومقاربة النوع االجتماعي في المجالس البلدية :

 الوصول  إلى توزيع  عادل  للموارد المالية المتاحة  حسب احتياجات وتوقعات وطموحات كل فئة مجتمعية.  -
ية وتوجيهها للوصول إلى حالة من المساواة بين  جميع إعادة ترتيب األولويات في اإلنفاق وإعادة تصميم البرامج  والخطط  التنمو  -

 أفراد المجتمع والى استغالل  الموارد المالية المتاحة استغالال  أمثل.
 اآلثار المترتبة على ادماج النوع االجتماعي في سياسات التخطيط االستراتيجي البلدي:  

سياسات التخطبط االستراتيجي ,يلمس أثرها جميع سكان أي بلدية قد قامت يترتب آثارا جمة على القيام بادماج النوع االجتماعي في      
   بتلمس تحقيق هذه العملية منها االجتماعية و السياسية و االقتصادية نوجزها بأهم النقاط التالية :

 اآلثار االجتماعية :
ا - الفئات االجتماعية األكثرتهميشا ,  القضاء على الفوارق االجتماعية  و  النساء والمساهمة في إزالة التهميش   استفادة  ستفادة 

 واإلقصاء التي تواجهه النساء و إقامة عدالة اجتماعية  
 اآلثاراالقتصادية:  -
 استخدام أمثل للموارد  االستفادة من خبرات كل من النساء والرجال. -
 االستفادة من ميزانية إدارة الوقت.  -
 عدالة أكبر للمشاركة االقتصادية خاصة للنساء والفئات المهمشة األخرى.  -
 توزيع عادل للمخرجات التنموية للبرامج والمشاريع -

 اآلثار السياسية:
 الشفافية في إدارة  شأن  المجتمع المحلي في الجوانب التنموية المختلفة. -
 ربط الميزانية بالخيارات االقتصادية و االجتماعية.  -
 إستراتيجية قائمة  على االنصاف و المساواة و العدالة. رؤية  -
 زيادة المشاركة في صناعة القرارات على المستوى المحلي.  -

 نحو خطط تنموية أكثر استجابة للنوع االجتماعي:  -توصيات
حياة المواطنين و ال تغفل ان الخطط االستراتيجية المستجيبة للنوع االجتماعي ال تأتي من عبث , بل تأتي مراعية لجوانب تالمس      

أي فئة من فئات المجتمع المحلي , و تتدرج في صنع القرارو اشراك المجتمع المحلي بكافة أطيافه  منذ مرحلة التحليل و االستطالع 
للحصول على أفضل السياسات و   )    SWOT Analysisلواقع الحال و دراسة مكامن القوة و الضعف و الفرص و التحديات )  

 المخرجات الناتجة عنها و أفضل 
 العمل المؤسسي داخل المجالس البلدية : -

النوع االجتماعي، باتجاهين، األول : من خالل تقديم قراءة   ➢ البلدية من منظور  المجالس  التأكيد على  أهمية إعادة تقييم 
تمع ، واالتجاه اآلخر لتقديم وبناء على أرضية الدمج لمنظور النوع للتوجهات الكامنة لدمج النساء خاصة و جميع فئات المج
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االجتماعي في عمل االمجالس ، وإن بروز فجوات مختلفة داخل المجالس ال بد أن يتم ترجمتها وعكسها في سياسات تحد  
 من فجوة النوع االجتماعي.

ال ➢ هذه  بحيث ترصد   ، البلدية  للمجالس  العام  السياق  النوع  تطوير مؤشرات عن  واقع وعالقات  في سياق  الفجوة  مؤشرات 
 االجتماعي في المجاالت المختلفة التي طرحتها الخطط التنموية.

تعزيز الحوار حول قضايا النوع االجتماعي داخل المجالس البلدية وعلى مستويات مختلفة ، وداخل الدوائر المختلفة،  حيث   ➢
جتماعي في المجالس، او باإلمكان تشكيل لجنة فاعلة وممثلة معنية بإدارة يعزز ذلك واقع تضمين الحساسية لقضايا النوع اال

 هذا الحوار. 
االستفادة من البنى واألقسام الموجودة ضمن المجالس البلدية في رصد أفضل األولويات لدمج النوع االجتماعي، مثل مراكز   ➢

 اشر مع الجمهورخدمات الجمهور، إضافة للعالقات العامة ، و األقسام ذات االتصال المب
استثمار  وجودالنساء ضمن األقسام المختلفة و على اتصال مباشر مع المجتمع حسب طبيعة العمل الذي يقمن به والذي  ➢

من خالله يمكن تلمس حاجات النساء بشكل خاص و المجتمع عموما ، كما أن وجود النساء ضمن المجالس البلدية يعزز  
المحلي على التواصل مع المجالس البلدية المختارة حسب الثقافة السائدة في المجتمع وهذا يعزز  من قدرة النساء في المجتمع  

ضرورة وجود "وحدة خاصة بالنوع االجتماعي وبناء قدرات كادرها " و هذا ما سعت اليه معظم بلديات المملكة باستحداث "  
ة للتواصل مع الجمهور وبشكل خاص المشاكل التي تحد وحدات أو أقسام تمكين المرأة و الشباب " على هياكلها التنظيمي

 من دمج النساء في مشاريع البلديات التنموية .
 األهداف والنشاطات الخاصة بالخطط التنموية :

االجتماعي، وتراعي   ➢ النوع  أهدافها، مبادئها وآلياتها   , بنيتها  في  االجتماعي تراعي  للنوع  استراتيجية تواصل مستجيبة  وضع 
 ين الفئات المختلفة في قدرتها على الوصول للمعلومات ، و بالتالي قدرتها على المشاركة وشكل و محتوى المشاركةالفروق ب

استخدام جزء من األهداف وتأمين حساسيتها لقضايا النوع االجتماعي، فعلى سبيل المثال أهمية تضمين هدفا خاصا بالخطط   ➢
النسوية في البلديات ، فتطوير حيز صناعي و تجاري خاص بالنساء، يعد    التنموية لتعميق المشار كة و خاصة االقتصادية 

 مناسبا وحيويا لتفعيل دور النساء االقتصادي بأكثرمن اتجاه 
ضرورة العمل على إيجاد معلومات حول المواطنين مصنفة حسب الجنس وتوضح األوضاع االقتصادية و االجتماعية لألفراد،    ➢

بية حاجات االمواطنين و المواطنات بحسب أولوياتها ، مثل النساء معيالت األسر، الشباب  و  األمر الذي يسد الفجوة في تل
 البطالة ، ذوي اإلعاقة ، كبار السن، إضافة لبيانات يوفر وجودها قاعدة التخاذ قرارات حول األولويات ومعايير تحديدها 

 الموازنات المراعية للنوع االجتماعي:
ت البلديات االجتماعية و االقتصادية وتحقيق التزامها السياساتي فيما يتعلق بالجوانب المختلفة ، وعليه هنا إن الميزانية تعكس أولويا

ة كضرورة لبناء موازنات تحاول سد الفجوة النوعية القائمة في المجاالت المختلفة ، وعليه فإن ما تطرحه الخطط التنموية القائمة على رؤي
على إن تحقيق تنمية نوعية وعادلة متمحورة حول اإلنسان في البلديات يجب ان يكون من أهدافه زيادة   اقتصادية محضة، ويجب التركيز

اإلنتاجية و الشراكة والمساواة واإلنصاف، ويتطلب ذلك بالتأكيد سياسات موجهه بشكل إرادي نحو توزيع عادل لما تحققه التنمية و النمو  
 حاجات المختلفة للسكان رجاال كانوا أم نساء.في البلديات بشكل منصف وعادل ومستجيب لل
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 التدريب:
النوع  - قضايا  مع  للتعاطي  التنموية  الخطط  تطوير  بأهمية  مرتبط  األول:   ، رئيسية  أبعاد  ثالث  بتحقيق  التدريب  أهمية  تكمن 

الث : للتدريب و يرتبط االجتماعي. و الثاني: يرتبط بأهمية تطوير أهدف خاصة بتطوير واقع النساء في البلديات. والبعد الث
بتمكين اعضاء وعضوات المجالس البلدية و الموظفين / ات المعنيين من وضع موازنة حساسة و قادرة على األخذ بعين االعتبار 
لدى   المتراكمة  الخبرات  على  البناء  بالتأكيد من خالل  يتأتى  الجندرية وهذا  والفجوة  الهوة  لسد  النساء والرجال  قضايا كل من 

 س البلدية المختارة.للمساهمة في وضع السياسات التي تضمن ذلك.    المجال
أهمية تدريب خاص ألعضاء المجالس البلدية و موظفي مديريات التنمية المحلية و الموارد البشرية و المديريات المالية  حول  -

جنة النوع االجتماعي و تكافؤ النوع االجتماعي، و تحديد وحدة/ شخص مختص بقضايا النوع اال جتماعي داخل المجالس  كل
 الفرص

 الخاتمة:
تأتي أهمية تطبيق مؤشرات النوع االجتماعي تتبع نجاح و تنفيذ  الخطط  االستراتيجية المنفذة على جميع فئات المجتمع ستساهم في  

االجتماعي، و الذي يجب أن يكون  تسليط الضوء على نجاح تلك الخطط ، و بالتالي تقيس التقدم نحو العدالة على أساس النوع  
في   األفراد  لكافة  عدالة  األكثر  بالشكل  الخدمات  لضمان وصول  اإلستراتيجية،  بناء خططها  في  البلديات   مبادئ  أهم   من 
المجتمعات المحلية، وبشكل خاص المشاركة في تحديد األولويات واتخاذ القرار حولها،  و وضع السياسات و اآلليات المتبعة 

وصول هذه الخدمات لفئات المجتمع المختلفة بشكل عادل، و إشراك النساء بشكل خاص و الفئات الهشة في اتخاذ  لضمان  
القرار حول أولويات الخدمات المقدمة، وأثرها عليهم وعلى حياتهم: من ناحية استخدام الوقت، نوعية الخدمة المقدمة، وعلى أدوار  

الحد من فجوة النوع االجتماعي داخل اإلستراتيجية، وتعزز الدور التنموي للبلديات  وعالقات النوع االجتماعي. مما يساهم في  
بشكل مراع لمفاهيم بالنوع االجتماعي كإطار تحليلي و تنفيذي يساهم في بناء االستراتيجيات و يضمن تنفيذها ومتابعتها لتكون 

د العدالة االجتماعية من خالل  االجتماعي تراعي  النوع  لقضايا  أساس تشاركي في عمل  حساسة  المجتمعية على  الفئات  مج 
منذ البداية و في مراحل التحليل ثم اتخاذ القرار , مما يكسب البلديات حلفاء و شركاء أقوياء لديهم انتماء لبلدياتهم و  البلديات

الواقع هم ) نساء , أطفال , رجال , كبار سن , ذوي  تنفيذ خططها االستراتيجية على أرض  االعاقة و حتى    يساهمون في 
 الالجئين(

 : المراجع
https://archive.unescwa.org/ar/our-work/    إعالن و منهاج عمل بيجين 

-https://www.ohchr.org/ar/instrumentsاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز بحق المرأه 
mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا ()دمج قضايا النوع االجتماعي في سياسات وزارات العمل والشؤون االجتماعية  
 /https://www.unescwa.org/ar/publicationsوبرامجھا و أنشطتھا  في عدد من بلدان اإلسكوا 

 2022لسنة  22قانون االدارة المحلية رقم 
   2025رؤية األردن   

 www.mola.gov.joموقع وزارة االدارة المحلية األردنية االلكتروني 
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العرض التقديمي  ورقة بحثية    -إجراءات دمج النوع االجتماعي وتكافؤ الفرص في البلديات 
https://jordankmportal.com/resources/jrt-dmj-lnw-ljtmy-wtkfw-lfrs-fy... 
 pdfملف:دليل تدريبي للمدربين والمدربات على التعريف والتوعية بمفاهيم وقضايا النوع االجتماعي .

https://genderiyya.xyz/wiki/  
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