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«إننا نخطو اليو َم أولى خطواتنا في مئويّة الدولة الثانية ،ونريد أن
ٍ
وطني ْمخلص
د
يسجله ُ
يكون أ ّول ما ّ
لوطني ،أنها بدأت بجه ّ
تاريخنا ا ّ
وحثيث نحو مزي ٍد من التطوير والتق ّدم»
عبداهلل الثاني ابن الحسين
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رسالة جاللة الملك بتشكيل ّ
اللجنة المَلكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة

رسالة جاللة امللك عبدالله الثاني إلى دولة السيد سمير الرفاعي
لسياسية
يعهد إليه فيها برئاسة اللجنة امل َلكية لتحديث املنظومة ا
ّ
بسم هللا الرحمن الرحيم
دولة األخ سمري الرفاعي ،حفظه هللا،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،
ـب أمنيــايت بالتوفيــق ،وقــد عرفتُــك منــذ أعــوام طويلــة
ـب يل أن أبعــثَ إليــك بصــادقِ تحيــايت وأطيـ ِ
فيطيـ ُ
ـت
أردنيًّــا
ـت مبثابــر ٍة وعزميــة يف مختلــف املواق ـعِ التــي تس ـلّمتَها ،وتح ّملـ َ
مخلصــا لوطنــك ،ولطاملــا عملـ َ
ً
عــب َء املســؤولية بأمانــة ،متس ـلّ ًحا بإميانِــك أ ّن األرد َّن ومصلحتَــه غايتُــك وبوصلتُــك الوحيــدة.
ـواب مرحل ـ ٍة جديــدة مــن مراحــلِ البنــاء والتحديــث ،فإننــي أعه ـ ُد إليــك برئاســة
اليــو َم ونح ـ ُن عــى أبـ ِ
اللّجنــة امللَك ّيــة لتحديــث املنظومــة السياســية ،تكــون مه ّمتُهــا وض ـ َع مــرو ِع قانــونٍ جديــد لالنتخــاب
اب السياســية ،والنظ ـ َر بالتعديـ ِ
ـات الدســتورية املتصل ـ ِة حكـ ًـا بالقانونَــن
ومــرو ِع قانــونٍ جديــد لألح ـز ِ
ِ
ِ
ِ
الترشيعــات الناظمــ ِة لــإدار ِة املحليــة،
التوصيــات املتعلقــ ِة بتطويــ ِر
وآليــات العمــل النيــايب ،وتقديــ َم
وتوســيعِ قاعــد ِة املشــاركة يف صن ـعِ الق ـرار ،وتهيئ ـ ِة البيئ ـ ِة الترشيعيــة والسياســية الضامنــة لــدو ِر الشــباب
واملــرأة يف الحيــاة العامــة.
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دولة األخ العزيز،
إ ّن التحديــثَ والتطويــر مــن سـ ِ
ـات الــدول والشــعوب الحيــة ،وشــع ُبنا األرد ُّين العزيــز كان دو ًمــا يف مقدمـ ِة
الشــعوب الطامحـ ِة للتقـ ُّدم واإلصــاح ،وإننــي ألشــع ُر بالفخــر مبــا أنجـ َز بل ُدنــا يف مســرته الطويلــة ،مثلــا
حــق األردنيــن واألردنيــات يف مامرســة
أشــع ُر بواجــب املســؤولية يف مواصلــة عمليــة التطويــر لضــان ّ
حيــا ٍة برملانيــة وحزبيــة ترقــى بدميقراطيتهــم وحياتِهــم ،وتســاهم يف تحقيــق أمنياتهــم ،مــع دخــول الدولــة
مئويتَهــا الثانيــة.
إننــا عازمــون عــى إحــداث نقلــ ٍة نوعيــة يف الحيــاة السياســية والربملانيــة ،عــى نحــ ٍو يضمــن األهــداف
يؤســس لحيــاة حزبيــة
والطموحــات املرجـ ّوة يف املســتقبل ،واألمـ ُـل معقــو ٌد عليكــم للخــروج بإطــا ٍر ترشيعــي ّ
فاعلــة قــادرة عــى إقنــاع الناخبــن بطروحاتهــا ،للوصــول إىل برملــانٍ قائــم عــى ال ُكتَــل والتيــارات الربامجيــة،
ـلوب مامرســة الســلطة التنفيذيــة ملســؤولياتها اســتنا ًدا لقواعــد وأحــكام
والتأســيس ملرحلـ ٍة متقدمــة يف أسـ ِ
الدســتور األردين العتيــد.
الســبل الكفيلــة
ومــا يه ُّمنــا يف هــذا الصــدد إيــا ُء لجن ِتكــم الكرميــة االهتــا َم ِب ـ َدور الشــباب والبحــث يف ُّ
لتحفيــز مشــاركتهم يف الحيــاة الحزبيــة والربملانيــة ،ومتكــن املــرأة األردنيــة مــن املشــاركة الفاعلــة ،وتعزيــز
قيــم املواطنــة ،حقوقًــا وواجبــات والحريــات املكفولــة بالترشيعــات ،وااللتـزام التــام مببــدأ ســيادة القانــون.
ي التأكيــد أ ّن األوراق النقاشــية الســبعة التــي طرحتُهــا للنقــاش العــام قبــل ســنوات،
وهنــا أجــد لزا ًمــا ع ـ ّ
ومــا قوبلــت فيــه مــن اهتــام ،هــي وثيق ـ ٌة اسرتشــادية لعملكــم ،مــن شــأنها اإلســهام يف رســم خارطــة
ملســتقبلِ بلدنــا وشــعبنا.
وإننــي أضمــن أمــام األردنيــن واألردنيــات كافّــة ،أن نتائــج عملكــم ســتتب ّناها حكومتــي ،وتقدمهــا إىل
أي تدخــات أو محــاوالت للتغيــر أو التأثــر.
مجلــس األمــة فــو ًرا ودون ّ
إ ّن مســؤوليتكم اليــو َم تتمثــل بوضــع مشــاريع قوانــن توافقيــة تضمــن االنتقــال املتــد ّرج نحــو تحقيــق
األهــداف املســتقبلية كاملــة ،والتمثيــل العــادل للمواطنــن عــى امتــداد الوطــن ،وتخدمهــم يف حارضهــم،
وتســترشف تطــور حياتهــم ومســتقبلهم.
إننــا نخطــو اليــوم أوىل خطواتنــا يف مئويــة الدولــة الثانيــة ،ونريــد أن يكــون ُ
أول مــا يســجله تاري ُخنــا
ٍ
مزيــد مــن التطويــر والتقــدم.
الوطنــي ،أنهــا بــدأت بجهــد وطنــي م ْخلــص وحثيــث نحــو
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دولة األخ العزيز،
إننــي بانتظــار نتائــج أعاملكــم التــي تتضمــن التوصيــات ومشــاريع القوانــن املق َرتحة ،عــى ّأل يتأخــر تقدميها
عــن موعــد انعقــاد الــدورة العاديــة املقبلة ملجلــس األمة.
وقــد اخرتنــا دولَتكــم لــرؤس اللجنــة امللَك ّيــة لتحديــث املنظومــة السياسـ ّية ،والـ ِ
ـذوات التاليــة أســاؤهم
أعضــاء فيهــا:
     .1معايل وزير الشؤون السياسية والربملانية.
     .2معايل الدكتور صالح ارشيدات.
     .3معايل الدكتور أمني عبدالله محمود.
     .4معايل السيد سمري فهيم الحباشنة.
     .5معايل السيد عبدالرحيم العكور.
     .6معايل األستاذ أحمد فالح طبيشات.
     .7معايل السيد بسام حدادين.
     .8معايل السيد وليد محي الدين املرصي.
     .9معايل الدكتور محمد املومني.
 .10معايل السيدة ريم ممدوح أبو حسان.
 .11معايل السيد مازن تريك القايض.
 .12معايل السيدة خولة العرموطي.
 .13معايل السيد حديثة جامل حديثة الخريشا.
 .14معايل الدكتور أحمد عيل العبادي.
 .15معايل الدكتور محمد سليامن أبو رمان.
 .16معايل الدكتور فارس عبدالحافظ بريزات.
 .17سعادة الدكتور مصطفى حامرنة.
 .18سعادة السيد مدالله الطراونة.
 .19عطوفة السيدة سمر الحاج حسن.
 .20عطوفة السيد يارس حسني فالح العتوم.
 .21سعادة السيد حمزة منصور.
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 .22سعادة السيد محمد طه أرسالن.
 .23سعادة السيد حسني القييس.
 .24سعادة الدكتور خالد البكار.
 .25سعادة السيد جميل النمري.
 .26سعادة السيد محمد الحجوج الدوامية.
 .27سعادة السيدة وفاء بني مصطفى.
 .28سعادة السيدة عبلة أبو علبة.
 .29سعادة السيد خميس عطية.
 .30سعادة السيد عدنان السواعري.
 .31سعادة الدكتور مصطفى ياغي.
 .32سعادة السيد عيل السنيد.
 .33سعادة السيد أمجد آل خطاب.
 .34سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح.
 .35سعادة السيد قيس الزيادين.
 .36سعادة السيد خالد رمضان.
 .37سعادة الدكتور إبراهيم البدور.
 .38سعادة السيد إبراهيم أبو العز.
 .39سعادة الدكتورة دميه طهبوب.
 .40سعادة السيد فرج اطميزه.
 .41سعادة الدكتور أحمد عبدالرحيم الشناق.
 .42سعادة السيد نظري عربيات.
 .43سعادة الدكتور رشف القضاة.
 .44سعادة الدكتور زيد روحي زيد الكيالين.
 .45سعادة السيد عبدالهادي الفالحات.
 .46سعادة السيد أحمد سامرة الزعبي.
 .47عطوفة الدكتورة عبلة عاموي.
 .48سعادة السيد سائد كراجه.
 .49سعادة الدكتور ليث كامل نرصاوين.
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 .50سعادة الدكتورة وفاء عوين الخرضاء*.
 .51سعادة السيدة برشى شاهر أبو شحوت.
 .52سعادة السيدة آسيا عبداملطلب ياغي.
 .53عطوفة السيد محمد محمود أحمد صقر.
 .54عطوفة السيد بالل حسن التل.
 .55عطوفة السيد رمضان الرواشدة.
 .56عطوفة الدكتور رائد العدوان.
 .57سعادة السيد وائل أكرم أسعد السقا.
 .58سعادة السيد زياد خازر املجايل.
 .59سعادة الدكتور مهند أحمد مبيضني.
 .60سعادة الدكتور يعقوب نارصالدين.
 .61سعادة السيد عريب الرنتاوي*.
 .62سعادة الدكتور زيد مصطفى عيادات.
 .63سعادة الدكتور موىس شتيوي.
 .64سعادة الدكتور حسن الرباري*.
 .65سعادة الدكتور عامر عيىس بني عامر.
 .66سعادة الدكتور «محمد عامر» زياد السبايلة.
 .67سعادة الدكتور هاين عبدالكريم أخو رشيدة.
 .68سعادة الدكتور محمد عيل عقله الفرجات.
 .69سعادة الدكتورة ميساء سعيد موىس بيضون.
 .70سعادة الدكتور عمر مشهور حديثه الجازي.
 .71سعادة الدكتورة ريم خليف عبدالله املرايات.
 .72سعادة السيد محمد خري الصباغ.
 .73سعادة السيدة منى غياث سختيان.
 .74سعادة السيد باسم إبراهيم سكجها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* استقال  /ت.
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 .75سعادة السيد باتر محمد عيل وردم.
 .76سعادة الدكتور زيد محمد حسني النوايسة.
 .77سعادة السيد رمزي إيليا قسطه خوري.
 .78سعادة السيدة مها زياد حمد العبيدين.
 .79سعادة السيدة أدما اسبري الزريقات.
 .80سعادة السيد جامل حسني عبطان الرقاد.
 .81سعادة السيد زيد عمر النابليس.
 .82سعادة السيد عالء مصلح الكايد.
 .83سعادة السيد سلطان عبدالكريم خليف الخاليلة.
 .84سعادة السيد فهد عيل الحسبان.
 .85سعادة السيد راكان عبدالله الرواد.
 .86سعادة السيد أنس مازن كامل بليه.
 .87سعادة السيدة مي حاتم حسن أبو اعداد.
 .88سعادة السيد أحمد سميح سلامن عيال سلامن.
 .89سعادة السيدة لينا عبداللطيف محمود العالول.
 .90سعادة السيد عبيدة عبدالله محمد فرج الله.
 .91سعادة السيد عبدالله ماجد فائق جبارة.
 .92سعادة السيد أحمد عيل عبدالجواد شيخة.

متمنيًا لكم التوفيق والسداد،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
أخوكم عبدهللا الثاين ابن الحسني
عمن ،يف  29شوال  1442هجرية
ّ
املوافق  10حزيران  2021ميالدية
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كلمة رئيس ّ
اللجنة خالل لقاء جاللة الملك بأعضائها في اجتماعها ّ
األول

كلمة دولة السيد سمير الرفاعي في اجتماع جاللة امللك عبدالله الثاني املعظم
كية لتحديث املنظومة السياسية
برئيس وأعضاء اللجنة امل َل ّ

صاحب اجلاللة الهاشمية
سيدي
َ

امللك عبدالله الثاني ابن احلسني املعظم
حفظه ا ُلله َورعاه،
ُ
السال ُم عليكم ورحم ُة هللا وبركاته ،وبعد:
ِ
السياســيّة،
رشفتُمــوين يــا مــوالي ،وزُمــايئ وزَميــايت أعضــا َء اللّجنــ ِة امللَكيّــ ِة
لتحديــث املنظومــ ِة ّ
فَقــد ّ
بهــذا التكليـ ِ
ـرص جاللتكـ ْم عــى اســتمرا ِر َع َجلـ ِة التّنميـ ِة والتّطـ ّور يف َوط ِننــا
ـس ِحـ َ
ـف ّ
الســامي ،الــذي يَعكـ ُ
ال َحبيــب ،نه ًجــا يَس ـ ُر علي ـ ِه الهاشــم ّيو َن ُآل البيـ ِ
ـت األطهــار عــى امتــدا ِد تاريخهــم ،فَ ِم ـ ْن َعهـ ِـد جالل ـ ِة
امللـ ِ
ـايس ودســتورِها األ ّول،
ـك عبدالل ـ ِه األول ،الــذي َوضَ ـ َع أُ ُسـ َ
ـس الدول ـ ِة األردني ـ ِة الحديثــة وقانونِهــا األسـ ّ
ـك طــال ،أيب الدســتو ِر امل ُعــارص ،إىل جالل ـ ِة امللـ ِ
إىل َجالل ـ ِة امللـ ِ
ـك ال ُحســن ،صان ـعِ دميقراطيّتنــا ال َحديثــة،
ـب اليــو َم ألن ن ِقـ َـف بــن يَــدي جالل ِتكــم ومــا َحملـ ُه عه ُدكــم الزاهــر مــن ُمنجـز ٍ
ات دميقراط ّيـ ٍة
يَح ِملُنــا ال ّركـ ُ
ـي لحقــوقِ اإلنســان،
وسياسـ ّي ٍة كُــرى ،ليـ َ
ـس أقلُّهــا املحكمـ َة الدســتورية ،واملحكمـ َة اإلداريــة ،واملركـ َز الوطنـ ّ
وكل منهــا من َجـ ٌز بحـ ِـد ذاتــه .لك ّنـ ُه كذلـ َـك،
وهيئـ َة النزاهـ ِة ومكافحـ ِة الفســاد ،والهيئـ َة املســتقل ِة لالنتخــابٌّ ،
يــا مــوالي ،أمان ـ ٌة ثقيلــة ،ويــزدا ُد ثِقلُهــا أما َمكــم وأمــا َم الوطــن ،بضامنَ ِت ُكــم لألردني ـ َن واألردنيــات بتَـبَـ ـ ّني
ُمخرجـ ِ
ـات عمــلِ هــذه اللجنــة ،و َدف ِعهــا إىل َمجلـ ِ
ـس األ ّمــة دو َن ت َد ُّخــلٍ أو تأثــر ،وهــذا مــا يَدف ُعـــنا أل ْن نبـذ َُل
ـال للعمــلِ املخلـ ِ
ـص والصــادقِ
ـج األرد ّين الهاشــمي ،ونكــو َن مثـ ً
مــا فــوق ال ُجهـ ِـد والطاقــة ،حتــى نَتَمثّـــل النهـ َ
والدميقراطــي.
ـال للخطــأ ،أمــا َم هــذا التكليـ ِ
فــا مجـ َ
ـف الثقيــل ،وهــذ ِه املســؤولي ِة ال َجســيمة ،التــي نَتَح ّمـ ُـل َمغْــ َرمها قبـ َـل
َمغْـ َنــ ِمها ،أمــا َم األردنيـ َن وأمــا َم جالل ِت ُكــم ،وأمــا َم التاريــخ.
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ونٌؤك ـ ُد لألردني ـ َن واألردنيــاتِ ،ص ـ ْد َق ال ّنوايــا وإخالصهــا ،فــا توجيهــات ُمســبقة ،وال ضُ غــوط ســتؤث ُر عــى
ـحب م ـ َن األدراج.
عملنــا ،وال مشــاري َع جاهــزة َستُسـ ُ
ونت َع ّهـ ُد ل ُكــم وألهلِنــا وبنــي وطننــا ،أن ال يَح ُكــم َع َملَنــا قناعــاتٌ ُمســبقة ،وال يُعي َقــه تخنـ ٌ
ـدق ورا َء رأي ،وال
ـاق للعقــو ِل والقلــوب ،وأ ْن نَضَ ـ َع األولويـ ِ
ـب أ ُعيننا ،مــن أجلِ
يُق ّيــد ُه انغـ ٌ
ـات التــي حدّدتُ وهــا يــا ســيدي ،ن ُْصـ َ
ـاب وأحـزاب ،وتوصيـ ٍ
ـات يف مجــا ِل اإلدار ِة املحليــة،
تهيئـ ِة البيئـ ِة الترشيعيـ ِة والسياســية ،ووضـعِ قوانـ َن انتخـ ٍ
ـوص الدســتوري ِة وآليـ ِ
ومــا قــد يحتاجـ ُه ذلـ َـك مــن تعديـ ٍ
ـات يف النصـ ِ
ـات العمــلِ الربملــا ّين الرضوريــة ،ليضمـ َن
ذلـ َـك كلّــه ،أ ْن تشــه َد الســنواتُ القليلـ ُة القادمــة ،نقلـ ًة ملموسـ ًة يف املشــارك ِة السياســية ،والحيــا ِة الحزبيــة،
وتوســيع قاعــد ِة امل ُشــارك ِة الشــعبي ِة يف ُصنـعِ القـرار ،خاصـ ًة يف أوسـ ِ
ـباب والنســا ِء األردنيــات ،كيـ َـف
ـاط الشـ ِ
ـدف َ
ـكل عمــلٍ
ـباب الغالبيـ َة مـ ْن ُســكانها ،مــا يَجعلهــم املعيــا َر والهـ َ
األول لـ ِّ
ال ونحـ ُن دولـ ٌة فتيــة ،يشـ ُ
ـكل الشـ ُ
َرأســها
تنمـ ّ
ـوي ،فيــا ت ُشــكل النســا ُء نصـ َـف املجتمــع و َعمــو َده ،يف بلـ ٍـد يضُ ـ ُّم أكـ َر مــن ربـعِ مليــونِ أرس ٍة ت ُ
ـرب ،وامل ُعيــل.
األب ،واأل ُّم ،واملـ ّ
ســيداتٌ نشــميات ،هـ ّن فيهــا ُ

موالي املعظّم،
َ
أي نُقطــة ونعتَـ َر أ ّن مــا تَ َح ّقـ َـق ٍ
كاف ،بــل تَـدف َـ ُعـــنا
يتجسـ ُد ِحـ ُ
ـرص جاللتكــم عــى أ ْن ال نَ ِقـ َـف عنــد ّ
اليــومّ ،
ـعي الــذي َج َعـ َـل بَلَدنــا ِ
واســط َة
كــا فَ َعلـ َ
ـت دو ًمــا ،نحـ َو مزيـ ٍـد مـ َن اإلنجــازَ ،ســع ًيا ورا َء األفضــل ،هــذا ّ
السـ ُ
ال ِع ِ
ــل مــ َن العمــلِ الحــز ّيب
قــد يف إقليمنــا ومثــالً يُحتــذى لجوارنــا ،لذلــك تُطالِبوننــا يــا ســيدنا أ ْن نَج َع َ
أساســا لعمــلِ
ثقافـ ًة للمجتمــع ،ومــن الدميقراطيـ ِة نه ًجــا للحيــاة ،ومــن املشــارك ِة الشّ ــعبي ِة يف ُصنـعِ القـرار ً
الســلطت ِني التنفيذي ـ ِة والترشيعيــة.
ُّ
ـات ال ت ِ
َنقطــع ،و ُمؤامـر ٍ
مل يُـثْــ ِنكُم مــا يُحيـ ُط بوطننــا مــن أزمـ ٍ
ات مل نَعـ ْ
ـرف يو ًمــا أنهــا توقفــت منـ ُذ نَشَ ـأَ هذا
البلـ ُد الصغـ ُر مبســاحت ِه وعــد ِد ســكانه ،الكبـ ُر بأهلـ ِه وقيادتــه .وال ث َـ ّبــ َط مــن َعز َمي ِت ُكــم الظّـ ُ
ـادي
ـرف االقتصـ ُّ
ـرف البحبوحـ َة إال سـ ٍ
الخانــق ،يف بلـ ٍـد مل يعـ ِ
ـام مــن عمــره.
ـنوات قليلــة عــى امتــدا ِد  100عـ ٍ

صاحب الجاللة،
َ
نُعا ِهدكُــم ونُعا ِهــد األردني ـ َن واألردنيــات كافــة ،أننــا س ـ َن ُ
بذل قُصــارى ُجهدنــا لتحقيــقِ ُرؤاكُــم الســامي ِة
ر ُف
للتقـ ِ
ـدم والتحديــثُ ،مهتديـ َن ِب ُخالصـ ِة ِفكركُــم التــي قدمتُموهــا يف األوراقِ النقاشـ ّي ِة امللَك ّيــة ،التــي نَتَـ ّ
ـس ثَرا َء
باالسرتشــا ِد بهــا ،ويُعيننــا يف ذلـ َـك أيضً ــا مــا يف تشــكيلِ اللجنـ ِة وتركيبهــا مــن تنــو ٍع كبــر ،ومتثيــلٍ يَعكـ ُ
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ـكل أطيافهــم ومشــا ِربِهم .ولــن نــر ّد َد يف أ ْن نَســتع َني يف
مجتمعنــا وتركيبـ َة األردنيـ َن الفكريـ َة والثقافيــة ،بـ ِّ
ـوت الخــر ِة األردنيــة ،ومــا ســبقَنا إليـ ِه إخوانُنــا مــنِ الباحثـ َن واملختصـ َن والـ ِ
ـكل بيـ ِ
ـذوات الوطنيـ ِة
عملنــا بـ ِّ
ِ
املقـ َّدرة يف هــذا املجــال ،ال مـ ْن أجــلِ ترشيعـ ٍ
ـات تضمـ ُن الوصـ َ
األهداف املنشــود ِة فحســب،
رج نح َو
ـول املتـ ّد َ
ـت ُمجــر َد مشــارك ٍة يف انتخابــات أو
بــل ســع ًيا لتعزي ـ ِز الــرو ِح الدميقراطي ـ ِة يف ثقافتنــا ،فالدميقراطي ـ ُة ليسـ ْ
انتــا ٍء لحــزب ،بــل هــي ُمامرسـ ٌة يوميــة ،مبنيـ ٌة عــى الفهـ ِـم الصحيـ ِح للحريــة ،وإدر ِ
اك أ ّن احـرا َم رأي اآلخـ ِر
واختالفــه ،جــز ٌء أصيـ ٌـل مــن اح ـر ِام الفــر ِد لنفس ـ ِه ومجتمعــه ومك ّونـ ِ
ـات ثقافتــه ،وهــي بدورهــا جــز ٌء مــن
ـت
أي يشء ّ
وكل يشء ،البيـ ُ
ـيج ثقــا ٌيف يســاهم فيــه ،وقبـ َـل ّ
ر عــى القوانــن ،بــل هــي نسـ ٌ
منظوم ـ ٍة ال تقت ـ ُ
األب واأل ِّم واملعلّــم ،ورجــا ِل وعلــا ِء
واملدرسـ ُة ومؤسســاتُ املجتمــع ،ويقـ ُع العــب ُء األكـ ُر منــه عــى كاهــلِ ِ
الديــن ،وال ُّنشــطا ِء يف مياديــنِ العمــلِ العــام.
ِ
فليــس ره ًنــا بقانــونٍ
املؤسســات الرســم ّية،
الجانــب الترشيعــي ،ومســؤولية
املطلــوب مــن
أمــا التّغيــ ُر
ِ
ُ
َ
ـب مــع تطـ ّو ِر املجتمــع،
واحــد ،بــل هــي ُحزمـ ٌة ترشيعيـ ٌة حيّـ ٌة متطــورة ،تضمـ ُن التغيـ َر املتـ ّد َ
رج وامل ُتناسـ َ
واســترشاف احتياجاتِــه املســتقبلية ،وس ـ َط املنظوم ـ ِة الســلوكي ِة والثقافي ـ ِة واالجتامعيــة؛ ومــا َعمـ ُـل لجنتنــا
ـام املواطــنِ  ،ومتابعتـ ِه لهــا،
ـاج نجا ُحهــا إىل اهتـ ِ
إال جــز ٌء مــن هــذ ِه ال ُحزمــة وتلـ َـك املنظومــة ،اللتـ ِن يحتـ ُ
إميانًــا بأهميـ ِة دور ِه فيهــا وحرصـ ِه عــى ِ
تأسيســا لثقـ ٍة غاليــة ســتك ُرب يف النفــوس وتنتقـ ُـل عـ َر
نجاحهــا،
ً
األجيــال.
ـي،
لــذا ،فإننــا نُــ َو ّج ُه دعــو ًة صادقــة ،لـ ّ
ـكل َمـ ْن لديـ ِه أفــكا ٌر ومقرتحــاتٌ ميكـ ُن أن تخــد َم هــذا ال ُجهـ َد الوطنـ ّ
ـنعمل
ألي مــن أعضائِهــا ،وسـ ُ
وخاصـ ًة مــن أبنائنــا وإخواننــا الشــباب ،و ُهــم ُم َمثَّلــون يف لجنتنــا ،أن يُق ّدمهــا ٍّ
كل مــا يَ ِصلُنــا واالســتفاد ِة منــه.
عــى دراسـ ِة ّ

س ّيدي وموالي،
َ
وحــول األرس ِة
حــي وواعٍ ،ومــن إميانكُــ ْم ِبهِــم وثِقَتهــم بكــم وال ِتفا ِفهــ ْم حولَكُــم
إ ّن األردنيــ َن
ٌ
شــعب ٌّ
ـج َعملِنــا الئق ـ ًة بشــعبنا ،وعــى قَــد ِر ثِقت ُكــم بنــا ،ليكــو َن
الهاشــمية ،يــأيت إميانُنــا بــرور ِة أن تكــو َن نتائـ ُ
ُ
أول عهـ ِـد الدول ـ ِة األردني ـ ِة يف مئويّتهــا الثانيــة ،من َج ـ ًزا ترشيع ًّيــا حداث ًّيــا ،يخطــو بنــا نح ـ َو حيــا ٍة سياســي ٍة
وبرملاني ـ ٍة وحزب ّي ـ ٍة فاعلــة ،تُت ـ َّو ُج بربملــانٍ قائـ ٍـم عــى ال ُكتَــلِ والتيــار ِ
البامج ّيــة ،يَضم ـ ُن بــدور ِه التق ـ ُّد َم
ات َ
ـلوب مامرسـ ِة الســلط ِة التنفيذيـ ِة ملســؤول ّياتها ،ومبــا يُل ّبــي طموحـ ِ
ـات الوطــن ،ويُعـ ِّز ُز صو َرتـ ُه
املنشــو َد يف أسـ ِ
ـي.
ـي والعاملـ ّ
الدميقراطي ـ َة املرشقــة ،عــى الصعيديــنِ اإلقليمـ ّ
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ـي ،القــاد ِر عــى إقنــا ِع ِ
ومــن أهـ ّم ُخطـ ِ
املواطــنِ بِطروحاتــه،
ـوات ذلــك ،بنــا ُء الثقـ ِة بالعمــلِ الحــز ّيب الربامجـ ّ
قائــم عــى الكتــلِ والت ّيــار ِ
للوصــو ِل إىل برملــانٍ
ات الربامج ّيــة ،مــا ســ ُيعز ُز الثقــ َة بالســلطت ِني التنفيذيــ ِة
ٍ
والترشيعيــة ،خاص ـ ًة ِعندمــا نصـ ُـل إىل برملانـ ٍ
ـات حزبي ـ ٍة برامجيــة.
ـب
ـس الحاجـ ِة اليــو َم لبنــا ِء أحـز ٍ
إننــا ِبأَ َمـ ِّ
اب أردنيـ ٍة وطنيــة ،كبــر ٍة وقويــة ،يحميهــا القانــو ُن وت َحميــه ،لهــا قلـ ٌ
كل اعتبــار؛
ـب األردن ،وعقـ ٌـل يشتَـغــ ُـل بالتفكـرِ يف رِفعتـ ِه ورِفعـ ِة شــعبه ،ويضَ ُعهــا فــوق ّ
واحـ ٌد ينبـ ُ
ـض بحـ ِّ
ت َســت ِم ُّد رشع ّيتَهــا مــن ُصنــدوقِ االقـراع ،وق ّوتَهــا ومكانَتهــا مــن إميــانِ األردنيـ َن بهــا وبربا ِمجهــا.
أوسـ ِ
الص َيــغ الضّ ا ِمنـ ِة لزيــاد ِة االنخـر ِاط يف العمليـ ِة النيابيــة،
الســبل ،وخـرِ ّ
ـط ُّ
كــا نَرجــو اللــه أ ْن يُوفّقَنــا إىل َ
ترشُّ ـ ًحا وانتخابًــا ،والنهـ ِ
ـوض بــاإلدار ِة املحليــة ،لتعــود إىل ِس ـ َرتها األوىل ،عمـ ًـا مؤسس ـيًّا ثقافيًّــا واقتصاديًّــا
ـكل ِ
حواضـ َن ألجيــا ٍل مـ ْن قيـ ِ
ـادات املســتقبل؛ مــا مــن شــأنِ ِه إعــا ُء قيـ ِـم املواطنــة بنــا ًء عــى
وسياسـ ًّيا ،يشـ ُ
ـت مظلـ ِة ســياد ِة القانــون.
مبــادئ الدســتور وتحـ َ

موالي املُفدّ ى،
َ
نُجـ ّدد الفَخـ َر واالعتـزاز بكــم ،وندعــو اللــه أ ْن يزيـ َد وطننــا ازدهــا ًرا يف ظلّكــم ،ونــر ُع لـ ُه جـ ّـل يف ُعـــاه أ ْن
يُديـ َم علي ُكــم ،وعــى و ّيل َع ِ
هدكـ ْم ســم ّو األمـرِ الحســنَ ،ح ِفظكــا اللــه ورعاكــا ،الصحـ َة والعافيـ َة وســدا َد
ـوالي امل ُعظــم.
الــرأي؛ مـ َ
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 ١٥حزيران ٢٠٢١
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كلمة رئيس اللجنة مبناسبة تسليم تقرير اللجنة إلى جاللة امللك
بسم هللا الرحمن الرحيم
الهاشمي األمني
النبي العر ّيب
ّ
والصالة والسالم عىل ّ

ملعظم
سيدي صاحب اجلاللة الهاشمية؛ امللك عبدالله الثاني ابن احلسني ا ّ
ّ
حفظك الله ورعاك،

ِ
لتحديــث
رشفنــي ،وزمــايئ وزميــايت أعضــاء اللجنــ ِة امللَك ّيــ ِة
بــكل مشــاعر االعتــزاز والفخــر
ّ
الوطنــي ،ي ّ
ّ
ـام األردن ،لنقـ ّد َم مــا وفّقَنــا
ـوم األغـ ِّر مــن أيـ ِ
املنظومـ ِة السياســية ،أن نَ ثُـ َـل بـ َن يـ َد ْي جاللتكــم ،يف هــذا اليـ ِ
الل ـ ُه ســبحان ُه وتعــاىل إليــه ،مــن تأدي ـ ِة األمان ـ ِة التــي ح ّملْتَنــا إياهــا ،بعــد عمــلٍ متواصــل ،وجهـ ٍـد دؤوب،
اســتم َّر أك ـ َر م ـ ْن ثالث ـ ِة أشــهر.

س ّيدي صاحب الجاللة،
ِ
امللــك امل ِ
قبــل مئــ ِة عــام ،يُــريس َ
أول
ُؤســس عبداللــه األولَ ،
وقــف املغفــو ُر لــ ُه بــإذن اللــه ،جاللــ ُة
كــا َ
َمداميـ ِ
ـات للترشيعـ ِ
ـك هــذا الوطــن ،ويدشّ ــن طالئـ َع املؤسســات ،ويضــع امل ُق ّدمـ ِ
ـات والقوانـ ِن األساســية؛ فإننا
ـت قَرنًــا ِم ـ َن العمــلِ واإلنجــاز ،بالص ـ ِر والتّضحيــات.
نــرى اليــو َم دولَتَنــا القوي ـ َة الفتي ـ َة دامئًــا ،قــد أكملـ ْ
ونَراكُــم ،يــا جالل ـ َة ســيدنا ،تقـ ُـف اليــو َم كــا وقـ َـف امللـ ُـك املؤســس ،وكــا َوقـ َـف جالل ـ ُة امللـ ِ
ـك الحس ـ ِن
ـب اللـ ُه ثرا ُهــا ،تــر ُّد العاديـ ِ
ـات عــن وجـ ِه الوطــن ،مســتن ًدا إىل دســتو ِر امللــك طــال ،ط ّيــب اللــه
البــاين ،ط ّيـ َ
ثـراه ،ومــا شَ ـ ِه َد ُه مــن تطــور ٍ
ات يف عهدكـ ُم امليمــون ،وتُدشّ ـ ُن ،وإىل جانِب ُكــم ســم ُّو األمــر الحســن و ّيل العهــد
األمــن ،صفحـ ٍ
ـات جديــد ًة مــن تاريـ ِخ األردن ،زاخــر ًة مبزيـ ٍـد مــن الدميقراطيــة والعدالــة وتكافــؤ ال ُفــرص ،يف
دولـ ٍة دميقراطيـ ًة وطنيـ ًة صلبــة ،تعمـ ُـل لصالـ ِح الجميـعِ ويعمــل الجميـ ُع لصالحهــا.
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ـج عملِنــاِ ،
مرتاحــي الضمــر ،بأننــا بذلنــا مــا يســتح ّق ُه وط ُننــا العزيـ ُز مــن فكـ ٍر وعمــل،
وهــا نحـ ُن نقـ ّد ُم نتائـ َ
ـج قيادتِنــا الهاشــمي ِة املباركــة ،القائِ ـ َم عــى ثوابـ ِ
ـت األمــة ،وقيـ ِـم الدول ـ ِة األردني ـ ِة
مســتلهم َني يف ذلــك نهـ َ
الراســخة ،وه ُّوي ِتنــا العربيـ ِة واإلســامية ،وتـر ِ
رســخته يف النفـ ِ
ـعي
ـوس مــن سـ ٍ
اث نهضـ ِة العــرب الكــرى ومــا ّ
مســتم ٍّر للتقـ ُّد ِم والعــز ِة والكرامــة.
موالي املعظّم،
َ
الســامية ،لتطوي ـ ِر منظوم ِتنــا السياس ـ ّية األردن ّيــة،
لقــد جــا َء تشـ ُ
ـكيل هــذه اللجنــة ناب ًعــا مــن إرادتِ ُكــم ّ
ـأت هــذه اللحظ ـ ُة التاريخيــة ،يف ظـ ِ
ـي ،ومل تـ ِ
ـروف طــوارئَ محل ّيــة ،أو بفعــلِ
وإنضــا ِج التح ـ ُّو ِل الدميقراطـ ّ
ضغـ ٍ
ـوط خارجيــة؛ بــل إلرصا ِر جالل ِتكــم الدائـ ِـم عــى إنجــا ِز األفضــلِ لشــعبِكم العظيــم.
ـتكامل لجهــو ٍد وطني ـ ٍة عديــدة لتطوي ـ ِر الحيــا ِة السياســية ،إذ م ـ ّر بل ُدنــا مبراحـ َـل
إ ّن عمـ َـل اللجنــة جــا َء اسـ ً
ِ
ِ
املؤسســات السياســية،
الترشيعــات وإنشــا ِء
احتَ ْجنــا فيهــا إىل تنميــ ٍة سياســي ٍة حقيقيــة ،متثلــت يف َســ ّن
وشــه َد العقـ ُد املــايض إضافـ ًة نوعيــة للمؤسسـ ِ
ـات السياســي ِة املكلّفـ ِة برعايـ ِة الحيــا ِة الدميقراطيــة ،لتشـك َّل
اليــو َم بني ـ ًة تحتي ـ ًة قويــة للحيــا ِة الدميقراطيــة ،كــا أنجزنــا سلســل ًة مــن اإلصالحـ ِ
ـب
ـات املهمــة ،يف الجوانـ ِ
ـب االنتقـ َ
ـيايس.
ـال إىل مفهـ ِ
الترشيع ّي ـ ِة واملؤسســية ،األم ـ ُر الــذي تطلّـ َ
ـوم التحديــث السـ ّ
ش َعــت اللجنــ ُة يف تطويــ ِر منهج ّيــ ِة عملهــا ،باالســتنا ِد إىل مجموعــ ٍة مــن املبــادئ
وعــى هــذا األســاسَ َ ،
واملعايــر التــي اســتم ّدتها مــن ال ّرســالة امللَك ّيــة الســامية ،ومــن الرؤيـ ِة الوطنيـ ِة املشــرك ِة ألعضائهــا .وأبــر ُز
الســبع واالســتفاد ُة مــا جــاءتْ بــه ومــا تُق ّدمــه مــن
هــذه املبــادئ :االسرتشــا ُد بــاألوراقِ النقاشــي ِة امللَكيـ ِة َّ
ـي .واســتندت منهجي ـ ُة عملِهــا إىل مفهــوم التوافُــق ،وش ـكّلت
رؤي ـ ٍة لتطوي ـ ِر النظــام السـ ّ
ـيايس الدميقراطـ ّ
متري ًنــا دميقراط ًّيــا وطن ًّيــا بامتيــاز ،يف ال ُقــدر ِة عــى إدار ِة التعددي ـ ِة واالختالفــات ،والوصــو ِل إىل التوافقــات،
وانطلقــت مــن أ ّن التــد ُّر َج ضامنــ ٌة حقيقيــ ٌة لنجــا ِح هــذا
اطــي األرد ّين،
ْ
يف ســبيلِ بنــا ِء النمــوذ ِج الدميقر ّ
النمــوذج ،ووصولـ ِه إىل مرحلـ ِة النضــوج ،بخطـ ٍ
ـوات ثابتـ ٍة وهادئــة ،تتجــاو ُز التح ّديــات ،وت ُعظّــم املكاســب.
ـت إليــه ،بتعزيــز قيـ ِـم املواطنــة ،حقوقًــا وواجبــات ،وتعزي ـ ِز الحريـ ِ
ـات
توصلـ ْ
كــا التزمـ ْ
ـت اللجن ـ ُة يف مــا ّ
ـت عــى إعــاء قيـ ِـم العدالــة وتوف ـرِ
املكفول ـ ِة بالترشيعــات ،وااللت ـز ِام مببــدأ ســياد ِة القانــون ،كــا حرِصـ ْ
ـات للنزاهـ ِة والشــفافية ،يف مــا طرحتــه مــن ترشيعـ ٍ
أقــى الضامنـ ِ
ـات وتوصيــات ،ليشـك َّل ذلــك فرصـ ًة كبــر ًة
لتطوي ـ ِر العمــلِ الحــز ّيب الربامجــي ،والحيــا ِة الربملاني ـ ِة القامئ ـ ِة عــى ال ُكتَــلِ والتيــار ِ
ات الربامجيــة ،ومتكــن
ـباب واملــرأة.
الشـ ِ
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صاحب الجاللة،
س ّيدي
َ
ـج عمــلِ اللجنــة وتوصياتِهــا ،عــى شــكلِ حزمـ ٍة مــن الوثائــق ،تشـك ُّل يف
نضـ ُع بــن ي َديكــم الكرميتَــن ،نتائـ َ
مــا نــرى ونأ ُمــل ،محطـ ًة جديــد ًة وقويــة عــى طريــقِ التطويــر ،وبدايـ ًة حقيقيـ ًة لجهــو ِد تحديـ ِ
ـث الدولـ ِة
األردنيــة .وهــذه الوثائـ ُـق هــي:
اب السياسي ِة الجدي َدين.
قانون
• ُم َس َّودتا مرشو َعي َ
االنتخاب واألحز ِ
ِ
• التعديالتُ الدستوري ُة املق َرتحة ،املرتبط ُة مبس َّو َديت مرشو َعي القانونني ،وبآليات العمل النيايب.
ِ
ترشيعات اإلدار ِة املحلية.
• التوصياتُ الخاص ُة بتطوي ِر منظوم ِة
• التوصياتُ املتعلق ُة بتمكني املرأ ِة ومتك ِني الشباب.
ـات وخطـ ٍ
ـات بسياسـ ٍ
• باإلضاف ـ ِة إىل مــا اســتأ َذنّا جاللَتكــم بــه ،مــن تقديــم مقرتحـ ٍ
ـوات تُفــي إىل
تطويــ ِر نَ وذجِنــا الدميقراطــي.
ومــا كا َن هــذا ل َي ِتـ ّم عــى صورتِــه امل ُثــى ،لــوال توجيهــاتُ جالل ِتكــم الســامية بتيسـرِ عمــلِ اللجنــة ،ومــا تبـ َع
ـوات يف الديــوانِ امللــي الهاشــمي ،والجهـ ِ
ذلــك مــن الجهـ ِـد الج ّبــار والدعـ ِـم املتواصــل ،مــن اإلخــو ِة واأل َخـ ِ
ـات
كل مــا يف طاق ِتهــا مــن أجــلِ تســهيلِ عملِهــا ،ومــا تَك ـ ّرم علينــا ب ـ ِه األردنيــو َن
ـت َّ
واملؤسســات التــي بذلـ ْ
واألردنيــات ،مــن آرا ٍء وأفــكار ،طُفنــا مــن أجلِهــا مختلـ َـف بقــا ِع الوطــنِ العزيــز.
ونتو ّج ُه بالشك ِر والتقدي ِر لزمالئِنا الثالث ِة الذين غادرونا عىل ما ق ّدمو ُه من آرا ٍء وأفكار.

موالي املعظم،
َ
ـاس واألك ـ َر هــو للمجتم ـعِ بجمي ـعِ مكوناتــه ،خاص ـ ًة القــوى السياســية
مــع ذلــك كلِّــه ،فــإ َّن ال ـ َّدو َر األسـ َ
ـج عمــل اللجنــة يف مــا يتصــل باألطُــر الترشيعيــة
والحزبيــة ،فالتحديــثُ يصن ُعــه العمــل ،وهــا هــي نتائـ ُ
رف بتقدميِهــا لجاللــة ســيدنا ،حامــي الدســتور ،لتَــر َع حكومتُكــم الرشــيدة مبَو ِجــب الرســالة امللكيّــة
نت ـ ّ
ـض
بتس ـلُّ ِمها وإقرارهــا ،وإرســالِها ملجلــس األ ّمــة املوقــر ،فــا أقـ َّـل بعــد إقرارهــا ،بــإذنِ اللــه ،مــن أن ينهـ َ
اب والقــوى السياس ـ ّية يف ورش ـ ِة تحديـ ٍ
ـج عملي ـ ًة
ـج برامـ َ
ـث وإصــا ٍح داخليــة ،لتُن ِتـ َ
الجمي ـ ُع وتنخــر َط األح ـز ُ
قابل ـ ًة للتطبيــق ،وتط ـ ّو َر أفكا َرهــا وآليـ ِ
ـتقطب أبنــاء وط ِننــا العزيــز وبناتِــه.
ـات عملِهــا ،مبــا يسـ
ُ
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سيدي قائدَ الوطن،
ـج وتوصيـ ِ
ـي هــذه
إننــا إذ نقــد ُم نتائـ َ
ـات اللجنــة امللكيـ ِة لتحديــث املنظومــة السياســية ،فإننــا نأمـ ُـل أ ْن ترتقـ َ
ـي آمـ َ
ـواب
النتائـ ُ
ـال األردني ـ َن واألردنيــات وهــم يَد ُخلــون أبـ َ
ـج والتوصيــاتُ إىل طمــو ِح جاللتكــم ،وأن تلبّـ َ
مئويـ ٍة جديــدة ،يعــززون فيهــا عــا َد دولـ ٍة وطن ّيـ ٍة دميقراط ّيـ ٍة حديثــة.
حفظكــم اللــه ورعاكــم ،وسـ ّدد عــى طريــقِ الخــر ُخطاكــم ،وأبقاكــم ذخـ ًرا وعـ ًّزا ،وســن ًدا وحص ًنــا ،ومــاذًا
آمنــا ،لشــعبكم الــو ّيف النبيــل ،وألمتَي ُكــم العربيــة واإلســامية.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،موالي املعظم

خادمكم األمني
سمري الرفاعي
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المقدمة
ومتمســكة بــإرادة
تدخــل الدولــة األردن ّيــة مئويتهــا الثانيــة مســتند ًة إىل إرث كبــر مــن اإلنجــاز واالســتقرار،
ّ
ـي،
وطن ّيــة صلبــة للتحديــث واملزيــد مــن التقــدم واالزدهــار ،ويف هــذه املحطــة الكــرى يف تاريخنــا الوطنـ ّ
جــاءت رســالة جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن املعظــم بتشــكيل «اللجنــة امللَك ّيــة لتحديــث
رأس القاطــرة ملــروع تحديــث الدولــة
ـيايس َ
املنظومــة السياسـيّة» لتكــون نتائجهــا يف مجــال التحديــث السـ ّ
األردن ّيــة الــذي يقــوده جاللــة امللــك للعبــور بــاألردن نحــو املئويّــة الثانيــة وهــو أكــر قــو ًة وحداثـ ًة وثقـ ًة
بالنفــس.
لقــد عـ ّـرت هــذه الخطــوة الكبــرة عــن أشــواق األردنيـ ّـن واألردنيــات وتطلُّعهــم نحــو املســتقبل للبنــاء
عــى مــا قدمــه األجــداد واآلبــاء مــن تضحيــات وإنجــازات يف املئويّــة األوىل ،ومــا ســينجزه األبنــاء واألحفــاد
واألجيــال الجديــدة يف املئويّــة الثانيــة ،مســتلهمني مبــادئ العدالــة وســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص وقيــم
الدولــة األردنيّــة يف الوســطية واالعتــدال والتســامح والحريــة والكرامــة ،ومتمســكني مببــادئ الثــورة العربيّــة
الكــرى وتراثهــا العــريب األصيــل .كــا تــأيت هــذه الخطــوة املباركــة بالتزامــن مــع قــرب ذكــرى وطن ّيــة عزيــزة
شع يف عهــد املغفــور لــه امللــك
أخــرى ،هــي الذكــرى الســبعون لسـ ّن الدســتور األرد ّين لعــام  1952الــذي ُ ِّ
ـيايس األرد ّين وتحديثــه.
طــال بــن عبداللــه ،وشـكّل مرحلــة متقدمــة يف تطــور النظــام السـ ّ
كــا جــاءت الرســالة امللَك ّيــة واضح ـ َة األهــداف ومملــوءة بالعــزم عــى إحــداث نقلــة نوعيــة يف الحيــاة
الســيايس عــى مــدى
الربملانيّــة والحزبيّــة ،تليــق باألردنيّــن واألردنيّــات وبإنجــازات دولتهــم ونظامهــم
ّ
املئويّــة األوىل ،وعــى نحـ ٍو يضمــن التأســيس لحيــاة برملان ّيــة وحزب ّيــة فاعلـ ٍة وقــادر ٍة عــى إقنــاع الناخبــن
بطروحاتهــا ،وقــادر ٍة كذلــك عــى التخلُّــص مــن تشــوهات املــايض البعيــد والقريــب التــي ألَــ ّمت بالعمــل
الحــز ّيب والربملــا ّين ،وهــو مــا ســيقود إىل التأســيس ملرحل ـ ٍة متقدمــة يف أداء الســلطة التنفيذيــة ملســؤوليتها،
ويف قــوة املؤسســات السياس ـيّة وتكاملهــا وانضباطهــا وف ًقــا ألحــكام الدســتور األرد ّين العتيــد ومبــا يُشــعر
ـاس عمــل الســلطتني الترشيعيــة والتنفيذيــة.
املواطــن أنــه أسـ ُ
موســعة داخــل اللجنــة وخارجهــا ويف أنحــاء
إن نتائــج أعــال اللجنــة التــي أُنضجــت بفعــل حــوارات وطنيّــة َّ
اململكــة كافــة ،تســتند إىل أسـ ٍ
ـري يتمثــل يف ثوابــت الدولــة األردن ّيــة ومبــادئ
ـي ثـ ّ
ـاس متــن ورأســال وطنـ ّ
ـيايس؛ ويف ســم ّو الدســتور األرد ّين ومكانتــه ،ويف القيمــة التاريخ ّيــة املضافــة لــأوراق النقاشــية
نظامهــا السـ ّ
يوســع قاعــدة املشــاركة الفعليــة ،ويجعــل الشــأن
امللَك ّيــة ،وصـ ً
ـي األرد ّين الــذي ّ
ـول إىل النمــوذج الدميقراطـ ّ
العــام مح ـ َّط اهتــام املواطنــن ،ويع ـ ّزز املواطنــة الفاعلــة ،ومي ّكــن األردنيّــات يف الحيــاة العامــة ويجعــل
ـكل ثقــة
ـي ،ويدفــع بالشــباب بـ ّ
ـيايس له ـ ّن مدخـ ًـا قويًّــا للتمكــن االقتصـ ّ
مــن التمكــن السـ ّ
ـادي واالجتامعـ ّ
واقتــدار أن يكونــوا عنــوا َن القــرن األرد ّين الجديــد.
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إ ّن تحديــث املنظومــة السياس ـيّة يعنــي تحســن نوعيــة حيــاة األردنيــن واألردنيــات ،والوصــول بهــم إىل
ـي الفاعــل ،يــؤدي أف ـراده مــا هــو متوقَّــع منهــم مــن أدوار،
مجتمــع ثـ ّ
ـري برأســاله البــري واالجتامعـ ّ
ـيايس هــو الــذي يدشّ ــن الطريــق إىل
وينهضــون مبســؤولياتهم يف خطــط التنميــة الوطن ّيــة .والتحديــث السـ ّ
مجتمــع ال يحــ ّول أفــرا ُده اختالفَهــم إىل خــاف ،بــل يبنــون ،متضامنــن ،مجتم ًعــا متعــد ًدا ،غن ًّيــا بتنــ ُّوع
مكوناتــه الفكريــة والدينيّــة والعرقيــة ،تُو ِّحدهــم ،عــى تع ُّددهــم ،الهويّــة الوطنيّــة الواحــدة ،واالعـراف بــأن
التنــو َع قــو ٌة والتعددي ـ َة السياس ـ ّي َة مصــد ٌر للتكامــل واالندمــاج والتق ـ ُّدم.
لقــد شــكّلت األوراق النقاشــية امللَكيّــة تجديــ ًدا لفلســفة الدولــة األردنيّــة السياســيّة واالجتامعيّــة ،إذ
أطلــق جاللــة امللــك مــن خــال هــذه األوراق صيغــة حداثيــة مبتكــرة ومتقدمــة إلدارة النقــاش العــام،
وق ـ ّدم سلســلة مــن املفاتيــح لتحديــث الدولــة واملجتمــع؛ لهــذا اعتُمــدت هــذه األوراق مرجعيــة أساســية
ـيايس التــي نقرتحهــا اليــوم ضمــن
لعمــل اللجنــة ،وم ّهــدت الطريــق لنضــوج الرؤيــة الوطن ّيــة للتحديــث السـ ّ
مح ـ ّددات الرســالة امللَكيّــة.
ـيايس ،ســواء يف الترشيعــات الناظمــة للحياة السياسـيّة
إ ّن األطروحــات التــي تقدمهــا منظومــة التحديــث السـ ّ
أو يف األفــكار والسياســات املرتبطــة بــاإلدارة املحل ّيــة وبتمكــن الشــباب واملــرأة ،تشـكّل حالــة مــن التوافــق
ـي الــذي تـ ّم عــى قاعــدة التنــوع والتمثيــل كــا عـ ّـر عنهــا تشــكيل اللجنــة امللَك ّيــة.
الوطنـ ّ
إننــا إذ نقــدم ُخالصــة عمــل «اللجنــة امللَك ّيــة لتحديــث املنظومــة السياس ـ ّية» متوافقــن عــى أن مصلحــة
ومتمســكني
ـيايس،
ّ
ـي بتحديــث نظامنــا السـ ّ
الدولــة األردن ّيــة هــي األســاس ،ومو َّحديــن حــول خيارنــا الوطنـ ّ
بهويتنــا الوطن ّيــة الواحــدة ،لنأمــل أن ترتقــي هــذه النتائــج والتوصيــات إىل طمــوح حــرة صاحــب الجاللــة
امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن ،وأن تلبّــي آمــال األردنيّــن واألردنيّــات وهــم يَلِجــون مئويّــة جديــدة
يش ـ ّيدون فيهــا دولــة وطن ّيــة دميقراط ّيــة حديثــة.
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القسم األول
إطار عمل اللجنة َ
الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة

الرسالة امللَك ّية والهدف من تشكيل اللجنة
و ّجــه جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين يف  10حزيـران  2021رســالة إىل دولــة ســمري الرفاعــي يعهــد إليــه فيهــا
رئاســة اللجنــة امللَك ّيــة لتحديــث املنظومــة السياسـ ّية ،وتك ّونــت اللجنــة مــن ( )92مــن الــذوات مــن بينهــم
( )18ســيدة ميثلــون املجتمــع األرد ّين ،وات ّســمت بالتنـ ّوع والتعدديــة؛ فشــملت التيــار ِ
ات السياسـيّة والفكريّــة
عــى اختالفهــا ،وراعــت الفئـ ِ
ـات العمريــة واملك ّونــات االجتامع ّيــة كافــة.
أوضحــت الرســالة امللَكيّــة بشــكل مبــارش أن الدافــع وراء تشــكيل اللجنــة هــو عــز ُم جاللــة امللــك عــى جعــل
ذكــرى مئويّــة الدولــة األردن ّيــة األوىل ودخــول الدولــة مئويتهــا الثانيــة محطّ ـ ًة إلطــاق مــروع تحديــث
ـيايس؛ فــإذا كان مطلــع املئويّــة األوىل قــد شــهد
الدولــة األردن ّيــة انطالقًــا مــن تحديــث منظومــة العمــل السـ ّ
متأســس الدولــة وتش ـكُّل املجتمــع ،فــإن مطلــع املئويّــة الثانيــة يش ـكّل
أنْويــة إنشــاء املؤسســات وبدايــة ُ
اليــوم مرحلــة جديــدة مــن مراحــل البنــاء عنوانُــه التحديــث.
لقــد ب ّينــت الرســالة امللَك ّيــة أن الهــدف العــام للّجنــة يتمثــل يف إحــداث «نقلــة نوع ّيــة يف الحيــاة السياسـ ّية
والربملانيّــة تضمــن مواصلــة عمليــة التطويــر لضــان حــق األردنيّــن واألردنيّــات يف مامرســة حيــاة برملانيّــة
وحزب ّيــة ترتقــي بدميقراط ّيتهــم وحياتهــم وصــولً إىل برملــان قائــم عــى كتــل وأحـزاب برامج ّيــة» .ولتحقيــق
ـي الكبــر ،حــددت الرســالة األهــداف املبــارشة لعمــل اللجنــة ومهامهــا ،كالتــايل:
هــذا الهــدف الوطنـ ّ
.1

وضع مس ّو َديت مرشو َعي قانونني جديدين لالنتخاب واألحزاب السياس ّية.

.2

حكم مبس ّو َديت مرشو َعي القانونني وآليات العمل النيايب.
النظر بالتعديالت الدستورية املتصلة ً

.3

تقديم التوصيات املتعلقة بتطوير الترشيعات الناظمة لإلدارة املحل ّية.

.4

توســيع قاعــدة املشــاركة يف صنــع القــرار وتهيئــة البيئــة الترشيع ّيــة والسياســ ّية الضامنــة لــدور
الشــباب واملــرأة يف الحيــاة العامــة.

كــا ح ـ ّددت الرســالة امللَكيّــة مجموعــة مــن األطــر واملبــادئ التــي ش ـكّلت بوصلــة لعمــل اللجنــة نحــو
تحقيــق أهدافهــا ،واســتم ّدت منهــا فلســف َة نتائجهــا ،وهــذه املبــادئ واألطــر هــي:
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.1

الســبع وثيقــة اسرتشــادية لعمــل اللجنــة ،واالســتفادة مــن مضامــن هــذه
األوراق النقاشــية امللَكيّــة َّ
األوراق التــي القــت اهتام ًمــا وطن ًّيــا كبـ ًرا ،مبــا تحملــه مــن أفــكار إصالحيــة وتحديثيــة ،ومــا تقدمــه
ـي.
مــن رؤيــة لتطويــر النظــام السـ ّ
ـيايس الدميقراطـ ّ

.2

ي بضــان نتائــج عمــل اللجنــة ،مــن خــال تب ّنــي الحكومــة نتائــج اللجنــة وتقدميهــا إىل
االلتـزام امللَـ ّ
أي تدخــات أو محــاوالت للتغيــر أو التأثــر.
مجلــس األمــة فــو ًرا ودون ّ

.3

ـي يبــدأ مــن أعضائهــا الذيــن ميثلــون مختلــف
إن جوهــر عمــل اللجنــة هــو صياغــة توافــق وطنـ ّ
ـي كبــر
األطيــاف االجتامع ّيــة والسياسـ ّية والثقاف ّيــة ،ويتواصــل هــذا التوافــق ليتحــول إىل هــدف وطنـ ّ
يلتـ ّـف حولــه الجميــع عــى املســتويات كافــة.

.4

اطي األرد ّين نحو تحقيق األهداف املستقبلية كاملة.
االنتقال املتد ِّرج يف بناء النموذج الدميقر ّ

.5

إن توصيــات اللجنةوف ًقــا ألهدافهــا ومهمتهــا التــي حددتهــا الرســالة امللَك ّيــة يجــب أن تعمــل عــى
تعزيــز قيــم املواطنــة حقوقًــا وواجبــات ،وتعزيــز الحريــات املكفولــة بالترشيعــات ،وااللت ـزام مببــدأ
ســيادة القانــون.

السيايس لعمل اللجنة
اإلطار
ّ
جــاء تشــكيل اللجنــة امللَك ّيــة لتحديــث املنظومــة السياسـ ّية ناب ًعــا مــن اإلرادة الوطن ّيــة األردن ّيــة التــي عـ ّـر
عنهــا جاللــة امللــك يف اســترشافه للمســتقبل ،ويف ســعيه املتواصــل عــى مــدى أكــر مــن عقديــن لتطويــر
اطــي .ومل ِ
تــأت اللجنــة يف ظــروف طــوارئ محل ّيــة أو
النظــام
ّ
الســيايس األرد ّين وإنضــاج التحــ ُّول الدميقر ّ
ـيايس األرد ّين مــن قــدرة عاليــة عــى االســتجابة
ضغــوط خارجيــة؛ عــى الرغــم مــا اتســم بــه النظــام السـ ّ
والتك ُّيــف املــرن مــع املطالــب الشــعب ّية ويف مقدمتهــا مــا يتعلــق باإلصالحــات وتنميــة الحيــاة السياسـ ّية .بــل
جــاء هــذا التوجــه نتيجــة واضحــة اللتقــاء إرادة القيــادة األردن ّيــة مــع اإلرادة الشــعب ّية لالنتقــال إىل مرحلــة
ـيايس بعــد أن قطعــت اململكــة أشــواطًا متعــددة يف مســارات التنميــة السياسـ ّية
جديــدة مــن التحديــث السـ ّ
واإلصــاح.
ال شـ ّـك أن الظــروف اإلقليميــة والدوليّــة لعبــت أدوا ًرا متفاوتــة يف بنــى النظــم السياسـيّة العربيّــة وتطورهــا
عــى مــدى العقــود املاضيــة ،نظ ـ ًرا للظــروف السياس ـ ّية واالجتامع ّيــة املتشــابهة واالنتــاء لثقافــة ولغــة
واحــدة سـ ّهلت انتقــال األفــكار والعقائــد السياسـ ّية والدين ّيــة ومامرســة التأثــر .لعــل هــذا الواقــع ســاهم يف
تعميــق التشـ ُّوهات السياسـ ّية يف املنطقــة وحرمــان الشــعوب مــن شـ ّـق طريــق مســتقلّة يف تحديــد خياراتهــا
وتطويــر نظمهــا السياسـيّة ،وقــد عــاىن األردن مــن هــذه التأثـرات يف فـرات متعــددة مــن تاريخــه.
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لقــد شــهدت البيئــة السياس ـيّة يف املنطقــة تعقيــدات متزايــدة خــال الســنوات األخــرة ،وأ ّدت الرصاعــات
ـيايس ،بــل إن مــآالت التحــوالت بعد عــام 2011
واألوضــاع األمن ّيــة يف اإلقليــم إىل تراجــع مطالــب اإلصــاح السـ ّ
مل تكــن ســا ّرة يف معظــم األقطــار العرب ّيــة التــي شــهدت تحــوالت سياسـ ّية كبــرة ،وأصبحــت الدولــة الوطن ّيــة
اطــي
يف العديــد مــن دول التحــوالت تعــاين مــن الهشاشــة والضعــف ،ومل تعــد مطالــب التحــول الدميقر ّ
تحتـ ّـل أولويــة عــى األجنــدات الدوليّــة والوطنيّــة لــدول املنطقــة .ومــع صعــود قــوى التطــرف واإلرهــاب
يف اإلقليــم ومــا شـكّلته مــن تهديــد للمنطقــة والعــامل ،تفاقمــت هــذه الحالــة؛ وأعــادت ترتيــب األولويــات،
واتجهــت املقاربــة الوطن ّيــة نحــو حاميــة االســتقرار واســتدامة األمــن.
ـي يف التعامــل مــع التحوالت
لقــد جــاءت املقاربــة األردن ّيــة ومــا انطــوت عليــه مــن خطــاب سـ ّ
ـيايس واجتامعـ ّ
العرب ّيــة وانعكاســاتها املحل ّيــة حالـ ًة فريــدة يف املنطقــة؛ إذ عـ ّـر جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين عــن أن «الربيع
ـي قُد ًمــا يف اإلصــاح ،وتَش ـكّل «االســتثناء األرد ّين» عــى مــدى
العــريب» ش ـكّل فرصــة وحاف ـ ًزا لــأردن للمـ ّ
العقــد املــايض مــن مقاربــة نوعيّــة جمعــت بــن ثالثــة متغـرات؛
األول:

ـي ومنــع تسـلُّل العنــارص
أولويــة االســتقرار املحـ ّ ّ
ـي وحاميــة الحــدود وضــان ســامة الـراب الوطنـ ّ
اإلرهابيــة؛ بينــا كانــت القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة تخــوض معركــة رشســة ضــد اإلرهــاب
داخــل حــدود اململكــة وخارجهــا .ومتثلــت سياســة االحتــواء األمنــي باالبتعــاد عــن جميــع أشــكال
املواجهــة والصــدام مــع الحــركات االحتجاجيــة.

الثاين:

االســتجابة واملرونــة يف التعامــل مــع املطالــب الشــعب ّية التــي بــدأت عــى شــكل مطالــب اقتصاديّة
ثــم تحولــت إىل مطالــب سياسـ ّية ،وتوســيع قاعــدة املشــاركة بخطــوات منضبطــة.

الثالث :التغيــر املســتمر للحكومــات كلــا انس ـ ّد األفــق أمــام الخيــارات اإلصالحيــة ،والتق ـ ُّدم إىل األمــام
مببــادرات إصالحيــة جديــدة.
ـي والــدويل ،وألقــت هــذه
واتســمت الســنوات الخمــس األخــرة باملزيــد مــن التعقيــد وانســداد األفــق اإلقليمـ ّ
التداعيــات بظاللهــا عــى املشــهد األرد ّين ،وصمــدت اململكــة يف مواجهــة محــاوالت تصفيــة القضية الفلســطينية.
ـيايس فريــد،
وقــد واجــه األردن هــذه املحــاوالت ،كــا واجــه املحــاوالت الســابقة ،بــإرادة صلبــة ونضــال سـ ّ
وأل يكــون عــى
ـس املصالــح الوطن ّيــة األردن ّيــة ّ
إذ أكــد جاللــة امللــك منــذ البدايــة أ ّن ّ
أي حـ ّـل يجــب ألّ ميـ ّ
ألي مبــادرة ال تتّفــق مــع الحقــوق الوطنيّــة للشــعب
ـأي صــورة ،وأعلــن جاللتــه رفضــه ّ
حســاب األردن بـ ّ
ـيايس األرد ّين شـ ّيد تصــو ًرا
الفلســطيني التــي ضمنتهــا الرشعيــة الدول ّيــة .وأثبــت هــذا املوقــف أن النظــام السـ ّ
متي ًنــا للــذات الوطن ّيــة عــى مــدى قــرن ال ميكــن اخرتاقــه ،حيــث التقــت اإلرادة الشــعب ّية للمواطنــن –كــا
هــي دو ًمــا -بــإرادة امللــك يف لحظــات تاريخ ّيــة فارقــة .إ ّن النظــرة االسـراتيجية للقيــادة الهاشــمية ،القامئــة
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ٍ
ـعبي
والتمســك باملبــادئ وانتهــاج الحــوار وسياســة االعتــدال ،والتــي حظيــت
عــى ثبــات املوقــف
ُّ
بالتفاف شـ ّ
حصنتهــا عــر مئويتهــا األوىل.
فريــد حولهــا ،كفيلـ ٌة بتحصــن الدولــة األردنيــة يف مئويتهــا الثانيــة ،كــا ّ
ـيايس لــأردن جــاءت جائحــة «كوفيــد »19-يف مطلــع عــام  2020لتضيــف املزيــد
ويف أجــواء الصمــود السـ ّ
مــن التعقيــد عــى الصعوبــات االقتصاديّــة التــي تعــاين منهــا اململكــة ،يف ظـ ّـل ازديــاد معــدالت البطالــة
ـادي.
والفقــر ،وارتفــاع ال َّديــن العــام وتراجــع النمــو االقتصـ ّ
لقــد أفــرزت التحديــات واألزمــات التــي واجههــا األردن يف الســنوات الخمــس األخــرة ،وطبيعــة االســتجابات
ـيايس ،مجموعــة مــن الحقائــق ،مــن أبرزهــا:
التــي قدمهــا النظــام السـ ّ
-

ي
ـيايس األرد ّين الداخـ ّ
التمســك باملصالــح الوطن ّيــة العليــا مبــا يحقــق املزيــد مــن اســتقالل القـرار السـ ّ
والخارجــي.
ّ

-

املرونة وتعدد األدوار السياسيّة والخيارات االسرتاتيجية سواء اإلقليميّة أو الدوليّة.

-

السعي الج ّدي نحو املزيد من االعتامد عىل الذات.

ـيايس وهــو يف عافيـ ٍة وصحة سياسـ ّية
إن األردن يدخــل مئويتــه الجديــدة ويطلــق مرشوعــه يف التحديــث السـ ّ
الســيايس بوصفهــا
أي وقــت مــى ،وميــارس خياراتــه الوطن ّيــة يف التحديــث
أفضــل مــا كان عليــه يف ّ
ّ
اســتحقاقًا وطنيًّــا نحــو اســتكامل بنــاء الدولــة الوطنيّــة الدميقراطيّــة الحديثــة.

محاور عمل اللجنة
حـ ّددت لجنــة تحديــث املنظومــة السياسـ ّية يف اجتامعهــا األول ويف ضــوء الرســالة امللَك ّيــة ،محــاور عملهــا
ـت لجــان فرعيــة انبثقــت عــن اللجنــة العامــة للوصــول
يف ســتة محــاور ،وشُ ـكّلت عــى هــذا األســاس سـ ّ
إىل توصيــات ومقرتحــات تشــكل أســاس نتائــج اللجنــة بعــد عرضهــا عــى الهيئــة العامــة والتوافــق حولهــا،
وهــذه اللجــان هــي:
.1
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لجنــة قانــون االنتخــاب :ضمــت ( )18عض ـ ًوا ،ومهمتهــا النظــر يف قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب
ـول إىل برملانــات
والخــروج مبسـ ّودة مــروع قانــون يضمــن توســيع قاعــدة املشــاركة والتمثيــل ،وصـ ً
قامئــة عــى الكتــل واألح ـزاب السياســية والتيــارات الربامجيّــة.
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.2

لجنــة قانــون األحـزاب السياســية :ضمــت ( )19عضـ ًوا ،ومهمتهــا النظــر يف قانــون األحـزاب السياســية
والخــروج مبسـ ّودة مــروع قانــون جديــد يؤســس لحيــاة حزب ّيــة برامجيــة فاعلــة قــادرة عــى إقنــاع
الناخبــن بطروحاتهــا والوصــول إىل الربملــان.

.3

لجنــة اإلدارة املحليّــة :ضمــت ( )15عضـ ًوا ،ومهمتهــا تقديــم التوصيــات املتعلقــة بتطويــر الترشيعــات
الناظمــة لــإدارة املحليّــة.

.4

لجنــة متكــن املــرأة :ضمــت ( )14عضــ ًوا ،ومهمتهــا تقديــم التوصيــات لتهيئــة البيئــة الترشيعيــة
والسياســ ّية الضامنــة لــدور املــرأة يف الحيــاة العامــة ومتكينهــا مــن املشــاركة السياســ ّية الفاعلــة.

.5

لجنــة متكــن الشــباب :ضمــت ( )11عض ـ ًوا ،ومهمتهــا تقديــم التوصيــات لتهيئــة البيئــة الترشيع ّيــة
والسياســ ّية لتمكــن الشــباب وتوفــر الســبل الكفيلــة لتحفيــز مشــاركتهم يف الحيــاة الحزب ّيــة
والربملان ّيــة.

.6

لجنــة التعديــات الدســتورية :ضمــت ( )10أعضــاء ،ومهمتهــا النظــر يف التعديــات الدســتورية
قانــون االنتخــاب واألحــزاب السياســية وآليــات العمــل
َ
املطلوبــة املتصلــة مبســ ّوديت مرشو َعــي
النيايب.

ـت ومقرريهــا ،ووزيــر الشــؤون
كــا شُ ـكِّل مكتــب تنفيــذي يضــم باإلضافــة إىل الرئيــس ،رؤســاء اللجــان السـ ّ
السياســية والربملانيــة ،والناطــق اإلعالمــي للّجنــة ،إضافــة إىل نائ َبــن للرئيــس ،ومســاعدتَني.
ـي عــى نتائجهــا كافــة ،وبــرز التوافــق منــذ البدايــة خــال عمــل
لقــد توصلــت اللجنــة إىل توافــق حقيقـ ّ
اللجــان الفرع ّيــة والهيئــة العامــة عــى حـ ّد ســواء .ويف املجمــل ،توافقــت اللجنــة يف حواراتهــا الداخليــة عــى
كل مــن أعضائهــا آراء اآلخريــن ،ومل يتحــول االختـ ُ
ـاف بينهــم
الجوهــر ،واحرتمــت تعدديــة األفــكار ،وتَق ّبــل ٌّ
إىل خــاف.
أي ضغــوط خارجيــة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،ومل تُف ـ َرض عليهــا محــددات لعملهــا مــن
ومل تواجــه اللجنــة ّ
جهــات رســمية أو غــر رســمية؛ ويف املقابــل تعاملــت اللجنــة مــع مخــاوف وهواجــس شــعبيّة ومواقــف
ـيايس ومــن
لبعــض القــوى السياس ـ ّية واســتوعبت هــذا األمــر وتف ّهمتــه باعتبــاره جان ًبــا مــن العمــل السـ ّ
خصوصــا ملــا يشــكله قانونــا االنتخــاب واألحـزاب السياســية مــن أهميــة مفصليــة
طبيعــة مراحــل التحــول،
ً
يف مســرة األردن الدميقراط ّيــة.
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السيايس
خلفية تاريخ ّية :من التنمية السياس ّية واإلصالح إىل التحديث
ّ
قامــت الدولــة األردنيّــة قبــل مائــة عــام عــى منهجيــة التطــور املتــد ّرج ،وابتعــدت عــن أفــكار التغيــر
الشــامل واملناهــج الثوريــة يف التغيــر ،ولعــل هــذا مــا يفــر جان ًبــا مــن حالــة االســتقرار ونضــوج القيــم
السياسـ ّية للدولــة التــي بقيــت وفيـ ًة لهــذا املنهــج ،وقابلـ ًة لالســتجابة ألفــكار اإلصــاح ،ومتفهمـ ًة للحاجــة
املســتمرة للتطويــر والتحديــث.
تأســس األردن الحديــث عــى فلســفة الثــورة العرب ّيــة الكــرى وفكرهــا العــرويب الــذي أطلــق روح التحــرر
العــريب املعــارص ،وفتــح اآلفــاق أمــام حركــة النهضــة العرب ّيــة التي اســتعادت مكانــة الثقافــة العرب ّيــة ودورها
ـيايس وبنــاء مجتمعات
ـي ،وأزال الغشــاوة عــن عيــون العــرب لرؤيــة ومامرســة حقهــم يف التحــرر السـ ّ
التاريخـ ّ
معــارصة حديثــة عــى مبــادئ الوحــدة والحريــة والعدالــة االجتامع ّيــة واملســاواة.
وقــد أعلــن اآلبــاء املؤسســون للدولــة األردنيّــة ،منــذ عهــد اإلمــارة ،إميانهــم بالدميقراطيّــة والتعدديــة يف
جــل أعضــاء الحكومــة األردن ّيــة
الســيايس وتطــوره ،وكان ّ
خطابهــم الرســمي ويف آليــات تكويــن النظــام
ّ
األوىل التــي تشــكلت يف  11نيســان  1921ينتمــون إىل حــزب االســتقالل العــريب ،وعــى هــذا األســاس
ـي
أخــذت مســارات نشــأة مؤسســات الدولــة تتبلــور رغــم ظــروف االنتــداب ومحــددات التطــور االجتامعـ ّ
ـايس يف عــام  ،1928وهــو مبثابــة
واالقتصـ ّ
ـادي للمجتمــع ومــا تفرضــه مــن أولويــات ،إذ صــدر القانــون األسـ ّ
ـي ،ويف العــام التــايل
أول دســتور للدولــة ،ويف العــام نفســه صــدر أول قانــون انتخــاب للمجلــس الترشيعـ ّ
الترشيعــي األول.
جــرت االنتخابــات للمجلــس
ّ
ـيايس
منــذ الســنوات األوىل لتأســيس اإلمــارة ،بــرزت املشــاركة السياســية مبــدأ راسـ ًخا يف ســلوك النظــام السـ ّ
ـيايس واملعارضــة املنظمة وشــاركت
األرد ّين ،إذ أنشــأ األردن ّيــون األحـزاب السياسـ ّية التــي مارســت العمــل السـ ّ
ِ
ـي
يف االنتخابــات والحيــاة العامــة ،وكانــت األح ـزاب السياســية يف جلّهــا يف تلــك املرحلــة
أدوات بنــاء وطنـ ّ
ســاعدت الدولــة األردن ّيــة الناشــئة يف مواجهــة االنتــداب ،ويف تعزيــز الخيــارات واملنعــة الوطن ّيــة؛ فقــد عقــد
األردن ّيــون مؤمت ـرات وطن ّيــة ،ونظمــوا حــوارات عميقــة يف مــا بينهــم ومــع قيادتهــم الهاشــمية ،وتوصلــوا
م ًعــا إىل صيــغ للمشــاركة مــن خــال املجالــس الترشيع ّيــة واملجالــس البلديــة ومؤسســات املجتمــع املــدين،
عــان يف عــام
اســتنا ًدا إىل تقاليــد الوئــام والتفاهــم الوطنيّــن ،وانعقــد املؤمتــر
الوطنــي األرد ّين األول يف ّ
ّ
ـي
 ،1928وتبلــورت فيــه مالمــح األدوار الحقيقيــة لألحـزاب السياسـ ّية واملؤسســات املدنيــة يف البنــاء الوطنـ ّ
بوصفهــا أدوات مســاندة لتعزيــز خيــارات الدولــة يف البحــث عــن املصالــح الوطن ّيــة ،فــكان لذلــك املؤمتــر
دوره الكبــر يف مقارعــة االنتــداب ،وكان للبلديــات األردن ّيــة مســاهمتها يف دعــم نضــال امللــك املؤســس لنيــل
ـرب فلســطني األوىل واســتطاع الجيــش العــريب
االســتقالل ،وهــو مــا تحقــق يف عــام  ،1946وخــاض األردن حـ َ
الحفــاظ عــى الضفــة الغربيــة والقــدس الرشقيــة ،وشــه َد عــام  1950ق ـرار وحــدة الضفتــن التــي ش ـكّلت
أول وحــدة عرب ّيــة اندماجيــة.
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هــذه الخــرة السياســيّة ومــا أفرزتــه مــن قيــم ،انعكســت يف دســتور عــام  ،1952إذ أدرك املغفــور لــه
ـيايس يف حــواره الدائــم مــع قواعــده الشــعب ّية
امللــك طــال بــن عبداللــه ُع ْمـ َـق مــا ّ
توصــل إليــه النظــام السـ ّ
ـيايس ،ف ُج ّســد ذلــك يف وثيقــة دســتورية دميقراط ّيــة بقيــت عــى مــدى
وتنظيامتهــا السياسـ ّية مــن نضــوج سـ ّ
ـي املعــارص الــذي ينظــم عالقــة
ســبعني عا ًمــا مبثابــة «عامــود البيــت» للنظــام السـ ّ
ـيايس والعقــد االجتامعـ ّ
الدولــة مبواطنيهــا .إذ تؤكــد هــذه الوثيقــة اســتقاللية الســلطات والفصــل بينهــا والتــوازن بينهــا وتعاضــد
مؤسســات الحكــم ،وال تج ـ ّزئ وحــدة الحقــوق والواجبــات.
وعــى هــدي دســتور عــام  ،1952قــاد املغفــور لــه امللــك الحســن بــن طــال ،طيّــب اللــه ث ـراه ،مرحلــة
البنــاء والنهضــة الوطن ّيــة التــي شــهدت اســتمرار مســرة بنــاء مؤسســات الحكــم ونضوجهــا وتطويــر أدوات
املشــاركة السياســ ّية ،وإنشــاء البنــى التحتيــة الالزمــة للتنميــة الشــاملة املســتدامة ،وإطــاق مســارات
متعــددة لتحديــث املجتمــع األرد ّين.
ويف بدايــة تلــك املرحلــة ازدهــرت الحريــات العامــة والحيــاة الحزب ّيــة ،واســتطاعت األحـزاب األردن ّيــة خوض
االنتخابــات والوصــول إىل الربملــان ،وبــرزت كتــل سياس ـيّة قويــة اســتطاعت تشــكيل أول حكومــة برملانيّــة
ـيايس األرد ّين ،لك ـ ّن ظروفًــا مع ّقــدة داخليــة وإقليميــة
يف عــام  ،1956مثّلــت تجربــة مهمــة يف التاريــخ السـ ّ
ـيايس
ســاهمت يف إخفــاق تلــك التجربــة وتعطيــل الحيــاة الحزب ّيــة ،لعــل أبرزهــا عــدم نضــوج األداء السـ ّ
وتجســد ذلــك يف خلــط الحكومــة
ـي؛
ّ
لألحـزاب يف ذلــك الوقــت ،والقصــور يف فهــم حــدود العمــل الدميقراطـ ّ
بــن مفهو َمــي «الواليــة الدســتورية» و«االســتفراد بالحكــم» ،ومنــح االمتــدادات العقائديــة الخارجيــة
األولويـ َة عــى االعتبــارات الوطن ّيــة ،األمــر الــذي أدى إىل حظــر األحـزاب السياسـ ّية وفــرض األحــكام العرفيــة،
ـيايس ،أو اللجــوء إىل القــوة واملحــاوالت
فــا ميكــن القبــول بالتد ّخــل الخارجــي ،أو االســتقواء عــى النظــام السـ ّ
االنقالبيــة.
لقــد كانــت تلــك التجربــة ســب ًبا يف انتكاســة الحيــاة الحزبيــة ،وال يجــوز أن تكــون منوذ ًجــا ت ُبنــى عليــه رؤيتُنــا
ـيايس ،بــل هــي محطّــة تجـ ُدر االســتفادة مــن ِع َبهــا والســعي لعــدم تكرارهــا ،واألمــر
اليــوم للتحديــث السـ ّ
نفســه ينطبــق عــى أحــداث عــام  1970عندمــا حاولــت فئـ ٌة صغــرة تهديــد األمــن واالســتقرار ،لكــن األرد ّن
اســتطاع تخطّيهــا منه ًيــا حالـ ًة مــن االســتقطاب والخــروج عــن الرشعيــة بالتفــاف الشــعب مبكوناتــه كافــة
حــول قيادتــه وجيشــه.
وقــد واجهــت مســرة تنميــة الحيــاة السياســ ّية رضبــة أخــرى باحتــال الضفــة الغربيــة يف عــام ،1967
األمــر الــذي حــال دون إجـراء االنتخابــات النيابيــة .ثــم جــاءت مقــررات قمــة الربــاط ( )1974التــي عـ ّدت
املمثــل الرشعــي والوحيــد للشــعب الفلســطيني ،وأ ّدى ذلــك إىل تعطيــل
َ
منظمــ َة التحريــر الفلســطينية
الحيــاة الربملانيّــة وحـ ّـل املجلــس النيــايب التاســع عــام  ،1974وتراجعــت الحيــاة السياس ـيّة ،وغــاب مجلــس
النــواب لســنوات عديــدة .ومــع كل تلــك التحديــات والعوائــق التــي حالــت دون اســتمرار تطويــر الحيــاة
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ـيايس األرد ّين عــى تطويــر أدوات بديلــة لضــان أشــكال أخــرى مــن املشــاركة
السياسـيّة ،حــرص النظــام السـ ّ
ـي االستشــاري
ـي العــريب الــذي شُ ـكِّل يف عــام  ،1971واملجلــس الوطنـ ّ
السياسـ ّية ،مثــل تجربــة االتحــاد الوطنـ ّ
الــذي أُســس يف عــام  1978واســتمر عملــه حتــى عــام .1984
هاجســا دامئًــا للملــك الحســن بــن طــال ،وكان قـرار فــك االرتبــاط
ظلّــت عــودة الحيــاة الربملان ّيــة والحزب ّيــة
ً
القانــوين واإلداري بالضفــة الغربيــة يف عــام  1988قــد م ّهــد لقناعــة امللــك برضورة عــودة الحيــاة الدميقراط ّية،
رسعــت االحتجاجــات الشــعب ّية التــي شــهدتها مــدن جنــوب اململكــة عــام  1989ومــا
ويف الوقــت نفســه ّ
رافقهــا مــن مطالــب سياسـيّة يف إطــاق مســار التحــول الديقراطــي بــد ًءا بعــودة الحيــاة الربملانيّــة.
ـيايس شــامل ،وزيــادة هامــش
وعملــت تلــك التطـ ّورات السياسـيّة الداخليّـــة عــى إطــاق عمليــة إصــاح سـ ّ
املشــاركة السياس ـ ّية ،ورفــع بعــض القيــود عــن الحريّــات العامــة ،إذ ألغــي قانــون اإلدارة العرفيــة (قانــون
ـي ( ،)1990وتبــع ذلــك صــدور سلســلة مــن الترشيعــات
الطــوارئ) ،وشُ ــكلت لجنــة لصياغــة امليثــاق الوطنـ ّ
التــي هدفــت إىل تنظيــم الحيــاة السياسـ ّية يف البــاد.
ـرش اململكــة مصحوبًــا بآمــال كبــرة باســتئناف
وجــاء اعتــاء جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ،حفظــه اللــه ،عـ َ
ـي وتحقيــق املزيــد مــن اإلصالحــات ،عــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة
التحــول الدميقراطـ ّ
التــي كانــت تعيشــها اململكــة والرتاجــع الحــاد ملواردهــا؛ حيــث بــرزت خطــوات عــدة يف هــذا االتجــاه،
منهــا اســتدامة إج ـراء االنتخابــات النيابيــة ،ومبــادرات لتطويــر النظــام القضــايئ ،واالنف ـراج الــذي شــهدته
الحريــات اإلعالميــة ،وإنهــاء احتــكار الدولــة للبــث التلفزيــوين واإلذاعــي.
ّإل أن حالــة الطــوارئ الدول ّيــة واإلقليم ّيــة ،املتمثلــة يف أحــداث أيلــول  2001يف الواليــات املتحــدة ،واحتــال
الع ـراق يف عــام  ،2003ومــا تبــع ذلــك مــن تدفُّــق الالجئــن العراقيــن إىل األردن ،وتص ـ ُّدر «الحــرب عــى
اإلرهــاب» املشــه َد ،أثّــرت يف مســار اإلصالحــات السياس ـ ّية ،ومنحــت االســتقرا َر يف بعــده األمنــي أولويّــة
وطنيــة.
ـيايس األرد ّين يف العقــد األول مــن القــرن الجديــد مقارب ـ َة التك ُّيــف اإليجــايب مــع
لقــد اعتمــد النظــام السـ ّ
التحــوالت الكبــرة التــي أحالــت البيئــ َة االســراتيجية واألمنيــة إىل حالــة مــن الهشاشــة عقــب احتــال
الع ـراق ،واســتندت هــذه املقاربــة إىل ثالثــة عنــارص أساســية؛ األول :ضــان االســتقرار الداخــي؛ والثــاين:
حاميــة متاســك املؤسســات الســيادية واســتدامة عمــل املؤسســات التمثيليــة ويف مقدمتهــا اســتدامة إجـراء
االنتخابــات النيابيــة؛ والثالــث :طــرح مجموعــة مــن املبــادرات والربامــج الوطن ّيــة التــي هدفــت إىل خلــق
ـيايس؛ مثــل:
ـي الداخــي املرتبــط باملشــاركة واإلصــاح السـ ّ
نــوع مــن التكيُّــف الوطنـ ّ
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-

أول» ( ،)2002التــي رفعــت شــعارات تعزيــز أســس الدولــة الدميقراطيّــة العرصيــة،
مبــادرة «األردن ً
وترســيخ روح االنتــاء بــن املواطنــن ،وتقويــة مفاهيــم الدميقراط ّيــة الربملان ّيــة وســيادة القانــون.

-

مســتقل لحاميــة
ّ
وطنــي
الوطنــي لحقــوق اإلنســان ( ،)٢٠٠٢لبنــاء إطــار مؤســي
تأســيس املركز
ّ
ّ
حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة يف األردن.

-

إطــاق «األجنــدة الوطن ّيــة» ( ،)2005وهــي خطــة عمــل تضمنــت إصالحــات سياس ـ ّية يف املجــاالت
القانونيــة واإلجرائيــة واألطــر املؤسســية ،وتعاملــت معهــا الحكومــات بوصفهــا خطــة اسرتشــادية.

-

إطــاق برنامــج «كلنــا األردن» ،وتض ّمــن إنشــاء «هيئــة شــباب كلنــا األردن» ( )2006لتكــون إطــا ًرا
مؤسسـ ًّيا للمشــاركة الشــبابية ولتفاعــل الشــباب مــع السياســات والربامــج املو َّجهــة لهــم يف مجــاالت
التنميــة االقتصاديّــة واالجتامع ّيــة والسياســ ّية.

-

إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد يف عــام  ،2006بعــد مصادقــة اململكــة عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة
ملكافحــة الفســاد ،تعبــ ًرا عــن إرادة سياســية ملحــارصة الفســاد وتجفيــف منابعــه.

يف العقــد التــايل ،بــدت التحــوالت يف املنطقــة العربيّــة التــي أُطلــق عليهــا اســم «الربيــع العــريب» فرص ـ ًة
أردن ّيــة الســتئناف مســار اإلصالحــات السياسـ ّية ،فقــد اســتطاع األردن عبــور هــذه املرحلــة بســامة ودشّ ــن
ـيايس ،فطـ ّور
حالــة فريــدة متثلــت يف حاميــة االســتقرار وتحقيــق خطــوات إيجابيــة عــى طريــق اإلصــاح السـ ّ
ـي التــي شُ ــكلت يف بدايــات
النظــام السـ ّ
ـيايس سلســلة مــن املبــادرات السياسـ ّية أبرزهــا لجنــة الحــوار الوطنـ ّ
ـي مكثّــف ملراجعــة الترشيعــات التــي تتصــل
الحـراك الشــعبي يف  14آذار  2011وكُلّفــت بــإدارة حــوار وطنـ ّ
ـيايس ،واللجنــة امللَك ّيــة التــي ِشُ ـكّلت يف  26نيســان  2011ملراجعــة نصــوص الدســتور
مبنظومــة العمــل السـ ّ
ـيايس الحــز ّيب والنيــايب وصــولً إىل صيغــة
مبــا يضمــن ترســيخ التــوازن بــن الســلطات واالرتقــاء بــاألداء السـ ّ
ـي والرقــايب بكفــاءة واســتقاللية.
دســتورية مت ّكــن مجلــس األمــة مــن القيــام بــدوره الترشيعـ ّ
يف تلــك الفــرة ،بــدأ جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين بنــر «األوراق النقاشــية» ،وهــي سلســلة أوراق سياسـ ّية
ـي حــول اإلصــاح الشــامل ،وتناولــت محــاور رئيســة يف تطويــر نظــام
هدفــت إىل توســيع النقــاش الوطنـ ّ
ـي ،وتع ـ ّد هــذه األوراق أحــد االبتــكارات السياس ـيّة التــي ســاهمت يف توســيع النقــاش
سـ ّ
ـيايس دميقراطـ ّ
الوطنــي ،وشــكّلت مفاتيــح لتحديــث الحيــاة السياســ ّية ،وحــ ّددت الهــدف النهــايئ لعمليــة التحديــث
ّ
ـيايس بدميقراط ّيــة أردن ّيــة متجــددة وحيويــة ،ترتكــز عــى ترســيخ متــد ِّرج لنهــج الحكومــات الربملان ّيــة
السـ ّ
تحــت مظلــة امللَك ّيــة الدســتورية ،مع ـ َّززًا مبشــاركة شــعب ّية فاعلــة أو مــا يس ـ ّمى «املواطنــة الفاعلــة».
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ـتيعاب تداعيــات تلــك
ـيايس األرد ّين يف هــذا الســياق اسـ َ
لقــد اســتطاعت األدوات التــي ط ّورهــا النظــام السـ ّ
ـي ،كــا أفضــت إىل تحقيــق عــدد مــن
املرحلــة ،وتأمــن عبــور األردن اآلمــن لهــا ،وحاميــة االســتقرار الوطنـ ّ
اإلصالحــات السياسـ ّية مــن أبرزهــا:
.1

التعديالت الدستورية التي شملت تعديل ثلث مواد الدستور تقري ًبا.

.2

إصالحــات متصلــة بترشيعــات الحيــاة السياس ـ ّية ،شــملت إق ـرار قانــون االنتخــاب املعــدل لســنة
 ،2012وإقـرار قانــون األحـزاب السياسـيّة ،ثــم قانــون االنتخــاب لســنة  2016الــذي أحــدث تغـرات
جوهريــة عــى النظــام االنتخــايب بإلغــاء نظــام الصــوت الواحــد وإق ـرار القوائــم النســبية.

.3

إنشــاء مؤسســات جديــدة لحاميــة الدميقراط ّيــة واملشــاركة ،هــي :الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب ،واملحكمة
الدســتورية.

ـي ،ونــأى باململكــة عــن حلبــة
لقــد حقــق النظــام السـ ّ
ـيايس يف تلــك املرحلــة مه ّمــة حاميــة االســتقرار الوطنـ ّ
الفــوىض اإلقليم ّيــة ،وأنجــز حلقــة مهمــة مــن اإلصالحــات السياسـ ّية ،رغــم عــودة الحـراكات املطلبيــة.
هــذا العــرض التاريخــي جــاء ليؤكــد قناعــة اللجنــة امللَك ّيــة لتحديــث املنظومــة السياس ـ ّية بــأن عمليــات
ـيايس مســتمرة وتراكميــة مــرت مبراحــل متعــددة ،وأن مهمتهــا اليــوم اسـ ُ
ـتكامل
التطويــر واإلصــاح السـ ّ
ـيايس.
الجهــود الكبــرة التــي أُنجــزت والبنــاء عليهــا واالنتقــال إىل مرحلــة التحديــث السـ ّ
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القسم الثاني
ّ
السياسي ومنطلقاته
شروط التحديث

السيايس
مفهوم التحديث
ّ
ــي الترشيــع
شــهد األردن حضــور التنميــة السياســ ّية يف مســرته منــذ نشــأة الدولــة ،بخاصــة يف عمليتَ ّ
ـول إىل إقـرار
واملأسســة؛ وشــمل ذلــك سـ َّن القانــون األســايس والترشيعــات املنظمــة للحيــاة السياسـيّة وصـ ً
َ
دســتور عــام  1952ومــا طالــه الحقًــا مــن تعديــات؛ إضافــة إىل اســتمرار ســ ّن الترشيعــات السياســ ّية
وتطويرهــا ،وتأســيس الســلطات الدســتورية وتنميتهــا ،ومتتــن مؤسســات الحكــم ومؤسســات التمثيــل
الســيايس واملشــاركة.
ّ
وأل ّن عمليــة التنميــة السياسـ ّية عــاد ًة مــا تواجــه تحديــات ومعوقــات ،وقــد تتوقــف يف محطــات أو ترتاجــع
يف أُخــرى ،فــإن الحيــاة السياسـ ّية تتطلــب مراجعـ ًة وإصالحــات كلّــا عجــزت األدوات السياسـ ّية عــن تحقيق
أهــداف املشــاركة وتحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص.
لقــد ح ّقــق األردن التنميــة السياس ـ ّية؛ وبعــد مــرور قــرن يف عمــر الدولــة ال يجــوز االســتمرار يف الحديــث
ـيايس سلســلة
عــن التنميــة السياسـيّة التــي كانــت مطلبًــا حقيقيًّــا يف مراحــل ســابقة ،كــا أنجــز النظــام السـ ّ
مــن اإلصالحــات املهمــة يف الجوانــب الترشيع ّيــة واملؤسســية ،األمــر الــذي يتطلــب االنتقــال إىل مفهــوم
ـيايس.
التحديــث السـ ّ
إ ّن التحديــث ظاهــرة اجتامع ّيــة تُعنــى باالنتقــال باملجتمــع والدولــة إىل مرحلــة أكــر تقد ًمــا وتطــو ًرا،
ـادي وربطهــا
ـيايس والنظــام االقتصـ ّ
ويشــمل هــذا تطويــر مســارات جديــدة تتضمــن تحديــث النظــام السـ ّ
بالتنظيــم القائــم عــى الكفــاءة وتعظيــم املصالــح وتراكــم املــوارد وتجديدهــا وبنــاء القيــم واملامرســات
اإلنتاجيــة ونــر األفــكار الجديــدة واالبتــكارات والتِّقانــة ،وصــولً إىل تحديــث املجتمــع الــذي يتيــح بــدوره
وتحســن نوعيــة حيــاة املواطــن.
ظهــو َر أنســاق اجتامع ّيــة وثقاف ّيــة تع ـ ّزز ث ـراء املجتمــع وقــوة الدولــة
ّ
ـيايس متطــور يبني األردن ّيــون واألردن ّيات
ـيايس يف الفهــم األرد ّين يعنــي االنتقــال إىل نظــام سـ ّ
إ ّن التحديــث السـ ّ
ـي ومبواصفــات أردن ّية ويفيــد من الـراث اإلنســاين للدميقراط ّية.
مــن خاللــه منوذجهــم الدميقراطـ ّ
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اطي األرد ّين ومنطلقاته
رشوط بناء النموذج الدميقر ّ
ـي األرد ّين ال يســتقيم مبجــرد تطويــر ترشيعات
انطالقًــا مــن أن التحديــث السـ ّ
ـيايس وبنــاء النمــوذج الدميقراطـ ّ
سياس ـ ّية حديثــة ،بــل يحتــاج باإلضافــة إىل ذلــك إىل بنيــة تحتيــة ترتبــط باملؤسســات ،ومجــا ٍل عــام مالئــم
ـي ،وسـ ٍ
ـياقات اجتامع ّيــة وثقاف ّيــة موازيــة تعمــل جميعهــا عــى تســهيل عمليــة االنتقــال
للنضــوج الدميقراطـ ّ
ـيايس الســلس واآلمــن ،فقــد توافقــت اللجنــة يف نقاشــاتها عــى مجموعــة مــن املنطلقــات والــروط
السـ ّ
ـي األرد ّين املطلــوب ،وهــي:
التــي تشـكّل مجتمعـ ًة البيئـ َة الحاضنــة لبنــاء النمــوذج الدميقراطـ ّ

وطني شامل ومتكامل
 .1تحديث
ّ
وطنــي شــامل ومتكامــل يشــتمل عــى
الســيايس ال ينمــو وال يزدهــر مــن دون تحديــث
إن التحديــث
ّ
ّ
ـادي ،والتحديــث والتطويــر اإلداري والقضــايئ ،وصــولً إىل تحديــث املجتمــع يف
التحديــث والتطويــر االقتصـ ّ
أنســاقه الثقافيّــة واالجتامعيّــة املتعــددة.
الســيايس مقدمــ ًة ملجــاالت التحديــث األخــرى وقــد يجــري بالتــوازي معهــا ،وأل ّن
قــد يكــون التحديــث
ّ
الدولــة األردنيّــة قطعــت أشــواطًا طويلــة يف التنميــة والتحديــث ،فإنهــا اليــوم بحاجــة إىل مواصلــة هــذه
املســرة يف املجــاالت كافــة كــا أشــارت الرســالة امللَك ّيــة ،وهــو مــا كان جاللــة امللــك قــد ك ـ ّرره يف أوراقــه
النقاشــية.
ـيايس بدائرتــن أساســيتني؛ تتمثــل األوىل يف البيئــة الداخليــة
يرتبــط رشط الشــمولية والتكامــل يف التحديــث السـ ّ
ـس الترشيعــات وبنــى املؤسســات ومــا
ـيايس مبــا تنطــوي عليــه مــن تحــوالت وعمليــات متـ ّ
للتحديــث السـ ّ
يتصــل بهــا مــن حريــات عامــة ومنظومــة حقــوق اإلنســان .أمــا الدائــرة الثانيــة فهــي البيئــة العامــة األشــمل
ـادي والتحديــث اإلداري والقضــايئ وصــولً إىل تحديــث املجتمــع.
التــي تعنــى بالتحديــث االقتصـ ّ
وتــرى اللجنــة أن النتائــج التــي توصلــت إليهــا يف مجــاالت تحديــث الترشيعــات السياسـ ّية الرئيســة تحتــاج
إىل توفــر بيئــة مالمئــة مــن الحريــات العامــة واالنفتــاح ومنظومــة حقــوق إنســان متكاملــة؛ مبــا يتيــح
إنضــاج مجــال عــام تع ـ ُّددي يتيــح لألف ـراد والجامعــات واألح ـزاب السياســية واملؤسســات املدنيــة حريــة
الحركــة والتعبــر واملشــاركة ضمــن ســقف القانــون ،ومبــا يكفــل االنتقــال الســلس ملرحلــة سياسـ ّية جديــدة.
ـاح يف حريــة التعبــر ضمــن حــدود املســؤولية واحـرام
ـي ليشــمل االنفتـ َ
وميتـ ّد بنــا ُء املجــال العــام الدميقراطـ ّ
وصــول إىل حريــة
ً
حقــوق اآلخريــن وخصوصياتهــم ومبــا يحــول دون نــر خطــاب الكراهيــة واإلقصــاء،
التجمــع والعمــل النقــايب املهنــي وحريــة التنقــل والحــق يف األمــن والحــد مــن أعــال التوقيــف اإلداري.
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أمــا تحديــث املنظومــة اإلداريــة العامــة فــر ٌط أســاس لعمليــة التحديــث الشــاملة واملتكاملــة ،وركـ ٌن مــن
أركان ورشــة تحديــث الدولــة الــذي يتطلــع إليــه األردن ّيــون واألردن ّيــات يف مطلــع املئويّــة الثانيــة ،وال ميكــن
ـيايس ،فــاإلدارة ذرا ٌع تنفيذيّــة تط ّبــق الرؤيــة السياس ـ ّية،
أن يكــون التحديــث اإلداري ســابقًا للتحديــث السـ ّ
األمــر الــذي يعنــي أن التطبيــق مرهــون بــاإلدارة وهــو مــا يحــدد مــدى النجــاح أو الفشــل.
لقــد تق ّدمــت اإلدارة العامــة األردن ّيــة عــى مســتوى املنطقــة ،ويشــر ســجلُّها إىل تحقيــق إنجــازات كبــرة،
لكـ ْن توقّــف آليــات التحســن املســتمر وتر ُّهــل الجهــاز اإلداري والتعـ ّـر يف مواكبــة الحداثــة أ ّدت إىل تراجــع
الكفــاءة العامــة.
ـب منــه -كــا هــي الحــال يف تحديــث الدولــة األردنيّــة -عــى
ـيايس املنتظَــر ســيتوقف جانـ ٌ
إن التحديــث السـ ّ
تحديــث اإلدارة العامــة مبــا يجعلهــا تتســم بالرشــاقة ،ولتكــون ذات هيــاكل أكــر قــدرة عــى االســتجابة
تأهيــا للمــوارد البرشيــة ،وأكــر قــدر ًة عــى االســتجابة للمســاءلة
ً
ملتطلبــات التغيــر والعــر ،وأكــر
والشــفافية.
تتجســد يف ضعــف مخرجاتــه وتعـذُّر قدرتــه
ومبــا أن النظــام االقتصـ ّ
ـادي األردين يعــاين مــن تشـ ُّوهات مزمنــة ّ
ـادي
عــى النمــو ،األمــر الــذي يســتدعي تعزيــز اإلنتاجيــة وتوفــر فــرص العمــل ،فــإن تحديــث النظــام االقتصـ ّ
ـيايس ،وال ميكــن فصــل املســا َرين عــى املــدى البعيــد
كان ومــا زال هـ ًّـا وطنيًّــا كبـ ًرا يرتبــط بالتحديــث السـ ّ
عــن بعضهــا بعضً ــا ،فاملجــاالن ميارســان تأثـرات متبادلــة لصالــح منظومــة التحديــث الشــامل واملتكامــل.
ـيايس قــد يتقــدم
ولعـ ّـل التجربــة األردنيّــة ،أســو ًة بتجــارب العديــد مــن دول العــامل ،تثبــت أن التحديــث السـ ّ
ـادي ولكــن التحديــث االقتصــادي يجــب أن يتبعــه مبــارشة وألّ يتأخــر ،فــإ ّن
خطــو ًة عــى التحديــث االقتصـ ّ
ـيايس والتحــول
هــذا مــا يفـ ّ
ـر نجــاح الدولــة األردن ّيــة يف متريــر إصالحــات اقتصاديّــة يف ظــل االنفتــاح السـ ّ
ـادي لتُن َّفــذ لــوال وجــود برملانــات وأدوات
ـي بعــد عــام  ،1989فلــم تكــن برامــج التصحيــح االقتصـ ّ
الدميقراطـ ّ
مشــاركة وقــد ٍر مــن حريــة التعبــر ســاهمت يف رشح هــذه الربامــج وتوضيــح أهميتهــا.
إ ّن الدميقراط ّيــة متثــل يف أحــد أبــرز وجوههــا منهجيـ ًة إلدارة الخيــارات االقتصاديّــة واالجتامع ّيــة ،وهيكلهــا
أي خيــارات املجتمــع يف برامــج الخدمــات والبنــى التحتيــة والتعليــم والصحــة وإدارة
ال يُبنــى إلّ باالقتصــادْ ،
األســواق والعمــل وغــر ذلــك .وعــر التاريــخ الحديــث يتنافــس السياس ـ ّيون عــى طــرح أفضــل الربامــج
االقتصاديّــة التــي توفــر حلــولً ملشــاكل املجتمعــات ،األمــر الــذي يؤكــد أن الدميقراط ّيــة ليســت نظا ًمــا
سياسـ ًّيا مجــر ًدا ،بــل آليــة لتحقيــق مصالــح النــاس ،التــي هــي يف الغالــب مصالــح اقتصاديّــة ترتبــط بالعيــش
والعــدل والكرامــة.
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إن الدميقراطيّــة األردنيّــة املنشــودة ال ميكــن أن تزدهــر مــن دون أن يشــهد املجتمــع تطــورات لصالــح
الطبقــة الوســطى تعمــل عــى توســيع قاعدتهــا وتحســن جــودة حياتهــا وخياراتهــا ،فهــي البنيــة التحتيــة
ـيايس م ًعــا.
ـي القــادر عــى خلــق إزاحــة حقيقيــة لصالــح التحديــث االقتصـ ّ
ـادي والسـ ّ
والنســيج االجتامعـ ّ
ـول رسيعــة وفوريــة والتخلُّــص
وال بــد مــن معالجــة تنامــي البطالــة يف أوســاط الشــباب ،وهــذا يتطلــب حلـ ً
مــن العراقيــل اإلداريــة واملاليــة التــي تواجههــم يف تنفيــذ مشــاريعهم ومبادراتهــم ،فهــم جيـ ُـل الحــارض
واملســتقبل ،مثلــا يجــب اغتنــام نتائــج الزيــارات امللَك ّيــة لــدول العــامل وفتــح آفــاق جديــدة أمــام القطــاع
الخــاص وأمــام االســتثامرات الكــرى التــي تســاهم يف تخفيــض كُلَــف اإلنتــاج وتحســن نوعية حيــاة املواطنني
وتوفــر البنــى التحتيــة املناســبة للنمــو واالزدهــار.
ـتصب يف النتيجــة لصالــح
ـيايس واإلداري واالقتصـ ّ
ـادي سـ ّ
إن التحــوالت املنتظَــرة يف منظومــات التحديــث السـ ّ
تحديــث املجتمــع األرد ّين يف أنســاقه الثقاف ّيــة ،وغــرس قيــم الحداثــة إىل جانــب قيمــه األصيلــة ،ونــر
الرؤيــة العقالنيــة والنزعــة إىل االنفتــاح والعامليــة ،ويف املحصلــة زيــادة قــوة الدولــة وث ـراء املجتمــع.

 .2دميقراط ّية تناسب األردن ّيني
ـي نحــو الدميقراطيّــة ،وال يوجــد عمليــات انتقــال
ال توجــد دولــة تشــبه دولــة أخــرى يف مســارها التاريخـ ّ
ـادي لشــعوبها ،يف
ـي واالقتصـ ّ
سـ ّ
ـيايس يف العــامل املعــارص مل تأخــذ يف االعتبــار مســتويات التطــور االجتامعـ ّ
الوقــت الــذي أثبتــت فيــه األدبيــات السياسـ ّية املعــارصة أن الفشــل هــو مصــر ال َّن ْســخ الكربــو ّين للتجــارب
الدميقراط ّيــة ،فالدميقراط ّيــات ليســت وصفــات ميكــن أن تُســتو َرد مــن الخــارج.
كان جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين يف لقائــه األول مــع اللجنــة امللَك ّيــة لتحديــث املنظومــة السياس ـ ّية (15
حزيـران  )2021واض ًحــا ،ومــدركًا متا ًمــا للتجــارب والخـرات العامليــة واالعتبــارات الوطن ّيــة يف مســار البنــاء
ـي ،وهــذا مــا عـ ّـر عنــه جاللتــه بقولــه« :هدفنــا تطويــر املنظومــة السياس ـيّة ،وصــولً للحيــاة
الدميقراطـ ّ
الربملان ّيــة والحزب ّيــة التــي تناســب األردن ّيــن ومســرة األردن الدميقراط ّيــة».
وتــدرك اللجنــة أن هنــاك قواسـ َم مشــركة ومبــادئ عامــة توافقــت عليهــا التجــارب واملامرســات الدميقراطيّــة
يف النظُــم املختلفــة ال ميكــن تجاوزهــا ،وتراث ًــا إنســان ًّيا مشــركًا للدميقراطيــة .كــا هــي الحــال يف إدراك
أن الثقافــة العرب ّيــة ومــن ضمنهــا ثقافــة األردن ّيــن وقيمهــم ،منســجمة متا ًمــا وال تتعــارض مــع النهــج
ـي والرغبــة يف املشــاركة.
الدميقراطـ ّ
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إذن؛ ما الذي يناسب األردن ّيني وما الذي ال يناسبهم؟
•

ويعــر
اطــي األرد ّين نابــع مــن الداخــل ،ويعكــس اإلرادة السياســ ّية الوطن ّيــة،
ّ
إن النمــوذج الدميقر ّ
عــن مصلحــة وطن ّيــة حقيقيــة حــان وقــت اســتحقاقها بعــد مائــة عــام مــن تأســيس الدولــة .هــذا
النمــوذج ال يقبــل الوصفــات الخارجيــة وال يقبــل التدخــل الخارجــي ،كــا ال يقبــل االمتــدادات
العقائديــة والتنظيميــة لألحــزاب والتنظيــات السياســيّة.

•

اطــي األرد ّين املتمثــل يف تحديــث الحيــاة الربملان ّيــة والحزب ّيــة
إن مســار نضــوج النمــوذح الدميقر ّ
ـيايس
الربامج ّيــة يجــب أن يبـ ّدد مخــاوف ّ
ـي مــن أن يوظَّــف التحديثُ السـ ّ
أي طــرف أو مكــون اجتامعـ ّ
ألهــداف أخــرى غــر املصلحــة الوطنيــة .إ ّن الدميقراط ّيــة األردن ّيــة يجــب أن تعمــل لصالــح الجميــع
وأن يعمــل الجميــع لصالحهــا ،وإ ّن العدالــة وتكافــؤ الفــرص هــا األســاس.

•

لقــد تــرك تعـ ُّـر الحيــاة الحزب ّيــة يف الخمســينيات مــن القــرن املــايض ،ثــم عودتهــا الضعيفــة ،إرثًــا
ـيايس ،بــل
قاسـ ًيا وصــورة منطيــة حــول األحـزاب السياســية ال ميكــن تغيريهــا بالترشيعــات أو بقـرار سـ ّ
وإداري وثقــا ّيف عــى املــدى املتوســط لطأمنــة املواطنــن بــأن متكــن األحزاب
ـيايس
ّ
تحتــاج إىل عمــل سـ ّ
السياســية واســتعادة دورهــا أصبــح خيــا ًرا وطنيًّــا ال رجعــة عنــه وأن انخ ـراط املواطنــن يف العمــل
كل ذلــك يتطلــب
الحــزيب جــز ٌء مــن املشــاركة املطلوبــة وجــزء مــن مســاهمتهم يف البنــاء الوطنــي؛ ّ
بنــاء صــورة ذهنيــة ووعــي مجتمعــي حــول العمــل الحــز ّيب ومكانتــه املركزيّــة يف الدميقراطيّــة.

•

تَش ـكّل املجتمــع األرد ّين عــى التنــوع منــذ نهايــة القــرن التاســع عــر وبدايــة القــرن العرشيــن،
واســتمر يف تطويــر قدرتــه عــى االســتيعاب واإلدمــاج ،وخــال هــذه التجربــة اســتطاع األردن ّيــون
الســيايس تطويــر
والســيايس واســتطاع نظامهــم
االجتامعــي
واألردنيّــات تطويــر خــرة يف الوئــام
ّ
ّ
ّ
مقاربــات منهــا مــا هــو موث َّــق يف الترشيعــات ومنهــا مــا أصبــح تقليــ ًدا وطنيًّــا يف الحفــاظ عــى
ـي األرد ّين الحديــث يعمــل عــى
حقــوق جميــع الفئــات االجتامع ّيــة وأدوارهــا .والنمــوذج الدميقراطـ ّ
ـيايس يف اإلدمــاج يك تعمــل الدميقراط ّيــة مــن أجــل
حاميــة التنــوع وعــى زيــادة كفــاءة النظــام السـ ّ
الجميــع ويعمــل الجميــع مــن أجلهــا.

•

ـيايس وإعــادة بنــاء الــدول
تربــط العديــد مــن تيــارات الحداثــة السياسـيّة يف العــامل بــن التحديــث السـ ّ
ـول إىل مــا يس ـ ّمى «إعــادة اخ ـراع الحكومــة» ،مبعنــى أن الحداثــة السياس ـيّة املتطرفــة تســعى
وصـ ً
إىل تحويــل الســلطة التنفيذيــة إىل مجــرد حكــم محايــد بــن آليــات الســوق ،األمــر الــذي يقــود إىل
تجريــد الدولــة مــن وظائفهــا التاريخ ّيـــة وتراثهــا يف ترســيخ العدالـــة االجتامع ّيــة ،وتحويل املؤسســات
ـي األرد ّين ال يقبــل
السياســية إىل كيــان رمــزي هـ ّ
ـش بح ّجــة الحداثــة السياســية .إن النمــوذج الدميقراطـ ّ
ـي وف ًقــا للرؤيــة األردنيــة يجــب أن يعمــل لصالــح قــوة
بهــذا املنظــور؛ بــل إن التحــول الدميقراطـ ّ
الدولــة وثـراء املجتمــع م ًعــا.
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شُ ـيّدت الدولــة األردنيّــة عــى مــدى قــرن بفعــل االســتقرار ،وواجهــت حالـ َة الطــوارئ املحيطــة التــي
مل تتوقــف يف اإلقليــم عــى مــدى عقــود ،وأصبحــت الخــر ُة األردن ّيــة يف إدارة االســتقرار مرضبًــا للمثَــل
اطي
وقيمـ ُة األمــن قيمـ ًة اجتامع ّيــة يعتـ ّز بهــا املواطنــون كافــة ،لذا يجــب أن يعمــل النمــوذج الدميقر ّ
ـي ،وعليــه يف الوقــت نفســه
األرد ّين مــن أجــل االســتقرار ويجعــل الدميقراط ّيـ َة مصلحـ ًة لألمــن الوطنـ ّ
ّأل يقبــل التــذ ُّرع باالعتبــارات األمنيــة التقليديــة إلبطــاء حركــة الدميقراط ّيــة أو تقييــد الحريــات
العامــة.

•

 .3هويّة وطن ّية تدمج الجميع
يجتمــع األردنيّــون عــى نســيج الهويّــة الوطنيّــة التــي تك ّونــت عــى مــدى األزمنــة ،وتعــ ّززت بفعــل
االنتــاء ورســوخ ال ِق َيــم التــي دشّ ــنتها الدولــة األردن ّيــة املعــارصة ،إذ جعــل األردن مــن اإلســام والقوميــة
رصيــن ومك ِّونَــن أساس ـ َّيني للهويّــة الوطن ّيــة ،ووازن بينهــا بصــورة تحقــق االندمــاج والتصالــح
العرب ّيــة عن َ
ـي ،ويع ـ ّرف األردن ّيــون أنفســهم بالهويــة األردن ّيــة العرب ّيــة اإلســامية
عــى املســتويَني السـ ّ
ـيايس واالجتامعـ ّ
ـي ،ويف
ويدركــون معنــى هــذا التعريــف يف مامرســاتهم وخياراتهــم اليوميــة واملصرييــة ،ويف تشــكلهم التاريخـ ّ
خيــارات دولتهــم السياس ـ ّية واالجتامع ّيــة ،ويف منظومــة الرمــوز الوطن ّيــة املعــارصة التــي تنتمــي إىل فكــر
النهضــة العرب ّيــة وتســمو بالقيــم وال ـراث اإلســامي.
واألردن ّيــون واألردن ّيــات مــن األصــول واملنابــت واألعـراق كافــة هــم أردن ّيــون يف االنتــاء والــوالء والشــعور
ـي واملصــر؛ أغنــوا الهويّــة الوطن ّيــة بتع ُّدديتهــم وتن ُّوعهــم ،ومنحتهــم الهويّــة الوطن ّيــة لونَهــم املشــرك
الوطنـ ّ
ومصريهــم الواحــد.
ـي يف الهويّــة الوطن ّيــة ،و ُعــرف املجتمــع
لقــد ُعرفــت الدولــة األردن ّيــة بقدرتهــا الكبــرة عــى الدمــج االجتامعـ ّ
األرد ّين باســتعداده لهــذا الدمــج ،وحرصــت الدولــة عــى التــوازن يف سياســاتها ويف قدراتهــا التوزيعيــة التــي
تخــدم قــوة الهويّــة الوطنيّــة ووضوحهــا ،إذ قــام هيــكل الدولــة األردنيّــة عــى التــوازن بــن قيــم االعتــدال
والحداثــة؛ فاســتطاع املواءمــة بــن املــايض والحــارض ،وأتــاح الفرصــة للتــازج بــن القيــم املدنيــة والدين ّيــة،
والتــوازن بــن الحقــوق والواجبــات عــى املســتوى األفقــي.
لقــد واجهــت الهويّــة الوطن ّيــة يف العقــود األخــرة تحديــات عديــدة ،لعـ ّـل أبرزهــا من ـ ّو الهويّــات الفرع ّيــة
والنزعــات الجهويّــة واالنتــاءات ملرجعيــات فرع ّيــة ،األمــر الــذي جعـ َـل فئــات محــدودة تعتقــد أن بإمكانهــا
تعريــف الهويّــة الوطن ّيــة بدوائرهــا الضيقــة ،كأنهــا يف مواجهــة مــع فئــات أخــرى .وهــذه النزعــات يجــب
تجا ُوزهــا يف ســياق التطــور الســيايس والثقــايف للمجتمــع.
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إ ّن الهويّــة الوطنيّــة التــي تدمــج الجميــع وينتمــي إليهــا الجميــع ،أحـ ُد الــروط األساســية لبنــاء النمــوذج
ـي ،وهــي هويّــة مركزيّــة جامعــة تلفــظ الهويّــات الفرع ّيــة وتحتفــي بالثقافــات الفرع ّيــة
ـي الوطنـ ّ
الدميقراطـ ّ
حقيقــي
للمجتمعــات املحل ّيــة وللمــدن والقــرى والجامعــات ،والهويّــ ُة القويــة املتامســكة هــي إثــرا ٌء
ّ
ـي.
ـي الوطنـ ّ
للنمــوذج الدميقراطـ ّ
ـص مــن أوهــام الهويّــات الفرع ّيــة وإث ـرا َء الهويّــة الوطن ّيــة املركزيّــة الجامعــة يف ســياق اســتكامل
إن التخلّـ َ
ـي ،يتطلّبــان ثالثــة رشوط أساســية؛
ـي الوطنـ ّ
النمــوذج الدميقراطـ ّ
.1

ـيايس توفــر آليــة ضامنــة ومح ّفــزة عــى
املشــاركة السياس ـ ّية واملدنيــة؛ فكلّــا اســتطاع النظــام السـ ّ
املشــاركة السياســ ّية واالنخــراط يف األطُــر التنظيميــة املدنيــة ،ازدادت ثقــ ُة املواطنــن واملواطنــات
ـي املشــرك وتعـ ّززت إرادتهــم
بأهميــة اندماجهــم بالشــؤون العامــة وتَع ّمــق لديهــم الشــعو ُر الجمعـ ّ
ورغبتهــم يف التنافــس والتكامــل مــن أجــل الخدمــة العامــة.

.2

ـي يف م ـزاج املجتمــع وشــعوره وإدراكــه للعالقــات وإعــادة تشــكيل التوقُّعــات
إحــداث تغـ ُّـر تاريخـ ّ
العامــة ،اســتنا ًدا إىل أ ّن االلتفــاف حــول هــدف كبــر أو فكــرة كــرى أحــد تعبـرات الهويّــة يف التجارب
ـي الكبــر ،ولعـ ّـل مئويّــة الدولة
الناجحــة .إ ّن األردن ميتلــك القــدرة والرصيــد عــى خلــق الهــدف الوطنـ ّ
ـيايس و ِق َيمــه ومرشوعــه الراهــن يف تحديــث الدولــة هــي األســاس لهــذا الهــدف.
وقـ ّوة النظــام السـ ّ

.3

تعزيــز الوطن ّيــة األردن ّيــة القامئــة عــى االنفتــاح وتعميــق رموزهــا مــن خــال تنميــة القـ ّوة الناعمــة
للدولــة واملجتمــع وتنميــة رسديّــة وطن ّيــة جامعــة ذات مســارات متع ـ ّددة يف مؤسســات التعليــم
والثقافــة واإلعــام.

 .4املواطنة الفاعلة
ـي ،ومــن دونهــا ال ميكــن
إ ّن تنميــة املواطنــة الفاعلــة رش ٌط أسـ ّ
ـي الوطنـ ّ
ـايس لنضــوج النمــوذج الدميقراطـ ّ
تطويــر عمــل األحــزاب السياســية وال التقــ ُّدم نحــو برملانــات قويــة ،واملواطنــ ُة الفاعلــة هــي جوهــر
الدميقراط ّيــة التــي تُدشَّ ــن مــن أجــل املواطــن ،فاملواطــن فيهــا هــو الوســيلة والغايــة.
ـي لدولــة تعمــل لجميــع مواطنيهــا ،عــى أسـ ٍ
ـاس
لقــد اســتطاع األردن يف املئويّــة األوىل تدشــن منــوذج وطنـ ّ
مــن العــدل واملســاواة واحـرام ســيادة القانــون .وأل ّن املواطنــة تقــوم عــى ثنائ ّيــة الحقــوق والواجبــات ،فــإ ّن
هــذه العالقــة مــا تـزال بحاجـ ٍة إىل تنميــة ،وال بـ ّد مــن االعـراف بــأ ّن معادلــة الحقــوق والواجبــات ت َع ّرضــت
الختـ ٍ
ـي مــن
ـاالت عديــدة يف مراحــل مختلفــة ،وال ميكــن املـ ّ
ـي الوطنـ ّ
ـي قُد ًمــا يف بنــاء النمــوذج الدميقراطـ ّ
دون إصالحهــا ،ولعـ ّـل ذلــك يبــدو يف اإلجابــة عــى ثالثــة أســئلة:
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•

كيــف ميكــن جعــل القوانــن واملؤسســات تعمــل مــن أجــل الجميــع ولصالــح الجميــع ،وتحمــي
حقــوق الجميــع يف الحصــول عــى الخدمــات العامــة والعمــل والتعليــم والصحــة واملــوارد ،وتضْ مــن
تكافــؤ الفــرص لهــم؟

•

مــا اآلليــات الضامنــة لتنميــة انخ ـراط فئــات املجتمــع كافــة يف املشــاركة السياس ـيّة ويف الشــؤون
العامــة واملســاءلة العقالنيــة والرشــيدة؟

•

كيــف ميكــن الدمــج بــن املواطنــة الفاعلــة والوطن ّيــة املنتميــة م ًعــا؛ لتكــون املواطنـ ُة القامئــة عــى
ـي
نيــل الحقــوق وأداء الواجبــات وتح ُّمــل املســؤولية واالنتــاء أسـ َ
ـاس الوطن ّيــة والشــعور الجمعـ ّ
لــدى األردن ّيــن واألردن ّيــات؟

لقــد أوضــح جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين يف الورقتــن النقاشـ ّيتَني الثانيــة والرابعــة أهميــة املواطنــة الفاعلــة
ـي األرد ّين ومتطلّبــات تنميتهــا وأنهــا أســاس املشــاركة السياسـيّة والعا ّمــة التــي ترتكــز
يف النظــام الدميقراطـ ّ
عــى ثالثــة أســس رئيســة هــي :حــق املشــاركة ،وواجــب املشــاركة ،ومســؤولية املشــاركة امللتزمــة بالســلم ّية
واالحـرام املتبــادل .وانطالقًــا مــن رؤيــة األوراق النقاشــية فــإن تنميــة املواطنــة الفاعلــة يف ســياق النمــوذج
ـي األردين يجــب أن تنطلــق مــن املبــادئ التاليــة:
الدميقراطـ ّ
•

الحـ ّـق« :إ ّن االنخـراط يف الحيــاة السياسـ ّية يشــكل ح ًّقــا أساسـ ًّيا لــكل مواطــن ،مــع وجــوب حاميــة
املجــال العــام للتعبــر الحـ ّر عــن اآلراء السياسـ ّية املختلفــة» ،وهــذا يتطلّــب سياســات عامــة تجعــل
ـيايس ،ومتنــح املواطـ َن الشــعور
البيئــة السياسـ ّية أكــر انفتا ًحــا وتعدديـ ًة وأم ًنــا ملامرســة النشــاط السـ ّ
بالجــدوى مــن االنخ ـراط يف الشــؤون العامــة.

•

الواجــب« :إ ّن املشــاركة السياســ ّية يف جوهرهــا تشــكّل مســؤولي ًة وواج ًبــا .فعــى كل مواطــن أن
يتح ّمــل جــز ًءا مــن هــذه املســؤولية عــر اختيــار شــكل املســتقبل الــذي ننشــده لألجيــال القادمــة.
أي انتخابــات وطن ّيــة ،بــل ميت ـ ّد
وواجبنــا كمواطنــن ال ينتهــي مبج ـ ّرد القيــام بعمليــة التصويــت يف ّ
يومــي».
كل مواطــن باملشــاركة الفاعلــة يف الحيــاة املدن ّيــة والسياســ ّية بشــكل
ليشــمل التــزام ّ
ّ
ـي يف املشــاركة واالنخـراط يف الشــؤون العامــة يتطلّــب من مؤسســات
إ ّن تعزيــز فكــرة الواجــب الوطنـ ّ
عمــا تراكم ًّيــا يف خلــق الوعــي بهــذه القيمــة ،ويتطلّــب سياســات
التنشــئة االجتامع ّيــة واإلعــام ً
مو َّجهــة للشــباب واألجيــال الجديــدة تُعــي مــن قيمــة هــذا الواجــب ليتحـ ّول إىل جــزء مــن الثقافــة
املجتمع ّيــة والســلوك العــام.
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•

كل فــرد م ّنــا فيــا
املســؤولية« :إ ّن املشــاركة الفاعلــة يف الحيــاة السياس ـيّة ترتّــب مســؤوليات عــى ّ
ـيايس» .وقــد ذكــر جاللــة امللــك يف الورقــة النقاشــية األوىل
يتعلــق بكيفيــة االنخ ـراط يف العمــل السـ ّ
أربــع مامرســات دميقراط ّيــة يرتتــب عــى جميــع املواطنــن اإلميــان بهــا يك تزدهــر الحيــاة السياسـ ّية،
وهــي« :احـرام الــرأي اآلخــر ،واالنخـراط الفاعــل ،وتب ّنــي الحــوار والحلــول الوســط ورفــض العنــف،
والرشاكــة يف التضحيــات واملكاســب» .
إ ّن تنميــة منهــج املواطنــة القامئــة عــى املســؤولية تحتــاج إىل إصالحــات عميقــة تســتهدف تطويــر
دور املؤسســات التعليم ّيــة ومؤسســات التنشــئة االجتامع ّيــة والدين ّيــة واملؤسســات الثقاف ّيــة يف
مجــاالت :الرتبيــة عــى الشــؤون العامــة ،والرتبيــة اإلعالم ّيــة واملعلومات ّيــة ،والرتبيــة عــى املســاءلة
الرشــيدة .كــا تتطلّــب سياسـ ٍ
ـات أخــرى تعمــل عــى إعــادة تنظيــم املجــال العــام والعمــل املــدين
ووســائل اإلعــام لتكــون أكــ َر تعدديــ ًة وقــدر ًة عــى املســاءلة الذاتيــة.

 .5مؤسسات سياس ّية قوية وحديثة ومتكاملة
إن الترشيعــات السياسـيّة الحديثــة ودوريــة إجـراء االنتخابــات ووجــود أحـزاب سياسـيّة برامجيّــة ،ال ميكــن
مؤسســات سياس ـ ّية قويّــة وحديثــة ومتكاملــة،
أن تكفــل وح َدهــا اســتدامة الدميقراط ّيــة مــن دون وجــود ّ
ـران جان ًبــا مهـ ًّـا مــن تعـ ُّـر الكثــر مــن التجــارب
ولعـ ّـل هشاشــة املؤسســات السياسـ ّية وعــدم تكاملهــا يفـ ّ
الدميقراط ّيــة وعــودة االســتبداد يف العديــد مــن الــدول.
املــي قُد ًمــا يف تحديــث وتقويــة الســلطات الثــاث
اطــي األرد ّين
ّ
لــذا؛ يتطلّــب بنــاء النمــوذج الدميقر ّ
(التنفيذيــة ،والترشيع ّيــة ،والقضائيــة) ،واملؤسســات السياســ ّية املنضويــة تحتهــا ،واملؤسســات املســتقلّة
عنهــا .ويحتــاج ذلــك إىل ثــاث دعامــات أساســيّة:
أ .االستقاللية ،وتتطلّب:
• ضــان اســتقاللية الســلطات والفصــل بينهــا وتوازنهــا وعــدم هيمنــة ســلطة عــى أخــرى أو
أي ضغــوط عليهــا.
مامرســة ّ
• وضــع مدونــة ســلوك إيضاحيــة للعالقــة بــن الســلطات تُســت َم ّد مــن مبــادئ الدســتور لتوضيــح
كل ســلطة يف عالقتهــم بالســلطات األخــرى؛ األمــر الــذي يوفــر
حــدود العالقــة بينهــا وأدوار أعضــاء ّ
آليــة لتنظيــم العالقــة بــن الحكومــة والربملــان ،عــى غ ـرار عقــد لقــاءات بــن الــوزراء والنــواب
مبواعيــد يُتَّ َفــق عليهــا مــن خــال وزارة الشــؤون السياســية والربملانيــة ،عــى أن ينظَّــم محــر
ـر إلطــاع املواطنــن.
اجتــاع يوثّــق مــا يــدور يف ّ
كل لقــاء ويُنـ َ
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ـتوري الخــاص بالواليــة العامــة ملجلــس الــوزراء ،وتحديــد صالحيــات أجهــزة
• تعزيــز املبــدأ الدسـ ّ
الدولــة األخــرى عــى أســاس الدســتور والقانــون.
ألي
• وضــع آليــات م ْحكمــة وشـفّافة لضــان اســتقاللية مجلــس النــواب وأعضائــه وعــدم رضوخــه ّ
ضغــوط خارجيــة رســمية أو مجتمعيــة.
ب .كفــاءة املؤسســات السياسـ ّية؛ مبعنــى توظيــف املــوارد املتاحــة بشــكل صحيــح لينعكــس ذلــك عــى
األداء .إ ّن كفــاءة املؤسســات السياس ـ ّية ترتبــط بكفــاءة مواردهــا البرشيــة ،وكفــاءة القواعــد التــي
تن ِّفــذ عــى أساســها أعاملَهــا ،وكفــاءة العمل ّيــات التــي تقــدم بهــا ومخ َرجاتهــا.
ج.

االمتثــال ملبــادئ الحيــاد املؤســي؛ ويشــمل ذلــك حياديّــة القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة
واملؤسســات الدينيــة والتعليم ّيــة واملؤسســات الرقاب ّيــة ووســائل اإلعــام والسياســة الخارج ّيــة ،لــي
تكــون هــذه املؤسســات لــكل األردن ّيــن واألردن ّيــات وتعمــل عــى حاميــة حقوقهــم وتطلّعاتهــم،
وعــدم التدخــل يف خياراتهــم .وتحتــاج املؤسســات إىل تطويــر معايــر واضحــة وأنظمــة وتعليــات
ـي وتفعيلــه.
م ْحكمــة إلنفــاذ مبــدأ الحيــاد املؤسـ ّ
إن النجــاح يف تحقيــق قــوة الســلطات وتوازنهــا وتكامــل املؤسســات وحيادهــا ،مــن شــأنه أن مينحهــا
املزيــد مــن الرشعيــة ،كــا إ ّن مــن شــأن رضــا املواطنــن عــن أداء املؤسســات أن يقــود إىل الثقــة بهــا.
وهــذا يؤكــد أهميـ َة مبــدأ الحيــاد الوظيفــي ،الــذي يعنــي بالــرورة تطويــر الجهــاز الحكومــي عــى
أسـ ٍ
ـس مــن املهنيــة والحيــاد ،بعيـ ًدا عــن تســييس العمــل ،فهــذا الجهــاز الــذي ميتلــك ســلطة قانونيــة
هــو للجميــع ،ويجــب أن يبقــى كذلــك.

 .6سيادة القانون
لقــد أنجــز األرد ّن الكث ـ َر عــى طريــق ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون ،ومــا زال مثّــة حاجــة للمزيــد مــن
ـيايس تُ َعـ ّد فرصــة حقيقيّــة إلنضــاج مســارات ســيادة
العمــل عــى هــذه الطريــق ،فمنظومــة التحديــث السـ ّ
القانــون عــى مســتوى مؤسســات إنفــاذ القانــون واملؤسســات الرقاب ّيــة وعــى مســتوى املجتمــع واألف ـراد
ـيايس ،فــا ميكــن
أيضً ــا ،كــا أن ترســيخ ســيادة القانــون يقــف عــى رأس مبــادئ إنضــاج التحديــث السـ ّ
تص ـ ُّور دميقراط ّيــة راشــدة مــن دون ســيادة القانــون.

42

الوثيقة المرجعيّة

االقتصــادي يف العــامل إىل تغيــر يف أدوار الدولــة؛ فكلّــا تق ّدمــت الدولــة
لقــد أ ّدى التطــور والتحديــث
ّ
ـيايس
اقتصاديًّــا ازدادت الحاجــة لرتســيخ مبــدأ ســيادة القانــون ،وكلّــا تق ّدمــت الدولــة يف التحديــث السـ ّ
ازدادت الحاجــة إىل جعــل القانــون مســطرة يلجــأ اليهــا الجميــع.
لقــد ســاهمت اللجــان امللَك ّيــة التــي شُ ــكِّلت عــى مــدى العقديــن األخرييَــن يف ترســيخ مبــدأ ســيادة
القانــون ،ســواء اللجــان املختصــة يف تطويــر القضــاء أو تلــك املختصــة يف تطويــر منظومــة النزاهــة الوطن ّيــة،
ـيايس فــإن الجميــع أمــام فرصــة
ـي للتحديــث السـ ّ
ويف الوقــت الــذي ســتنخرط فيــه اململكــة بجهــد وطنـ ّ
كبــرة للتخلــص مــن العديــد مــن التشــوهات التــي تحــول دون رســوخ هــذا املبــدأ.
إ ّن مبــدأ ســيادة القانــون يُعنــى بتطويــر جــودة الترشيــع ،واســتقاللية القضــاء ،وكفــاءة جهــات إنفــاذ
القوانــن ،ومســؤولية املواطنــن ،يف حــن أن الحلقــة األهـ ّم تتمثــل يف الدولــة وأجهزتهــا ،فهــي الجهــة املعن ّيــة
أي جهــة أن تط ّبــق القانــون ِ
ـس
بتطبيــق القانــون وفــرض النظــام العــام ،وليــس مــن حــق ّ
بيدهــا أو تنافـ َ
الدولــة وأجهزتهــا يف احتــكار القــوة ،كــا هــي الحــال يف حقــوق املواطنــن ،فينبغــي أن يعمــل القانــون مــن
أجــل الجميــع وأن يخضــع الجميــع إليــه ،ومــن حــق املواطنــن أن يتمتّعــوا لقضــا ٍء عــادل وأن يتخلّصــوا مــن
معانــاة البــطء يف املحاكــات (تأ ُّخــر العدالــة قــد يســاوي إنكارهــا).
هنــاك ثالثــة معايــر دوليّــة معروفــة يف مجــال كفــاءة ترســيخ ســيادة القانــون ،األول :عــدد القضايــا يف
املحاكــم مقابــل عــدد الســكان .والثــاين ،زمــن التقــايض؛ أي املعــدل العــام للوقــت الــذي تبقــى فيــه القضيــة
منظــورة أمــام القضــاء .والثالــث :قــدرة الدولــة عــى إنفــاذ األحــكام .ومــن املعــروف أ ّن إرهــاق مبــدأ ســيادة
القانــون يُلجــئ األفـراد والجامعــات إىل أدواتهــم األ ّوليــة لتحقيــق مصالحهــم ،ومــن هــذه األدوات :مامرســة
العنــف ،وكــر تفــرد الدولــة باحتــكار القــوة ،وتراجــع الــردع العــام ،وإنتــاج الــوالءات الفرعيّــة .ومــا زال
هنــاك تقصــر يف هــذه املعايــر الثالثــة ،األمــر الــذي يســتدعي جهـ ًدا إصالح ًّيــا كبـ ًرا.
ـيايس جنبًــا إىل جنــب مع ترســيخ ســيادة
وعــى هــذا األســاس ،ويك تســتقيم مســارات منظومــة التحديــث السـ ّ
القانــون ومبــا يتفــق مــع مــا جــاء يف الورقــة النقاشــية امللَك ّيــة السادســة ،فــإ ّن اللجنــة تــرى رضورة اســتكامل
تنفيــذ توصيــات «اللجنــة امللَك ّيــة لتطويــر الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة القانــون» ،والحاجـ َة إىل إطــاق
جهــد شــامل لتحديــث منظومــة الترشيعــات الوطن ّيــة ،ووضــع آليــات م ْحكمــة وش ـفّافة كفيلــة بترسيــع
عمليــات التقــايض مــن دون أن يؤثّــر ذلــك يف جودتهــا ،كــا هــي الحــال يف وضــع خطــة وطنيّــة لتعزيــز قيــم
الخدمــة العامــة والحـ ّد مــن ظواهــر املحســوبية والواســطة والتمييــز بــن مفهــوم الخدمــة العامــة بقيمهــا
النبيلــة وبــن مفهــوم الخدمــة الفرديــة التــي تتجــاوز القوانــن وتحــرم اآلخريــن مــن حقوقهــم.
ـرت املحســوبية والواســطة ،وهــا مــن أخطــر أنــواع الفســاد ،تحتــاج إىل جهــود مضا َعفــة
إ ّن مواجهــة ظاهـ َ
إلنفــاذ القانــون ،وأن تــؤ ّدي مؤسســاتُ التنشــئة والتعليــم والثقافــة واإلعــام دو ًرا مؤثـ ًرا يف هــذا املجــال.
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ومثلــا أكّــدت الورقــة النقاشــية الســابعة لجاللــة امللــك ،فــإ ّن الدولــة املدنيــة هــي دول ـ ُة القانــون التــي
تســتند إىل حكــم الدســتور وأحــكام القوانــن يف ظــل الثوابــت الدينيــة والرشعيــة ،وترتكــز عــى املواطنــة
الفاعلــة ،وتقبــل بالتعدديــة والــرأي اآلخــر ،وتُحـ َّدد فيهــا الحقــوق والواجبــات مــن دون متييــز بــن املواطنــن
بســبب الديــن أو اللغــة أو اللــون أو العــرق أو املســتوى االقتصــادي أو االنتــاء الســيايس أو املوقــف
الفكــري.

السيايس
اجتامعي وثقايف للتحديث
 .7غرس
ّ
ّ
إن الدميقراط ّيــة الراســخة تبــدأ مــن السياســة املحل ّيــة؛ بجعــل النــاس عــى مســتوى املجتمعــات املحل ّيــة
الحــق مبناقشــة السياســات العامــة عــى
يف املحافظــات ميارســون دميقراط ّيــة محل ّيــة يكــون لهــم فيهــا
ّ
ـي ،واملســاءلة ،وإبــداء الــرأي ،وتحديــد أولوياتهــم؛ وبذلــك يتـ ّم غــرس دميقراطيّــة
املســتويَني املحـ ّ
ي والوطنـ ّ
آمنــة وأكــر ارتباطًــا بحاجــات النــاس وكرامتهــم وأولوياتهــم.
ـي وثقــا ّيف يف األصــل ،تحتــاج إىل تعلُّــم
هنــا ،ال ب ـ ّد مــن التســليم بــأ ّن الدميقراطيّــة عمليــة تحــول اجتامعـ ّ
وغــرس ثقــايف يتــ ّم باملامرســة ومــن خــال مؤسســات التنشــئة م ًعــا ،وهــذا األمــر يســتدعي النظــر إىل
مــروع اإلدارة املحل ّيــة -الــذي ســيتد ّرج إىل مفهــوم الحكــم املحــي -عــى أنــه اللبنــة األوىل يف النمــوذج
واألســاس القــوي الــذي يحتــاج إىل رعايــة وتطويــر يضاهيــان مــا تحتاجــه
الوطنــي األرد ّين،
اطــي
ُ
ّ
الدميقر ّ
مرافــق الدميقراطيّــة األخــرى.
إ ّن الدميقراط ّيــة املحل ّيــة (أو الحكــم املحــي) انتقـ ٌ
ـي ثقا ّيف يف مجــاالت اإلدارة والخدمــات والتنمية،
ـال اجتامعـ ّ
يؤســس إلعــادة إنتــاج املجتمعــات املحليّــة يف املحافظــات ،ضمــن مصفوفــة كبــرة مــن متطلبــات التغيــر
ّ
والتحديــث التــي تقــود إىل إعــادة متأســس وتشــكل لهــذه املجتمعــات عــى قيــم املشــاركة واملســؤولية،
واإلنتاجيــة واالعتــاد عــى الــذات؛ أي تغيــر نوعيــة حيــاة األفـراد واألرس.
إ ّن هــذا النمــوذج الــذي يدمــج بــن الحكــم املحــي وتوفــر الخدمــات العامــة بكفــاءة وتوســيع املشــاركة
الوطنــي
اطــي
ّ
يف تحديــد األولويــات التنمويّــة ،سيشــكّل يف حــال اكتاملــه أدا ًة داعمــة للنمــوذج الدميقر ّ
ـي للدميقراط ّيــة ،وأدا ًة لرتشــيد الرقابــة الشــعب ّية عــى املســتويَني املحــي
ـي حقيقـ ّ
يف توفــر عمــق اجتامعـ ّ
ـيايس ،وإعــادة إنتــاج النخــب
ـي ،وتوفــر ضامنــات حقيقيــة لالســتقرار املحـ ّ
ـي والسـ ّ
ي ببع َديــه األمنـ ّ
والوطنـ ّ
املحل ّيــة باالســتناد إىل الكفــاءة واإلنجــاز .إىل جانــب مــا ســيوفره هــذا النمــوذج مــن املســاهمة يف تطويــر
أداء مجلــس النــواب وتف ُّرغــه ألداء مهامــه الترشيعيــة والرقابيــة ،يف ضــوء وجــود هيــاكل أخــرى ممثَّلــة يف
اإلدارة املحليــة تعنــى بالخدمــات والتنميــة املحليــة .ومــن شــأن ذلــك أن ينهــي بعــض االختــاالت يف فهــم
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املجتمــع للتمثيــل النيــايب ،وذلــك بالنظــر إىل التمثيــل مــن زاويــة قوتــه وتأثــره يف مجلــس النــواب وليــس
اســتنا ًدا إىل عــدد املقاعــد فقــط.
هــذه املهمــة يجــب أن تتزامــن مــع إعــادة تقييــم دور النظــام التعليمــي والسياســات الثقافيّــة يف غــرس
القيــم الدميقراط ّيــة يف وعــي األجيــال الجديــدة ويف ســلوكها ،ومــدى متثُّــل القيــم واملفاهيــم الدميقراط ّيــة
والوطن ّيــة الجامعــة وقيــم املواطنــة الفاعلــة يف املناهــج التعليم ّيــة ويف األنشــطة اإلثرائيــة ،مــع األخــذ يف
ـي يجــب أن يحافــظ عــى حيــاد املؤسســات
ـي والتنافـ ّ
االعتبــار أ ّن التحــول نحــو العمــل الحــز ّيب الربامجـ ّ
ـأي شــكل جوه ـ َر العمليــة التعليميّــة والبحثيّــة فيهــا.
التعليميّــة ّ
ـس بـ ّ
وأل ميـ ّ

 .8إعالم حديث وتد ُّفق ُح ّر للمعلومات
ـيايس ،وال ميكــن تص ـ ُّور إنضــاج النمــوذج
يُ َع ـ ّد تحديــث اإلعــام وضــان اســتقالليته رشطًــا للتحديــث السـ ّ
ـي
ـي مــن دون وجــود إعــام ُحـ ّر مســؤول وتدفُّــق ُحـ ّر للمعلومــات يجعــل مهمــة النقــاش الوطنـ ّ
الدميقراطـ ّ
رأي عــا ّم رشــيد .إنهــا مهمة تأسيسـيّة لتدشــن املجــال العــام التع ُّددي والــ ُمعاىف
ـرة وقــادرة عــى قيــادة ٍ
ميـ ّ
الــذي تتنافــس فيــه التيــارات والقــوى السياس ـ ّية واالجتامع ّيــة والثقاف ّيــة يف تقديــم األفــكار ويف تفســرها
لألحــداث وتقييمهــا للسياســات العامــة .فمــع اتّســاع تأثــر وســائل اإلعــام الحديثــة وازديــاد دور املواطــن
فيهــا؛ األمــر الــذي رفـ َع قــدرة هــذه الوســائل عــى التضليــل ،يصبــح تحديــث اإلعــام وضــان حــق املواطــن
ـيايس.
يف الحصــول عــى املعلومــات رضورة يجــب أن تســر جنبًــا إىل جنــب مــع بقيــة عمليــات التحديث السـ ّ
لقــد شــهد اإلعــام األرد ّين عــى مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة إصالحــات مهمــة ،كــا شــهد محطــات ترا ُجــع،
فكانــت مســرته خاللهــا «خطــوة لألمــام وخطــوة للــوراء» .وبالتزامــن مــع إطــاق منظومــة التحديــث
ـيايس حــان الوقــت للخــروج مــن الحلقــة املفرغــة يف اإلعــام باتبــاع الخطــوات التاليــة:
السـ ّ
•

تحديــث اإلعــام الرســمي ،وضــان اســتقالليته ،وترشــيقه ،وتخليصــه مــن الرت ُّهــل والبريوقراطيــة ،مبــا
يضمــن االســتقالل اإلداري واملــايل ملؤسســاته وتح ُّولهــا إىل خدمــة عامــة مســتقلّة قامئــة عــى املهنيّــة
واالحـراف واالختصــاص والشــموليّة ،األمــر الــذي يجعلهــا قــادرة عــى خدمــة املصالــح العليــا للدولــة
واملجتمــع.

•

مراجعــة الترشيعــات الناظمــة للحريّــات اإلعالم ّيــة والحريــات عمو ًمــا (ويف مقدمتهــا قانــون
املطبوعــات والنــر وقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة) ،وتحديثهــا مبــا ال يتعــارض مــع مبــدأ الحريــة
املســؤولة.
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•

مراجعــة قانــون ضــان حــق الحصــول عــى املعلومــات وتعديلــه مبــا يتفــق مــع املعايــر الدوليّــة يف
هــذا املجــال ،ومنــح هــذا األمــر أولويــة ،إذ إن الحــق يف املعلومــات حــق للمواطنــن كافــة وال تكتمــل
الدميقراطيــة مــن دون توفــر معلومــات عامــة.

•

ـيايس عــى وســائل اإلعــام ،وتوفــر بيئــة سياسـيّة صديقــة لإلعــام ،عــى قواعــد احـرام
االنفتــاح السـ ّ
املصالــح الوطنيّــة العليــا ومبــادئ الدســتور والقوانــن.

•

ـي لوســائل اإلعــام األردن ّيــة ،ووضــع خطّــة وطن ّيــة يف هــذا املجــال تعمــل عــى
دعــم التحـ ُّول الرقمـ ّ
تشــجيع بنــاء منــاذج اقتصاديّــة ناجحــة يف مجــال اإلعــام الحديــث.

 .9منظومة نزاهة وطنية قويّة ومستقلّة
أي جهــد لتوســيع املشــاركة أو بنــاء
ال شــك أن الفســاد أكــر عــد ّو للدميقراط ّيــة ،وهــو قــادر عــى عرقلــة ّ
مؤسســات سياسـيّة قويّــة ،وفيــه يكمــن جانــب مــن أرسار فقــدان الثقــة العامــة بــن املواطنــن وســلطات
الدولــة ومؤسســاتها.
ـب األول للقــوى السياس ـيّة والحــركات االحتجاجيــة منــذ نهايــة
لقــد ظــل شــعار مكافحــة الفســاد املطلـ َ
الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،وتصاعـ َد بشــكل كبــر مــع حــركات االحتجــاج التــي تزامنــت مــع «الربيــع
العــر ّيب» .ورغــم أن الدولــة األردن ّيــة أوجــدت منذ نشــأتها بنــى مؤسسـ ّية حكوم ّية وأمن ّيــة للرقابة واملحاســبة
ومكافحــة الفســاد تطــورت عــر العقــودّ ،إل أن وجــود بنيــة ترشيع ّيــة ومؤسسـ ّية قويّــة ومســتقلّة للنزاهــة
قــد بــدأ يتحقــق منــذ عــام .2005
وتعـ ّـر توجيهــات امللــك عبداللــه الثــاين عــن إرادة سياس ـ ّية جــا ّدة إلعــان الحــرب عــى الفســاد وتجفيــف
منابعــه ،واســتنهاض همــم أجهــزة الدولــة ملكافحتــه والوقايــة منه بشــكل مؤســي ،األمــر الذي جعــل األردن
ـتقل يف بنــاء منظومــة النزاهــة الوطن ّيــة .إذ صــادق
يدخــل يف مرحلــة االنتقــال إىل العمــل املؤســي املسـ ّ
األردن يف عــام  2005عــى االتفاقيــة الدول ّيــة ملكافحــة الفســاد ،وبــدأ مســا ًرا ترشيع ًّيــا لتعديــل الترشيعــات
الوطن ّيــة مبــا يتــاءم مــع أحكامهــا .ويف عــام  2006صــدر قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد .واســتمرا ًرا لنهــج
االنتقــال إىل بنيــة وطنيّــة قويّــة يف النزاهــة ،أمــر امللــك يف عــام  2012بتشــكيل لجنــة ملَكيّــة لوضــع ميثــاق
ـي ُعقــد يف عــام  ،2013واشــتملت املخرجــات
ـي للنزاهــة ،وأعلنــت اللجنــة مخرجاتهــا يف مؤمتــر وطنـ ّ
وطنـ ّ
الوطنــي والخطــة التنفيذيــة ،ويف عــام  2013شُ ــكلت لجنــ ٌة مــن خــراء محليــن ودوليــن
عــى امليثــاق
ّ
ملراجعــة سياســات الخصخصــة وعملياتهــا التــي قامــت بهــا الحكومــات املتعاقبــة منــذ عــام  1989للوقــوف
عــى آثارهــا ومعرفــة نقــاط الضعــف والنجــاح واالســتفادة مــن الــدروس املســتقاة ،ويف عــام  2014شُ ـكّلت
لجنــة ملَك ّيــة ملتابعــة تنفيــذ منظومــة النزاهــة الوطن ّيــة.
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يتحســن موقــع األردن بشــكل ملحــوظ يف املــؤرشات الدوليّــة يف
وعــى الرغــم مــن كل الجهــود الســابقة ،مل ّ
ـاهمت
ـي سـ ْ
هــذا املجــال ،يف الوقــت الــذي يَظهــر فيــه أن معظــم مــا يتــم الحديــث حولــه هــو فســا ٌد انطباعـ ّ
وســائل التواصــل االجتامعــي يف تضخيمــه ،األمــر الــذي دفــع املــدركات الشــعبية إىل وضــع الفســاد عــى رأس
قامئــة مصــادر التهديــد ،وهــذا يؤكــد الحاجــة إىل متكــن املجتمــع مــن الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات
والشــفافية واالســتجابة الرسيعــة يف توضيــح الحقائــق كأولويــة أساســية ،مــع التنويــه إىل أنــه مــا زال هنــاك
عمــل كبــر يســتدعي االلتفــات إليــه يف مجــاالت الفســاد اإلداري ومحاربــة الواســطة واملحســوبية.
إ ّن األولويات العاجلة يف هذا املجال تتطلب:
•

مراجعــة الخطــة التنفيذيــة ملنظومــة النزاهــة الوطن ّيــة التــي صــدرت يف عــام  ،2013وتقييــم عمليــات
التنفيــذ وااللت ـزام يف املحــاور العرشيــن للخطــة ومــدى امتثــال املؤسســات املكلَّفــة.

•

مراجعــة التعديــات التــي أُجريــت عــى ترشيعــات منظومــة النزاهــة ،والتأكــد مــن توافقهــا مــع
مبــادئ ميثــاق النزاهــة الوطن ّيــة واملعايــر الدوليــة.

•

استقاللية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،وتحويلها إىل هيئة قضائية مستقلّة.

•

وضــع خطــة لتطويــر القــدرات الوطنيّــة يف مجــاالت الرقابــة وأنظمــة التدقيــق وكشــف الفســاد ،مــن
خــال إنشــاء برامــج تعليميّــة عــى مســتوى الدراســات العليــا يف هــذه املجــاالت.

•

تغليــظ العقوبــات لتحقيــق الــردع العــام يف مــا يتصــل بالواســطة واملحســوبية ،وأن ينطلــق عمــل
املؤسســات مــن ميثــاق رشف أخالقــي يشــمل املســؤولني واملوظفــن لضــان عدالــة القــرارات
والخدمــات.

 .10تنمية عادلة وتكافؤ للفرص
ـايس للمشــاركة السياسـ ّية
إن التنميــة العادلــة التــي تُعنــى باملناطــق واملحافظــات واألقاليــم كافــة ،رشط أسـ ّ
ـيايس يف مناطــق محــددة ،كــا هــي الحــال يف
الفاعلــة ،وهــي تعمــل عــى الحــد مــن متركــز املجتمــع السـ ّ
حــق جميــع املواطنــن بالحصــول عــى فــرص متكافئــة يف التعليــم ،والصحــة ،والعمــل ،والخدمــات العامــة
األخــرى.
وطنــي جديــد لتنميــة املحافظــات
تــرى اللجنــة أن األردن يف هــذه املرحلــة بحاجــة إىل تطويــر منظــور
ّ
واألقاليــم قــادر عــى إعــادة تأهيــل القــدرات التوزيعيــة للدولــة بعدالــة ،ويضمــن كفــاءة إدارة املــوارد

47

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

واجتامعــي يف مناطــق اململكــة كافّــة نحــو اإلنتــاج
تغــر ثقــا ّيف
املحليّــة والوطنيّــة ،ويقــود إىل عمليــة ُّ
ّ
واالندمــاج يف املفاهيــم والحلــول االقتصاديّــة الحديثــة ،وإعــادة اكتشــاف الفــرص التنمويــة واســتثامرها
يف القطاعــات الواعــدة ،األمــر الــذي سيســاهم يف الحــد مــن البطالــة والفقــر يف تلــك املحافظــات ويخلــق
التحــول اإلنتاجــي املطلــوب.
إن انتقــال مبــدأ تكافــؤ الفــرص والعدالــة مــن عــامل املثُــل إىل الواقــع ليــس باألمــر املســتحيل ،لكنــه يحتــاج
ـي
ـي الوطنـ ّ
إىل املزيــد مــن الحوكمــة واملســؤولية واملســاءلة .وتقتــي العدالــة أن يوفــر النمــوذج الدميقراطـ ّ
بيئــة مالمئــة لنيــل الحقــوق والتمكــن للفئــات األقــل رعايــة أو للذيــن ال تتوفــر لهــم فــرص لســاع أصواتهم،
مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألطفــال وكبــار الســن واملجتمعــات النائيــة.
وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن النمــوذج الدميقراطــي األردين املتقــدم يجــب أن يضمــن مشــاركة األردنيــن
واألردنيــات يف الخــارج مــن خــال وضــع آليــات مســتقبلية تكفــل حقهــم يف االقـراع واملشــاركة ومبــا يضمــن
ســامة العمليــة االنتخابيــة ونزاهتهــا.

 .11حامية االستقرار واستدامته
الســيايس ســمة أساســيّة مــن ســات الدولــة األردنيّــة عــى مــدى املئويّــة األوىل مــن
شــكّل االســتقرار
ّ
عمرهــا ،وأصبــح األمــن قيمــة يعتــ ّز بهــا األردن ّيــون واألردن ّيــات.
ـي األرد ّين يجــب أن يجعــل حاميــة االســتقرار واســتدامته أحــد عناوينــه األساسـيّة ،وهــذا
إن النمــوذج الدميقراطـ ّ
ـيايس باملامرسـ ِ
الوطني.
ـات قناعـ ًة بــأن هــذا النمــوذج مصلحـ ٌة حقيقيــة لألمــن
يتحقــق حينــا يخلــق املجتمـ ُع السـ ّ
ّ
إن الــدروس املســتفادة مــن تجربــة العقديــن األخرييــن تؤكــد الحاجــة إىل بنــاء عالقــة تكامليــة بــن النموذج
ـي واألولويــات األمنيــة الوطن ّيــة ،فقــد حافــظ األردن عــى اســتقراره الداخــي وعــى أمــن حــدوده
الدميقراطـ ّ
يف ثــاث أزمــات تاريخ ّيــة كــرى عصفــت باملنطقــة يف هــذه املرحلــة؛ وهــي :الحــرب عــى اإلرهــاب وصعــود
التطــرف ،وحــرب احتــال العــراق وتداعياتهــا ،والتحــوالت والحــروب األهليــة العرب ّيــة .إذ عملــت قيــم
ـيايس األرد ّين واحـراف القــوات املســلحة واملؤسســة األمنيــة عــى عبــور هــذه املرحلــة بســامة.
النظــام السـ ّ
ـيايس الــذي مــن املفـرَض أن يتبلــور ويــزداد نض ًجــا بوجــود أُطــر وتيــارات وأحـزاب وكتــل
إ ّن املجتمــع السـ ّ
ـيايس وف ًقــا للمنظومــة الجديــدة ،يحتــاج إىل
برامج ّيــة ومؤسســات مدن ّيــة فاعلــة تنخــرط يف العمــل السـ ّ
ترســيم عالقــة جديــدة مــع املؤسســات تقــوم عــى الوضــوح وســيادة القانــون ،وتنطلــق مــن أن االســتقرار
ـأي منهــا عــى حســاب اآلخــر.
والدميقراط ّيــة ميثــان م ًعــا مصلحــة وطن ّيــة ،فــا ميكــن التضحيــة بـ ّ
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إ ّن الوصــول إىل النمــوذج الدميقراطــي األردين املأمــول ســيكون مثــر َة اإلرادة السياســية الوطنيــة لجاللــة
امللــك لتمثّــل بدايـ ُة املئويــة الثانيــة محطـ َة كبــرة لجهـ ٍـد وطنــي للتحديــث الســيايس بعــد أن أثبتــت الدولــة
األردنيــة املنع ـ َة والصمــود واالســتقرار طيلــة مســرتها.
وســيبقى جاللــة امللــك دو ًمــا رمـ َز الوطــن ،والقيمـ َة الكــرى واملرجعيــة األوىل يف الحيــاة السياســية األردنيــة،
والحامــي للدســتور وللمنجــزات الوطنيــة
والقائــ َد املو ِّحــ َد ألبنــاء شــعبه ،وصوت َهــم واملــا َذ اآلمــن لهــم،
َ
والقيــم األردنيــة األصيلــة ،والضام ـ َن للعدالــة ،واملداف ـ َع عــن قضايــا الوطــن واألمــة وعــن قيــم الوســطية
واالعتــدال وصــورة اإلســام الســمح.
ي يف إرســاء دعائــم قويــة للنمــوذج الدميقراطــي األردين ،وكــا كان
وبعــون اللــه ،سيســتمر الــدور امللــ ّ
الهاشــميون يف املئويــة األوىل للدولــة الحديثــة مظل ـ ًة لجمــع األردنيــن واألردنيــات ودمجهــم يف األهــداف
الوطنيــة ونــر روح الثقــة واألمــل ،وســتتواصل املســرة بــإذن اللــه يف البنــاء واإلنجــاز والتحديــث.
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التنفيذي لنتائج أعمال ّ
َّ
َّ
ّ
المتوقعة
اللجنة وآثارها
الملخص

قُســم عمــل اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياســية إىل ســتة محاوروف ًقــا ملحــددات الرســالة امللَكيّــة،
منهــا محــوران ينطويــان عــى تقديــم مســ ّو َديت مرشو َعــي قانونَــن؛ واحــد لالنتخــاب والثــاين لألحــزاب
السياســية ،ومحــور يتنــاول توصيــات لتطويــر البيئــة الناظمــة لــإدارة املحليــة ،ومحــوران لوضــع توصيــات
بقانــون
َ
حــول متكــن املــرأة والشــباب يف الحيــاة السياســية ،ومحــور للتعديــات الدســتورية املتّصلــة
االنتخــاب واألح ـزاب السياســية وبآليــات العمــل النيــا ّيب.
تســتعرض هــذه الوثيقــة النتائــج التــي توافقــت عليهــا اللجنــة يف املحــاور ذات الصلــة باالنتخــاب ،واألحـزاب
السياســية ،واإلدارة املحليــة ،والتعديــات الدســتورية ،ومــا شــملته مــن ضامنــات لتمكــن الشــباب واملــرأة،
ـي األرد ّين مــع نهايــة مرحلــة االنتقــال.
كــا توضّ ــح مبــدأ التــد ُّرج للوصــول إىل النمــوذج الدميقراطـ ّ

املحور األول :ملخّص مس ّودة مرشوع قانون االنتخاب وضامنات متكني الشباب واملرأة
اعتمــدت اللجنــة منهجيــ َة الحــوار الداخــي واالنفتــاح عــى الخــرات الوطنيــة والتجــارب واملامرســات
العامليــة وتبــادل األفــكار والطروحــات وصــولً إىل التوافــق ،إذ عملــت عــى مراجعــة ( )142مــن التقاريــر
والدراســات وأوراق العمــل ذات الصلــة باملنظومــة االنتخابيــة التــي أُع ـ ّدت مــن جهــات حكوميــة أو غــر
حكوميــة أو دوليــة ،وأعــادت مراجعــة األوراق النقاشــية امللَك ّيــة ،وتوقفــت أمــام األفــكار واإلشــارات التــي
قدمتهــا تلــك األوراق يف مجــاالت تطويــر الربملــان والنظــام االنتخــايب ،واألفــكار التــي تناولــت تطويــر الحيــاة
السياســية واملتصلــة بالحيــاة الربملانيــة ،كــا اســتقبلت اللجنــة ( )392توصيــة قُ ِّدمــت مــن جهــات عــدة
ومــن أف ـراد.
ح ـ ّددت اللجنــة الهــدف الوطنــي لهــذا املحــور بـــ« :منظومــة ترشيعيــة انتخابيــة عرصيــة تكفــل النزاهــة
والعدالــة والشــفافية االنتخابيــة ،وتهيــئ لــروز كُتَــل وتيــارات برامجية قــادرة عــى األداء الترشيعــي والرقايب،
وتلتــزم مببــدأ التــد ُّرج يف املســاهمة يف النمــوذج الدميقراطــي الوطنــي».
واعتمــدت اللجنــة مجموعــة مــن املعايــر للوصــول إىل الســيناريو التوافقــي حــول تحديــث املنظومــة
االنتخابيــة ،وأبــرز هــذه املعايــر:
.1
.2
.3
.4
.5

تعزيز الهوية الوطنية الجامعة.
حامية وحدة املجتمع األردين ومتاسكه.
التمثيل العادل لفئات املجتمع األردين ومناطقه كافة.
التهيئة ل ُكتَل برامجية قادرة عىل أداء ترشيعي ورقايب منسجم.
تعزيز منظومات النزاهة والعدالة والشفافية االنتخابية.
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.6
.7
.8

تعزيز مشاركة أوسع للمرأة والشباب انتخابًا وترشُّ ًحا ،ويف جميع مراحل العملية االنتخابية.
ترسيخ استقاللية الهيئة املستقلّة لالنتخاب.
مراعاة مبدأ التد ُّرج للوصول إىل النموذج املطلوب يف املنظومة االنتخابية.

نتائج املنظومة االنتخابية
.1

وطنــي
النظــام االنتخــايب :نظــام انتخــايب مختلــط يشــتمل عــى مســتويَني مــن التمثيــل؛ األول
ّ
ُقســم اململكــة إىل ()18
ـي ويسـ ّمى« :الدوائــر املحليــة» .وت َ
ويسـ ّمى« :الدائــرة العامــة» ،والثــاين محـ ّ ّ
دائــرة انتخابيــة محليــة ودائــرة عامــة واحــدة ،ويتشـكّل مجلــس النــواب مــن ( )138مقعـ ًدا ،وعــى
النحــو التــايل:
أ -الدائرة العامة
ويخصــص لهــا ( )41مقعـ ًدا،
 الدائــرة العامــة أو القوائــم الوطنيــة محصــورة باألحـزاب السياســية،َّ
وتعتمــد نظــام القوائــم النســبية املغلقــة مــع وجــود نســبة حســم (عتبــة) مقدارهــا ()%2.5
مــن مجمــوع املقرتعــن عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة العامــة ،وتكــون آليــة حســاب النتائــج
للقوائــم املرتشّ ــحةوفقًا لنظــام أعــى البواقــي.
يخصــص ضمــن الدائــرة االنتخابيــة العامــة مقعــدان عــى األقــل للمســيحيني ،ومقعــد واحــد عــى
َّ
األقــل للرشكــس والشيشــان.
 تلتــزم القامئــة املرتشّ ــحة عــى مســتوى الدائــرة العامــة بوجــود امــرأة مرتشّ ــحة واحــدة عــى األقــلترتيبُهــا ضمــن املرتشــحني الثالثــة األوائــل ،ووجــود امــرأة مرتشّ ــحة واحــدة عــى األقــل ترتيبُهــا
ضمــن املرتشــحني الثالثــة التالــن.
 تلتــزم القامئــة املرتشّ ــحة عــى مســتوى الدائــرة العامــة بوجــود شــاب (أو شــابة) عــى األقــل بعمــرال يتجــاوز ( )35عا ًمــا ،ترتي ُبــه (أو ترتي ُبهــا) ضمــن املرتشــحني الخمســة األوائــل.
 تلتــزم القامئــة املرتشــحة عــى الدائــرة العامــة بوجــود مرتشــحني فيهــا موزَّعــن عــى نصــف الدوائــراالنتخابيــة املحليــة عــى مســتوى اململكــة.
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ب -الدوائر املحلية
يخصــص لهــا ( )97مقع ـ ًدا منهــا ( )18مقع ـ ًدا
ُقســم اململكــة إىل ( )18دائــرة انتخابيــة محليــةَّ ،
 ت َللمــرأة .وتشــمل الدوائــ ُر االنتخابيــة دائــر ًة انتخابيــة لــكل محافظــة ،و( )3دوائــر ملحافظــة
العاصمــة ،ودائرتَــن ملحافظــة إربــد ،وثــاث دوائــر للبــدو.
خصــص يف الدوائــر املحليــة ( )7مقاعــد عــى األقــل للمســيحيني ،ومقعــدان عــى األقــل للرشكــس
 يُ َّوالشيشــان.
 تتض ّمــن قامئــة املرتشــحني عــى الدائــرة املحليــة عــد ًدا مــن املرتشــحني ال يزيــد عــى عــدد املقاعــداملخصــص للدائــرة االنتخابيــة وال يقـ ّـل عــن مرتشــحني اثنــن ،مــع وجــود نســبة حســم (عتبــة)
َّ
مقدارهــا ( )%7مــن مجمــوع املقرتعــن عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة.
املخصصــة للنســاء أو للمســيحيني أو للرشكــس والشيشــان يف الدوائــر
 عــى املرتشــحني للمقاعــدَّ
املحليــة اختيــار مســار الرتشــح الــذي يرغبــون بــه (الكوتــا أو التنافــس الحــر) ،ويكــون التنافــس
أي مرتشــح ينتمــي للفئــات االجتامعية
والفــوز عــى املســار الــذي اختــاره املرتشــح للرتشــح ،وال يُ َع ّد ّ
املخصــص للفئــة املعن ّيــة ،ويتــم
املعن ّيــة وترشّ ــح عــى مســار التنافــس الحــر ضمــن الحــد األدىن
َّ
املخصــص للفئــة املعن ّيــة (الكوتــا) ضمــن آليــة هــذا التخصيــص.
مــلء املقعــد
َّ
املخصصــة لهــم ،ســواء عــى
 يجــوز ألبنــاء وبنــات الباديــة األردنيــة الرتشــح خــارج الدوائــر املحليــة َّمســتوى الدائــرة العامــة أو عــى مســتوى الدوائــر املحليــة األخــرى ،كــا يجــوز أل ٍّي مــن املرتشــحني مــن
ـجل الناخبــن لدوائــر الباديــة مغل ًقــا.
الدوائــر املحليــة األخــرى الرتشــح يف دوائــر الباديــة ،ويبقــى سـ ّ
.2

تعزيــر منظومــة النزاهــة االنتخابيــة :اشــتملت مســ ّودة مــروع القانــون عــى مجموعــة مــن
التطــورات الضامنــة ملنظومــة النزاهــة االنتخابيــة ،وكالتــايل:
أ– جداول الناخبني
-

إنشاء جدول جديد للناخبني يستند إىل مكان اإلقامة.
ألزم القانو ُن بتحديث جداول الناخبني كل ستة أشهر لضامن الدقة.
تضع الهيئة املستقلّة لالنتخاب ُأس َس ومعايري إعداد الجداول االنتخابية ومعايريه.
الحق يف تقديم االعرتاضات ورق ًّيا أو إلكرتون ًّيا عىل جداول الناخبني.
للناخب ّ
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ب– االقرتاع والفرز
 اعتــاد بطاقــة األحــوال املدنيــة وثيق ـ ًة وحيــدة ملامرســة حــق االق ـراع ،واعتــاد مــكان اإلقامــةاملث َّبــت عليهــا لالق ـراع.
 يبــدأ االق ـراع الســاع َة الســابعة مــن صبــاح يــوم االق ـراع ،وينتهــي الســاع َة الســابعة مــن مســاءاليــوم نفســه ،وال يجــوز متديــد االق ـراع.
 اشــرط القانــون أن تحتــوي صناديــق االقـراع عــى أقفــال بأرقــام متسلســلة توضَ ع أمــام الحارضينيف غرفــة االقـراع.
كل ناخــب ي ّدعــي األ ّم ّيــة تصــل إىل الحبــس
رسيــة االق ـراع ،وأوقــع عقوب ـ ًة عــى ّ
 كفــل القانــون ّســن ًة وغرامــة ماليــة تصــل إىل خمســائة دينــار.
 ألــزم القانــو ُن الهيئـ َة املســتقلّة لالنتخــاب بتوفــر شاشــة إلكرتونيــة متاحــة للمواطنــن عــر موقعهااإللكــروين تُ َبــثّ مــن خاللهــا إجـراءاتُ تجميــع النتائــج وبشــكل مســتمر.
كل مــن مديــري مراكــز االقـراع أن يعلــن نتائــج الفــرز بشــكل تفصيــي لجميــع القوائــم فــور
 عــى ٍّكل مركــز اقـراع لجميــع القوائــم
انتهــاء عمليــات الفــرز يف مركــزه ،وعــى الهيئــة أن تعلــن نتائــج ّ
فــور انتهــاء الفــرز مــن خــال نــر محــر النتائــج عــى موقعهــا اإللكــروين.
ج -الجرائم واملخالفات االنتخابية
 تطويــر إجـراءات التقــايض يف جرائــم االنتخابــات ،وذلــك بــأن تحـ ّول الهيئــة املســتقلّة لالنتخــابالجرائـ َم التــي تــم ضبطُهــا للم ّدعــي العــام الــذي ينظــر بــدوره بحيثيات الجرميــة ويح ّولهــا ملحكمة
البدايــة ،وتتّخــذ قضايــا الجرائــم االنتخابيــة صفـ َة االســتعجال يف املحاكــم ،إذ ألــز َم القانــون محاكـ َم
ـت يف قضايــا الجرائــم االنتخابيــة خــال مــدة أقصاهــا شــهر واحــد.
البدايــة بالبـ ّ
ـنتي ملــن اســتخدم املــال الفاســد ،وال ميكــن اســتبدال
 فــرض القانــو ُن عقوبـ ًة تصــل إىل الحبــس سـ َغرامــة بهــا.
 جـ ّرم القانــو ُن املوظـ َـف العــام يف حــال قيامــه بأعــال تخالــف أحــكام القانــون ،بعقوبــة تصــل إىلالحبــس ثــاث ســنوات.
ـكل مــن
ـرض القانــو ُن عقوبـ ًة تصــل إىل الحبــس ســن ًة وغرامــة ماليــة تصــل إىل ( )5آالف دينــار لـ ّ
 فـ َانتحــل شــخصية غــره ،أو احتفــظ ببطاقــة أحــوال مدنيــة تعــود لناخــب آخــر ،أو اســتعمل ح ّقــه
يف االنتخــاب أكــر مــن مــرة ،أو أثّــر يف إرادة الناخبــن.
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ـرض القانــو ُن عقوبـ ًة عــى أعضــاء اللجــان االنتخابيــة يف حــال قيامهــم بأفعــال تحـ ّد مــن نزاهــة
 فـ َالعمليــة االنتخابيــة.
ـص عليهــا القانــون ،مــن
ـح الــذي يرتكــب أفعــالً تخـ ّـل بنزاهــة االنتخــاب نَـ ّ
 من ـ َع القانــو ُن املرتشـ َـص عليهــا القانــون.
الرتشــح لدورتــن انتخابيتــن تاليتــن إضافــة إىل العقوبــة التــي نـ ّ
كل َمــن اســتوىل أو حــاول االســتيالء عــى صنــدوق االقـراع قبــل فــرز األصــوات
 يعاقــب القانــو ُن َّاملوجــودة بداخلــه أو بعــد فــرز األصــوات ،باألشــغال الشــاقة املؤقتــة مــد ًة ال تقــل عــن ثــاث
ســنوات.
ـرض القانــو ُن عقوبـ ٍ
أي تـقـريـــر حـسـابـــي
 فـ َـات بالتضا ُمــن عــى أعضــاء الـقـائـمـــة إذا ُرفــض ّ
خـتـامـــي يتــم تقدميــه مــن ِق َبلهــا ،بســبب عــدم اإلعــان عــــــن مصــــادر التمويــل ،أو لوجــود
تالعــب بالحســابات أو تزويــر بالوثائــق ،أو لوجــود مصــادر تـمـويـــل غـيـــر مـشـروعـــة ،وتصــل
هذه العقوبات إىل إســقاط عـضـويـــة املرتشــح الــــذي نجح مـــن القامئة وحرمانه مــــن الـتـرشـــح
يف الــدورات التاليــة.
د– تعزيز منظومة العدالة االنتخابية
اشــتملت مســ ّودة مــروع القانــون عــى مجموعــة مــن التطــورات الضامنــة ملنظومــة العدالــة
االنتخابيــة ،وكالتــايل:
 مل يشــرط القانــو ُن عــى موظفــي القطــاع العــام املرتشــحني لالنتخابات تقديــم اســتقاالتهم ،واكتفىبتقدميهــم إجــازة مــن دون راتــب قبــل ( )90يو ًمــا مــن موعــد االق ـراع ،األمــر الــذي يســاهم يف
تعزيــز حـ ّـق الرتشــح وتســهيله مــن دون فقــدان الحقــوق واملكتســبات األخــرى ،وتحدي ـ ًدا لــدى
فئــات مثــل الشــباب واملــرأة واألكادمييــن.
 خ ّفــض القانــو ُن سـ ّن الرتشُّ ــح ليكــون ( )25عا ًمــا مــن أجــل تحقيــق املزيــد مــن العدالــة يف توزيــعالقــوة السياســية بــن الفئــات العمريــة يف املجتمــع ،مــن خــال توســيع قاعــدة ترشــح الشــباب
وتعزيــز مشــاركتهم السياســية.
 أتــاح القانــو ُن للحــزب أن تبقــى قامئــة مرتشــحيه معت َمــدة إذا قــام بفصــل أحــد أعضائــه املرتشــحنيعــى هــذه القامئــة.
تخصــص أماكــن محـ َّددة للدعايــة االنتخابيــة مبــا يضمــن املســاواة يف الفــرص
 اشــرط القانــو ُن أن َّلجميــع القوائــم املرتشــحة.
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 قلّــص القانــون عــدد الدوائــر االنتخابيــة وتوســيعها لتحقيــق املزيــد مــن العدالــة يف مــا يتصــلبالقــوة التمثيليــة للمواطنــن.
املخصصــة (الكوتــا) اختيــار مســار الرتشــح
 ألــزم القانــو ُن مــن يحــق لهــم الرتشــح عــى املقاعــدَّ
(الكوتــا أو التنافــس الحــر) ،لتطبيــق العدالــة بــن املرتشــحني ،وتعزيــز فــرص وصــول املــرأة إىل
مجلــس النــواب.
ـح القانــو ُن الناخبــن واملرتشــحني ومفـ َّويض القوائــم حـ َّـق الطعــن يف القـرارات التــي تصــدر عــن
 منـ َالهيئــة لــدى محاكــم االختصــاص.
ـص القانــون عــى إنــه إذا تســاوت نســبة األصــوات بــن قامئتــن أو أكــر أو بــن مرتشّ ـ َحني أو
 نـ ّأكــر ،يتــم االحتــكام إىل العــدد املطْلَــق لألصــوات ،وإذا تســاوى العــدد يُجــري الرئيــس القرعـ َة بــن
املتســاوين يف نســبة األصــوات وعددهــا.
هـ -تعزيز منظومة الشفافية يف العملية االنتخابية
ـب ترشُّ ــحها بفتــح حســاب بنـيّ ،وأن يكــون اإلنفــاق مــن هــذا
 ألــزم القانــو ُن َّكل قامئــة قُ ِبــل طلـ ُ
الحســاب.
ـي للهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب يف مــدة أقصاهــا
 ألــزم القانــو ُن َّكل قامئــة بتســليم حســابها الختامـ ّ
شــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة يف الجريــدة الرســمية.
 ألــزم القانــون الهيئـ َة بنــر تقاريــر الحســابات الختاميــة التــي تتسـلّمها مــن القوائــم عــى موقعهاـأي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة.
اإللكــروين وبـ ّ
 ألزم القانون مف َّويض القوائم باإلفصاح عن موارد متويل الحملة االنتخابية. ألــز َم القانــون الهيئ ـ َة بتوفــر شاشــة إلكرتونيــة متاحــة للمواطنــن عــر موقعهــا اإللكــروين تُبَــثّمــن خاللهــا إج ـراءات تجميــع النتائــج.
رئيــس لجنــة االقــراع والفــرز بطباعــة محــارض الفــرز وتســليمها للمرتشــحني أو
 ألــزم القانــو ُنَ
املف َّوضــن أو املندوبــن ،وتعليقهــا ونرشهــا إلكرتون ًّيــا مبــارشة.
 ألــزم القانــو ُن الهيئـ َة املســتقلّة بنــر جميــع الوثائــق واملســتندات املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة،مثــل قوائــم املرتشــحني وجــداول الناخبــن والنتائــج ،عــى املوقــع اإللكــروين للهيئــة ،التزا ًمــا بالحق
يف الحصــول عــى املعلومــات ومببــدأ اإلفصــاح املســبق الــذي يعـ ّد أحــد مبــادئ الشــفافية.
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ـص القانــون عــى الــدور الرقــايب ملؤسســات املجتمــع املــدين وملراقبــي العمليــة االنتخابيــة ،ومل
 نـ ّيُكتَـ َـف بإي ـراد ذلــك ضمــن التعلميــات ،تعزي ـ ًزا للشــفافية ،وتأكي ـ ًدا لــدور مؤسســات املجتمــع
املــدين واملؤسســات الدوليــة يف رقابــة نزاهــة االنتخــاب.
ـص القانــون عــى إرشاك مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات األهليــة يف اللجــان االنتخابيــة،
 نـ ّيوســع قاعــدة الشــفافية.
األمــر الــذي مــن شــأنه أن ّ
و -العدالة والشفافية يف تنظيم الدعاية االنتخابية
مخصصــة
 ت ُنشــأ مــن ِقبــل مجلــس أمانــة عـ ّـان الكــرى واملجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا أماكـ ُن ّللدعايــة االنتخابيــة ،وتــوزَّع بشــكل عــادل بــن القوائــم املرتشــحة.
كل مــن مف ـ َّويض القوائــم اإلفصــاح عــن مــوارد متويــل الحملــة االنتخابيــة لقامئتــه ،وأو ُجــه
 عــى ٍّإنفــاق تلــك املــوارد مبــا ال يتعــارض مــع القانــون والتعليــات الصــادرة عــن الهيئــة ووفــق النموذج
امل َعـ ّد لهــذه الغايــة.
 تلتــزم القوائــم املرتشــحة بالســقف اإلجــايل لإلنفــاق عــى الحملــة االنتخابيــة وف ًقــا للمعايــر التــيتضعهــا الهيئــة وبالنظــر إىل حجــم الدائــرة االنتخابيــة وعــدد الناخبــن فيهــا ،ومبــا ال يزيــد عــن
مائــة ألــف دينــار أردين للقامئــة الواحــدة عــى املســتوى املحــي ،وخمســائة ألــف دينــار للقامئــة
العامــة عــى املســتوى الوطنــي.
 تلتــزم القوائــم املرتشــحة بتســليم حســابها الختامــي للهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب خــال مــدةأقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة يف الجريــدة الرســمية وعــى النمــوذج امل َع ـ ّد
مــن ِق َبــل الهيئــة.
 تتوىل الهيئة املستقلّة لالنتخاب خالل العملية االنتخابية: .1مراقبــة متويــل الحمــات ومرشوعيتــه ومطابقتــه لســقوف اإلنفــاق مــن خــال التحقــق
ي للقامئــة.
ومراجعــة ومراقبــة النفقــات املرتبطــة بالحســاب البنــ ّ
 .2التـزام القوائــم واملرتشــحني فيهــا بقواعــد متويــل الحمــات واألنشــطة االنتخابيــة التــي تُ ــا َرس
مــن خــال الدعايــة االنتخابيــة بأشــكالها كافــة ،وللهيئــة االســتعانة يف ذلــك مبــن تـراه مناسـ ًبا
مــن الجهــات ذات العالقــة.

59

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

اآلثار املتو َّقعة لتطبيق النظام االنتخايب الجديد
ً
أول :الدائرة العامة (القامئة الوطنية)
-

ستســاهم الدائــرة العامــة يف تعزيــر الهويــة الوطنيــة وتطويــر ســياقات اجتامعيــة وسياســية جمعيــة
يلتــف حولهــا األردنيــون واألردنيــات مــن مختلــف املناطــق ،يف الوقــت الــذي ستســاهم فيــه الدائــرة
العامــة يف الحــد مــن تنامــي الهويــات والــوالءات الفرعيــة.

-

ســتوفر الدائــرة العامــة فرصــة كبــرة لألحـزاب السياســية عــى التطــور عــى أسـ ٍ
ـي واالنتقال
ـاس برامجـ ّ
بالحيــاة السياســية إىل مرحلــة جديــدة ،وســرفع مــن قدرتهــا عــى االندمــاج باملجتمــع ،وتزيــد مــن
مســتويات الثقــة بهــا.

-

ســتعمل الدائــرة العامــة عــى تغيــر ســلوك الناخبــن واملؤسســات السياســية ليصبــح عــى أسـ ٍ
ـاس
ـي ،األمــر الــذي ســينعكس يف املحصلــة عــى تطويــر كفــاءة السياســات العامــة وأمنــاط املســاءلة.
برامجـ ّ

-

ـي للنــواب ،بســبب
ســتعزز الدائــرة العامــة مــن خــال القوائــم الوطنيــة العمـ َـل الرقــا َّيب والترشيعـ َّ
عــدم ارتباطهــم بتوفــر الخدمــات عــى املســتوى الجغــرا ّيف الض ّيــق.

-

ســتعمل الدائــرة العامــة عــى تطويــر اآلليــات الوطنيــة يف إنتــاج النخــب السياســية الجديــدة
التــي تعمــل عــى أسـ ٍ
ـي ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاهم يف تطويــر الحيــاة السياســية
ـاس برامجـ ّ
واالقتصاديــة واالجتامعيــة.

ثان ًيا :تعدُّ د األصوات وتوسيع الدوائر
-

سيســاهم توســيع الدوائــر املحليــة يف ترســيخ الهويــة الوطنيــة ،ومينــح املواطنــن منظــو ًرا أوســع
للعمــل النيــايب ،األمــر الــذي يحــ ّد مــن نزعــة الهويّــات الفرعيــة والــوالءات الض ّيقــة.

-

سيســاهم تعـ ُّدد األصــوات وتوســيع الدوائــر املحليــة يف حاميــة املكتســبات الوطنيــة التــي تحقّقــت
يف الســابق وعــدم انتقاصهــا.

-

سيســاهم تعـ ُّدد االصــوات يف تطويــر آليــة اختيــار املرتشــحني مــن ِق َبــل الناخبــن ،األمــر الــذي يعمــل
عــى تطويــر الســلوك االنتخــايب وتوجيهــه نحــو الرتكيــز عــى املصالــح والكفــاءة.

-

االنتقال نحو سلوك انتخا ّيب قائم عىل اختيار الربامج ال األفراد ،نتيجة تع ُّدد األصوات املتاح.

وبنــا ًء عــى ذلــك ،فــإ ّن النظــام االنتخــايب الجديــد ومــا تض ّمنــه مــن تــد ُّرج يتيــح للمواطنــن اختيار املرتشّ ــحني
عــى أســس برامجيــة وفكريــة ،ســيفيض إىل إنهــاء العمــل بنظــام الكوتــا وفتــح الدوائــر املغلقة.
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املحور الثاين :ملخَّص مس ّودة مرشوع قانون األحزاب السياسية وضامنات متكني الشباب واملرأة
اعتمــدت اللجنــة عــى منهجيــة الحــوار الداخــي بــن أعضائهــا والحــوار مــع املؤسســات املدنيــة واألحـزاب
ـي عــى احـرام تعدديــة اآلراء ،إذ توافقــت عــى املعايــر
السياســية وبيــوت الخــرة ،وصـ ً
ـول إىل التوافــق املبنـ ّ
وآليــات النقــاش ،واعتمــدت التشــاركية للوصــول إىل التوافــق املطلــوب.
وراجعــت اللجنــة قانــون األحــزاب السياســية وعــد ًدا مــن التجــارب والنــاذج الدوليــة ،باإلضافــة إىل
( )120تقريـ ًرا ودراســة وبحثًــا ترتبــط بتطويــر العمــل الحــزيب وتفعيلــه ،وأجــرت ( )89حــوا ًرا مــع التيــارات
السياســية والحزبيــة بألوانهــا كافــة.
وانطالقًــا مــن أهميــة تطويــر القوانــن السياســية وتحديثهــا ،وإميانًــا بالــدور الــذي يؤ َمــل أن تؤديــه األحـزاب
السياســية يف الحيــاة السياســية األردنيــة ويف تحديــث املنظومــة السياســية الوطنيــة ،توافقــت اللجنــة عــى
أهــداف مــروع قانــون األحـزاب السياســية وأســبابه املوجبــة عــى النحــو التــايل:
.1

متكــن األحــزاب السياســية مــن املشــاركة يف الحيــاة السياســية والعمــل العــام بطــرقٍ ســلم ّية
دميقراطيــة لغايــات مرشوعــة ومــن خــال خــوض االنتخابــات بأنواعهــا ،للوصــول إىل الربملــان بربامــج
قابلــة للتطبيــق وتشــكيل الحكومــات أو املشــاركة فيهــا وفقًــا للــادة ( )35مــن الدســتور.

.2

توســيع متثيــل األحـزاب السياســية للمجتمــع األردين عــر تحفيــز املواطنــن واملواطنــات عــى تشــكيل
أح ـزاب سياســية برامجيــة ،واملشــاركة فيهــا بح ّريــة وفاعليــة.

.3

تعزيز الدور السيايس للمرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الحياة الحزبية والعامة.

.4

تســهيل مهمــة األح ـزاب السياســية يف تأهيــل القيــادات السياســية الكفــؤة وخاصــة الشــابة منهــا،
القــادرة عــى التعامــل مــع التح ّديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،وتــويل املناصــب
الحكوميــة ،وااللتــزام بآليــات العمــل النيــايب الناجــح.

.5

متكــن األحــزاب السياســية مــن املشــاركة يف االنتخابــات بأنواعهــا شــتى ،عــر تجويــد برامجهــا
واســتقطاب الناخبــن واملؤيّديــن لهــا ،ومســاعدتها عــى االنخـراط يف قضايــا الشــأن العــام واملســاهمة
بوضــع حلــول لهــا ،للوصــول إىل مجلــس نــواب عــا ُده الكتــل الربملانيــة الحزبيــة الفاعلــة.

وقــد ُحـ ِّدد الهــدف الوطنــي لتطويــر املنظومــة الحزبيــة بـــ« :أحـزاب برامجيــة قويــة ذات توجهــات وطنيــة
قــادرة عــى املشــاركة الفاعلــة والوصــول إىل الربملــان واملشــاركة يف الحكومــات».
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أبرز التطورات يف قانون األحزاب السياسية
شــهدت مسـ ّودة مــروع قانــون األحـزاب السياســية تطــورات جوهريــة يف آليــة تشــكيل األحزاب السياســية
ويف متكينهــا للتحـ ُّول إىل أحـزاب برامجيــة قــادرة عــى الوصــول للربملــان .ويف مــا يــي أبــرز هــذه التطــورات:
-1
-

التحول إىل أحزاب برامجية فاعلة
وأي انتخابــات أخــرى ،وتشــكيل الحكومــات
التأكيــد عــى دور الحــزب يف خــوض االنتخابــات النيابيــة ّ
نــص التعريــف القانــوين للحــزب عــى:
أو املشــاركة فيهــا وفقًــا للــادة ( )35مــن الدســتور؛ إذ ّ
ـي ،يتألــف مــن أردنيــن تجمعهــم قيــم املواطنــة وأهــداف وبرامــج
«الحـ ُ
ـزب تنظي ـ ٌم سـ ّ
ـيايس وطنـ ّ
ورؤى وأفــكار مشــركة ،ويهــدف إىل املشــاركة يف الحيــاة السياســية والعمــل العــام بطــرقٍ ســلم ّية
دميقراطيــة لغايــات مرشوعــة ومــن خــال خــوض االنتخابــات بأنواعهــا ،مبــا فيهــا االنتخابــات النيابيــة،
وتشــكيل الحكومــات أو املشــاركة فيهــا وف ًقــا للــادة ( )35مــن الدســتور».

-

يؤســس الحــزب عــى أســاس املواطنــة واملســاواة بــن األردنيــن ،وااللت ـزام بالدميقراطيــة ،واح ـرام
التعدديــة السياســية

-

ال يجــوز تأســيس الحــزب عــى أســس دينيــة أو طائفيــة أو عرقيــة أو فئويــة ،وال عــى أســاس التفرقــة
بســبب الجنــس.

-

طلــب القانــون مــن الحــزب أن ينــر عــى موقعــه اإللكــروين برنامجــه الــذي يح ـ ّدد فيــه رؤيتــه
وأهدافــه وخططــه وحلولــه إزاء القضايــا األساســية يف املجــاالت املختلفــة.

-2

توسيع املشاركة الحزبية

-

يقل عدد املتقدمني لتأسيس الحزب عن ثالمثائة عضو.
نص القانون عىل أن ال ّ
ّ

-

اب السياســية فرصــ ًة لتنميــة املشــاركة األفقيــة عــى مســتوى املحافظــات،
منــح القانــو ُن األحــز َ
واالجتامعيــة عــى مســتوى الشــباب واملــرأة ،لحــن عقــد املؤمتــر التأســييس للحــزب خــال مــدة
زمنيــة ال تتجــاوز ســنة ،رشيطــ َة:
 .1أن ال يقــل عــدد األعضــاء املؤسســن للحــزب تحــت التأســيس عنــد انعقــاد املؤمتــر التأســييس عــن
ألــف شــخص.
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التنفيذي لنتائج أعمال ّ
َّ
َّ
ّ
المتوقعة
اللجنة وآثارها
الملخص

 .2أن يكــون املؤسســون مــن ســكان ( )6محافظــات عــى األقــل ،مــع مراعــاة أن ال يقــل عددهــم
كل محافظــة.
ـخصا مــن ّ
عــن ( )30شـ ً
 .3أن ال تقــل نســبة الشــباب الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن ( )18و( )35ســنة عــن ( )%20مــن عــدد
املؤسســن.
 .4أن ال تقل نسبة املرأة عن ( )%20من عدد املؤسسني.
 .٥أن يكون من بني املؤسسني واحد عىل األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة.
 .٦أن ال يقــل عــدد املؤسســن الحارضيــن وجاه ًّيــا يف املؤمتــر التأســييس عــن أغلبيــة أعضائــه
املؤسســن.
-

ألي مواطــن أو مســاءلته أو محاســبته أو املســاس بحقوقــه
كفــل القانــون عــد َم جــواز التعــ ُّرض ّ
الدســتورية أو القانونيــة بســبب انتامئــه الحــزيب.

-

يحـ ّـق لطلبــة مؤسســات التعليــم العــايل األعضــاء يف الحــزب مامرســة جميــع األنشــطة الحزبيــة داخــل
أي تضييــق أو مســاس بحقوقهــم ،عــى أن يصــدر نظــام خــاص
حــرم تلــك املؤسســات مــن دون ّ
لتنظيــم هــذه األنشــطة.

-

ـول املواقــع
ـص القانــون عــى أن يضمــن الحــزب حـ ّـق منتســبيه مــن فئتــي املــرأة والشــباب يف تـ ّ
نـ ّ
القياديــة فيــه ،واســتقطاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم واســتثامر طاقاتهــم يف خدمــة أهدافــه،
ـص القانــون عــى
وتوفــر الرتتيبــات واملرافــق التيســرية وإمكانيــة الوصــول ملامرســة نشــاطهم .كــا نـ ّ
ـزب منتســبيه مــن فئــات املــرأة والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الوصــول إىل
أن مي ّكــن الحـ ُ
مــوارده املتوفــرة بشــكل عــادل ومتكافــئ ،خاص ـ ًة أثنــاء الحمــات االنتخابيــة.

-

ـص القانــون عــى واجــب الحــزب يف نــر التوعيــة والتثقيــف بأهميــة األحـزاب السياســية ودورهــا
نـ ّ
يف املشــاركة السياســية.

-3

االستقاللية والحوكمة

-

ـجل األحـزاب» يف الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب ،لتحقيــق املزيــد مــن
أنشــأ القانــون دائــر ًة تسـ ّمى «سـ ّ
الشــفافية واالســتقاللية مبــا يخــص شــؤون األحــزاب.

-

«ســجل األحــزاب» يف وظائــف محــ ّددة أبرزهــا :التنســيب ملجلــس مفــويض
ّ
ر القانــون دور
حــ َ
الهيئــة باملوافقــة عــى طلــب تأســيس الحــزب وف ًقــا ألحــكام قانــون األح ـزاب السياســية ،ومتابعــة
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شــؤون األحـزاب مــن حيــث عقــد املؤمتـرات واالنتخابــات ،والتأكــد مــن تطبيقهــا للقانــون وألنظمتهــا
األساســية ،وإصــدار القـرارات الخاصــة بشــؤون األحـزاب وف ًقــا ألحــكام قانــون األحـزاب والترشيعــات
أي اجتــاع يتعلــق بحزبــه واملناقشــة فيــه ،والتأكــد
ذات العالقــة ،ودعــوة منــدوب الحــزب لحضــور ّ
مــن إنفــاق الحــزب أموالَــه عــى الغايــات واألهــداف املنصــوص عليهــا يف نظامــه األســايس ومبــا ال
يخالــف أحــكام القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.
-

ـجل) برفــع تقاريــر شــهرية
السـ ّ
ألــزم القانــون املفـ َّوض (عضــو مجلــس مفــويض الهيئــة املكلَّــف بــإدارة ّ
للمجلــس وكلّــا دعــت الحاجــة ،وأكــد القانــون أن قـرارات املفـ َّوض ال تُعتــر نافــذة إال بعــد موافقــة
املجلــس عليهــا.

-

أجــاز القانــون للحــزب إقامــة عالقــات سياســية مــع أحــزاب أخــرى داخليــة أو خارجيــة أو مــع
اتحــادات أحـزاب سياســية دوليــة ،وذلــك ضمــن إطــار املصلحــة الوطنيــة والسياســة العامــة للدولــة
رشيطــة االلتـزام بأحــكام الدســتور والقانــون ،وعــى ألّ تشـكّل تلــك العالقــة ارتباطًــا تنظيم ًّيــا بتلــك
األحــزاب أو االتحــادات.

-

أي دولــة أو جهــة
أي متويــل أو هبــات أو تربعــات نقديــة أو عينيــة مــن ّ
يُحظَــر عــى الحــزب تل ّقــي ّ
أي مصــدر مجهــول أو مــن املؤسســات الرســمية أو العامــة أو الــركات
أجنبيــة أو شــخص أجنبــي أو ّ
التــي متلــك الحكومــة مــا نســبته ( )%51فأكــر مــن أســهمها.

-4

التمكني املايل لألحزاب

-

يتمتــع الحــزب بعــد اإلعــان عــن تأسيســه بشــخصي ٍة اعتباريــة ،ويحـ ّـق لــه متلُّــك األمــوال املنقولــة
وبــأي ترصفــات أخــرى وفقًــا ألحــكام القانــون.
وغــر املنقولــة الالزمــة لتمكينــه مــن القيــام مبهامــه
ّ

-

تُعفــى مقــا ّر الحــزب مــن جميــع الرضائــب والرســوم الحكوميــة التــي ترتتــب عــى األمــوال غــر
املنقولــة.

-

تُع ـ ّد التربعــات والهبــات املق َّدمــة للحــزب مبثابــة النفقــات القابلــة للتنزيــل مــن األمــوال الخاضعــة
لرضيبــة الدخــل عــى الــركات واألفــراد ،مبــا يتوافــق مــع أحــكام قانــون رضيبــة الدخــل.

-

خصــص بنــد يف املوازنــة العامــة للدولــة للمســاهمة يف دعــم األحـزاب مــن أمــوال الخزينــة ،وتحـ َّدد
يُ َّ
رشوط تقديــم الدعــم ومقــداره وأو ُجــه وإجــراءات رصفــه مبوجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

-

لغايــات قيــام املســؤولية الجزائيــة ،تُعـ ّد أمــوال الحــزب بحكــم األمــوال العامــة ،ويُعـ ّد القامئــون عــى
شــؤون الحــزب والعاملــون فيــه بحكــم املوظفــن العا ّمــن.
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-5

ترسيخ مبدأ سيادة القانون

-

أي حــزب إلّ بق ـرار مــن املدعــي العــام
باســتثناء حــاالت الجــرم املشــهود ،ال يجــوز تفتيــش مقــا ّر ّ
املختــص وبحضــوره وحضــور ممثــل عــن الحــزب ،فــإذا رفــض املمثـ ُـل الحضــو َر يث َّبــت ذلــك يف محــر
التفتيــش الــذي يجــرى حينئــذ بحضــور شــاه َدين.

-

ـص املحكمــة اإلداريــة بالنظــر يف الطعــون املتعلّقــة بتأســيس الحــزب ،ويُنظــر يف هــذه الطعــون
تختـ ّ
بصفــة االســتعجال والطعــون املتعلّقــة بالق ـرارات النهائيــة للحــزب الصــادرة للفصــل يف املخالفــات
والنزاعــات بــن أعضائــه وقيادتــه التنفيذيــة ووفــق أحــكام نظامــه األســايس.

-

ـي وف ًقــا ألحــكام قانــون
ال يجــوز حـ ّـل الحــزب إال وف ًقــا ألحــكام نظامــه األســايس أو بقـرار قضــايئ قطعـ ّ
األح ـزاب السياســية.

-

ضــان الحيــاد املؤســي ملؤسســات الدولــة وأجهزتهــا ،مــن خــال منــع انخــراط بعــض الفئــات
الوظيفيــة يف الدولــة باألحـزاب (يشــمل هــذا :رئيــس وموظفــي الديــوان امللــي الهاشــمي ،والقضــاة،
ورئيــس وأعضــاء املحكمــة الدســتورية ،ورئيــس وأعضــاء مجلــس مفـ ّويض الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب،
ومحافــظ البنــك املركــزي ،ورئيــس وأعضــاء مجلــس هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد ،ورئيــس ديــوان
الخدمــة املدنيــة ،ورئيــس ديــوان الترشيــع والــرأي ،ورئيــس ديــوان املحاســبة ،والحــكام اإلداريــن،
وأعضــاء الســلك الدبلومــايس والقناصــل الفخريــن ،ومنتســبي القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة،
ـجل األح ـزاب ،وموظفــي دائــرة الجــارك).
وأمــن سـ ّ

-6

اطي داخل األحزاب ويف ما بينها
العمل الدميقر ّ

-

ال يجــوز لألمــن العــام للحــزب شــغل هــذا املوقــع ألكــر مــن دورتــن متتاليتــن ،عــى أن يح ـ ّدد
الحــزب مــدة الــدورة يف نظامــه األســايس ،وعــى أن ال تزيــد مــدة الــدورة الواحــدة عــن أربــع ســنوات.

-

كل أربــع ســنوات عــى األقــل ،ويف حــال عــدم عقــده املؤمتـ َر
عــى الحــزب عقــد مؤمتــره العــام مــرة ّ
العــام خــال املــدة املحــددة يفقــد ح ّقــه يف االســتفادة مــن املســاهمة املاليــة املقــررة لــه ،عــى أن
يســتعيد هــذا الحــق بعــد تصويــب أوضاعــه.

-

تــول املواقــع القياديــة يف األحــزاب ،واســتقطاب األشــخاص ذوي
ضــان حــق املــرأة والشــباب يف ّ
اإلعاقــة ومتكينهــم واســتثامر طاقاتهــم يف خدمــة أهــداف الحــزب.

-

يحـ ّـق لألحـزاب تشــكيل تحالــف بهــدف خــوض االنتخابــات النيابيــة أو غريهــا مــن االنتخابــات وف ًقــا
ألحــكام قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب.
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تســهيل عمليــة االندمــاج بــن األحـزاب ،ويتمتــع الحــزب الناتــج عن عمليــة االندمــاج بالشــخصية االعتبارية،
ويُعـ ّد الخلـ َـف القانــوين لألحـزاب املندمجــة ،وتــؤول إليــه جميــع الحقــوق العائــدة لهــا ،مبــا فيهــا مقاعدهــا
يف مجلــس النــواب ،ويتحمــل الحــزب الجديــد االلتزامــات املرتتبــة عــى األحـزاب املنحلّــة حكـ ًـا.

-

اآلثار السياسية واالجتامعية لتطبيق قانون األحزاب السياسية بعد إقراره
.1

سيســاهم قانــون األح ـزاب السياســية واملنظومــة الحزبيــة يف ترســيخ الهويــة الوطنيــة األردنيــة مــن
خــال مــا أتاحــه القانــون ومــا تض ّمنــه مــن اش ـراطات ،مثــل توســيع قاعــدة املؤسســن ،وااللت ـزام
ـت محافظــات ممثَّلــة مــن املؤسســن عنــد عقــد املؤمتــر التأســييس .كــا سيســاهم القانــون
بوجــود سـ ّ
أي ارتباطــات أو امتــدادات خارجيــة لهــا.
يف تأكيــد هويــة األح ـزاب الوطنيــة ومنــع ّ

.2

توســيع قاعــدة املشــاركة الحزبيــة وتحدي ـ ًدا مــن ِقبَــل فئتــي املــرأة والشــباب وطلبــة الجامعــات؛ ومــن
املؤ َمــل أن تتيــح التطــورات التــي شــملها القانــون تغي ـ َر هيــكل العضويــة يف األح ـزاب وم ِّدهــا بدمــاء جديــدة.

.3

تعزيــز اســتقاللية شــؤون األح ـزاب مــن خــال إتبــاع الجهــة املعنيــة بالشــؤون التنظيميــة لألح ـزاب
للهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب.

.4

سيساهم القانون يف تطوير منظومة الشفافية واملساءلة داخل األحزاب.

.5

ســيوفر القانــون ضامنــات واضحــة لحريــة العمــل الحــزيب ،األمــر الــذي ســينعكس عــى تنميــة مجــال
ـي أكــر تع ُّدديــة.
عــام وطنـ ّ

.6

مــن املؤ َمــل أن يســاهم القانــون واملنظومــة الحزبيــة يف ظهــور جيــل جديــد مــن األحـزاب األردنيــة
ذات قواعــد شــعبية واســعة ومنتــرة ،ســواء بإنشــاء أحـزاب جديــدة أو بتطويــر األحـزاب القامئــة أو
باندمــاج أح ـزاب قامئــة يف كيانــات حزبيــة جديــدة.

.7

مــن املؤ َمــل أن يســاهم القانــون واملنظومــة الحزبيــة يف تغـ ُّـر واضــح يف دمقرطــة األحـزاب والتنــاوب
يف هيــاكل اإلدارة والقيــادة فيهــا.

.8

مــن املؤ َمــل أن يســاهم القانــون واملنظومــة الحزبيــة يف متكــن األحـزاب إداريًّــا وتنظيم ًّيــا ويف زيــادة
قدرتهــا عــى اتّبــاع قواعــد الحوكمــة الرشــيدة.

.9

مــن املؤ َمــل أن تقــود التطــورات الســابقة إىل أحـزاب برامجيــة قويــة قــادرة عــى املشــاركة الفاعلــة
والوصــول إىل الربملــان واملشــاركة يف حكومــات برملانيــة.
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املحور الثالث :ملخّص التعديالت الدستورية املقرتحة وضامنات متكني الشباب واملرأة
درســت اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياس ـيّة عــى مــدار ثالث ـ ِة أشــهر ،جمي ـ َع املــواد الدســتورية
املتعلقــة بعملهــا ،ملتزم ـ ًة بإطــار التكليــف الســامي ،املتمثــلِ بالنظــر يف التعديــات الدســتورية املتصل ـ ِة
ـون االنتخــاب واألح ـزاب السياســية وبآليــات العمــل النيــايب.
بقانـ َ
وزاد عــد ُد املــواد التــي درســتها اللجنــة عــى خمســن مــاد ًة دســتورية ،وارتــأت اللجنــة أن تــويص بتعديــل
( )22مــادة منهــا ،مبــا يضمــن االســتجابة للرســالة امللَك ّيــة الســامية ،وبغيــة مواءمــة الدســتور ملســ ّوديت
ـون االنتخــاب واألح ـزاب السياســية اللتــن وضعتهــا اللجنــة ،إضافــة إىل املــواد الدســتورية
مرشو َعــي قانـ َ
املتصلــة بآليــات العمــل النيــايب بهــدف تطويــر األداء الترشيعــي والرقــايب والنهــوض بهــا ،ومتكــن الشــباب
واملــرأة وذوي اإلعاقــة وتعزيــز دورهــم ومكانتهــم يف الدســتور واملجتمــع.
وخرجت اللجنة مبقرتحات وتوصيات ضمن ثالثة محاور ،وكالتايل:

 .١تعديالت لتمكني الشباب واملرأة وتعزيز مشاركتهم يف الحياة العامة
أوصــت اللجنــة بإجـراء تعديــل جوهــري عــى املــادة ( )6مــن الدســتور التــي تكـ ّرس مبــدأ املســاواة قاعــد ًة
أساســي ًة مــن أجــل مامرســة الحقــوق والحريــات الدســتورية ،فأضافــت فقرتــن جديدتــن إىل هــذه املــادة
تخاطبــان الشــباب واملــرأة ،هــا:
تنــص عــى أن« :تكفــل الدولــة متكــن املــرأة ودعمهــا للقيــام بــدور فاعــل يف بنــاء
الفقــرة ( )6التــي ّ
املجتمــع مبــا يضمــن تكافــؤ الفــرص عــى أســاس العــدل واإلنصــاف وحاميتهــا مــن جميــع أشــكال العنــف
والتمييــز».
ـص عــى أن« :تكفــل الدولــة ضمــن حــدود إمكانياتهــا متكــن الشــباب يف املســاهمة
والفقــرة ( )7االتــي تنـ ّ
يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة وتنميــة قدراتهــم ودعــم إبداعاتهــم وابتكاراتهــم
وتعزيــز قيــم املواطنــة والتســامح وســيادة القانــون».
وضمــن تو ُّجهــات اللجنــة لتعزيــز مشــاركة الشــباب يف الحيــاة السياســية ،جــرى تعديــل املــادة ( )70مــن
الدســتور لتخفيــض س ـ ّن الرتشُّ ــح ملجلــس النــواب ليصبــح ( )25ســنة شمســية .كــا جــرى تعديــل عنــوان
الفصــل الثــاين مــن الدســتور ليصبــح« :حقــوق األردنيــن واألردنيــات وواجباتهــم».
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ـخاص ذوي اإلعاقــة ،إذ أعــادت صياغــة الفقــرة ( )5مــن املــادة ()6
كــا شــملت اللجن ـ ُة يف تعديالتهــا األشـ َ
مــن الدســتور لتأكيــد ضــان الدولــة لحقوقهــم األساســية ،وعــى النحــو التــايل« :يحمــي القانــون حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ويعــزز مشــاركتهم واندماجهــم يف مناحــي الحيــاة املختلفــة ،كــا يحمــي األمومــة
والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء ومينــع اإلســاءة واالســتغالل».

أي تأثريات سياسية
 .٢تعديالت لتحصني األحزاب األساسية وحاميتها من ّ
أوصــت اللجنــة امللَك ّيــة بتعديــل املــادة ( )2/67مــن الدســتور املتعلقــة بإنشــاء هيئــة مســتقلّة تديــر االنتخابــات
النيابيــة والبلديــة وأ ّي انتخابــات عامــة وف ًقــا ألحــكام القانــون ،وذلــك بإضافــة اختصــاص جديــد لهــا يتعلــق
بالنظــر يف طلبــات تأســيس األح ـزاب السياســية ومتابعــة شــؤونها وف ًقــا ألحــكام القانــون .ومتثّــل الهــدف مــن
هــذا التعديــل بإناطــة صالحيــة اإلرشاف عــى تأســيس األح ـزاب السياســية ومتابعــة شــؤونها بجهــة محايــدة
ومســتقلّة عــن الحكومــة ،مبــا يعــزز مبــادئ العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص والنــأي عــن أ ّي تأثـرات حكومية.

 .٣تعديالت لتطوير آليات العمل النيايب
قدمــت اللجنــة مجموعــة مــن املقرتحــات الخاصــة بالنصــوص الدســتورية املتعلقــة بآليــات العمــل النيــايب
بهــدف تحديثهــا لتواكــب التطــورات السياســية والقانونيــة التــي شــهدها النظــام الدســتوري األردين منــذ
صــدور الدســتور يف عــام  ،1952وتتمثــل بــاآليت:
-1

قُدمــت توصيــة بإلغــاء حكــم الجمــع بــن عضويــة مجلــس األمــة واملنصــب الــوزاري ،إذ تــم اقـراح
تعديــل املــواد ( )52و( )64و( )76بهــذا الخصــوص .ومتثلــت مــررات هــذا التعديــل يف تكريــس
مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتعزيــز اســتقاللية العمــل الربملــاين مبــا يضمــن فعاليــة الكتــل النيابيــة
الربامجيــة ويكفــل الــدو َر الدســتوري الرقــايب ألعضــاء مجلــس األمــة.

-2

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )1/53مــن الدســتور ،بربــط العــدد املطلــوب مــن أعضــاء مجلــس
ـأي مــن الــوزراء فيهــا ،بنســبة ال تقــل عــن ( )٪٢٥مــن
النــواب لعقــد جلســة الثقــة بالحكومــة أو بـ ٍّ
أعضــاء مجلــس النــواب .ومتثلــت مــررات هــذا التعديــل يف الحفــاظ عــى اســتقرار العالقــة بــن
الحكومــة ومجلــس النــواب ،مــع عــدم اإلخــال بحــق األقليــة النيابيــة يف مامرســة دورهــا الرقــايب
وتعزيــز عمــل الكتــل النيابيــة يف مجلــس النــواب مبــا يراعــي الزيــادة املضطــردة عــر العقــود املاضيــة
يف عــدد أعضائــه ،باإلضافــة إىل ضــان املامرســة الفضــى لهــذه األداة الدســتورية الرقابيــة املهمــة.

68

التنفيذي لنتائج أعمال ّ
َّ
َّ
ّ
المتوقعة
اللجنة وآثارها
الملخص

-3

أي وزارة أن تتقــدم ببيانهــا
قُدمــت توصيــة بإضافــة فقــرة جديــدة للــادة ( ،)53توجــب عــى ّ
أي مجلــس نــواب جديــد وأن تطلــب الثقــة عــى ذلــك البيــان خــال شــهر واحــد مــن
الــوزاري إىل ّ
تاريــخ اجتــاع هــذا املجلــس ،وذلــك لتعزيــز الــدور الرقــايب ملجلــس النــواب مــن خــال طلــب
الحكومــة ثقــ َة املجلــس الجديــد عــى أســاس بيانهــا الــوزاري.

-4

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )2/54التــي تتعلــق باســتقالة الــوزارة التــي يصـ ّوت مجلــس النــواب
عــى عــدم الثقــة بهــا باألكرثيــة املطلقــة مــن مجمــوع عــدد أعضائــه ،إذ أضيــف حكــم يقــي بأنــه
ال يجــوز تكليــف رئيســها بتشــكيل الــوزارة التــي تليهــا .ومتثلــت مــررات هــذا التعديــل يف ترســيخ
أدوات العمــل النيــايب والــدور الرقــايب ملجلــس النــواب مــن خــال اح ـرام رغبــة األغلبيــة النيابيــة.

-5

بحــق مجلــس النــواب بإحالــة
قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )56مــن الدســتور التــي تتعلــق ّ
قــر نطاقهــا عــى الــوزراء العاملــن .وتكمــن مــررات هــذا
الــوزراء إىل النيابــة العامــة ،إذ تــم ْ ُ
التعديــل يف الحــد مــن تحصــن الــوزراء الســابقني وتعزيــز دور الســلطة القضائيــة عــر محاكمتهــم
أي شــخص ،باإلضافــة إىل تركيــز الجهــود ومتكــن مجلــس النــواب
أمــام القضــاء شــأنهم يف ذلــك شــأن ّ
مــن الرقابــة عــى القضايــا املتعلقــة بالــوزراء العاملــن.

-6

مجلــي
قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )2/59واملــادة ( )1/60مــن الدســتور املتعلقتــن بحــق
َ
األعيــان والنــواب بطلــب تفســر الدســتور والطعــن املبــارش بعــدم دســتورية القوانــن واألنظمــة
النافــذة لــدى املحكمــة الدســتورية ،ليثبــت الحــق بالطعــن وطلــب التفســر ملــا ال يقــل عــن ()%25
مــن عــدد أعضــاء مجلــي األعيــان أو النــواب ،وذلــك بهــدف متكــن األقليــة الربملانيــة واألح ـزاب
املمثلــة يف الربملــان والكتــل النيابيــة مــن القيــام بدورهــا الرقــايب والترشيعــي عــر اللجــوء إىل املحكمــة
الدســتورية ،وتخفيــف متطلبــات الوصــول إىل املحكمــة.
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قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )1/69مــن الدســتور لتصبــح مــدة رئاســة مجلــس النــواب ســنة
شمســية واحــدة ،مــع تقريــر الحــق ألعضــاء مجلــس النــواب بالتصويــت عــى فقــدان رئيــس مجلــس
النــواب ملنصبــه ،ومعالجــة حالــة وفــاة رئيــس مجلــس النــواب أو اســتقالته .فــإن شــغر منصــب رئيــس
ألي ســبب مــن األســباب يتــوىل نائــب الرئيــس رئاســة املجلس
املجلــس بســبب االســتقالة أو الوفــاة أو ّ
لحــن انتخــاب رئيــس جديــد خــال مــدة أســبوعني مــن تاريــخ شــغور املنصــب الســتكامل املــدة
املتبقيــة للرئاســة .وجــاءت مــررات هــذا التعديــل ملنــح أعضــاء مجلــس النــواب الحــق يف اختيــار
فرصــا إضافيــة للرتشــح إىل رئاســة مجلــس النــواب،
رئيــس املجلــس وتقييــم أدائــه ســنويًّا ،ومنحهــم ً
وتوحيــد املــدة الزمنيــة ألعضــاء املكتــب الدائــم بــن الرئيــس ونوابــه ومســاعديه .باإلضافــة إىل منــح
أعضــاء مجلــس النــواب الحــق يف التصويــت بنســبة ثلثــي األعضــاء عــى إقالــة رئيــس املجلــس ،وذلــك
لضــان تأييــد األغلبيــة الحزبيــة للرئيــس مــن أجــل ضــان اســتمراريته يف منصبــه وقيامــه بواجباتــه.
كــا عالــج التعديــل حــاالت شــغور منصــب رئيــس مجلــس النــواب واألثــر الدســتوري املرتتــب عليــه.
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قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )70مــن الدســتور لتضــاف إىل رشوط العضويــة يف مجلــس النــواب
ُ
ـروط التــي ينــص عليهــا قانــون االنتخــاب .ويتمثــل
التــي حددتهــا املــادة ( )75مــن الدســتور الـ
مــرر هــذا التعديــل يف اســتحداث حكــم دســتوري يتيــح إضافــة رشوط للعضويــة يف مجلــس النــواب
مبوجــب قانــون االنتخــاب زيــاد ًة عــى مــا ورد يف الدســتور تســمح لألحـزاب باملشــاركة يف االنتخابــات
النيابيــة عــر قوائــم تقتــر عــى مرشــحني حزبيــن ،األمــر الــذي يســاهم يف تطويــر العمــل النيــايب
وتعزيــز منظومــة العمــل الحــزيب والحيــاة السياســية بشــكلٍ عــام.

-9

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )1/71مــن الدســتور يف مــا يخــص الجهــة القضائيــة التــي يســند إليها
اختصــاص الفصــل يف صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب ،وذلــك بــأن تكــون هــذه الجهــة محكمــة
التمييــز بــدلً مــن محكمــة االســتئناف ،ومــرر هــذا التعديــل توحيــد االجتهــاد القضــايئ الصــادر يف
الطعــون املقدمــة يف صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب ،مــن خــال إســناد صالحيــة الفصــل فيهــا
إىل محكمــة التمييــز باعتبارهــا املرجعيــة القضائيــة العليــا عوضً ــا عــن محاكــم االســتئناف الثــاث.

 -10قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )72مــن الدســتور لتصبــح اســتقال ُة أعضــاء مجلــس النــواب نافــذة
مــن تاريــخ تقدميهــا مــن دون الحاجــة ملوافقــة املجلــس ،ومــرر هــذا التعديــل إتاحــة الفرصــة
أي عوائــق تحــول دون ذلــك ،وتكريــس
للنائــب الــذي يرغــب باملشــاركة يف الحكومــات وإزالــة ّ
اســتقرار العمــل النيــايب وج ّديتــه.
 -11قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )2/74مفادهــا أن الحكومــة التــي يحــل مجلــس النــواب يف عهدهــا
قبــل األشــهر األربعــة األخــرة التــي تســبق انتهــاء مــدة املجلــس تســتقيل خــال أســبوع مــن تاريــخ
الحــل وال يجــوز تكليــف رئيســها بتشــكيل الحكومــة التــي تليهــا ،ومــرر هــذا التعديــل تكريــس
التــوازن بــن مجلــس النــواب والحكومــة ،وذلــك بــأن تســتقيل الحكومــة التــي يحــل مجلــس النــواب
يف عهدهــا قبــل انتهــاء مــدة املجلــس الدســتورية مبــا يزيــد عــى أربعــة أشــهر ،لكــون حــل املجلــس
خــال األشــهر األربعــة األخــرة مــن مدتــه يكــون بهــدف إج ـراء انتخابــات نيابيــة جديــدة ،األمــر
الــذي ال يســتلزم اســتقالة الحكومــة .باإلضافــة إىل أن هــذا التعديــل يكــرس مبــدأ الشــفافية وتكافــؤ
الفــرص بــن املرتشــحني لالنتخابــات النيابيــة مــن حيــث أن بقــاء النائــب خــال فــرة األشــهر األربعــة
عــى رأس عملــه يعطيــه ميـزات إضافيــة ال يتمتــع بهــا غــره مــن املرتشــحني.
 -12قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )2/75مــن الدســتور بحيــث ميتنــع عــى كل عضــو مــن أعضــاء
مجلــي األعيــان والنــواب أثنــاء مــدة عضويتــه أن يتعاقــد مــع الحكومــة أو املؤسســات الرســمية
العامــة أو املؤسســات العامــة أو الــركات التــي متلكهــا أو تســيطر عليهــا الحكومــة أو أي مؤسســة
رســمية عامــة أو مؤسســة عامــة ســواء كان هــذا التعاقــد بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،وال
يؤجرهــا أو يبيعهــا شــي ًئا مــن أموالــه ،أو يقايضهــا عليــه ،وال يــرم معهــا أي عقــد كان ،وإذا تلقــى

70

التنفيذي لنتائج أعمال ّ
َّ
َّ
ّ
المتوقعة
اللجنة وآثارها
الملخص

هديــة نقديــة أو عينيــة بســبب العضويــة أو مبناســبتها ،تــؤول ملكيتهــا إىل الخزانــة العامــة للدولــة
تكريســا ملبــدأ الشــفافية والنزاهــة ،ولحاميــة املنصــب
وعــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون ،وذلــك
ً
العــام مــن أي محاولــة اســتغالل للمصالــح الشــخصية ،باإلضافــة إىل تفعيــل قاعــدة عــدم تضــارب
املصالــح وتشــديد القيــود عــى الترصفــات واألعــال التــي يحظــر عــى أعضــاء مجلــي األعيــان
والنــواب القيــام بهــا أثنــاء عضويتهــم.
 -13قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )84مــن الدســتور بإضافــة فقــرة جديــدة تتعلــق بصــدور قـرارات
كل مــن املجلســن مبوافقــة ثلثــي أصــوات األعضــاء الحارضيــن إذا كان القــرار متعلقًــا بالقوانــن
الناظمــة لالنتخــاب واألح ـزاب السياســية والقضــاء والهيئــة املســتقلة وديــوان املحاســبة والنزاهــة
ومكافحــة الفســاد ،وذلــك بعــد توافــق غالبيــة أعضــاء اللجنــة عــى أهميــة تحصــن هــذه الترشيعــات
وضــان اســتقرارها والنــأي بهــا عــن أي تأث ـرات سياســية مســتقبلية ،مــن خــال اش ـراط أكرثيــة
الثلثــن إلقـرار هــذه الترشيعــات نظـ ًرا ألهميتهــا يف الحيــاة السياســية ولضــان عــدم ســهولة تعديلهــا
مبــا يخــدم أي أهــداف سياســية بعيــدة عــن املصلحــة العامــة.
 -14قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )١/86مــن الدســتور املتعلقــة بحصانــة أعضــاء مجلــي األعيــان
تكريســا
والنــواب ،وذلــك بــأن يقتــر نطاقهــا عــى التوقيــف دون املحاكمــة أثنــاء جلســات املجلس،
ً
ملبــدأ ســيادة حكــم القانــون وعــدم تعطيــل إجــراءات التقــايض ومنــح أعضــاء مجلــي األعيــان
والنــواب الحصانــة الالزمــة والكافيــة لالضطــاع بدورهــم الترشيعــي والرقــايب ،لكــون املحاكمــة ال
تحــول بــن قيــام العــن أو النائــب بعملــه الترشيعــي والرقــايب.
 -15قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )92مــن الدســتور بحيــث ُينــح مجلســا األعيــان والنــواب الحــق يف
تشــكيل لجنــة مشــركة ،وف ًقــا للنظــام الداخــي لــكل منهــا ،لبحــث املــواد املختلــف فيهــا ملــروع
أي قانــون والتوافــق عــى صيغــة نهائيــة ورفــع توصياتهــا للمجلســن ،وذلــك لتطويــر آليــات العمــل
الربملــاين مــن خــال وضــع أطــر جديــدة لتنظيــم وتســهيل أعــال الجلســة املشــركة ومأسســتها عــر
تشــكيل لجنــة مشــركة مــن أجــل توفــر الجهــد والوقــت عــى أعضــاء املجلســن ،وتكريــس مبــدأ
التعــاون بينهــم.
 -16قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )1/112مــن الدســتور لصالــح دمــج قانــوين املوازنــة العامــة
وموازنــات الوحــدات الحكوميــة يف قانــون واحــد ،وذلــك مــن أجــل تفعيــل الرقابــة الربملانيــة عــى
جميــع إيــرادات ونفقــات الحكومــة والهيئــات املســتقلة ،لتكريــس مبــدأ الشــفافية عــر توحيــد
املرجعيــة املاليــة تحــت مظلــة قانونيــة واحــدة ،ومتكــن الحكومــة مــن بســط رقابتهــا عــى إيـرادات
الهيئــات املســتقلة ونفقاتهــا ،باإلضافــة إىل تطويــر آليــات العمــل الربملــاين وتفعليــه عــر اختصــار
الجهــد والوقــت ألعضــاء مجلــس األمــة عنــد مناقشــة قانــون املوازنــة.
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 -17قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة ( )119مــن الدســتور بإضافــة فقــرة جديــدة تتعلــق بوجــوب قيــام
مجلــي األعيــان والنــواب مبناقشــة تقريــر ديــوان املحاســبة خــال الــدورة التــي يقــدم فيهــا أو
تكريســا ملبــدأ الحفــاظ عــى املــال العــام ،وتطويــر الــدور
الــدورة العاديــة التــي تليهــا عــى األكــر،
ً
الرقــايب للربملــان وتفعيلــه مــن خــال قيــام مجلــي األعيــان والنــواب مبناقشــة تقريــر ديوان املحاســبة
ضمــن ســقف زمنــي محــدد ،فالنــص القديــم ال يلــزم املجلســن مبناقشــة التقريــر مــن أصلــه.

املحور الرابع :ملخّص توصيات تحديث منظومة اإلدارة املحل ّية وضامنات متكني الشباب واملرأة
اعتمــدت اللجنــة منهجيــ َة التشــاركية والحــوار الداخــي والخارجــي ،واالســتفادة مــن الخــرات الوطنيــة يف
مجــاالت الحكــم املحــي واإلدارة املحليــة والالمركزيــة اإلداريــة وشــؤون البلديــات والتنمية املحليــة والترشيعات
املرتبطــة بهــا ،وراجعــت عــد ًدا مــن التجــارب الدوليــة ود َرســتها وحـ ّددت الــدروس املســتفادة منهــا.
ويف ضــوء الرســالة امللَك ّيــة التــي شُ ـكِّلت مبوجبهــا اللجن ـ ُة ،واملراجعــات التــي متــت ومتطلبــات املصلحــة
الوطنيــة العليــا يف إحــداث نقلــة نوعيــة يف تحديــث الدولــة األردنيــة مــع بدايــة املئويــة الثانيــة كــا أشــار
جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن؛ ح ـ ّددت اللجنــة الهــدف الوطنــي لتحديــث منظومــة اإلدارة
املحليــة ،كــا يــي:
«الوصــول إىل حكــم محـ ّـي رشــيد ،قــادر عــى االضطــاع مبهــام التنميــة املحليــة والخدمات بشــكل مســتقل
وف ّعــال ،بنــاء عــى برامــج اختارهــا املواطنــون عــر انتخابــات حــرة ونزيهــة ،يف تناغـ ٍـم وتكامــلٍ لــأدوار بــن
الهيــاكل املختلفــة واألقاليــم مــن جهــة ،واإلدارة املركزيــة مــن جهــة أخــرى».
ـوذج الوطنــي
وبنــا ًء عــى الهــدف الوطنــيُ ،حـ ِّددت مجموعــة مــن املبــادئ التــي طُـ ِّو َر عــى أساســها النمـ ُ
لــإدارة والحكــم املحــي عــى النحــو التــايل:
.1

اعتامد مبدأ التد ُّرج عرب مراحل انتقالية للوصول إىل النموذج الوطني لإلدارة املحلية.

.2

التوســع عــر املراحــل االنتقاليــة ووفــق اختصاصــات هيــاكل اإلدارة املحليــة يف مجــاالت الخدمــات
ُّ
والتنميــة املحليــة والشــؤون اإلداريــة واملاليــة.

.3

ضــان مشــاركة شــعبية واســعة يف صياغــة هــذا النمــوذج مــن خــال انتخابــات حــرة ونزيهــة تشــمل
اإلدارة املحليــة مبســتوياتها املختلفــة.
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.4

يش ـكّل النمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة البني ـ َة التحتيــة ملنظومــة التحديــث الســيايس واإلداري
والتنمــوي عــى املســتوى الوطنــي ،إذ يتعلــم املواطنــون واملواطنــات تحديــد خياراتهــم التنمويــة
بطــرق دميقراطيــة ،وميارســون التنافــس وتصعيــد ال ُّن َخــب ومتكــن املــرأة والشــباب عــر هيــاكل
واضحــة ومتكاملــة ومحــ َّددة االختصاصــات ووفــق منظومــة حوكمــة رشــيدة.

.5

تستجيب عمليات تطوير هياكل اإلدارة املحلية ملبادئ تحسني نوعية حياة املجتمعات املحلية.

.6

تســتجيب منظومــة تطويــر اإلدارة املحليــة ملبــادئ حوكمــة الخدمــات واإلدارة وملبــادئ الشــفافية
واملســاءلة.

منظومة تحديث اإلدارة املحلية
.1

الخدمــات العامــة املحليــة :وتشــمل طي ًفــا واس ـ ًعا مــن الخدمــات التــي يحصــل عليهــا املواطنــون،
كخدمــات النظافــة والبيئــة املحليــة والطــرق واملــاء والكهربــاء واملواصــات.
وترتبــط الخدمــات العامــة املق َّدمــة للمواطنــن عــى مســتوى املــدن والبلديــات والقــرى واألحيــاء
الســكنية مبســتوى رضــا املواطــن واملجتمــع املحــي عــن أداء هيــاكل اإلدارة املحليــة ،الــذي ينتقــل
بالتدريــج إىل الرضــا العــام للمجتمــع عــن األداء العــام للدولــة .وكلــا شــهدت هيــاكل اإلدارة املحليــة
ـس ذلــك عــى نوعيــة حيــاة املواطــن.
املزيــد مــن التحديــث والتطــور انعكـ َ
إن النمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة عــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة يقــوم عــى معايــر واضحــة
لتحديــث الخدمــات العامــة املحليــة وعــر مراحلــه االنتقاليــة وعــى النحــو التــايل:
 توزيــع الخدمــات بحســب االختصاصــات بــن هيــاكل اإلدارة املحليــة يف تقديــم الخدمــاتوتكاملهــا.
 التوســع يف تقديــم الخدمــات العامــة محليًّــا ،ورمبــا ابتــكار خدمــات جديــدة؛ وكلّــا ازداد التو ّجــهتوســعت الخدمــات وأصبحــت تقـ َّدم محل ًّيــا.
نحــو الحكــم املحــي (خدم ًّيــا وتنمويًّــا) ّ
 الوصــول الســهل إىل الخدمــات مــن ِقبــل املواطــن ،مبــا يراعــي طبيعــة الخدمــة واالعتبــاراتالجغرافيــة والســكانية.
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 عدالــة الخدمــات مــن خــال ضــان قــدرات توزيعيــة عادلــة تراعــي العوامــل الجغرافيــةوالســكانية والحاجــة.
 أمتتة الخدمات والتحسني املستمر لنوعيتها..2

املهــام اإلداريــة واملاليــة :ســيبقى التخطيــط للمهــام اإلداريــة واملاليــة مركزيًّــا ليكــون للدولــة
األردنيــة نسـ ٌـق إداري واحــد تحافــظ عليــه ،لك ـ ّن الخدمــات املرتبطــة بالشــؤون اإلداريــة واملاليــة
وف ًقــا للنمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة ســينتقل تنفيذهــا ليصبــح محل ًّيــا ،ويرتبــط ذلــك بالشــؤون
املاليــة واإلداريــة ذات الصلــة باملــوارد البرشيــة ،وبتخصيــص الوظائــف التــي ســتنتقل تدريج ًّيــا محل ًّيــا
بحســب املــوارد املتاحــة ،ومــن أمثلتهــا خدمــات األحــوال املدنيــة ،والرتاخيــص ،والتوثيــق والشــهادات،
والشــؤون القانونيــة ،وغريهــا مــن خدمــات ماليــة وإداريــة.

.3

قصــد بهــا عمليــات التخطيــط والتنفيــذ التــي تهــدف إىل إحــداث
الربامــج واملهــام التنمويــة :ويُ َ
تحــوالت جوهريــة يف مجــاالت الحيــاة كافــة وال يتضــح أثرهــا إال عــى املــدى املتوســط أو البعيــد،
وهــي تحتــاج إىل رؤيــة تنمويــة واقتصاديــة يف إدارة املــوارد املحليــة وتكاملهــا عــى املســتوى الوطنــي.
ظلــت الربامــج التنمويــة مــن صلــب اختصاصــات اإلدارة املركزيــة يف األردن ،وتفيــد العديــد مــن
التجــارب الدوليــة بــأن الكثــر مــن دول العــامل أصبحــت متيــل ،وبشــكل متزايــد ،إىل نقــل املســؤولية
عــن هــذه الربامــج إىل هيــاكل اإلدارة املحليــة ،أو مشــاركتها عــى األقــل.

إن منــوذج اإلدارة املحليــة يف نهايــة املرحلــة االنتقاليــة يســعى إىل تطويــر أقاليــم تنمويــة تكامليــة عــى
كل منهــا لــه ســاته وميزاتــه التنافســية ،األمــر الــذي مي ّكــن مــن نقــل التخطيــط والتنفيــذ
مســتوى اململكــةّ ،
للربامــج التنمويــة مــن اإلدارة املركزيــة إىل األقاليــم؛ ولعــل أبــرز املجــاالت التــي ميكــن شــمولها بذلــك :البنيــة
التحتيــة ،ونظــام التعليــم والصحــة ،واألنشــطة االقتصاديــة ،والرضائــب ،وغريهــا مــن املجــاالت التــي تتطلــب
اســتثامرات ضخمــة ،وفاعلــن متعدديــن ،وبرامــج تن َّفــذ عــى مــدى ســنوات إن مل يكــن عقــو ًدا.
إن االنتقــال الــذي يســعى إليــه النمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة يف مجــال التنميــة مــن املؤ َمــل أن يراعــي
املعايــر التاليــة:
.1

مشاركة املجتمعات املحلية يف تحديد أولوياتها التنموية ،وربط املشاركة باملسؤولية واملساءلة.

.2

إدارة املوارد املحلية بكفاءة ورشد.

.3

التكامل التنموي عىل مستويات األقاليم وصولً إىل املستوى الوطني.
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الهياكل اإلدارية واالختصاصات
يشــتمل النمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة يف شــكله النهــايئ عــى أربعــة مســتويات مــن الهيــاكل التنظيميــة
واإلداريــة ،تتــوزّع املهــام الســابقة عليهــا؛ وذلــك عــى النحــو التــايل:
 -1املجالس املحلية
متاســا باملواطنــن
ميثــل املجلــس املحــي الوحــد َة األساســية األوىل يف هيــاكل اإلدارة املحليــة ،وهــو األكــر ًّ
وقربًــا منهــم ومــن حياتهــم اليوميــة ،واألكــر معرفـ ًة باحتياجاتهــم ،وتحدي ًدا يف مجــاالت الخدمات األساســية.
وتجســد املجالــس املحليــة اللبنــات األساســية للمشــاركة الشــعبية ،ودورهــا مك ّمــل ألدوار البلديــات .ويجــب
ّ
دور ًة بعــد دورة -أن تتزايــد املهــام امللقــاة عــى عاتــق هــذه املجالــس ،وأن ت ُنقــل لهــا صالحيــات الخدمــاتاملناســبة ،التــي ميكــن أن تزيــد مــن منســوب الرضــا لــدى املواطنــن ،إضافــة إىل تشــجيع عمليــة التفاعــل
األفقــي بــن املجالــس املحليــة داخــل كل بلديــة ،وتعزيــز روح املبــادرة والتعــاون واملشــاريع املشــركة يف
مــا بينهــا.
 -2املجالس البلدية
ـي عــن الخدمــات والجوانــب التنمويــة ذات العالقــة بحيــاة املواطنــن اليوميــة ،ال
هــي املســؤول الحقيقـ ّ
ســيام أنهــا تتمتــع بصالحيــات أعــى مــن املجالــس املحليــة .وتضطلــع املجالــس البلديــة ببعــض الصالحيــات
تتوســع باضط ـراد مــع تزايــد خــرة أعضــاء هــذه املجالــس (الهيــاكل املنت َخبــة)،
اإلداريــة ،التــي يجــب أن ّ
واكتســابها ثقــة مجالــس املحافظــات.
التوســع يف املهــام الخدميــة والتنمويــة للمجالــس البلديــة ،يجــب أن يقــود يف النهايــة إىل مســؤوليتها شــبه
إن ّ
الكاملــة عــن هــذه املهــام ،وضــان اســتدامة قيامهــا بهــذا الــدور ،ورضورة أن تشــمل مســاهمتها الفعالــة
والناجعــة طيفًــا واســ ًعا مــن الخدمــات اإلداريــة ،بحكــم قربهــا مــن املواطنــن ،ومعرفتهــا باألولويــات
واالحتياجــات الفعليــة لهــم.
 -3مجالس املحافظات
ـي أن تهتــم بالنــوع الثالــث مــن
هــي الهيئــات العليــا لــإدارة املحليــة يف الوضــع القائــم حال ًّيــا ،ومــن الطبيعـ ّ
أساســا ،والخدميــة واإلداريــة بشــكل عــام .وتب ًعــا للفلســفة نفســها،
املهــام ،املتمثــل يف الربامــج التنمويــة ً
يُفــرض أن تتكامــل هــذه املجالــس مــع املجالــس البلديــة ،وتُرشكهــا يف وضــع الربامــج الخدميــة والتنمويــة
وتنســق إدار َة
واالســتثامرية الخاصــة باملحافظــة ،وتراقــب أداءهــا ملهامهــا الخدميــة واإلداريــة املشــركةّ ،
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املهــام الالمركزيــة مــع هيــاكل الحكــم املحــي املســتج ّدة .هــذا يوجــب اســتحداث هيــكل جامــع لعــدد مــن
املحافظــات عــى نطــاقٍ إقليمــي ،مبــا يسـ ّهل عمليــة اإلرشاف عــى عمل مجالــس املحافظــات ،ويتيح للســلطة
املركزيــة نقــل املزيــد مــن ســلطاتها اإلداريــة ومهامهــا الخدميــة والتنمويــة إىل هــذه الهيــاكل املســتح َدثة.
 -4مجالس األقاليم
قصــد بهــا مرحلــة الحكــم املحــي
هــي الهيئــات العليــا املنت َخبــة لــإدارة املحليــة يف مراحلهــا األخــرة ،ويُ َ
عــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة (تنمويًّــا وخدم ًّيــا) ،وتتمتــع بالعديــد مــن صالحيــات الســلطة التنفيذيــة
منســق ومنضبــط يعيــد توزيــع األدوار بــن املركــز واألقاليــم ،ومبــا يجعــل هــذه األقاليــم
املركزيــة ،بشــكل ّ
قــادرة عــى إدارة شــؤون التنميــة املحليــة بكفــاءة واحـراف ،واإلرشاف عــى إدارة املــوارد املحليــة مبــا فيهــا
الرضائــب التــي تحصــل عليهــا ،األمــر الــذي يقــود إىل منــوذج تنمــوي تكامــي بــن املحافظــات القريبــة أو
املتشــابهة ببعــض الخصائــص االقتصاديــة واالجتامعيــة؛ يف حــن يتمتــع كل إقليــم مبي ـزات تنافســية تجــاه
األقاليــم األخــرى.
ويتّفــق هــذا التوجــه متا ًمــا مــع طــرح جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين يف عــام  2005بإنشــاء وحــدات إداريــة
تنمويــة أكــر تسـ ّمى «أقاليــم» ،رش َط امتالكهــا مقومــات أساســية أبرزهــا :مســاحات زراعيــة واســعة تل ّبــي
احتياجاتهــا الغذائيــة ،ومراكــز حرضيــة تتوفــر فيهــا طاقــات برشيــة متنوعــة ،ومراكــز صناعيــة وتجاريــة
نشــطة ،ومســاحات صحراويــة أو شــبه صحراويــة ميكــن اســتغاللها لتوليــد الطاقــة.

اإلطار الزمني للوصول إىل النموذج الوطني لإلدارة املحلية
يعتمــد الوصــول إىل النمــوذج الوطنــي لتحديــث منظومــة اإلدارة املحليــة عــى إطــار زمنــي متــد ِّرج يراعــي
ـول إىل
الــرورات التنظيميــة واإلداريــة وطبيعــة التطــور االجتامعــي واالقتصــادي للمجتمــع األردين ،وصـ ً
تحقيــق الهــدف الوطنــي ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
املرحلة األوىل (الدورة األوىل -الدورة الثانية):
تطوير الهياكل عىل مستوى املحافظات والبلديات ومتكينها
.1
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بنــاء قــدرات الهيــاكل والهيئــات املنت َخبــة واملع ّينــة يف املحافظــات والبلديــات يف مجــاالت املــوارد
البرشيــة ،وتطويــر البنــى املؤسســية وإنشــاء قواعــد البيانــات القطاعيــة ،ووضــع منظومــة حوكمــة
محليــة وداخليــة.
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.2

قيــام البلديــات بإعــداد مخططــات شــمولية لجميــع األرايض داخــل حــدود البلديــة ،مبــا فيهــا
مخططــات اســتعامالت األرايض والتوســع العمــراين وتخطيــط النقــل واملــرور ،إضافــة إىل خطتهــا
املســتقبلية.

.3

توســيع دائــرة الخدمــات واملهــام التــي تقدمهــا هــذه املجالــس للمواطنــن ،وتســهيل عمليــات وصــول
املواطنــن اليهــا.

.4

توفــر بيئــة مالمئــة ومح ّفــزة إلنشــاء مشــاريع مشــركة بــن املجالــس املحليــة داخــل البلديــة ،وكذلــك
بــن البلديــات يف املحافظــة أو بــن املحافظــات داخــل كل إقليــم ،إضافــة إىل الرشاكــة مــع القطــاع
الخــاص.

.5

العمــل عــى تعزيــز دور الشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال تشــكيل «مجالــس
الظــل» للمســاندة يف عمــل الهيــاكل املنت َخبــة.
ّ

.6

تفعيل دور األحزاب الربامجية يف الرتشح ملجالس املحافظات والبلديات من خالل برامج تنموية.

.7

تخصيــص مــا ال يقــل عــن ( )%30مــن مقاعــد املجالــس املنت َخبــة يف املحافظــات والبلديــات للمــرأة،
وتخصيــص مقعــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الهيــاكل املنتخبــة عــى مســتوى املحافظــات والبلديــات.

.8

وضــع اإلطــار الترشيعــي الــازم إلنشــاء مجالــس األقاليــم ،وتحديــد مهامهــا ومســؤولياتها وإطــار
عالقتهــا بهيــاكل اإلدارة املحليــة األخــرى.

املرحلة الثانية (الدورة الثالثة):
استحداث مجالس األقاليم
.1

العمــل عــى نقــل َسـلِس للصالحيــات مــن املركــز إىل مجالــس األقاليــم يف املجــاالت الخدميــة واإلدارية
واملاليــة والتنمويــة.

.2

إرســاء منــوذج للعمــل التكامــي مــن املجالــس املحليــة إىل مجالــس األقاليــم ،مــرو ًرا مبجالــس البلديات
واملحافظــات.

.3

التفعيــل الكامــل ألطُــر الرقابــة واملســاءلة وف ًقــا ألرقــى املعايــر الدوليــة عــى مســتوى اإلدارة املحليــة
وهياكلهــا املختلفــة.
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التوصيات اإلجرائية
يف ضــوء طبيعــة منظومــة تحديــث اإلدارة املحليــة الســابقة ومــا تحتــاج إليــه مــن إجــراءات ،توافقــت
اللجنــة عــى مجموعــة مــن التوصيــات اإلجرائيــة عــى النحــو التــايل:
ً
أول :التوصيات الخاصة بالالمركزية اإلدارية
.1

تسمية القانون« :قانون اإلدارة املحلية».

.2

توحيــد ضوابــط العمليــات االنتخابيــة (البلديــة ،املحافظــة ،اإلقليــم) مــن خــال اعتــاد أداة تصويــت
واحــدة (بطاقــة األحــوال املدنيــة) ،واعتــاد معايــر نزاهــة مو ّحــدة لجميــع العمليــات االنتخابيــة،
واعتــاد منظومــة عقوبــات واحــدة للمخالفــات االنتخابيــة يف مســتويات االنتخابــات النيابيــة
واملحليــة كافــة.

.3

الحفــاظ عــى الهيــاكل الحاليــة املنت َخبــة لنظــام اإلدارة املحليــة (املجلــس املحــي ،املجلــس البلــدي،
مجلــس املحافظــة) ،واســتحداث مجلــس اإلقليــم خــال الــدورة الثالثــة عــى أبعــد تقديــر.

.4

اإلبقاء عىل االنتخاب املبارش ،وذلك إلحداث املزيد من التنمية السياسية.

.5

املــي قُد ًمــا يف السياســة املقرتحــة لتخصيــص مظلــة رســمية شــاملة ملنظومــة اإلدارة املحليــة
ّ
(الالمركزيــة اإلداريــة) ممثلــة يف «وزارة اإلدارة املحليــة» ،لالرتقــاء بالعمل الخدمــي واإلداري والتنموي
يف املحافظــات والبلديــات واملجالــس املحليــة ،والحــد مــن تنــازع االختصاصــات وتضــارب املهــام.

.6

تحديــد عــدد أعضــاء املجالــس املنت َخبــة وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة للمجالــس ،مــن خــال نظــام
يصــدر لهــذه الغايــة يراعــي االمتــداد الحــري ،وتوزيــع التجمعــات الســكانية ،وعــدد الســكان،
ومــؤرشات التنميــة.

.7

إصــدار نظــام للدوائــر االنتخابيــة ملجالــس املحافظــات والبلديــات ،يح ـ َّدد فيــه عــدد األعضــاء مــن
( )12إىل ( )30عضــ ًوا ملجالــس املحافظــات وفقًــا ملعايــر عادلــة.

.8

إلغــاء آليــة االنتخــاب املنفصــل لرئيــس البلديــة ،واســتبدال انتخــاب املجلــس بهــا ،ثــم ينتخــب
الرئيــس مــن بينهــم.
األعضــا ُء
َ

.9

تعديــل آليــة اختيــار املديــر التنفيــذي ملجلــس البلديــة ،لضــان اســتقالليته يف أداء أعاملــه وف ًقــا
للقانــون.
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مجلس املحافظة والبلدية امرأة يف حال كانت الرﺋﺎﺳﺔ لرجل.
كل من
 .10أن يكون نائب رئيس ٍّ
َ
 .11متثيــل املــرأة يف املجالــس املنت َخبــة يف املحافظــات والبلديــات بنســبة ال تقــل عــن ( )%30مــن عــدد املقاعــد،
وتخصيــص مقعــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الهيــاكل املنت َخبــة عــى مســتويَي املحافظــات والبلديــات.
والنــص عــى ذلــك يف
 .12الســعي إلنشــاء ﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺸﺒﺎب يف هيــاكل اإلدارة املحليــة،
ّ
القوانــن املنظِّمــة لعمــل هــذه الهيــاكل ،يك ال يبقــى تشــكيل هــذه اللجــان مهمــة اختياريــة.
(رئيســا وأعضــاء) والجهــاز التنفيــذي يف البلديــة ،مــع
 .13تقســيم العمــل البلــدي بــن املجلــس البلــدي ً
ـول املجلــس البلــدي رس ـ َم السياســات
مراعــاة أحــكام املــادة ( )121مــن الدســتور ،مبــا يضمــن تـ ّ
والرقابــة واإلرشاف واملتابعــة والتدقيــق عــى أعــال البلديــة.
 .14إضافــة صالحيــة املراقبــة واملتابعــة ملجلــس املحافظــة ،وكذلــك مشــاركته يف تقديــم مقرتحــات
املشــاريع الخدميــة والتنمويــة عنــد إعــداد الخطــة التنمويــة والخدميــة للمحافظــة.
 .15تخفيض س ّن الرتشح للمجالس البلدية ومجالس املحافظات من س ّن ( )25عا ًما إىل س ّن ( )22عا ًما.
ـكل مــن رئيــس مجلــس املحافظــة واألعضاء
 .16اﺷﺮﺘاط الشــهادة الجامعيــة األوىل عــى األقــل مؤهـ ًـا علم ًّيــا لـ ٍّ
ورؤســاء البلديــات ،وشــهادة الثانويــة العامــة (ناجــح) عــى األقـ ّـل لعضويــة املجالــس البلديــة.
 .17وضــع نظــام خــاص بالرشاكــة بــن مشــاريع مجالــس املحافظــات ومجالــس البلديــات مــن جهــة,
والقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى.
ثان ًيا :التوصيات الخاصة بالالمركزية املالية
 .1اقتصــار موازنــات املحافظــات عــى املوازنــات الرأســالية ،وذلــك لحــن بــدء عمــل مجالــس األقاليــم،
وهــي املرحلــة التــي ستشــهد ترســيخ تطبيــق مفهــوم الالمركزيــة اإلداريــة عــى مســتوى األقاليــم،
وتحقيــق اســتقاللها املــايل واإلداري الــذي ميكــن مــن خاللــه العمــل عــى تطبيــق الالمركزيــة املاليــة
خاصــا بــكل إقليــم.
بصــورة كاملــة ،مــن خــال إعــادة هيكلــة قانــون املوازنــة العامــة ،ليتض ّمــن فصـ ًـا ًّ
.2

كل محافظــة يف قانــون املوازنــة العامــة ،وذلــك بــدلً مــن إدراج موازنــات
إفـراد فصــل خــاص ملوازنــة ّ
املحافظــات ضمــن موازنــات الــوزارات والدوائــر الحكوميــة كــا هــو معمــول بــه حال ًّيــا.

.3

إعــداد موازنــات املحافظــات بطريقــة التخطيــط مــن أســفل إىل أعــى ،عــى أن يتــم ذلــك بتحديــد
املشــاريع الخدميــة واعتامدهــا ،ثــم يحــ َّدد املخصــص املــايل لهــا.
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.4

نقــل الصالحيــات اإلداريــة واملاليــة إىل املحافظــات ،لتصبــح مســؤولة عــن إعــداد موازناتهــا وتنفيذهــا؛
األمــر الــذي سيســاهم يف ترسيــع تنفيــذ املوازنــات وطــرح مشــاريعها الرأســالية مــن دون تدخــل
مــن الــوزارات.

.5

للمخصصــات املاليــة الالزمــة إلدامــة عمــل مجالــس املحافظــات ،وعـ ّد رئيــس
زيــادة أو ُجــه اإلنفــاق
َّ
مجلــس املحافظــة آمــ ًرا بالــرف بخصوصهــا.

.6

مخصصــات
إنشــاء حســاب خــاص ملجالــس املحافظــات يف بنــك تنميــة املــدن والقــرى ،ت ُن َقــل إليــه َّ
موازنــات املحافظــات مبــارش ًة بعــد إقـرار قانــون املوازنــة العامــة ،وذلــك للحيلولــة دون عــدم رصف
مخصصــات موازنــات املحافظــات بكاملهــا مــن خــال حجــز جــزء منهــا أو تخفيضهــا مــن ِقبــل مجلس
َّ
الــوزراء ،ومبــا يضمــن عمليــة تدويــر املبالــغ املتبقيــة مــن املوازنــة الســنوية بعــد انتهــاء الســنة
املاليــة ،لتمكــن هــذه املحافظــات مــن االســتمرار يف إنفاقهــا عــى املشــاريع املســتمرة ،مبعــز ٍل عــن
املخصصــات املاليــة للعــام التــايل ،عــى أن يخضــع الــرف مــن هــذا الحســاب للرقابــة والتدقيــق،
َّ
للتأكــد مــن انســجام ذلــك مــع الترشيعــات والتعليــات املعمــول بهــا.

.7

استجابة موازنات املحافظات والبلديات ملتطلبات متكني املرأة والشباب.

.8

تخصيــص بنــد لنفقــات الصيانــة واإلدامــة والطــوارئ عنــد إعــداد موازنــات مجالــس املحافظــات
والبلديــات.

.9

املجلســن البلــدي واملحــي ،مبــا يضمــن عدالــة توزيــع الخدمــات
إعــادة توزيــع إيـرادات البلديــة بــن
َ
وعوائــد التنميــة.

ثالثًا :التوصيات الخاصة بالالمركزية الخدمية
.1

تعزيــز صالحيــات املجالــس املنت َخبــة لتحقيــق التنميــة املحليــة ،بهــدف تقويــة االقتصــاد املحــي،
ورفــع جــودة الخدمــات األساســية ،وف ًقــا للدراســات التــي سـتُع ّدها الحكومــة املركزيــة لــكل محافظة،
والتــي ســتتضمن الفــرص االســتثامرية فيهــا وميزتهــا التنافســية النســبية.

.2

متكــن الهيــاكل املنت َخبــة واملع َّينــة يف املحافظــات والبلديــات مــن تحديــد احتياجاتهــا وأولوياتهــا،
وإعــداد موازناتهــا وف ًقــا الحتياجاتهــا الفعليــة وإقرارهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا ،والعمــل عــى
إعــداد األدلّــة اإلجرائيــة ومنهجيــات العمــل الالزمــة لتحقيــق ذلــك مــن ِقبــل الــوزارات واملؤسســات
املركزيــة ،وتزويــد تلــك الهيــاكل بهــا.
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.3

ربــط صالحيــات املجالــس املنت َخبــة يف املحافظــات والبلديــات يف اقــراح مشــاريع الخدمــات
وإعدادهــا وإقرارهــا وتنفيذهــا ،بدليــل االحتياجــات الــذي تــم إق ـراره ،وأن تق ـ َّدم وف ًقــا للمعايــر
العامليــة املتعــارف عليهــا ووفــق الخطــة الوطنيــة ،ومبــا يتناســب مــع املخططــات الشــمولية ،وأن
تربــط املشــاريع املُقَــ ّرة بجــدول تشــكيالت الــوزارات والدوائــر الحكوميــة.

.4

توفــر تســهيالت بيئيــة وترتيبــات تيســرية يف مرافــق ومقــا ّر الهيــاكل املنت َخبــة واملعيّنــة يف املحافظات
والبلديــات وأنشــطتها ،مبــا يحقــق رشوط الوصــول واالســتخدام لكبــار السـ ّن واألشــخاص ذوي اإلعاقة،
فضـ ًـا عــن إدمــاج قضايــا اإلعاقــة يف الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة لألعضــاء والعضــوات وملوظفــي
وموظفــات هــذه املجالــس.

.5

الرقمــي
رضورة مواكبــة اإلدارات التنفيذيــة يف املحافظــات واملجالــس البلديــة ملــروع التحــ ُّول
ّ
للحكومــة املركزيــة ،ومتكينهــا تقنيًّــا مــن ُســبل الوصــول إىل ذلــك مــن خــال الجهــات املعنيــة ،ليصبــح
عملُهــا جــز ًءا مــن مــروع التح ـ ُّول الرقمــي الوطنــي.

راب ًعا :التوصيات الخاصة بتعديل الترشيعات
 .1تعديل القوانني التالية:
قانــون البلديــات ،قانــون الالمركزيــة ،قانــون اإلدارة العامــة ،قانــون بنــك تنميــة املــدن والقــرى ،قانــون
تنظيــم املــدن والقــرى واألبنيــة ،قانــون امللْك ّيــة العقاريــة ،قانــون رضيبــة األبنيــة واألرايض داخــل مناطــق
البلديــات ،قانــون رخــص املهــن ،قانــون مرشوعــات الرشاكــة بــن القطا َعــن العــام والخــاص ،قانــون التقســيم
ضمــن مناطــق البلديــات.
 .2تعديل األنظمة التالية:
النظــام املــايل للحكومــة (للســاح بتدويــر موازنــات مجالــس املحافظــات) ،نظــام املشــريات الحكوميــة،
نظــام التقســيامت اإلداريــة ،أنظمــة تنظيــم إدارة الــوزارات (لتســهيل عمليــة نقــل الصالحيــات مــن املركــز
إىل املحافظــات) ،نظــام اســتعامالت األرايض.
 .3استحداث نظام للمساءلة واملحاسبة للهياكل املنتخَبة يك ّرس النزاهة والشفافية والرقابة.
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املحور الخامس :التد ُّرج للوصول إىل النموذج الدميقراطي األردين
قصــد مبنهجيــة التــد ُّرج يف التحــول الدميقراطــي؛ االنتقــال عــر مراحــل زمنيــة يف تطويــر الترشيعــات والبنــى
يُ َ
ـول إىل النضــوج الدميقراطــي ،وقــد طـ ّورت األدبيات السياســية يف العقــود األربعة
املؤسســية واملامرســات وصـ ً
األخــرة نظريــات متعــددة يف االنتقــال الســيايس ،وتفيــد تجــارب املوجــات الدميقراطيــة التــي شــهدها العــامل
بــأن مبــدأ االنتقــال املتــد ِّرج أحــد ضامنــات التحــول الدميقراطــي الناجــح ،إذ إن الدميقراطيــة عملية سياســية
اجتامعيــة وثقافيــة تتعـ ّدى وضــع القـرارات وسـ ّن الترشيعــات وإجـراء االنتخابــات.
ـيايس بدميقراط ّيــة أردن ّيــة
لقــد ح ـ ّددت األوراق النقاشــية امللَك ّيــة الهــدف النهــايئ لعمليــة التحديــث السـ ّ
متجـ ّددة وحيويّــة ،ترتكــز عــى ترســيخ متــد ِّرج لنهــج الحكومــات الربملانيّــة تحــت مظلّــة امللَكيّــة الدســتورية،
معـ َّززًا مبشــاركة شــعب ّية فاعلــة؛ لقــد كان واض ًحــا النهــج الوطنــي يف التــد ُّرج نحــو إنضــاج الحيــاة الدميقراطيــة
يف الســنوات العــر األخــرة؛ ولقــد ب ّينــت األوراق النقاشــية امللَك ّيــة يف أكــر مــن موضــع مبــدأَ التــد ُّرج
وأهميتــه يف االنتقــال اآلمــن والسـلِس إىل حيــاة سياســية متوازنــة ومشــاركة شــعبية فاعلــة ،ولعـ ّـل مــا تح ّقــق
أساســا قويًّــا لعمليــة التــد ُّرج والبنــاء الرتاكمــي املتتابع ،ســواء
مــن خطــوات إصالحيــة يف العقــد املــايض شـكّل ً
يف التعديــات الدســتورية ،أو يف تطويــر الترشيعــات السياســية ،أو يف بنــاء املؤسســات السياســية ومتكينهــا.
واســتمرا ًرا يف تأكيــد أهميــة مبــدأ التــد ُّرج ،أشــارت الرســالة امللَكيّــة بتشــكيل «اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث
املنظومــة السياســية» بوضــوح إىل مبــدأ التــد ُّرج ،حينــا أكــد جاللــة امللــك« :إ ّن مســؤوليتكم اليــوم تتمثــل
بوضــع مشــاريع قوانــن توافقيــة تضمــن االنتقــال املتــد ِّرج نحــو تحقيــق األهــداف املســتقبلية كاملــة» ،لهــذا
ي بوصفــه آليــة للوصــول إىل النمــوذج الدميقراطــي األردين.
اعتمــدت اللجنــة التــد ُّرج واالنتقــال املرحـ ّ

ملاذا مبدأ التد ُّرج؟
.1

تأسســت الدولــة األردنيــة عــى مبــادئ التطــور وتق ّدمــت عــى هــذا األســاس ،وشُ ـيّدت مراحــل البنــاء
والنهضــة واالزدهــار عــى نهــج التط ـ ُّور املتــد ّرج ،وابتعــدت الدولــة عــن أمنــاط التغيــر الجــذري
واملفاجــئ والرسيــع ،وبقيــت آليــ ُة التحســن املســتمر تعمــل وإن تباطــأت يف بعــض املراحــل أو
ولعــل هــذا الواقــع أحــ ُد أبــرز املداخــل لفهــم حالــة االســتقرار األردين والقــدرة عــى
ّ
املحطــات؛
االســتمرار والبنــاء يف ظــروف تاريخيــة عاصفــة يف املحيــط اإلقليمــي.
ـج التطـ ُّور املتــد ِّرج عــر العقــود املاضيــة قيمــة سياســية واجتامعيــة وثقافيــة أردنيــة
لقــد شـكّل نهـ ُ
عـ ّـرت عــن الحكمــة العميقــة يف إدارة الشــؤون العامــة ،ويف إدارة التغيــر الهــادئ واملنضبــط ،ويف
عبــور التحــوالت والتخفيــف مــا أمكــن مــن الخســائر وال ُكلَــف التــي عــاد ًة مــا ت ُصاحــب التغيــر.
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.2

إ ّن اعتــاد مبــدأ التــد ُّرج يف االنتقــال إىل النمــوذج الدميقراطــي األردين يُ َعـ ّد ضامنــة حقيقيــة لنجــاح
هــذا النمــوذج ووصولــه إىل مرحلــة النضــوج واالنتقــال اآلمــن .إن التــد ُّرج ضامنــة حقيقيــة لبنــاء
مجتمــع ســيايس تعـ ُّددي تتنافــس فيــه القــوى السياســية عــى مــن يقـ ّدم أفضــل الخيــارات والربامــج
لخدمــة الصالــح العــام؛ ويف املقابــل يبقــى االنتقــال الرسيــع محفوفًــا باملخاطــر ويعمــل عــى رفــع
ال ُكلَــف السياســية واالجتامعيــة للدميقراطيــة ويجعلهــا معلّقــة يف الهــواء.
َ
قبــول اآلخــر،
وتحتــاج عمليــة االنتقــال إىل تنشــئة دميقراطيــة يتعلّــم فيهــا األفــراد والجامعــات
والتعامــل مــع أفــكار وبرامــج متعـ ّددة ،وهــذا يحتــاج إىل نضــو ٍج عــر مراحــل زمنيــة ،وهــي عمليــة
متأس ًســا جديـ ًدا للعديــد مــن املؤسســات كــا تشــهد أمناطًــا مختلفة مــن العالقــات والتحالفات
تشــهد ُ
عــى مســتوى املؤسســات والتيــارات والقــوى السياســية ،األمــر الــذي يحتــاج إىل مراحــل زمنيــة كافيــة
إلنضــاج هــذه التحــوالت.

.3

تحتــاج الدميقراطيــة الناضجــة إىل بــروز أح ـزاب سياســية وطنيــة فاعلــة وقــادرة عــى التعبــر عــن
مصالــح املجتمــع األردين وأولوياتــه ضمــن برامــج قابلــة للتطبيــق ذات نتائــج حقيقيــة ،إذ إن إنضــاج
العمــل الحــزيب يحتــاج إىل تــد ُّرج يســتدعي مــا ال يقــل عــن ثــاث دورات انتخابيــة ،ومــع األخــذ
يف االعتبــار اإلرث التاريخــي للتجربــة الحزبيــة األردنيــة ومــا واجهتــه مــن ع ـرات يف الخمســينيات
مــن القــرن املــايض ومــا ات ّســمت بــه مــن ضعـ ٍ
ـف وهشاشــة وضعــف الثقــة الشــعبية فيهــا حينــا
عــادت يف التســعينيات ،فــإن التــد ُّرج سيشـكّل الرافعــة الحقيقيــة لبنــاء حيــاة حزبيــة قويــة مــن دون
تشــوهات ،لذلــك حرصــت اللجنــة عــى تخصيــص نســبة مــن عــدد مقاعــد مجلــس النــواب للقامئــة
الوطنيــة الحزبيــة؛ تــزداد تصاعديًّــا خــال املجالــس املقبلــة.
وميكن تلخيص منهج التد ُّرج يف تطوير الحياة الحزبية مبا ييل:
 إنضــاج بنيــة وطنيــة للعمــل الحــزيب ،وتأســيس وإعــادة تأســيس أحـزاب ذات توجهــات برامجيــةأي امتــدادات
وطنيــة واضحــة ،بعيـ ًدا عــن االلتبــاس والغمــوض ،األمــر الــذي يعنــي القطيعـ َة مــع ّ
عقائديــة أو سياســية أو تنظيميــة خارجيــة.
 إنضــاج قــدرة األح ـزاب عــى بنــاء برامــج سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة واقعيــة ،قــادرة عــىإقنــاع املواطنــن والتصويــت مــن أجلهــا.
 تنمية قدرة األحزاب عىل تشجيع االنخراط الشعبي يف العمل الحزيب. التــد ُّرج يف تنميــة قــدرة األح ـزاب عــى الوصــول إىل مجلــس النــواب وتشــكيل كُتَــل نيابيــة ذاتقواعــد قويــة واملشــاركة يف الحكومــات أو مامرســة املعارضــة الب ّنــاءة.
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.4

التــد ُّرج يف تطويــر الحيــاة الربملانيــة وزيــادة كفــاءة أداء مجلــس النــواب والبنــاء عــى اإلصالحــات
التــي متــت يف الســنوات األخــرة ،األمــر الــذي يتطلــب التــد ُّرج يف مأسســة عمــل ال ُكتَــل النيابيــة
وتطورهــا ،يك ت ُبنــى عــى أســس برامجيــة وأكــر صالبــة وتتطــور تدريج ًّيــا إىل كُتَــل حزبيــة ،وهــذا
يرتبــط زمن ًّيــا بالقــدرة عــى تطويــر أحــزاب وطنيــة وبرامجيــة فاعلــة وذات امتــدادات شــعبية،
وتطويــر عمــل اللجــان النيابيــة وتحســن مخرجاتهــا ،وبنــاء آليــات لدعــم أعضــاء مجلــس النــواب
باملعلومــات واالستشــارات والدراســات والتحســن املســتمر للنظــام الداخــي للمجلــس.

.5

إ ّن بنــاء النمــوذج الدميقراطــي األردين يحتــاج إىل التــد ُّرج يف تطويــر العمــل الحكومــي وتحديثــه يك
يســتجيب إىل التحديــث والتحــوالت التــي تجــري يف الحيــاة السياســية ،وال ميكــن تص ـ ُّور أن يحــدث
هــذا التحديــث مبــارشةً ،فهــو يحتــاج إىل مراحــل متد ّرجــة تشــمل:
 تطويــر آليــات الحيــاد املؤســي وقواعــده؛ وذلــك بــأن تعمــل املؤسســات الحكوميــة بحيــاد بعيـ ًداـيايس وســط بيئــة سياســية مــن املفـ َرض أن تعتــاد عــى التنافــس الســيايس.
عــن التوظيــف السـ ّ
 تطويــر آليــات مؤسســية داخــل الــوزارات لدعــم السياســيني القادمــن مــن خلفيــات حزبيــةوالذيــن قــد ال يتمتعــون بخــرة عمليــة يف مجــال عمــل الــوزارات التــي ســيتولّونها ،أي االنتقــال
مــن مفهــوم «الوزيــر التكنوقراطــي» إىل مفهــوم «الوزيــر الســيايس» .فمــن الــروري أن يصبــح
الجهــاز الحكومــي مرج ًعــا موثوقًــا للمعرفــة واملســاندة الفنيــة واملهنيــة ،ومــن املهــم أيضً ــا أن
يعتمــد الــوزراء عــى خــرات هــذا الجهــاز يف صنــع القــرار مــن دون املســاس مببــدأ الحيــاد
الوظيفــي.
 تطويــر أداء الحكومــة والجهــاز التنفيــذي ،ليســتجيب للتطــورات التي ستشــهدها الحياة السياســيةولوجــود معارضــة قويــة تتمتــع بالرشعيــة القانونيــة والسياســية؛ األمــر الــذي يتطلــب تطويــر
أداء الجهــاز الحكومــي نحــو املزيــد مــن التميــز والكفــاءة والقــدرة عــى االســتجابة للمســاءلة
والرقابــة.
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إ ّن تطويــر منظومــة اإلدارة املحليــة واالنتقــال بهــا إىل الحكــم املحــي (تنمويًّــا وخدميًّــا) يتطلّــب
عمليـ َة تــد ُّرج تصــل إىل إحــداث تحــول اجتامعــي ثقــايف يف حيــاة املجتمعــات املحليــة ،وهــذا التحــول
املطلــوب هــو جوهـ ُر عمليــة التحديــث ،وهــو الضامــن الحقيقــي لقــدرة املجتمعــات املحليــة عــى
اســتيعاب أشــكال جديــدة مــن املشــاركة تجعلهــا قــادرة عــى تحديــد خياراتهــا يف تطويــر الخدمــات
ويف االرتقــاء بالتنميــة ،وصــولً إىل مجتمعــات محليــة من ِتجــة ومتكاملــة ضمــن أقاليــم تنمويــة قــادرة
عــى االعتــاد عــى الــذات.
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َّ
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مالمح التد ُّرج يف املرحلة االنتقالية
أخــذت اللجنــة يف االعتبــار رضورة توضيــح مالمــح التــد ُّرج يف الوصــول إىل برملــان معظُمــه مــن أح ـزاب
برامجيــة ،بوصــف ذلــك أحــد املفاصــل املهمــة يف عمليــة التحديــث الســيايس ،التــي تتطلّــب دورات انتخابية
عــدة إلنضــاج النمــوذج الدميقراطــي الــذي يحتــاج دو ًمــا إىل إبقــاء آليــة التحســن املســتمر عاملــة.
وهنــا ،يجــب أن تخضــع هــذه العمليــة للتقييــم املســتمر ،لتعزيــز عنــارص القــوة فيهــا وتجــا ُوز التح ّديــات
واملعيقــات التــي تظهــر عنــد التطبيــق ،لضــان نجــاح مســرة التحديــث املنشــودة.
ً
أول :قانون االنتخاب وتطوير الحياة الحزبية
انطالقًــا مــن املكانــة املركزيــة لألح ـزاب يف تحديــث الحيــاة السياســية واالنتقــال إىل برملانــات قامئــة عــى
كُتَــل وتيــارات حزبيــة برامجيــة ،جــاءت قناعــة اللجنــة بتوســيع قاعــدة متثيــل األح ـزاب يف الربملــان مــن
ـول إىل مجلــس نــواب ذي أغلبيــة حزبيــة برامجيــة يف الــدورة
خــال التــد ُّرج بتخصيــص مقاعــد حزبيــة ،وصـ ً
الربملانيــة الثالثــة بعــد إق ـرار مــروع قانــون االنتخــاب الجديــد ،وعــى النحــو التــايل:
املرحلة األوىل:

تجــري انتخابــات املجلــس النيــايب العرشيــن (القــادم) وف ًقــا ألحــكام قانــون االنتخــاب
الــذي قدمــت اللجنــة مســ ّودته وذلــك بعــد إقــراره مــن الربملــان ومــروره مبراحلــه
الدســتورية ،والــذي يقــي بوجــود حــوايل ( )%30مــن أعضــاء مجلــس النــواب يتــم
انتخابهــم عــى أسـ ٍ
ـاس حــز ّيب مــن خــال الدائــرة العامــة (القوائــم الوطنيــة) ،وهــذا
يشــكّل ( )41مقعــ ًدا مــن أصــل ( )138مقعــ ًدا متثــل مجمــو َع مقاعــد املجلــس.

املرحلة الثانية:

تجــري انتخابــات املجلــس النيــايب الحــادي والعرشيــن ،وف ًقــا ملعادلــة جديــدة لتوزيــع
مقاعــد املجلــس ،تقــي بتخصيــص مــا ال يقـ ّـل عــن ( )%50مــن املقاعــد لألحـزاب .وتتــم
املخصصــة للمــرأة واملســيحيني والرشكــس والشيشــان والدوائــر املغلقــة
معالجــة املقاعــد َّ
عــى مســتوى الدوائــر املحليــة مبوجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

املرحلة الثالثة:

تجــري انتخابــات املجلــس الثــاين والعرشيــن وف ًقــا ملعادلــة جديــدة لتوزيــع مقاعــد
املخصصــة لألح ـزاب واالئتالفــات الحزبيــة لتصــل إىل
املجلــس ،تقــي بزيــادة املقاعــد
َّ
مــا ال يقــل عــن ( )%65مــن مجمــوع عــدد مقاعــد املجلــس النيــايب.
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ثان ًيا :تحديث منظومة اإلدارة املحلية
يســتند مبــدأ التــد ُّرج يف تحديــث منظومــة اإلدارة املحليــة إىل كَــون هــذه املنظومــة تُ َعـ ّد بنيــة تحتيــة أساســية
للنمــوذج الدميقراطــي األردين ،وتحتــاج إىل مراحــل انتقاليــة قــادرة عــى إحــداث تغيــر اجتامعــي ثقــايف مــوا ٍز
لعمليــات تطويــر اإلدارة والخدمــات والتنميــة وتوســيع املشــاركة الشــعبية فيهــا وصــولً إىل منــوذج الحكــم
املحــي ،وقــد توافقــت اللجنــة عــى أن مت ـ ّر عمليــة التــد ُّرج يف الوصــول إىل الحكــم املحــي مبرحلتــن هــا:
املرحلة األوىل:

تحتــاج إىل الدورتــن األوىل والثانيــة ،وتشــمل متكــن الهيــاكل املنت َخبــة عــى مســتوى
املحافظــات والبلديــات واملجالــس املحليــة ،مبــا يضمــن تطويــر القــدرات املؤسســية
والبرشيــة ،وقيــام البلديــات بإعــداد املخططــات الشــمولية والخطــط املســتقبلية،
وتوســيع الخدمــات واملهــام التــي تقدمهــا للمواطنــن ،وتحفيــز الرشاكــة بــن البلديــات،
وزيــادة متثيــل ومشــاركة الشــباب واملــرأة يف املجالــس املنت َخبــة ،ومشــاركة األحـزاب يف
انتخابــات املجالــس.

املرحلة الثانية:

وتــأيت مــع الــدورة االنتخابيــة الثالثــة ،وتشــمل اســتحداث مجالــس األقاليــم ،األمــر
الــذي يتطلــب العمــل عــى نقــل َس ـلِس للصالحيــات مــن املركــز إىل مجالــس األقاليــم
يف املجــاالت الخدميــة واإلداريــة واملاليــة والتنمويــة ،وإرســاء منــوذ ٍج للعمــل التكامــي
مــن املجالــس املحليــة إىل مجالــس األقاليــم ،مــرو ًرا مبجالــس البلديــات واملحافظــات،
وتطويــر وتفعيــل الرقابــة واملســاءلة عــى هيــاكل اإلدارة املحليــة مبســتوياتها املختلفــة.

وبنــاء عــى ذلــك؛ توقّفــت اللجنــة عنــد مجموعــة مــن االعتبــارات التــي يجــب أن تؤخــذ يف االعتبــار خــال
املرحلــة االنتقاليــة ،وعــى النحــو التــايل:
.1

إن املرحلــة االنتقاليــة التــي يتــم خاللهــا التــد ُّرج يف إنضــاج التحــول الدميقراطــي رضورة ،وهــي
ضامنــة لســامة االنتقــال يف تطويــر النظــام الســيايس األردين وتقليــل املخاطــر ،لكــن هــذه املرحلة
يجــب ّأل تطــول.

.2

االلت ـزام الوطنــي مبتطلبــات املرحلــة االنتقاليــة يحتــاج إىل تضافــر جهــود الجميــع ،وأن يش ـكّل
برنامــج عمــلٍ وطن ًّيــا عابــ ًرا للحكومــات والربملانــات ،أي برنامــج عمــل وطنــي
هــذا االلتــزام
َ
يلتــف حولَــهُ الجميــع.
يتحــول إىل هــدف وطنــي كبــر
ّ

.3

إن اســتكامل بنــاء النمــوذج الدميقراطــي يتطلــب ً
عمــا وطن ًّيــا تراكم ًّيــا يشــارك بــه الجميــع،
ـس راســخة ،ويســتند إىل العــزم والتصميــم واإلرادة مــن أجــل تحقيــق
تقــوم مداميكــه عــى أسـ ٍ
األهــداف الكــرى بــا تــردد.
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.4

املخصصــة للمــرأة أو لفئــات
إن الحصــص (نظــام الكوتــا) يف املقاعــد النيايبــة ،ســواء تلــك َّ
اجتامعيــة أخــرى ،تُ َعــدّ حالــة اســتثنائية تتطلّبهــا مراحــل االنتقــال الســيايس لتحقيــق العدالــة،
لكــن الوصــول إىل النمــوذج الدميقراطــي الــذي يتســم بالعدالــة السياســية وتكافــؤ الفــرص يتيــح
األمــر لتقليــص هــذه الحصــص أو إنهــاء العمــل ببعضهــا.

.5

ـرة وســهلة يف جميــع محطاتهــا ،بــل
إن عمليــة االنتقــال إىل النمــوذج الدميقراطــي لــن تكــون ميـ ّ
ســتواجه تحديــات كبــرة بعضُ هــا غــر مألــوف ،وهــذا أمـ ٌر متو َّقــع يجــب أن ال يثبــط الهمــم أو
يعيــق اإلرادة الوطنيــة يف االســتمرار والتجــاوز ،فالدميقراطيــة تاريخ ًّيــا آلي ـ ٌة لتصحيــح األخطــاء
وتجــاوز الصعوبــات.

مالمح النموذج الدميقراطي عند نهاية املرحلة االنتقالية
حالة األحزاب عند نهاية املرحلة االنتقالية
.1

ســتنضج ثالثــة أو أربعــة أطيــاف أو تيــارات أو أح ـزاب قويــة ذات قــدرة تنظيميــة عاليــة واح ـراف
وشــمول يف العمــل الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي ،األمــر الــذي يجعلهــا قــادرة عــى بنــاء معارضة
ب ّنــاءة قويــة واملشــاركة يف الحكومــات.

.2

ســتحظى األحـزاب بالقبــول مــن املجتمــع وبصورة مرشقــة قامئة عــى النزاهــة واملســؤولية واالحرتاف،
ومرتبطــة بأذهــان املواطنــن مبامرســة انتخابيــة نزيهــة وبتو ُّجــه وطنــي يعـ ّـر عــن مصالحهــم.

.3

ســتتمتّع األحـزاب بقــدرة عــى تطويــر برامجهــا باحـراف ومهنيــة ،وســتبني قدراتهــا وشــبكة عالقاتهــا
ـج قــدرة
مــن خــال خـراء ومتخصصــن مبــا يســتجيب لالحتياجــات الوطنيــة ،وســتعكس هــذه الربامـ ُ
األحـزاب عــى إدارة كفــؤة للمــوارد الوطنيــة ،وســتكون مراكز الدراســات التابعــة لألحـزاب أو الحليفة
لهــا قــادرة عــى َم ِّدهــا باملعلومــات واألفــكار والحلــول األكــر نجاعــة.

.4

ستؤســس املامرســة السياســية لألحــزاب ،ســواء يف املعارضــة الب ّنــاءة أو باملشــاركة يف الحكومــات،
ِّ
عالق ـ ًة ذهنيــة عميقــة بــن الحــزب واملواطــن ترتبــط باإلنجــازات ،كاإلنجــازات االقتصاديــة ،ودعــم
االســتقرار ،والعدالــة االجتامعيــة ،وتوزيــع الخدمــات ،والضــان االجتامعــي ،والرعايــة الصحيــة،
وتطويــر التعليــم ،وتحســن أداء الجامعــات ،وتنميــة املحافظــات .أي أن اإلنجــازات الوطنيــة ســرتبط
بربامــج األح ـزاب وقدرتهــا عــى الدفــاع عــن ملـ ّـف معــن وتحقيــق إنجــاز فيــه يحمــل اســمها.
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.5

ســتعمل التطــورات التــي ستشــهدها األحــزاب عــى زيــادة قــوة االنخــراط املجتمعــي فيهــا ،إذ
ســتلتقي عوامــل متعــددة لتيســر هــذه املهمــة وتســهيلها ،وأبرزهــا؛ ازديــاد الثقــة بــاإلرادة الوطنيــة
التــي تعكســها مؤسســات الدولــة ورغبتهــا يف حيــاة حزبيــة حقيقيــة ،ومنــو الثقــة باألح ـزاب نتيج ـ ًة
إلنجازاتهــا ،وازديــاد القــدرات التنظيميــة لهــا.

.6

ســتط ّور األحــزاب قدراتهــا املؤسســية الداخليــة ،ويف مقدمتهــا التنــاوب الدميقراطــي والدمقرطــة
الداخليــة يف مســتوياتها املختلفــة ،وقدرتهــا عــى إدارة مواردهــا الذاتيــة وتنميتهــا.

.7

ســتكون الثقافــة الوطنيــة الحزبيــة أكــر نضو ًجــا ،وسـ ُينظَر إىل األحـزاب بوصفهــا كيانــات وطنيــة ذات
الســيايس األرد ّين.
دور أســايس يف النظــام
ّ

حالة مجلس النواب عند نهاية املرحلة االنتقالية
.١

ســيتك ّون مجلــس النــواب يف أغلبــه مــن كُتَــل وتيــارات حزبيــة برامجيــة تع ّدديــة قــادرة عــى أداء
الدســتوري بكفــاءة عاليــة واملشــاركة يف الحكومــات الربملانيــة.
دورهــا
ّ

.٢

سيتشكّل مجلس النواب من نُ َخب سياسية متج ّددة ومبشاركة واسعة من الشباب واملرأة.

.٣

ـس النــواب مؤسسـ ًة سياســية قويــة تتعامــل مبســؤولية وتــوازن مــع الســلطة التنفيذيــة
ِّ
سيجســد مجلـ ُ
وف ًقــا ملقتضيــات الدســتور.

.٤

سيشــهد النظــام الداخــي ملجلــس النــواب عمليــات تحســن مســتمرة ،كــا ســيتم تطويــر عمــل
تحســن يف أداء األمانــة العامــة للمجلــس.
اللجــان النيابيــة ،وســيال َحظ ُّ

.٥

سيشــهد املجلــس تطويــر منظومــة متكاملــة لدعــم عمــل النــواب و َم ِّدهــم بالخـرات واالستشــارات،
وتزويدهــم باملعلومــات ،وســيتطلب ذلــك إنشــاء وحــدات جديــدة متخصصــة باملعلومــات والبحــوث
واالستشــارات وغريهــا.

.٦

ستتع ّزز الثقة الشعبية مبجلس النواب ،األمر الذي يؤدي إىل زيادة املشاركة االنتخابية.

حالة الحكومة وأداء الجهاز التنفيذي عند نهاية املرحلة االنتقالية
اســتنا ًدا إىل رؤيــة جاللــة امللــك عبداللّــه الثــاين بتعميــق نهــج الحكومــات الربملانيــة ،وبعــد االسرتشــاد
بــاألوراق النقاشــيّة لجاللتــه ورغبــة جاللتــه بالوصــول إىل هــذا الهــدف بــأن تقــوم األحــزاب السياســية
واالئتالفــات الحزب ّيــة التــي تحظــى باألغلبيــة الربملانيــة باملشــاركة يف الحكومــات أو بتشــكيلها مــن منتســبيها
يف املســتقبل ،أقــ ّرت اللجنــة الترشيعــات التــي تؤســس لذلــك وفقًــا للــادة ( )٣٥مــن الدســتور ،وعــى
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التنفيذي لنتائج أعمال ّ
َّ
َّ
ّ
المتوقعة
اللجنة وآثارها
الملخص

أن ال يُج َمــع بــن املنصــب الــوزاري وعضويــة الربملــان ،وذلــك تعزي ـ ًزا ملبــدأ الشــفافية ومبــدأ الفصــل بــن
الســلطات .كــا أن هــذا النمــوذج يع ـ ّزز ال ـ َّدو َر الرقــايب ملجلــس النــواب بحيــث يتفــرغ النائــب للقيــام
أي مهــام تنفيذيــة أخــرى ،األمــر الــذي يكـ ّرس الركــن النيــايب يف نظــام
بــدوره الرقــايب والترشيعــي مبعــزل عــن ّ
ـص عليــه الدســتور.
الحكــم كــا نـ ّ
إ ّن هــذا التوافــق جــاء بعــد دراســة مســتفيضة للحالــة السياســية األردنيــة لشــكل العالقــة بــن مجلــس
النــواب والحكومــة ،وبعــد اســتطالع آراء األردنيــن وقواهــم السياســية واالجتامعيــة ،التــي أكــدت رضورة
الفصــل بــن منصــب الــوزارة وعضويــة الربملــان ،وهــذا مــا درجــت عليــه العديــد مــن املامرســات الدميقراطية
يف العــامل.
كــا أن الوصــول إىل هــذا النمــوذج الدميقراطــي املتقــدم يتطلــب تطــور األح ـزاب السياســية ونضوجهــا
بحيــث متتلــك برامــج واقعيــة مؤثــرة وقــادرة عــى إقنــاع الناخبــن بطروحاتهــا والوصــول إىل الربملــان
وتشــكيل كتــل وائتالفــات سياســية وبرامجيــة.
ويف ما يتصل باألداء الحكومي ،يُتوقَّع مع نهاية املرحلة االنتقالية ما ييل:
.١
.٢
.٣
.٤

ســتتعامل الحكومــات مــع معارضــة حزبيــة نيابيــة منظّمــة بوجــود أقلّيــة نيابيــة تش ـكّل مــا يشــبه
الظــل».
ّ
«حكومــة
سيشهد الجهاز الحكومي عملية مرتاكمة يف تطوير مبدأ الحياد املؤسيس وتطبيقه.
املستقل.
ّ
سيشهد الجهاز الحكومي املزي َد من املهنية واالحرتاف يف العمل اإلداري
سيشهد الجهاز الحكومي تطوي َر قدراته يف االستجابة للرقابة واملساءلة.

حالة اإلدارة والحكم املحيل عند نهاية املرحلة االنتقالية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ســيتم االنتقــال إىل حكــم محــي قائــم عــى اســتحداث أقاليــم تنمويــة وخدميــة ت ُن َقــل إليهــا العديــد
مــن الصالحيــات التخطيطيــة والتنفيذيــة.
ســتكون مجالــس املحافظــات منت َخبــة وممثّلــة للمجتمعــات املحليــة ،وقــادرة عــى تحديــد األولويات
التنمويــة والخطــط املحليــة ومراقبــة تنفيذهــا.
ســتكون املجالــس البلديــة واملحليــة قويــة ومتكاملــة يف عملهــا مــع مجالــس املحافظــات ومجالــس
األقاليــم.
تحســ ًنا يف جودتهــا،
التوســع يف الخدمــات التــي تقــ َّدم محل ًّيــا ،وستشــهد هــذه الخدمــات ُّ
ســيتم ُّ
وستتحســن قــدرة املجتمعــات املحليــة يف الوصــول إليهــا.
ّ
ٍ
وحدات تنموي ًة إنتاجية تكاملية ستعمل عىل تطبيق مبدأ االعتامد عىل الذات.
ستصبح األقاليم
ستشهد املحافظات بداي َة تح ُّول اجتامعي اقتصادي وثقايف لصالح التحديث والثقافة اإلنتاجية.
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مشروع قانون االنتخاب

التشريعات المقترحة والتوصيات التفصيليّة

ً
أول :مشروع قانون االنتخاب
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مشروع قانون االنتخاب

منهج ّية العمل
ً
أول:

توافقــت اللجنــة عــى األطُــر وآليــات الحــوار والنقــاش يف مــا يتصــل بعملهــا ،واعتمــدت مجموعــة
مــن املبــادئ مثــل تق ُّبــل الــرأي والــرأي اآلخــر ،وتوفــر مســاحة آمنــة للحــوار ،واعتــاد مبــدأ الثقــة
املتبادلــة ،وتعزيــز التوافقــات ،واالبتعــاد عــن اإلقصائيــة ،للوصــول إىل نقــاط مشــركة.

ثان ًيا:

راجعــت اللجنــة ( )142تقريـ ًرا ودراسـ ًة وبحثًــا ترتبــط باملنظومــة االنتخابيــة صــدرت عــن مؤسســات
حكوميــة وغــر حكوميــة ومؤسســات محليــة ودوليــة.

ثالثًا:

استقبلت اللجنة ( )392توصية من جهات وأفراد يف األردن.

راب ًعا:

ناقشــت اللجنــة ( )31ســيناريو ًها ترتبــط باملنظومــة االنتخابيــة ،وتــم اعتــاد مجموعــة مــن
توافقــي.
املعايــر للوصــول إىل ســيناريو
ّ

مبادئ ومرتكزات تحديث املنظومة االنتخابية
.١

تعزيز الهوية الوطنية األردنية الجامعة.

.٢

التامسك املجتمعي.
الحفاظ عىل
ُ

.٣

الحفاظ عىل متثيل املجتمع بفئاته كافّة.
التمهيد ل ُكتَل برملانية برامجية نتيج ًة للمقرتح املعت َمد.

.٤
.٥
.٦

وترشيعي منسجم.
التمهيد ل ُكتَل برملانية متامسكة قادرة عىل أداء رقا ّيب
ّ
تعزيز منظومة النزاهة االنتخابية.

.٧

تطوير العدالة االنتخابية.

.٨

تكريس الشفافية االنتخابية.

.٩

ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتفعيله يف جميع مراحل العملية االنتخابية.

 .١٠تعزيز مشاركة الشباب وتوسيعها انتخابًا وترشُّ ًحا.

 .١١تعزيز مشاركة املرأة وتوسيعها انتخابًا وترشُّ ًحا.
 .١٢تعزيز استقاللية الهيئة املستقلّة لالنتخاب.

 .١٣املحافظــة عــى نســبة متثيــل املحافظــات يف مجلــس النــواب كــا كانــت يف قانــون االنتخــاب ملجلــس
النــواب لســنة .2016
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أبرز المحاور التي شملتها التعديالت واإلضافات على قانون االنتخاب لمجلس النواب
النظام االنتخابي

العدالة

سيادة القانون

النزاهة

الشفافية

٧٤
من التعديالت
واإلضافات طرأت على
القانون

برلمان رقابي
تشريعي

تعزي�ز التماسك
المجتمعي

الدائرة العامة
(القائمة الوطنية)

تعدد األصوات
توسيع الدوائر

أبرز ما يتضمنه النظام االنتخابي المقرتح
عدد أعضاء مجلس
النواب

عدد الدوئر االنتخابية

١٣٨

١٨

١٨

عدد المقاعد المخصصة
للشركس والشيشان

عدد مقاعد الدائرة
العامة
(الدائرة الوطنية)

عدد مقاعد الدوائر
المحلية

٣

٤١

ال يقل عن
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عدد المقاعد المخصصة
للمرأة

عدد المقاعد المخصصة
للمسيحيين

ال يقل عن

ال يقل عن

٩
ألبناء البادية الحق
في الترشح خارج دوائرهم

٩٧

المترشحون الثالثة األوائل من
القائمة الوطنية بينهم امرأة واحدة
على األقل

المترشحون الثالثة التالون من القائمة
الوطنية بينهم امرأة واحدة
على األقل

المترشحون الخمسة األوائل
في القائمة الوطنية بينهم على األقل
عاما
شاب أو شابة بعمر أقل من ً ٣٥

نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان العشرين

نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان الحادي والعشرين

نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان الثاني والعشرين

ال تقل عن

ال تقل عن

ال تقل عن

٪٣٠

٪٥٠

٪٦٥

مشروع قانون االنتخاب

عدد املقاعد عىل مستوى الدوائر االنتخابية
الرقم

املحافظة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

العاصمة
إربد
البلقاء
الكرك
معان
الزرقاء
املفرق
الطفيلة
مادبا
جرش
عجلون
العقبة
بدو الشامل
بدو الوسط
بدو الجنوب

عدد املقاعد مبا فيها مقاعد "الكوتا" مع املعالجة
 – 2021املجلس النيا ّيب العرشون
20
15
8
8
4
10
4
4
4
4
4
3
3
3
3

التط ُّورات التي طرأت عىل النظام االنتخايب
1
2
3
4
5
6

إعادة ترسيم الدوائر االنتخابية وتوسيعها لتعميق نهج العدالة.
املخصصة للمرأة لتكون عىل مستوى الدوائر االنتخابية.
زيادة املقاعد
َّ
املحافظــة عــى متثيــل املســيحيني والرشكــس والشيشــان ،ومل ينــص القانــون عــى حــد أعــى
املخصصــة لهــم.
لتمثيلهــم ،إذ منحهــم الحــق بالرتشــح خــارج املقاعــد
َّ
مخصصة لألحزاب بـ ( )41مقع ًدا.
إنشاء دائرة وطنية عامة َّ
ســيكون لــكل ناخــب صوتــان؛ أحدهــا للدائــرة العامــة ،واآلخــر للدائــرة املحليــة .ويســتطيع
الناخــب عــى مســتوى الدائــرة املحليــة أن يختــار عــد ًدا مــن املرتشــحني يــوازي عــدد أعضــاء
القامئــة.
سيعمل النظام عىل تعزيز التكتالت املبن ّية عىل ٍ
أسس برامج ّية.
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7
8
9
10
11
12
13
14

النسبي املفتوح عىل املستوى املحيل.
س ُيط َّبق النظام
ّ
النسبي امل ْغلَق عىل املستوى الوطني.
س ُيط َّبق النظام
ّ
املحل (.)%7
ستكون نسبة الحسم (العتبة) عىل املستوى ّ
ستكون نسبة الحسم (العتبة) عىل املستوى الوطني (.)%2.5
تخفيض عمر املرتشِّ ح ليكون ( )25عا ًما.
تعزيز مسار النزاهة والشفافية والعدالة االنتخابية.
سمح القانون ألبناء البادية بالرتشُّ ح خارج دوائر البادية ،وسمح لغريهم بالرتشُّ ح داخلها.
للمجلسني النيابيَّني الحادي والعرشين والثاين والعرشين.
اشتمل القانون عىل أحكام عا ّمة
َ

تط ُّورات مرتبطة باملعايري االنتخابية

 .1معيار النزاهة
 .1بنــاء جــدول جديــد للناخبــن  .2ألــــــزم القانــون بتحديــث  .3تض ّمــن القانــون مــواد تع ـ ّزز
مــن إدارة الهيئــة املســتقلّة
كل ســتة
جــداول الناخبــن ّ
مبنــي عــى مــكان اإلقامــة
ّ
وإرشافهــا عــى إعـــــــــداد
أشــهر لضــان الدقــة.
للناخــب.
وتطويــر جــداول الناخبــن.
الحــق يف  .6تــم اعتــاد بطاقــة األحــوال
 .4أعطــى القانــو ُن الهيئـ َة الحـ َّـق  .5ســ ُيم َنح الناخــب
ّ
املدنيــة وثيقــ ًة وحيــدة
تقديــم االعرتاضــات ورق ًيــا
يف وضــع أســس ومعايــر
حــق
وإلكرتون ًّيــا عــى جــداول
إعــداد الجــداول االنتخابيــة .
لغايـــــات مامرســــــة ّ
االقــراع.
الناخبــن.
 .7جـ ّرم القانــو ُن املوظـ َـف العــام  .8اشــرط القانــون أن تحتــوي  .9ألـــــزم القانــون اللجـــــــان
باستخـــــدام الكامــــــــرات
يف حــال قيامــه بأفعــال ال
صناديــق االقـراع عــى أقفــال
والشاشــات عنــد الفــرز،
تنســجم مــع أحــكام القانــون،
بأرقــام متسلســلة توضَ ــع
ــف بإيــراد ذلــك يف
بعقوبــة تصــل إىل الحبــس
ومل يُ ْكتَ َ
أمــام الحارضيــن يف غرفــة
التعليــات التنفيذيــة التــي
ثــاث ســنوات.
االقــراع.
تُصدرهـــــا الهيئـــة.
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 .10أعطــى القانــو ُن الصالحيــ َة
للهيئــة باالســتعانة بكــوادر
مد َّربــة ملراقبــة اإلنفــاق عــى
الحمــات االنتخابيــة.
ـرض القانــو ُن عقوبـ ٍ
ـات عــى
 .13فـ َ
أعضــاء اللجــان االنتخابيــة
عنــــــد قيامهــم بأفعــــــال
تحــ ّد مــن نزاهــة العمليــة
االنتخابيــة.

 .11ألــزم القانــو ُن الهيئــ َة بتوفــر  .12أوقــع القانــو ُن عقوبــ ًة عــى
كل ناخــب يدعــي األ ّم ّيــة،
ّ
شاشــة إلكرتونيــة متاحــة
وفــرض عليــه عقوبــة تصــل
للمواطنــن عــر موقعهــا
َ
إىل ســنة حبــس وخمســائة
اإللكــرو ّين ،ت ُ َبــثّ مــن خاللهــا
دينــار غرامــة ماليــة.
إجــراءات تجميــع النتائــج
بشــكل مســتمر.
فــرض القانــو ُن عقوبــ ًة تصــل  .15تتخــذ قضايـــــــــا الجرائــم
َ .14
االنتخابيــة صفــ َة االســتعجال
إىل الحبــس ســنتَني ملــن
يف املحاكــم.
يســتخدم املــال الفاســد ،وال
ميكــن اســتبدال غرامــة بهــا.

 .16ألــز َم القانــو ُن محاك ـ َم البدايــة  .17للهيئــة الطلــب مــن وزارة
األشغــــال العامــة واإلســكان
بالبــت يف القضايــا املرتبطــة
ّ
أي دعايــة
بالجرائــم االنتخابيــة خــال
والبلديــات ،إزالــة ّ
ال تلتــزم بالــروط املنصــوص
شــهر واحــد فقــط.
عليهــا يف القانــون.

 .2معيار العدالة
 .1مل يشــرط القانــون عــى
موظفــي القطـــــــاع العــام
املرتشحــــــن لالنتخابــــــات
تقديــم اســتقاالتهم ،واكتفــى
بتقدميهــم إجــازة مــن دون
راتــب قبــل ( )90يو ًمــا مــن
موعــد االقــراع ،األمــر الــذي
حــق
يســاهم يف تعزيــز
ّ
الرتشــح وتســهيله مــن دون
فقــدان الحقــوق واملكتســبات
األخــرى ،وتحديــ ًدا لـــــــدى
فئــات مثــل الشــباب واملــرأة
واألكادمييني.

ِ
الحــق
يعــط القانــون
 .2عمــل القانــون عــى تخفيــض  .3مل
ّ
للمرتشــحني يف القامئــة العامــة
ســ ّن الرتشــح ليكــون ()25
االنســحاب بعــد اعتامدهــا
عا ًمــا ،وهــذا مــن شــأنه أن
َ
مــن الهيئــة املســتقلة لضــان
يســاهم يف تعزيــز املشــاركة
اســتقرار القوائــم.
السياســية للشــباب.

97

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

.4

.7

.10

.13
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تخصــص  .6تــم العمــل عــى تقليــص عدد
أتــاح القانــون للحــزب أن  .5اشــرط القانــون أن َّ
الدوائــر االنتخابيــة وتوســيعها
أماكــن محــ َّددة للدعايــة
تبقــى قامئــة مرتشــحيه
لتكــون أكــر عدالــة بالقــوة
االنتخابيــة مبــا يضمــن
معت َمــدة إذا قــام بفصــل أحــد
التمثيليــة للمواطنــن.
املســاواة يف الفــرص لجميــع
أعضائــه املرتشــحني عــى هــذه
القوائــم املرتشــحة.
القامئــة.
ألــزم القانــو ُن مــن يحــق  .8منــح القانــون للناخــب  .9منــح القانــون الناخبــن
واملرتشــحني ومفـ َّويض القوائــم
صوت َــن؛ أحدهــا عــى
لهــم الرتشــح عــى املقاعــد
حــق الطعــن يف القــرارات
مســتوى الدائــرة املحليــة،
املخصصــة (الكوتــا) اختيــار
ّ
َّ
التــي تصــدر عــن الهيئــة
واآلخــر عــى مســتوى الدائــرة
مســار الرتشــح (الكوتــا أو
املســتقلّة لالنتخــاب لــدى
العامــة.
التنافــس الحــر) ،لتطبيــق
محاكــم االختصــاص.
العدالــة بــن املرتشــحني،
وتعزيــز فــرص وصــول املــرأة
إىل مجلــس النــواب.
ـبي  .12تــم اعتــاد نســبة الحســم
تــم النــص ضمــن القانــون  .11ســاهم اعتــاد النظام النسـ ّ
للدائــرة العامــة بنســبة
امل ْغلَــق عــى مســتوى الدائــرة
عــى ســقوف اإلنفــاق عــى
( ،)٪٢.٥وللدوائــر املحليــة
العامــة يف إعطــاء األح ـزاب أو
الحملــة االنتخابيــة بحســب
بنســبة (.)٪7
التحالفــات الحزبيــة صالحيــة
الدوائــر املحليــة والعامــة
ترتيــب مرتشّ ــحيها داخــل
وفقًــا ملعايــر محــددة.
القوائــم املرتشــحة بــكل حريــة
أي
مــن دون تدخــل مــن ّ
جهــة.
املرتشــح
ـرض القانــون عقوبــات عــى  .14فــرض القانــون عقوبــة تصــل  .15منــ َع القانــو ُن
فـ َ
َ
تخــل
أفعــال ّ
ً
الــذي يرتكــب
إىل الحبــس ســ ًنة وغرامــة
كل قامئــة تتجــاوز الســقف
ّ
ـص عليهــا
ماليــة تصــل إىل ( )5000دينار
املــايل املســموح لهــا لإلنفــاق
بنزاهــة االنتخــاب نَـ ّ
القانــون ،مــن الرتشــح لدورتني
لــكل مــن ينتحــل شــخصية
ّ
عــى الحملــة االنتخابيــة.
انتخابيتــن تاليتــن إضافــة إىل
غــره ،أو يحتفــظ ببطاقــة
نــص عليهــا
أحــوال مدنيــة تعــود لناخــب
العقوبــة التــي ّ
القانــون.
آخــر ،أو يســتعمل حقــه يف
االقــراع أكــر مــن مــرة ،أو
يعبــث بالصناديــق ،أو يؤث ّــر
يف إرادة الناخبــن.
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ٍ
عقوبــات  .18منــع القانــون متديــد فــرة
فــرض القانــو ُن
 .16فــرض القانــون عقوبــة عــى .17
َ
ألي دائــرة انتخابيــة،
بالتضامــن عــى أعضــاء
املوظــف العــام الــذي يعبــث
االقــراع ّ
لرتســيخ املســاواة والعدالــة
أي
بتشــكيل القوائــم ويؤثــر يف
الـقـائـمـــة إذا ُرفــض ّ
عــى مستــــــــوى الدوائــر
تـقـريـــر حـسـابـــي خـتـامـي
إرادة الناخبــن ويتالعــب
االنتخابيــة لجميــع الناخبــن.
يتــم تقدميــه مــن ِق َبلهــا،
بالنتائــج ،وذلــك بعقوبــة
بســبب عــدم اإلعــان عــــــن
تصــل إىل الحبــس ســنتَني دون
مصــــادر التمويــل ،أو لوجــود
إمكانيــة اســتبدال غرامــة
تالعــب بالحســابات أو تزويــر
بها.
بالوثائــق ،أو لوجــود مصــادر
تـمـويـــل غـيـــر مـشـروعـــة،
وتصــل هــذه العقوبــات إىل
إســقاط عـضـويـــة املرتشــح
الــــذي نجــح مـــن القامئــة
وحرمانــه مــــن الـتـرشـــح يف
الــدورات التاليــة.

 .3معيار الشفافية
كل قامئــة
 .1ألــزم القانــو ُن َّ
بفتــح حســاب بنــيّ ،وأن
يكــون اإلنفــاق مــن هــذا
الحساب.
 .4ألــزم القانــون مفــ ّويض
القوائــم باإلفصــاح عــن مــوارد
متويــل الحملــة االنتخابيــة.

كل قامئــة بتســليم  .3ألــزم القانــون الهيئــ َة بنــر
 .2ألــزم القانــو ُن َّ
تقاريــر الحســابات الختاميــة
الختامــي للهيئــة
حســابها
ّ
التــي تتســلّمها مــن القوائــم
املســتقلّة لالنتخــاب يف مــدة
عــى موقعهــا اإللكــروين
أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ
خــال أربعــة عــر يو ًمــا مــن
إعــان النتائــج النهائيــة يف
تاريــخ تســلُّمها.
الجريــدة الرســمية.
رئيــس لجنــة
 .5ألــزم القانــون الهيئــ َة بتوفــر  .6ألــزم القانــو ُن
َ
االقــراع والفــرز بطباعــة
شاشــة إلكرتونيــة متاحــة
محــارض الفــرز وتســليمها
للمواطنــن عــر موقعهــا
للمرتشــحني أو املف َّوضــن أو
اإللكــروين ،تبــثّ مــن خاللهــا
املندوبــن ،وتعليقهــا ونرشهــا
إجــراءات تجميــع النتائــج
إلكرتون ًّيــا مبــارشة.
بشــكل مســتمر.

99

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

 .7ألــزم القانــو ُن الهيئ َة املســتقلّة
بنــر جميــع الوثائــق
واملستنـــــدات املرتبطـــــــة
بالعمليــة االنتخابيــة ،مثــل
قوائــم املرتشــحني وجــداول
الناخبــن والنتائــج ،عــى
املوقــع اإللكــروين للهيئــة،
التزا ًمــا بالحــق يف الحصــول
عــى املعلومــات ومببــدأ
اإلفصــاح املســبق الــذي يع ـ ّد
أحــد مبــادئ الشــفافية.

ـص القانــون عــى الــدور الرقايب  .9عمــل القانــون عــى إلــزام
 .8نـ ّ
الهيئــة املســتقلة بنــر نتائــج
ملؤسســات املجتمــع املــدين
جميــع غــرف االقـراع ومراكــز
وملراقبــي العمليــة االنتخابيــة،
االقــراع بشــكل مبــارش عــى
ــف بإيــراد ذلــك يف
ومل يُ ْكتَ َ
املوقــع اإللكــروين الخــاص
التعليــات التنفيذيــة.
بهــا ،وهــذا يســاهم يف تعزيــز
قــدرة املرتشحيـــــــــــن عــى
التحقــق مــن نتائجهــم.

نــص القانــون عــى تشــكيل
 .10ألــزم القانــون الهيئــ َة بنــر ّ .11
اللجــان االنتخابيــة وأعضائهــا
معايــر تحديــد ســقف اإلنفاق
مــن خـــــال االستعــــــــانة
عــى املوقــع اإللكــروين قبــل
باملؤسســات األهليــة ومؤسســات
موعــد الرتشــح بشــهر كامــل.
املجتمــع املــدين.

اآلثار املتو َّقعة لتطبيق الدائرة العامة (القامئة الوطنية)
 .2الحــ ّد مــن تنامــي الهويــات  .3تغيــر الســلوك االنتخــايب
 .1تعزيز الهوية الوطنية.
امجــي.
ليكــون عــى أســاس بر
الفرعيــة عــى حســاب الهويــة
ّ
الوطنيــة الجامعــة.
 .4تعزيــز العمــــــــل الرقـــــا ّيب  .5رفــد العمل الســيايس بأشــخاص  .6زيــادة قــدرة الدولــة عــى
اســتقطاب أشــخاص لبنــاء
لديهــم برامــج وأفــكار قابلــة
والترشيعــي للنــواب ،بســبب
ّ
هيــكل ســيايس متطــور لهــا.
للتطبيــق ،األمــر الــذي يســاهم
عـــــدم ارتباطهــم بتوفــر
يف تطويــر الحيــاة السياســية
الخدمـــــات عـــــى املســتوى
واالقتصاديــة واالجتامعيــة.
الجغـــرا ّيف الض ّيـــــــق.
 .7إتاحــة فرصــة تاريخيــة أمــام
األحــزاب لتطويــر برامجهــا
وقدرتهــا علـــــى االندمــــــاج
بالفئـــــات املجتمعيـــــة.
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اآلثار املتو َّقعة لتطبيق تعدُّ د األصوات وتوسيع الدوائر
 .1الحفــاظ عــى املكتســبات  .2التأثــر يف آليــة اختيــار  .3توفــر مســاحة أكــر للناخبــن
لتكــون لديهــم املقــدرة عــى
املرتشــحني مــن ِق َبــل الناخبــن،
لــدى املواطنــن عــى املســتوى
املبنــي عــى اختيــار
التفكــر
األمــر الــذي يســاهم يف
املحــي ،وتطويــر العقــــــل
ّ
الربامــج ال األفــراد.
تطويــر الســلوك االنتخــايب
الجمعــي الوطنــي.
ليكــون عــى أســاس برامــج
وأيديولوجــي.
 .4املســاهمة يف إذابــة الهويــات  .5تعزيــز الهويــة الوطنيــة
للمواطــن ،وتعزيــز قدرتــه
الفرعيــة.
عــى االنســجام مــع أشــخاص
مـــن خـــــــارج منطقتـــــه
الجغرافية أو الدميغرافية.

املرحلتان الثانية والثالثة لتطوير النظام االنتخايب

(مجلسا الن ّواب الحادي والعرشون والثاين والعرشون)
املرحلة الثانية
يراعــى عنــد انتخــاب املجلــس النيــايب الحــادي والعرشيــن أن تكــون نســبة املقاعــد املخصصــة لألح ـزاب
والتحالفــات الحزبيــة مــا نســبته ( )%50ح ـ ًّدا أدىن مــن مجمــوع عــدد مقاعــد املجلــس النيــايب.

املرحلة الثالثة
يراعــى عنــد انتخــاب املجلــس النيــايب الثــاين والعرشيــن زيــادة املقاعــد املخصصــة لألح ـزاب والتحالفــات
الحزبيــة لتصــل إىل مــا نســبته ( )٪65ح ـ ًّدا أدىن مــن مجمــوع عــدد مقاعــد املجلــس النيــايب.
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مس ّودة مرشوع قانون االنتخاب ملجلس النواب
املــادة  -1يُسـ ّمى هــذا القانــون «قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب لســنة  »٢٠٢١ويُع َمــل بــه مــن تاريــخ
نــره يف الجريــدة الرســمية.
املخصصــة لهــا أدنــاه
املــادة  -2يكــون للكلــات والعبــارات التاليــة حيثــا وردت يف هــذا القانــون املعــاين
ّ
مــا مل ت َـ ُدل القرينــة عــى غــر ذلــك:
الهيئة

:

الهيئة املستقلة لالنتخاب.

املجلس

:

مجلس مف ّويض الهيئة.

الرئيس

:

رئيس املجلس.

الدائرة

:

دائرة األحوال املدنية والجوازات.

الناخب

:

كل أرد ّين لــه الحـ ّـق يف انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب وف ًقــا ألحــكام
ّ
هذا القانون.

املرتشِّ ح

:

الناخــب الــذي تــم قبــول طلــب ترشُّ ــحه لالنتخابــات النيابيــة وفقًــا
ألحكام الدستور وهذا القانون.

املقرتع

:

الناخــب الــذي مــارس ح ّقــه يف انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب وف ًقــا
ألحكام هذا القانون.

النائب

:

املرتشِّ ــح الفائــز بعضويــة مجلــس النــواب وف ًقــا ألحــكام الدســتور وهــذا
القانون.

الدائرة االنتخابية العامة :

دائــرة انتخابيــة تشــمل جميــع مناطــق اململكــة ُخ ِّصــص لهــا عــد ٌد مــن
املقاعد النيابية وفقًا ألحكام هذا القانون.

الدائرة االنتخابية املحلية :

جــزء مــن اململكــة ُخ ِّصــص لــه عــد ٌد مــن املقاعــد النيابيــة وفقًــا
ألحكام هذا القانون مبا فيها دوائر البادية.

الدائرة االنتخابية
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لجنة االنتخاب

:

كل دائــرة انتخابيــة بقـرار مــن املجلــس وف ًقــا ألحكام
اللجنــة املشـكَّلة يف ّ
هذا القانون.

رئيس االنتخاب

:

رئيس لجنة االنتخاب.

مركز االقرتاع والفرز

:

املــكان الــذي تحــ ّدده الهيئــة يف الدائــرة االنتخابية إلجــراء عمليتَــي
االقرتاع والفرز.

املقيم

:

األرد ّين الــذي يقــع مــكا ُن إقامتــه املعتــاد يف دائــرة انتخابيــة معينــة ،وال
يعتــر منقط ًعــا عــن االقامــة فيــه ملجــرد تغ ُّيبــه عنــه إذا رغــب يف العــودة
أي وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج اململكة.
إليه يف ّ

مف َّوض القامئة

:

الشــخص املف ـ َّوض خطّيًّــا مــن الحــزب أو التحالــف الحــزيب أو القامئــة
املحلية أو من املرتشحني يف القامئة املحلية.

القامئة الحزبية

:

القامئــة املشــكَّلة مــن حــزب أو تحالــف حــز ّيب لغايــات املشــاركة يف
االنتخابات النيابية.

القامئة املحلية

:

القامئــة املشـكَّلة مــن عــدد مــن املرتشّ ــحني يف الدائــرة االنتخابيــة املحليــة
لغايات املشاركة يف االنتخابات النيابية.

القامئة

:

القامئة الحزبية والقامئة املحلية.

نسبة الحسم (العتبة)

:

نســبة تُ ثــل الحــد األدىن مــن مجمــوع أصــوات املقرتعــن الــذي يتو ّجــب
أن تحصــل عليــه القامئــة للفــوز مبقعــد أو أكــر مــن مقاعــد مجلــس
النواب.

التعليامت التنفيذية

:

التعليــات التــي يُصدرهــا املجلــس وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون وأحــكام
قانون الهيئة.
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املادة -3

ـكل أرد ّين بلــغ مثــاين عــرة ســنة شمســية مــن عمــره قبــل تســعني يو ًمــا مــن التاريــخ
أ -لـ ّ
الحــق يف انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب وفقًــا ألحــكام هــذا
املحــ َّدد إلجــراء االقــراع
ُّ
القانون.
حــق االنتخــاب ملنتســبي القــوات املســلحة /الجيــش العــريب
ب -يوقَــف اســتعامل ّ
واملخابــرات العامــة واألمــن العــام يف أثنــاء وجودهــم يف الخدمــة الفعليــة باســتثناء
املســتخدم املــدين.
ج -يُحرم من مامرسة حق االنتخاب:
 .1املحكوم عليه باإلفالس ومل يستعد اعتبا َره قانون ًّيا.
 .2الفاقد لألهلية املدنية والقانونية.
د -ال تــدرج الدائــرة يف جــداول الناخبــن اسـ َم مــن يُوقَــف اســتعامل حقــه يف االنتخــاب أو
يُح ـ َرم منــه وف ًقــا ألحــكام الفقرتــن (ب) و(ج) مــن هــذه املـــادة.

املادة -4

أ-

بعــد أن يُصــدر امللــك أمــره بإجــراء االنتخابــات ملجلــس النــواب مبقتــى أحــكام
الدستور-:
 .1يتخــذ املجلــس خــال عــرة أيــام مــن صــدور األمــر امللــي ق ـرا ًرا بتحديــد تاريــخ
االق ـراع وينــر الق ـرار يف الجريــدة الرســمية.
خاصــا لالق ـراع لبعــض الدوائــر االنتخابيــة يف غــر املوعــد
 .2للمجلــس أن يعــن يو ًمــا ًّ
الــذي ُحـ ِّدد وف ًقــا ألحــكام البنــد ( )1مــن هــذه الفقــرة إذا اقتضــت ســامة االنتخاب
أو املصلحــة العامــة ذلــك.

ب -بعد أن يح ّدد املجلس موعد االقرتاع تقوم الهيئة مبا ييل-:
 .1وضــع أســس ومعايــر إعــداد جــداول الناخبــن األوليــة وآليــات توزيــع الناخبــن عــى
مراكــز وغــرف االقـراع.
 .2الطلــب مــن الدائــرة إعــداد جــداول أوليــة بأســاء َمــن يحــق لهــم االنتخــاب بنــا ًء
عــى مــكان إقامــة الناخــب يف قيــود الدائــرة وف ًقــا لألســس املشــار إليهــا يف البنــد ()1
مــن هــذه الفقــرة.
 .3اإلرشاف عــى عمليــات إعــداد الجــداول األوليــة والتحقــق مــن مطابقتهــا لألســس
واملعايــر.
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ج -تُ ِعـ ّد الدائــرة جــداول الناخبــن ألبنــاء الباديــة وف ًقــا ألســاء العشــائر الــواردة يف نظــام
الدوائــر االنتخابيــة الصــادر مبقتــى أحــكام هــذا القانــون.
د -عــى املحاكــم تزويــد الدائــرة بجميــع األحــكام القطعيــة الصــادرة عنهــا واملتعلقــة
باإلعســار واإلفــاس واملحجــور عليهــم ،عــى أن تتضمــن األســاء الكاملــة واألرقــام
الوطنيــة لألشــخاص الصــادرة بحقهــم تلــك األحــكام عنــد نفــاذ أحــكام هــذا القانــون
أي تاريــخ آخــر يحــدده
ويف بدايــة ٍّ
كل مــن شــه َري كانــون الثــاين ومتــوز مــن كل ســنة أو ّ
املجلــس.
هـ -عىل الدائرة شطب أسامء األشخاص املتوفّني من جداول الناخبني.
و-

تقــوم الدائــرة بتســليم الهيئــة الجــداول األوليــة خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ طلــب
الهيئــة املشــار إليــه يف الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة.

ز-

بعــد تس ـلُّم الهيئــة الجـ َ
ـداول األوليــة للناخبــن مــن الدائــرة وف ًقــا ألحــكام الفقــرة (و)
مــن هــذه املــادة ،تقــوم الهيئــة بــد ًءا مــن اليــوم التــايل لتسـلُّمها بعرضهــا عــى املوقــع
كل رئيس
ـأي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة ،كام تقــوم بتزويــد ّ
اإللكــروين الخــاص بهــا وبـ ّ
انتخــاب بالجــداول األوليــة للناخبــن يف دائرتــه ،وعــى رئيــس االنتخــاب عرضهــا ملــدة
ســبعة أيــام يف املــكان الــذي يتــم تحديــده مبقتــى التعليــات التنفيذيــة وبالطريقــة
التــي يراهــا مناســبة ،ويعلــن عــن مــكان عرضهــا يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن مــن
الصحــف األوســع انتشــا ًرا.

ح -خــال أربعــة عــر يو ًمــا مــن اليــوم التــايل لتاريــخ عــرض الجــداول األوليــة للناخبــن
وفقًــا ألحــكام الفقــرة (ز) مــن هــذه املــادة-:
ألي مــن أبنــاء الدائــرة االنتخابيــة املحليــة ممــن يقيمــون خارجهــا الطلــب
 .1يحـ ّـق ّ
خطّيًّــا مــن الدائــرة تســجيل اســمه يف الجــدول األويل الخــاص بأبنــاء تلــك الدائــرة
رشيطــة أن يكــون مــكا ُن إقامتــه الدائــم فيهــا.
 .2إذا كان يف املحافظــة أكــر مــن دائــرة انتخابيــة وتــم تخصيــص مقعــد للرشكــس
والشيشــان أو مقعد للمســيحيني يف دائــرة انتخابيــة أو أكــر مــن دوائــر تلــك
ألي ناخــب رشكــي أو شيشــاين أو مســيحي إذا كان مقيـ ًـا يف دائــرة
املحافظــة ،يحـ ّـق ّ
انتخابيــة ال يوجــد فيهــا ذلــك املقعــد ،الطلــب خطّيًّــا مــن الدائــرة تسجيل اســمه
مخصــص لهــا ذلــك املقعــد ضمــن
ـأي دائــرة انتخابيــة َّ
يف الجــدول األويل الخــاص بـ ّ
املحافظــة نفســها.
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 .3إذا مل يكــن يف املحافظــة التــي يقيــم فيهــا الرشكــي أو الشيشــاين أو املســيحي دائــرة
مخصص لهــا مقعــد للرشكــس والشيشــان أو مقعــد للمســيحيني ،فلــه
انتخابية َّ
ـأي دائــرة
الطلــب خطّ ًّيــا مــن الدائــرة تســجيل اســمه يف الجــدول األويل الخــاص بـ ّ
مخصــص لهــا ذلــك املقعــد.
انتخابيــة يف محافظــة أخــرى َّ
 .4لــكل ناخــب وجـ َد خطــأ يف البيانــات الخاصــة بــه يف الجــداول األوليــة أو طــرأ تغيــر
عــى مــكان إقامتــه تقديــم طلــب خطّــي أو إلكــروين إىل الدائــرة لتصحيــح الخطــأ أو
إجـراء التغيــر.
ط -1 -عــى الدائــرة أن تفصــل يف الطلــب املق ـ َّدم إليهــا وف ًقــا ألحــكام الفقــرة (ح) مــن
هــذه املـــادة خــال أربعــة عــر يو ًمــا مــن تاريــخ تقدميــه ،ويف حــال قبولــه تقــوم
بتعديل الجداول األولية للناخبني.
 -2تكــون قــرارات الدائــرة برفــض الطلــب املشــار إليــه يف البنــد ( )1مــن هــذه
الفقــرة قابلــة للطعــن لــدى محكمــة البدايــة التــي تقــع الدائــر ُة االنتخابيــة ضمــن
اختصاصهــا خــال مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ صــدور
الق ـرار ،وعــى املحكمــة أن تفصــل فيــه خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ وروده إىل
قلــم املحكمــة.
 -3يكــون القـرار الصــادر عــن املحكمــة وف ًقــا ألحــكام البنــد ( )2من هــذه الفقــرة قطع ًّيا،
وعــى املحكمــة تزويــد الدائــرة بنســخ مــن القـرارات الصــادرة عنهــا خــال ثالثــة أيــام
مــن تاريــخ صدورهــا ،وتتخــذ الدائــرة مــا يلــزم مــن إج ـراءات لتصويــب الجــداول
األوليــة عــى ضــوء تلــك الق ـرارات خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ تســلمها ووفــق
التعليــات التنفيذيــة.
ي -يحــق للناخــب تقديــم طلــب خطّــي أو إلكــروين للهيئــة لتغيــر مركــز االقـراع املحـ َّدد
لــه داخــل دائرتــه االنتخابيــة خــال مــدة يتــم تحديدهــا يف التعليــات التنفيذيــة،
وعــى الهيئــة أن تفصــل يف الطلــب املقـ َّدم لهــا وف ًقــا لإلجـراءات وامل ُـ َدد املشــار إليهــا يف
الفقــرة (ط) مــن هــذه املــادة.
ك -1-لــكل ناخــب ورد اســمه يف الجــداول األوليــة للناخبــن أن يعــرض لــدى الهيئــة عــى
تســجيل غــره يف الجــداول األوليــة للناخبــن يف دائرتــه االنتخابيــة وذلــك خــال مــدة ال
تتجــاوز ســبعة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ عــرض رؤســاء االنتخــاب الجـ َ
ـداول ،عــى
أن يرفــق باعرتاضــه البينــات الالزمــة.
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 -2عــى الهيئــة أن تفصــل يف االعرتاضــات املق َّدمــة إليهــا وفقًــا ألحــكام البنــد ( )1مــن
هــذه الفقــرة خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ ورودهــا ،وأن تقــوم بإعــداد جــدول خــاص
بنتيجــة تلــك االعرتاضــات ســواء بقبولهــا أو رفضهــا ،عــى أن يتــم عــرض هــذه الجــداول
ملــدة ســبعة أيــام مــن خــال رؤســاء االنتخــاب.
 -3تكــون ق ـرارات الهيئــة الصــادرة وف ًقــا ألحــكام البنــد ( )2مــن هــذه الفقــرة قابلــة
للطعــن لــدى محكمــة البدايــة التــي تقــع الدائــرة االنتخابيــة ضمــن اختصاصهــا،
وذلــك خــال مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ عرضهــا.
 -4تفصــل محاكــم البدايــة يف الطعــون املق َّدمــة إليهــا وف ًقــا ألحــكام هــذه الفقــرة خــال
ســبعة أيــام مــن تاريــخ ورودهــا إىل قلــم املحكمــة ،ويكــون قرارهــا قطع ًّيــا ،وعــى
املحكمــة تزويــد الهيئــة بنســخ مــن القـرارات الصــادرة عنهــا خــال ثالثــة أيــام مــن
تاريــخ صدورهــا وتقــوم الهيئــة فــو ًرا بإرســال نســخ مــن تلــك القـرارات إىل الدائــرة
التخــاذ مــا يلــزم مــن إج ـراءات لتصويــب الجــداول األوليــة للناخبــن خــال ســبعة
أيــام مــن تاريــخ تسـلُّمها.
أي أحــكام وإجــراءات ووثائــق ثبوتيــة الزمــة لتنفيــذ
ل -تحــ ّدد التعليــات التنفيذيــة ّ
أحــكام الفقــرات (ح) و(ط) و(ي) و(ك) مــن هــذه املــادة.
م -ت ُعت َمد البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة لغايات مامرسة حق االنتخاب.
املادة -5

بعــد انتهــاء اإلج ـراءات واملواعيــد املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )4مــن هــذا القانــون
وتصويــب األوضــاع عــى ضــوء مــا صــدر مــن قـرارات ،تقــوم الدائــرة بإرســال جــداول
الناخبــن إىل الهيئــة العتامدهــا خــال ثالثــة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ ورودهــا إليها،
وللمجلس متديد هذه املدة بقرار مس َّبب ملدة مامثلة.

املادة -6

املرســلة إليــه من الدائــرة وفقًا ألحــكام املادة ()5
أ -عنــد اعتــاد املجلــس جــداول الناخبــن َ
أي تعديــل
مــن هــذا القانــون ،ت ُعتــر هــذه الجــداول نهائيــة للناخبــن وال يجــوز إجـراء ّ
بأي حال من األحوال وتُجرى االنتخابات النيابية مبقتضاها.
عليها ّ
ب -تنــر الهيئــة الجــداول النهائيــة للناخبــن حــالَ اعتامدهــا عــى املوقــع اإللكــروين الخــاص بهــا
وبــأ ّي طريقــة أخــرى تح ّددهــا التعليــات التنفيذيــة وتــز ّود كل رئيــس انتخــاب يف دائرتــه بهــا.
ج -عــى الرغــم مــا ورد يف الفقرتــن (أ) و(ب) مــن هــذه املــادة ،تســتمر الهيئــة بالتأشــر
عــى أســاء الناخبــن الذيــن فقــدوا رشوط حــق االنتخــاب مبوجــب أحــكام هــذا
القانــون إىل يــوم االقــراع.
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املادة -7

أ-

أي انتخابــات نيابيــة عامــة تُجــرى بعــد نفــاذ أحــكام هــذا القانــون ،يراعــى مــا
لغايــات ّ
ييل-:
 -١تعـ ّد الهيئــة وبالتنســيق مــع الدائــرة جـ َ
ـداول الناخبــن باالســتناد إىل مــكان اإلقامــة
ألي
الدائــم للناخــب ،عــى أن يُعتــر جــدول الناخبــن النهــايئ هــو الجــدول األويل ّ
انتخابــات نيابيــة تليهــا.
ـأي إج ـراءات تراهــا مناســبة بالتنســيق
 -2عــى الهيئــة تحديــث جــداول الناخبــن بـ ّ
كل ســنة مبــا يتفــق
كل مــن شــه َري كانــون الثــاين ومتــوز مــن ّ
مــع الدائــرة يف بدايــة ٍّ
وأحــكام هــذا القانــون والتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه.

أي انتخابــات فرعيــة
ب -ت ُعت َمــد الجــداول النهائيــة للناخبــن يف االنتخابــات العامــة لغايــات ّ
تتــم وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون.
املادة -8

أ-

ُقســم اململكــة إىل مثــاين عــرة دائرة انتخابيــة محلية ودائرة انتخابيــة عامة واحدة عىل
ت َ
ويخصص لها جميعا ( )138مقع ًدا.
مستوى اململكة،
َّ

يخصــص للدوائــر االنتخابيــة املحليــة وفقًــا لنظــام القامئــة النســبية املفتوحــة ()97
ب-
َّ
مقعــ ًدا مــن املقاعــد املشــار إليهــا يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة وعــى النحــو التــايل-:
ويخصــص لهــا عــرون مقعــ ًدا ضمــن ثــاث دوائــر انتخابيــة
عــان،
َّ
 .1العاصمــة ّ
محليــة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة يف كل دائــرة انتخابيــة ومقعــد
للرشكــس والشيشــان ومقعــد للمســيحيني عــى مســتوى املحافظــة.
ويخصــص لهــا خمســة عــر مقعــ ًدا ضمــن دائرتــن انتخابيتــن
 .2محافظــة إربــد،
َّ
محليتــن ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة يف كل دائــرة انتخابيــة ومقعــد
للمســيحيني عــى مســتوى املحافظــة.
ويخصــص لهــا مثانيــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .3محافظــة البلقــاء،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة ومقعــد للمســيحيني.
ويخصــص لهــا مثانيــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .4محافظــة الكــرك،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة ومقعــد للمســيحيني.
ويخصــص لهــا أربعــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة واحدة،
 .5محافظــة معــان،
َّ
عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة.
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ويخصــص لهــا عــرة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .6محافظــة الزرقــاء،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة ومقعــد للرشكــس والشيشــان
ومقعــد للمســيحيني.
ويخصــص لهــا أربعــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .7محافظــة املفــرق،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة.
ويخصــص لهــا أربعــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .8محافظــة الطفيلــة،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة.
ويخصــص لهــا أربعــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة واحدة،
 .9محافظــة مأدبــا،
َّ
عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة ومقعــد للمســيحيني.
ويخصــص لهــا أربعــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .10محافظــة جــرش،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة.
ويخصــص لهــا أربعــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .11محافظــة عجلــون،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة ومقعــد للمســيحيني.
ويخصــص لهــا ثالثــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .12محافظــة العقبــة،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة.
ويخصــص لهــا ثالثــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .13دائــرة بــدو الشــال،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة.
ويخصــص لهــا ثالثــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .14دائــرة بــدو الوســط،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة.
ويخصــص لهــا ثالثــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة
 .15دائــرة بــدو الجنــوب،
َّ
واحــدة ،عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة.
يخصــص للدائــرة االنتخابيــة العامــة وف ًقــا لنظــام القامئــة النســبية املغلقــة ( )41مقعـ ًدا
ج-
َّ
مــن املقاعــد املشــار إليهــا يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة تشـكَّل بقوائــم حزبيــة وف ًقــا
ملــا يــي-:
 .1وجــود امــرأة واحــدة عــى األقــل ضمــن املرتشــحني الثالثــة األوائــل ،وكذلــك ضمــن
املرتشــحني الثالثــة التالــن.
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أقل من ( )35سنة ضمن املرتشحني الخمسة األوائل.
 .2وجود شاب أو شابة بعم ٍر ّ
 .3أن تشــتمل القامئــة عــى عــدد مــن املرتشــحني موزَّعــن عــى مــا ال يقـ ّـل عــن نصــف
الدوائــر االنتخابيــة املحليــة.
املخصــص لهــا عــى
 .4أن تتضمــن عــد ًدا مــن املرتشــحني ال يزيــد عــى عــدد املقاعــد
َّ
مســتوى الدائــرة االنتخابيــة العامــة.

املادة -9

د-

يخصــص ضمــن الدائــرة االنتخابيــة العامــة مقعــدان عــى األقــل للمســيحيني ،ومقعــد
َّ
واحــد عــى األقــل للرشكــس والشيشــان.

أ-

يجــب أن تتضمــن القامئــة املحليــة عــد ًدا مــن املرتشــحني ال يزيــد عــى عــدد املقاعــد
يقل عن مرتشحني اثنني.
املخصص للدائرة االنتخابية وال ّ
َّ

املخصصــة للنســاء أو للمســيحيني أو للرشكــس والشيشــان
ب -عــى املرتشــحني عــى املقاعــد َّ
يف الدوائــر االنتخابيــة املحليــة اختيــار مســار الكوتــا أو مســار التنافــس الحــر ،وال يُعتــر
املخصــص للمرتشــحني عــى هــذه
الفائــز عــن طريــق التنافــس الحــر ضمــن الحـ ّد األدىن َّ
املقاعــد ،ويتــم مــلء مقعــد الكوتــا مــن املرتشــحني الــذي ترشــحوا وف ًقــا ملســار الكوتــا
فقــط.
أي دائــرة انتخابيــة محليــة أو عامــة ،كــا يحـ ّـق
ج -يحـ ّـق ألبنــاء دوائــر الباديــة الرتشُّ ــح يف ّ
لغــر أبنــاء هــذه الدوائــر الرتشُّ ــح فيهــا ،عــى أن تبقــى جــداول الناخبــن الخاصــة بأبنــاء
دوائــر الباديــة مغلَقــة عليهــم.
املادة  -10يُشرتَط يف َمن يرتشّ ح لعضوية مجلس النواب ما ييل-:
أ-

أن يكون أردن ًّيا منذ عرش سنوات عىل األقل.

ب -أن يكون مس ّج ًل ضمن جداول الناخبني النهائية.
خمســا وعرشيــن ســنة شمســية مــن عمــره قبــل تســعني يو ًمــا مــن
ج -أن يكــون قــد أتــم ً
موعــد االق ـراع.
د-

أن ال يكون محكو ًما عليه باإلفالس ومل يست ِعد اعتباره قانون ًّيا.

هـ -أن ال يكــون محكو ًمــا عليــه بالحبــس مــد ًة تزيــد عــى ســنة واحــدة بجرميــة غري سياســية
ومل يُ ْعـ َـف عنــه.
و-
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ز-

تعي بقانون خاص.
أن ال يكون من أقارب امللك يف الدرجة التي َّ

أي مــن املؤسســات الرســمية أو العامــة أو
ح -أن ال يكــون متعاقــ ًدا مــع الحكومــة أو ٍّ
أي مؤسســة رســمية عامــة،
الــركات التــي متلكهــا أو تســيطر عليهــا الحكومــة أو ّ
ســواء كان هــذا التعاقــد بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة باســتثناء مــا كان ِمــن عقــود
ـاهم أو رشي ـكًا يف رشكــة ميلكهــا أكــر مــن
اســتئجار األرايض واألمــاك و َمــن كان مسـ ً
عــرة أشــخاص.
املادة  -11أ-

عــى َمــن يرغــب بالرتشُّ ــح لعضويــة مجلــس النــواب مــن املذكوريــن تال ًيــا أن يســتقيل
قبل ستني يو ًما عىل األقل من املوعد املح َّدد لالقرتاع-:
 .1الوزراء.
 .2القضاة النظاميون والرشعيون.
 .3موظفو الهيئات العربية واإلقليمية والدولية.
 .4أمني عامن وأعضاء مجلس أمانة عامن.
 .5رؤساء وأعضاء مجالس املحافظات واملجالس البلدية.
 .6السفراء.
 .7رئيس ومفوضو وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
 .8رئيس وأعضاء املحكمة الدستورية.
 .9رئيس وأعضاء مجلس األعيان.
 .10الحكام اإلداريون يف وزارة الداخلية.
 .11شــاغلو الوظائــف مــن الفئــات العليــا بحســب تصنيــف ديــوان الخدمــة املدنيــة
املتعلــق بوظائــف الفئــة العليــا وف ًقــا ألحــكام نظــام الخدمــة املدنيــة.

ـب إجــازة
ب -عــى املوظــف العــام الــذي يرغــب بالرتشــح لعضويــة مجلــس النــواب طلـ ُ
مــن دون راتــب مــن الجهــة التــي يعمــل لديهــا قبــل تســعني يو ًمــا مــن موعــد االقـراع،
ويُحظَــر عليــه اســتغالل وظيفتــه العامــة تحــت طائلــة بطــان الرتشــح ،عــى أن يُعتــر
حكــا مــن وظيفتــه بتاريــخ نــر إعــان فــوزه باالنتخابــات يف الجريــدة
مســتقيل
ً
ً
الرســمية.
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املادة  -12أ-

يدفــع املرتشــح عــن الدائــرة االنتخابيــة املحليــة مبلــغ خمســائة دينــار ،وتدفــع القامئــة
املرتشــحة عــى الدائــرة االنتخابيــة العامــة مبلــغ خمســة آالف دينــار غــر قابل لالســرداد
يق َّيد إيرا ًدا للخزينة.

ب -تلتــزم القامئــة املحليــة بدفــع مبلــغ خمســائة دينــار ،والقامئــة الحزبيــة بدفــع مبلــغ
ألفــي دينــار ،تأمي ًنــا لاللتـزام باألحــكام املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة املنصــوص عليهــا
يف هــذا القانــون ،عــى أن يكــون املبلــغ املدفــوع قابـ ًـا لالســرداد يف حــال رفْــض طلــب
الرتشــح أو عــدم مخالفــة القامئــة لتلــك األحــكام.
املادة  -13أ-

ألي شــخص أن يرشــح نفســه لعضويــة مجلــس النــواب إال يف دائــرة انتخابيــة
ال يجــوز ّ
واحدة ويف قامئة واحدة.

ألي حــزب أو تحالــف حــزيب الرتشــح إال يف قامئــة واحــدة عــى مســتوى الدائــرة
ب -ال يجــوز ّ
االنتخابيــة العامــة.
أي حزب أو تحالف حزيب آخر.
ألي من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع ّ
ج -ال يجوز ٍّ
د-

ألي عضــو مــن أعضــاء الحــزب أن يرتشــح يف القامئــة الحزبيــة إال إذا مـ ّر عــى
ال يجــوز ّ
انتســابه لذلــك الحــزب مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر عــى األقــل قبــل يــوم االق ـراع.

املادة 		-14

يبــدأ الرتشــح لعضويــة مجلــس النــواب يف التاريــخ الــذي يح ـ ّدده املجلــس ،عــى أن
يكــون قبــل التاريــخ املحــ َّدد إلجــراء االقــراع بخمســة وعرشيــن يو ًمــا عــى األقــل،
أي طلــب ترشُّ ــح
ويســتمر ملــدة ثالثــة أيــام خــال أوقــات الــدوام الرســمي ،وال يُق َبــل ّ
يق َّدم بعد انتهاء هذه املدة.

املادة -15

يتم الرتشح للدائرة االنتخابية املحلية وفقًا ملا ييل-:
أ-

يقـ َّدم طلــب الرتشــح إىل رئيــس االنتخــاب بحضــور جميــع املرتشــحني يف القامئــة املحليــة
دفع ـ ًة واحــدة عــى النمــوذج الــذي يعتمــده املجلــس مــع ذكــر اســم القامئــة التــي
سيرتشّ ــحون ضمنهــا وأســاء أعضائهــا ورمزهــا ومفــ َّوض القامئــة ،مر ِفقــن الوثائــق
الثبوتيــة وجميــع البيانــات املطلوبــة مبقتــى أحــكام هــذا القانــون والتعليــات
التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه ،ويُعطــى املرتشــحون إشــعا ًرا بذلــك.

أي دائــرة انتخابيــة محليــة أخــرى بنــا ًء
ب -يحــق اســتخدام اســم القامئــة نفســها ورمزهــا يف ّ
عــى اتفــاق بــن القوائــم يو َدع لــدى الهيئــة.
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ج -تتــم اإلشــارة خــال العمليــة االنتخابيــة إىل القامئــة الــواردة بطلــب الرتشُّ ــح املقـ َّدم وف ًقــا
ألحــكام هــذه املــادة باســتعامل اســم القامئــة ورمزهــا بعــد قبــول طلــب الرتشُّ ــح.
د-

عــى رئيــس االنتخــاب إحالــة طلبــات الرتشُّ ـــح والوثائــق والبيانــات املرفقــة بهــا إىل
املجلــس يو ًمــا بيــوم بالوســيلة التي تح ّددهــا التعليــات التنفيذيــة.

هـ  -1 -يُصــدر املجلــس قـراره بقبــول الطلــب أو رفضــه كامـ ًـا أو قبــول أو رفــض اســم أو أكرث
مــن طالبــي الرتشــح املذكوريــن يف القامئــة الــواردة يف طلــب الرتشــح أو اســم القامئــة
أو رمزهــا ،وذلــك خــال ســبعة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ تسـلُّمه الطلــب ،وإذا
ألي ســبب فعليــه بيــان أســباب الرفــض ،وعــى
قــرر املجلــس رفــض طلــب الرتشــح ّ
الرئيــس أو مــن يفوضــه تبليــغ طالــب الرتشــح قـرا َر الرفــض بالطريقــة التــي تح ّددهــا
التعليامت التنفيذية.
وألي مــن طالبــي الرتشــح الوار ِديــن يف القامئــة الطعــ ُن يف قــرار
 -2ملفــ َّوض القامئــة ٍّ
الرفــض لــدى محكمــة االســتئناف التــي تقــع الدائــرة االنتخابيــة املحليــة ضمــن
اختصاصهــا خــال ثالثــة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ التبليــغ مرف ًقــا بــه بينــات
واضحــة ومحــددة ،وعــى املحكمــة الفصــل يف هــذا الطعــن خــال ثالثــة أيــام مــن
اليــوم التــايل لتاريــخ تقديــم الطعــن لديهــا ،ويكــون قرارهــا قطعيًّــا ،ويتــم تبليــغ
الرئيــس بــه فــور صــدوره.
املادة  -16يتم الرتشح للدائرة االنتخابية العامة وفقًا ملا ييل-:
أ-

يقـ َّدم طلــب الرتشــح إىل اللجنــة التــي يشـكّلها املجلــس يف الهيئــة لهــذه الغايــة مــن الحــزب
أو التحالــف الحــزيب أو مفـ َّوض القامئــة خطّ ًّيــا عــى النمــوذج الــذي يعتمــده املجلــس مرفَقًا
بــه الوثائــق الثبوتيــة وجميــع البيانــات املطلوبــة ،مبقتــى أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة
والتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه ،ويُعطــى مقــدم الطلــب إشــعا ًرا بذلــك.

ب -مــع مراعــاة الفقــرة (ج) مــن املــادة ( )8مــن هــذا القانــون ،ت ُرفَــق بطلــب الرتشــح قامئـ ٌة
بأســاء املرتشــحني يتــم ترتيبهــم فيهــا بحســب تسلســل األولويــة الــذي يختــاره الحــزب
أو التحالــف الحــزيب ،وتكــون هــذه القامئــة موقَّعــة مــن جميــع املرتشــحني وف ًقــا ألحــكام
والــروط التــي تح ّددهــا التعليــات التنفيذيــة.
ج -تتــم اإلشــارة خــال العمليــة االنتخابيــة إىل القامئــة املرفَقــة بطلــب الرتشــح املقـ َّدم وف ًقــا
ألحــكام هــذه املــادة باســتعامل اســم الحــزب أو التحالــف الحــزيب بحســب مقتــى
أي اســم أو رمــز آخــر تختــاره القامئــة ،عــى أن يكــون مقرتنًــا باســم الحــزب أو
الحــال أو ّ
التحالــف الحــزيب بعــد قبــول طلــب الرتشــح.
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د -١-يُصــدر املجلــس ق ـراره بقبــول الطلــب أو رفضــه كامـ ًـا أو قبــول أو رفــض اســم أو
أكــر مــن املرتشــحني املذكوريــن يف القامئــة املرفقــة بــه ،وذلــك خــال ســبعة أيــام
مــن اليــوم التــايل لتاريــخ تسـلُّمه الطلــب ،وإذا قــرر املجلــس رفــض طلــب الرتشــح
ألي ســبب فعليــه بيــان أســباب الرفــض ،وعــى الرئيــس أو مــن يف ّوضــه تبليــغ األمــن
ّ
العــام للحــزب أو التحالــف الحــزيب أو املفــوض عنهــم قـرا َر الرفــض بالطريقــة التــي
تح ّددهــا التعليــات التنفيذيــة.
 -2يتخــذ الرئيــس اإلجـراءات الالزمــة لعــرض أســاء القوائــم وأســاء املرتشــحني للدوائر
االنتخابيــة الذيــن تــم قبــول طلباتهــم عــى املوقــع اإللكــروين للهيئــة ويف مركــز
املحافظــة ويف صحيفتــن يوميتــن محليتــن مــن الصحــف األوســع انتشــا ًرا.
أي مــن املرتشــحني
 -3لألمــن العــام للحــزب أو التحالــف الحــزيب أو مفـ ّوض القامئــة أو ٍّ
أي مــن الناخبــن ،الطعــن يف قـرار
املذكوريــن يف القامئــة املرفقــة بطلــب الرتشــح أو ٍّ
رفــض الرتشــح أو قبولــه لــدى محكمــة اســتئناف عـ ّـان خــال ثالثــة أيــام مــن اليــوم
التــايل لتاريــخ تبلُّــغ الق ـرار أو مــن تاريــخ عــرض األســاء بحســب مقتــى الحــال
مرف ًقــا بــه بينــات واضحــة ومحـ َّددة ،وعــى املحكمــة الفصــل يف هــذا الطعــن خــال
ثالثــة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ تقديــم الطعــن لديهــا ،ويكــون قرارهــا قطع ًّيــا
ويتــم تبليــغ الرئيــس بــه فــور صــدوره.
هـ -إذا تقـ ّرر نتيجـ ًة لإلجـراءات والطعــون املشــار إليهــا يف هــذه املــادة رفــض اســم واحــد
أو أكــر أو شــطبه مــن أســاء املرتشــحني املذكوريــن يف القامئــة املرفقــة بطلــب الرتشــح،
يتــم االســتعاضة عنــه بــأول اســم يليــه مــن املرتشــحني.
و-

عــى الرغــم مــا ورد يف الفقــرة (هـــ) مــن هــذه املــادة ،إذا تقــرر رفــض أو شــطب
أي مــن أســاء املرتشــحني عــى مقاعــد املــرأة أو الشــباب يف القامئــة الحزبيــة ،يتــم
ٍّ
االســتعاضة عنــه بــأول اســم يليــه مــن مرتشــحي املــرأة أو الشــباب.

ز-

عــى املجلــس اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لعــرض التعديــات التــي أُدخلــت عــى قوائــم
وأســاء املرتشــحني مبوجــب ق ـرارات محكمــة اســتئناف عـ ّـان فــور تبلُّغهــا وبالطريقــة
نفســها التــي تــم مبوجبهــا عــرض قوائــم وأســاء املرتشــحني مبقتــى أحــكام الفقــرة (د)
مــن هــذه املــادة ،وتُعتــر هــذه القوائــم واألســاء نهائيــة للمرتشــحني لالنتخابــات النيابيــة.

املادة  -17أ-

ـي
ألي قامئــة محليــة أو ّ
يجــوز ِّ
ألي مرتشــح ضمنهــا ســحب الرتشــح بتقديــم طلــب خطّـ ّ
إىل رئيــس االنتخــاب يف تلــك الدائــرة قبــل خمســة عــر يو ًمــا مــن اليــوم املحــ َّدد
لالقرتاع.
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أي قامئــة محليــة عــى موقعهــا
أي مرتشــح أو ّ
ب -عــى الهيئــة اإلعــان عــن ســحب اســم ّ
وأي وســيلة أخــرى يراهــا املجلــس مناســبة.
اإللكــروين ّ
ألي مرتشح ضمن القامئة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه.
ج -ال يجوز ّ
أي ٍ
رشط مــن رشوط
أي عضــو مرتشــح يف القامئــة الحزبيــة أو فقدانُــه َّ
د -ال تؤثــر وفــا ُة ّ
الرتشــح املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )10مــن هــذا القانــون أو اســتقالتُه أو فصلُــه مــن
الحــزب الــذي ينتمــي إليــه ،عــى بقــاء القامئــة بعــد قبــول ترشــحها ،عــى أن يفقــد
ترتيبــه فيهــا مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب املرتشــحني وف ًقــا للباقــن فيهــا.
املادة 		-18

تبــن أن عــدد املرتشــحني يف الدائــرة االنتخابيــة مســا ٍو لعــدد املقاعــد النيابيــة
إذا ّ
املخصصــة للنســاء أو للرشكــس والشيشــان أو
املخصصــة لتلــك الدائــرة أو للمقاعــد
َّ
َّ
للمســيحيني ،يقــرر املجلــس فــوز أولئــك املرتشــحني بالتزكيــة عنــد إعــان النتائــج النهائية
لالنتخابات.

املادة 		-19

تُعفــى االســتدعاءات واالعرتاضــات والطعــون التــي تقـ َّدم مبوجــب أحــكام هــذا القانــون
والنظــام والتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه مبــا فيهــا الق ـرارات الصــادرة عــن
أي رســوم وطوابــع ،ويشــمل ذلــك رســوم اإلبــراز
اللجــان والهيئــات واملحاكــم ،مــن ّ
للوكاالت للمحامني.

املادة  -20أ

تكــون الدعايــة االنتخابيــة حـ ّرة وف ًقــا ألحــكام القانــون ،ويُسـ َمح القيــام بهــا مــن تاريــخ
قبــول طلــب الرتشــح ،عــى أن تنتهــي قبــل أربــع وعرشيــن ســاعة مــن اليــوم املح ـ َّدد
لالقرتاع.

ب -بعــد إعــان الهيئــة عــن موعــد االقـراع يجــوز للراغــب بالرتشــح اإلفصــاح عــن ن ّيتــه تلك
أي أنشــطة انتخابيــة
عــر مواقــع التواصــل االجتامعــي فقــط ،ويُحظَــر عليــه مامرســة ّ
أي نــوع مــن الهبــات أو
أو دعائيــة مدفوعــة األجــر أو ذات كُلَــف ماليــة أو تقديــم ّ
املعونــات أو املســاعدات بعــد هــذا اإلفصــاح.
ج -تحـ َّدد األحــكام واألســس والضوابــط املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة مبوجــب التعليــات
التنفيذيــة.
املادة  -21أ-

عــى وســائل اإلعــام الرســمية معاملــة جميــع املرتشــحني والقوائــم خــال مــدة الدعايــة
االنتخابية بحيا ٍد ومساواة.

ب -عىل املرتشحني والقوائم عند مامرسة الدعاية االنتخابية االلتزام مبا ييل-:
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 -1أحكام الدستور واحرتام سيادة القانون.
 -2احرتام حرية الرأي والفكر لدى اآلخرين.
 -3املحافظــة عــى الوحــدة الوطنيــة وأمــن الوطــن واســتقراره وعــدم التمييــز بــن
املواطنــن.
 -4عــدم إجــراء الدعايــة االنتخابيــة يف الــوزارات والدوائــر الحكوميــة واملؤسســات
الرســمية والعامــة واملؤسســات التعليميــة ودور العبــادة.
بــأي دعايــة انتخابيــة لبقيــة املرتشــحني والقوائــم ،ســواء بصــورة
 -5عــدم املســاس ّ
شــخصية أو بوســاطة أعوانهــم ومؤيديهــم يف حمالتهــم االنتخابيــة.
		
املادة  -22أ-

 -1للمرتشــحني والقوائــم نــر اإلعالنــات والبيانــات املتض ِّمنــة أهدافهــم وخططهــم
وبرامــج عملهــم ،رشيطــة أن تحمــل أســاءهم الرصيحــة ،وت ُعفــى هــذه اإلعالنــات
والبيانات من الرتخيص والرسوم.
 -2ال يجــوز اســتعامل الشــعار الرســمي للدولــة يف االجتامعــات واإلعالنــات االنتخابيــة
ويف جميــع أنــواع الكتابــات والرســوم والصــور التــي تُســتخدم يف الدعايــة االنتخابيــة،
كــا ُي َنــع اســتعامل مكـ ّـرات الصــوت عــى وســائط النقــل.
 -3تنشــأ مــن ِق َبــل مجلــس أمانــة عـ ّـان واملجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا أماكــن
مخصصــة للدعايــة االنتخابيــة ،وتــوزَّع بشــكل عــادل عــى القوائــم املرتشــحة ،وعــى
الهيئــة نــر هــذه األماكــن عــر موقعهــا اإللكــروين وبــأي وســيلة أخــرى تراهــا
مناســبة.
 -4يُحظَــر عــى املرتشــحني والقوائــم نــر دعاياتهــم االنتخابيــة يف غــر األماكــن التــي
تــم تخصيصهــا مــن ِق َبــل أمانــة عـ ّـان واملجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا ،أو إلصــاق
أي إعــان أو بيــان انتخــايب أو وضعــه عــى أعمــدة الهاتــف والكهربــاء والشــواخص
ّ
املروريــة واألمــاك العامــة ،ويشــمل ذلــك الصــور والرســوم والكتابــات ،كــا يُحظَــر
أي إعــان أو بيــان
إلصــاق أي إعــان أو بيــان انتخــايب عــى الجــدران أو وضــع ّ
ر بالســامة العامــة ،ولــوزارة األشــغال العامــة
انتخــايب أو تركيبــه بطريقــة تــ ّ
واإلســكان ومجلــس أمانــة عـ ّـان واملجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا الحـ ّـق يف إزالــة
أي وقــت عــى نفقــة َمــن تتعلــق بهــم تلــك
أي مخالفــة ألحــكام هــذا البنــد يف ّ
ّ
امللصقــات أو الصــور أو الرســوم أو الكتابــات مــن املرتشــحني والقوائــم مــن دون
الحاجــة إىل إنذارهــم.
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 -5ال يجــوز أن تتضمــن الخطابــات والبيانــات واإلعالنــات ووســائل الدعايــة االنتخابيــة
ألي قامئــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة ،أو إثــارة النعـرات
ألي مرتشــح أو ّ
اإلســاءة ّ
الدينيــة أو الطائفيــة أو القبليــة أو اإلقليميــة أو الجهويــة أو العنرصيــة بــن املواطنــن.
 -6تُحظَــر إقامــة املهرجانــات والتجمعــات عــى مســافة تقـ ّـل عــن مائتــي مــر مــن
مراكــز االقــراع والفــرز.
ب -للهيئــة أو لرؤســاء االنتخــاب الطلــب مــن وزارة األشــغال العامــة واإلســكان أو مجلــس
أي إعــان أو بيــان انتخــايب مــن
أمانــة عـ ّـان أو املجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا إزالــة ّ
أي مــكان إذا ُوجــد أنــه مخالــف ألحــكام القانــون.
ّ
املادة -23

يُحظَــر عــى موظفــي الحكومــة واملؤسســات الرســمية والعامــة وأمــن عـ ّـان وأعضــاء
مجلــس األمانــة وموظفيها ورؤســاء مجالــس املحافظــات والبلديات وأعضائهــا وموظفيها
أي مــن املرتشــحني والقوائــم ،كــا
القيــام بالدعايــة االنتخابيــة يف أماكــن عملهــم لصالــح ٍّ
أي مــن الوســائل واملوجــودات اململوكــة لهــذه املؤسســات يف الدعايــة
يُحظَــر اســتخدام ٍّ
أي قامئــة.
ألي مرتشــح أو ّ
االنتخابيــة ّ

املادة -24

أي مرتشــح أو قامئــة تقديــم هدايــا أو تربعــات أو مســاعدات نقديــة أو
يُحظَــر عــى ّ
عينيــة أو غــر ذلــك مــن املنافــع أو الوعــد بتقدميهــا لشـ ٍ
ـاري ســواء
ـي أو اعتبـ ّ
ـخص طبيعـ ّ
كان ذلــك بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة خــال القيــام بالدعايــة االنتخابيــة ،كــا
أي هدايــا أو تربعــات أو مســاعدات
أي شــخص أن يطلــب لنفســه أو لغــره ّ
يُحظَــر عــى ّ
أي مرتشــح أو قامئــة.
أو الوعــد بهــا مــن ّ

املادة -25

أ -عىل القوائم التي قُبل طلب ترشُّ حها من ِق َبل الهيئة ما ييل:
ي باســم القامئــة لضبــط مــوارد وأوجــه الــرف عــى الحملــة
 -1فتــح حســاب بنــ ّ
االنتخابيــة خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ قبــول طلــب الرتشــح ،تــو َدع فيــه املبالــغ
املخصصــة للحملــة االنتخابيــة ،ويتــم اإلنفــاق منــه عــى األوجــه املحـ َّددة يف منــوذج
َّ
اإلفصــاح امل َعـ ّد لهــذه الغايــة ،ويتــم إغــاق الحســاب خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ
نــر نتائــج االنتخابــات يف الجريــدة الرســمية.
ـول تدقيــق حســابات القامئــة ،وتزويــد الهيئــة بتقريــر
 -2تعيــن محاســب قانــوين يتـ ّ
ي حــول مواردهــا املاليــة وأو ُجــه اإلنفــاق عنــد طلــب الهيئــة ذلــك.
تفصي ـ ّ
ب -عــى البنــوك التجاريــة العاملــة يف اململكــة فتــح حســابات بنكيــة للقوائــم مــن خــال
مف َّوضيهــا.
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ج -يتــم تســديد النفقــات االنتخابيــة بواســطة شــيكات أو تحويــات بنكية يف حــال تجاوزت
قيمــة النفقــة الواحــدة مبلــغ خمســائة دينــار ،وال يجــوز تجزئــة النفقــة الواحــدة يك ال
تتجــاوز تلــك القيمــة.
د-

ـي للهيئــة وف ًقــا للنمــوذج املعت َمــد لهــذه الغايــة
تلتــزم القوائــم بتســليم حســابها الختامـ ّ
خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثــن يو ًمــا مــن تاريــخ نــر نتائــج االنتخابــات يف الجريــدة
الرســمية.

هـ -تنــر الهيئــة تقاريــر الحســابات الختاميــة للقوائــم خــال أربعــة عــر يو ًمــا مــن تاريــخ
ـأي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة.
تسـلُّمها لهــا عــى موقعهــا اإللكــروين وبـ ّ
املادة  -26أ-

عــى مف ـ َّوض القامئــة اإلفصــاح عــن مــوارد متويــل الحملــة االنتخابيــة للقامئــة وأو ُجــه
إنفــاق تلــك املــوارد مبــا ال يتعــارض مــع القانــون والتعليــات التنفيذيــة ووفــق النموذج
امل َع ـ ّد لهــذه الغايــة.

ـاهامت العينيــة والتربعـ ِ
ِ
ـات
ب -1-يتضمــن الحــد األعــى لإلنفــاق عــى الحملــة االنتخابيــة املسـ
والتمويـ َـل الــذايت ســواء كان ماديًّــا أو عين ًّيــا ومبــا ال يزيــد للقامئــة الواحــدة عــى مائــة
ألــف دينــار عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة املحليــة وخمســائة ألــف دينــار عــى
مســتوى الدائــرة االنتخابيــة العامــة.
 -2تلتــزم القامئــة بالحــد األعــى لإلنفــاق املنصــوص عليــه يف البنــد ( )1مــن هــذه الفقرة
وف ًقــا ملعايــر تضعهــا الهيئــة لهــذه الغايــة عــى أســاس حجــم الدائــرة االنتخابيــة
وعــدد الناخبــن فيهــا.
 -3تحــ ّدد التعليــات التنفيذيــة األحــكا َم املتعلقــة باملســاهامت العينيــة املق َّدمــة
للقوائــم.
 -4تنــر الهيئــة معايــر تحديــد الحــد األعــى لإلنفــاق عــى موقعهــا اإللكــروين ،ولهــا
اإلعــان عنهــا بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة قبــل موعــد الرتشــح بثالثــن يو ًمــا عــى
األقــل.
تتوىل الهيئة خالل العملية االنتخابية-:

املادة 27
أ-
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مراقبــة متويــل الحمــات االنتخابيــة ومرشوعيتــه ومطابقتــه للحــد األعــى لإلنفــاق مــن
خــال التحقــق ومراجعــة ومراقبــة النفقــات املرتبطــة بالحســاب البنــي للقامئــة.
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ب -مراقبــة التـزام القوائــم واملرتشــحني فيهــا بقواعــد متويــل الحمــات االنتخابيــة واألنشــطة
االنتخابيــة التــي تتــم مامرســتها مــن خــال الدعايــة االنتخابيــة بأشــكالها كافــة ،وللهيئــة
ـأي مــن الجهــات ذات العالقــة لهــذه الغايــة.
أن تســتعني بـ ٍّ
يعــن رئيســها
أ  -تشــكَّل بقــرار مــن املجلــس لــكل دائــرة انتخابيــة لجنــ ُة انتخــاب َّ
وأعضاؤهــا يف قـرار تشــكيلها للقيــام باملهـــام املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون واألنظمة
والتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه.

املادة -28

ب -يق ِْســم رئيــس االنتخــاب وأعضــاء لجنــة االنتخــاب قبــل مبارشتهــم العمــل أمــام الرئيــس
أي مــن أعضــاء املجلــس اليم ـ َن التاليــة-:
أو ٍّ
«أقسم بالله العظيم أن أقوم باملهام املوكولة إ ّيل بأمانة ونزاهة وحياد».

			

املادة  -29أ -عــى الهيئــة أن تصــدر قبــل موعــد االقـراع بعــرة أيــام عــى األقــل قـرا ًرا تحــدد فيــه مراكــز
كل
االقـراع والفــرز يف كل دائــرة انتخابيــة مــع بيــان عــدد صناديــق االقـراع والفــرز يف ّ
أي مــكان تـراه مناسـبًا.
مركــز ،عــى أن يُنــر القـرار عــى املوقــع اإللكــروين للهيئــة ويف ّ
ب -عــى رئيــس لجنــة االقـراع والفــرز أن يعلــن نتيجــة فــرز صنــدوق االقـراع فــور االنتهــاء
مــن عمليــة الفــرز.
ي
ج -عــى مديــر مركــز االق ـراع والفــرز أن يعلــن نتيجــة الفــرز يف املركــز بشــكل تفصي ـ ّ
لجميــع القوائــم فــور االنتهــاء مــن عمليــات الفــرز يف ذلــك املركــز.
د-

كل مركــز اقــراع وفــرز لجميــع القوائــم املرتشــحة فــور
عــى الهيئــة إعــان نتائــج ّ
انتهــاء عمليــات الفــرز يف جميــع املراكــز مــن خــال نــر محــر النتائــج عــى موقعهــا
اإللكــروين.

املادة 		-30

رشا.
يكون االنتخاب عا ًّما رسيًّا ومبا ً

املادة  -31أ-

املخصص له ضمن دائرته االنتخابية.
يديل الناخب بصوته يف مركز االقرتاع والفرز
َّ

ب -تتّخــذ الهيئــة التدابــر واإلجــراءات الالزمــة لضــان حاميــة العاملــن يف العمليــة
االنتخابيــة وحقّهــم يف االقــراع وفقًــا للتعليــات التنفيذيــة.
املادة  -32أ-

يحــدد املجلــس إجــراءات تعيــن رؤســاء لجــان االقــراع والفــرز وأعضائهــا للدائــرة
االنتخابيــة ،عــى أن يكونــوا مــن موظفــي الحكومــة واملؤسســات الرســمية والعامــة
ألي منهــم
واألهليــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملتقاعديــن والطلبــة وأن ال تكــون ٍّ
قرابــة أو مصاهــرة حتــى الدرجــة الثانيــة مــع أحــد املرتشــحني يف تلــك الدائــرة.
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ب -يق ِْســم رؤســاء لجــان االقـراع والفــرز وأعضاؤهــا أمــام لجنــة االنتخــاب وقبــل مبارشتهــم
عملَهــم اليم ـ َن املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )28مــن هــذا القانــون.
أي مــن أعضائهــا مبهامــه
ج -إذا حالــت ظــروف دون قيــام رئيــس لجنــة االقـراع والفــرز أو ٍّ
ألي ســبب ،تحـ ّدد التعليــات التنفيذيــة إجـراءات تعيــن
أي منهــم ّ
أو إذا تــم اســتبعاد ٍّ
َمــن يحـ ّـل محلّــه.
املادة 		-33

يبــدأ االقـراع يف الســاعة الســابعة مــن صبــاح اليــوم املحــدد لذلــك وينتهــي يف الســاعة
الســابعة مــن مســاء اليــوم نفســه.

املادة 		-34

لــكل مرتشــح أو مفـ َّوض قامئــة أو مــن ينتدبانــه خطّ ًّيــا حضــور عمليــة االقـراع والفــرز
ألي مرتشــح أو قامئــة أكــر مــن
يف الدائــرة االنتخابيــة ومراقبتهــا ،وال يجــوز أن يكــون ِّ
منــدوب واحــد عنــد كل صنــدوق.

املادة 		-35

ـأي عمــل
عــى رئيــس لجنــة االقـراع والفــرز أن مينــع يف مركــز االقـراع والفــرز القيــا َم بـ ِّ
مــن شــأنه التأثــر يف حســن ســر العمليــة االنتخابيــة ،ولــه الحــق يف أن يطلــب مــن
أي شــخص يقــوم بذلــك مغــادر َة مركــز االقـراع والفــرز وأن يطلـــب مــن أفـراد األمـــن
ّ
إخراجــه إذا رفــض ذلــك.

املادة 		-36

يكــون االقـراع عــى النمــوذج الــذي يعتمــده املجلــس لورقــة االقـراع ،عــى أن ت ُ ْختَــم
كل ورقــة اق ـراع بخاتــم الدائــرة االنتخابيــة املعنيــة وتُوقَّــع مــن رئيــس لجنــة االق ـراع
والفــرز.

املادة 		-37

يكون صندوق االقرتاع وفقًا للمواصفات املعتم َدة من املجلس.

املادة 		-38

عــى رئيــس لجنــة االق ـراع والفــرز وقبــل بــدء االق ـراع ،إطــاع الحضــور عــى خل ـ ّو
را بذلــك
صنــدوق االق ـراع ،ويغلقــه باســتخدام قفــل برقــم متسلســل ،وينظّــم مح ـ ً
موقّ ًعــا منــه ومــن جميــع أعضــاء اللجنــة وممــن يرغــب مــن املرتشــحني أو منــدويب
القوائــم واملراقبــن الحارضيــن.

املادة 		-39

يخصــص لصنــدوق االق ـراع يف الدائــرة االنتخابيــة معــزل أو أكــر يكــون مــزو ًدا بأقــام
َّ
وبأســاء القوائــم ورموزهــا واملرتشــحني ضمــن القوائــم يف الدائــرة االنتخابيــة.

املادة 		-40

ميارس الناخب حقّه يف االنتخاب وفقًا ملا ييل-:

أ-
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أجهــزة الحاســوب والجــداول الورقيــة ،ويتــم التأشــر عــى تلــك الجــداول إلكرتونيًّــا
وخط ًّيــا مبــا يفيــد أن الناخــب قــد مارس حقّــه االنتخــايب.
ب -يسلّم رئيس لجنة االقرتاع والفرز أو أح ُد عضْ َويها املقرت َع ورقتَي االقرتاع.
ج -يقوم املقرتع بالتأشري عىل إحدى ورقتي االقرتاع أو كلتيهام.
د-

يف ما يتعلق بالقامئة املحلية يقوم املقرتع-:
املخصــص الســم أو رقم أو رمز قامئــة واحدة من القوائم املرتشــحة
 -1بالتأشــر يف املــكان َّ
يف الدائــرة االنتخابية.
املخصــص الســم أو أكــر مــن أســاء املرتشــحني ضمــن القامئــة
 -2بالتأشــر يف املــكان
َّ
التــي تــم التأشــر عليهــا فقــط.

هـ -يف مــا يتعلــق بالقامئــة الحزبيــة يقــوم املقــرع بالتأشــر يف املــكان املخصــص الســم أو
رقــم أو رمــز قامئــة واحــدة مــن القوائــم املرتشــحة يف الدائــرة االنتخابيــة العامــة.
و-

ـكل منهــا عــى مــرأى
املخصــص لـ ٍّ
يقــوم املقــرع بوضــع ورقتَــي االقـراع يف الصنــدوق
َّ
مــن اللجنــة والحارضيــن.

ز-

عىل املقرتع أن يضع إصبعه يف مادة الحرب وفقًا للتعليامت التنفيذية.

ح -عــى الرغــم مــا ورد يف الفقــرات (ب) و(ج) و(د) و(هـــ) مــن هــذه املـــــــــادة،
للمجلــس أن يقــرر إجــراء عمليــة االقــراع أو الفــرز أو كلتيهــا بوســائل إلكرتونيــة
تحــ َّدد أحكامهــا ورشوطهــا وفقًــا لنظــام يصــدر لهــذه الغايــة.
املادة 		-41

تحــدد التعليــات التنفيذيــة طريقــ َة اقــراع الناخــب الــذي ي ّدعــي األُ ّم ّيــة أو عــدم
القــدرة عــى الكتابــة مبــا يتوافــق مــع رسيــة االنتخــاب املنصــوص عليهــا يف املــادة ()67
مــن الدســتور.

املادة 		-42

تحــدد التعليــات التنفيذيــة اإلجــر ِ
اءات التــي متكّــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
مامرســة حقهــم يف االنتخــاب.

املادة 		-43

تتــوىل لجنــة االقـراع والفــرز الفصــل يف االعرتاضــات التــي يق ّدمهــا مف َّوضــو القوائــم أو
املرتشــحون أو مندوبوهــم بخصــوص تطبيــق أحــكام االقـراع وف ًقــا ألحــكام هــذا القانون
والتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه ،وتكــون قراراتهــا نافــذة فــور صدورهــا عــى
أن يتــم تدوينهــا يف محــر خــاص بذلــك.
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املادة -44

را
أ -بعــد االنتهــاء مــن عمليــة االقـراع ،تنظّــم لجنــة االقـراع والفــرز لـ ّ
ـكل صنــدوق محـ ً
مــن ن َُســ ٍخ عــ ّدة يتــم توقيعهــا مــن رئيــس اللجنــة وأعضائهــا وممــن يرغــب مــن
الحارضيــن مــن املرتشــحني أو مندوبيهــم أو املراقبــن ،عــى أن يتضمــن املحــر مــا
يــي-:
 .1اسم مركز االقرتاع والفرز.
 .2رقم الصندوق والرقم املتسلسل لقفل الصندوق.
 .3عدد أوراق االقرتاع التي تسلّمتها اللجنة.
 .4عدد الناخبني الذين مارسوا حق االقرتاع.
 .5عــدد األوراق التــي اس ـتُعملت يف االق ـراع واألوراق التــي مل تُســتعمل أو أُلغيــت أو
أُتلفــت وســبب ذلــك.
ب -تقــوم لجنــة االقـراع والفــرز قبــل فتــح الصنــدوق بعـ ّد األوراق غــر املســتع َملة والتالفــة
وامللغــاة ورزمهــا ووضعهــا يف الكيــس اآلمــن.

املادة 		-45

املادة -46

كل صنــدوق أمــام الحضــور وت ُعـ ّد األوراق املوجــودة
تقــوم لجنــة االقـراع والفــرز بفتــح ّ
أي مــن أعضائهــا مــا ُد ِّون عــى الورقــة بصــوت واضــح
بداخلــه ويقــرأ رئيــس اللجنــة أو ٌّ
أي طريقــة
ويعرضهــا بصــورة واضحــة للحضــور مــن خــال الكام ـرات والشاشــات أو ّ
كل
إلكرتونيــة أخــرى يحددهــا املجلــس ،ويتــم تدويــن األصــوات التــي حصلــت عليهــا ّ
كل مرتشــح مــن مرتشــحي القوائم وتســجيلها عــى
قامئــة واألصــوات التــي حصــل عليهــا ّ
لوحــة ظاهــرة أمــام الحضــور.
أي من الحاالت التالية-:
أ -تُعترب ورقة االقرتاع باطلة يف ٍّ
 -1إذا كانــت غــر مختومــة بخاتــم الدائــرة االنتخابيــة أو غــر موقَّعــة مــن رئيــس لجنــة
االقـراع والفــرز.
 -2إذا تض ّمنت عبارات أو إضافات ّ
تدل عىل اسم املقرتع.
 -3إذا مل يكن باإلمكان تحديد القامئة أو املرتشحني الذين تم التأشري عليهم.
 -4إذا تم التأشري يف ورقة االقرتاع عىل أكرث من قامئة.

ب -ال تدخــل األوراق البيضــاء يف حســاب النتائــج وتُــرزَم يف مغلــف منفصــل بعــد التأشــر
عليــه.
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ج -ال تُعترب ورقة االقرتاع باطلة-:
أي اســم مــن أســاء املرتشــحني
 -1إذا تــم التأشــر عــى قامئــة محليــة دون التأشــر عــى ّ
فيها .
أي مــن أســاء املرتشــحني يف القامئــة املحليــة دون التأشــر عــى
 -2إذا تــم التأشــر عــى ٍّ
اســم القامئــة.
د-

يُحتســب التأشــر املذكــور يف البنــد ( )1مــن الفقــرة (ج) مــن هــذه املــادة صوتًــا للقامئــة
حتســب التأشــر املذكــور يف البنــد ( )2مــن الفقــرة نفســها صوتًــا للقامئــة
فقــط ،ويُ َ
ـؤش لــه.
وصوتًــا لـ ّ
ـكل مرتشــح مـ َّ

هـ -إذا تبــن بعــد فــرز األصــوات أن عــدد األوراق املختومــة واملوقّعــة مــن رئيــس لجنــة
االقــراع والفــرز تزيــد أو تقــل بنســبة تتجــاوز ( )%3مــن عــدد املقرتعــن يف ذلــك
الصنــدوق ،عــى رئيــس لجنــة االق ـراع والفــرز إشــعار رئيــس االنتخــاب فــو ًرا بذلــك،
املجلس القـرار وف ًقــا للتعليامت
ويقــوم رئيــس االنتخــاب بــدوره بإشــعار الرئيــس ليتخــذ
ُ
التنفيذيــة.
املادة 		-47

املادة -48

تتــوىل لجنــة االقـراع والفــرز الفصــل يف االعرتاضــات التــي يقدمهــا مف َّوضــو القوائــم أو
املرتشــحون أو مندوبوهــم أثنــاء إجـراء عمليــة فــرز األصــوات وتكــون قراراتهــا بشــأنها
نافــذة فــور صدورهــا عــى أن يتــم تدوينهــا يف محــر خــاص بذلــك.

را مــن
أ -بعــد االنتهــاء مــن عمليــة فــرز األصــوات تنظِّــم لجنــة االق ـراع والفــرز مح ـ ً
ن َُســخ ع ـ ّدة وف ًقــا للنمــوذج املعت َمــد مــن املجلــس يتــم توقيعهــا مــن رئيــس اللجنــة
وأعضائهــا وممــن يرغــب مــن الحارضيــن مــن املرتشــحني أو مندوبيهــم.
ب -يتضمن املحرض ما ييل-:
 .1اسم مركز االقرتاع والفرز.
 .2رقم الصندوق.
 .3عدد أوراق االقرتاع التي تسلّمتها اللجنة.
 .4عدد املقرتعني يف كل صندوق.
كل قامئــة يف الدائرتــن االنتخابيتــن املحليــة
 .5عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا ّ
كل صنــدوق.
والعامــة يف ّ
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كل مرتشــح مــن
 .6أســاء القوائــم واملرتشــحني وعــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا ّ
مرتشــحي القوائــم يف الدائــرة االنتخابيــة املحليــة.
 .7عدد األوراق البيضاء.
 .8عدد أوراق االقرتاع الباطلة.
كل من مف َّويض القوائم واملرتشحني ومندوبيهم وأسامء املراقبني.
 .9أسامء ّ
ج -يعلَّــق محــر النتائــج ورق ًّيــا عــى بــاب مركــز االقـراع والفــرز وأبــواب ُغ َر ِفــه ،ويُعلَــن
إلكرتون ًّيــا عــى موقــع الهيئــة فــور االنتهــاء مــن إعــداده مــن ِق َبــل لجنــة االق ـراع والفــرز.
د  -ترفَــق باملحــر قوائــم املقرتعــن وأوراق االقـراع التــي اسـتُعملت والتــي تــم اعتبارهــا
باطلــة أو بيضــاء ،ويتــم رز ُمهــا يف مغلّــف يس ـلَّم فــو ًرا إىل رئيــس االنتخــاب.
املادة -49

أ -يح َّدد الفائزون باملقاعد النيابية للدوائر االنتخابية املحلية وفقًا ملا ييل-:
 -1أن تتجــاوز القامئــة املحليــة الفائــزة نســبة الحســم (العتبــة) البالغــة ( )%7مــن
مجمــوع عــدد املقرتعــن يف الدائــرة.
كل قامئــة مــن القوائــم التــي تجــاوزت نســبة الحســم (العتبــة) عــى مقاعــد
 -2تحصــل ّ
بنســبة عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا مــن مجمــوع عــدد أصــوات القوائــم
التــي تجــاوزت نســبة الحســم (العتبــة) يف الدائــرة االنتخابيــة املحليــة إىل عــدد
املخصــص للمســار التنافــي فيهــا.
املقاعــد
َّ
 -3يحـ َّدد الفائــزون باملقاعــد املشــار إليهــا يف البنــد ( )2مــن هــذه الفقــرة عــى أســاس
أعــى األصــوات التــي حصــل عليهــا املرتشــحون يف القامئــة عــن املقاعــد املخصصــة
للمســار التنافــي.
 -4عــى الرغــم مــا ورد يف البنــد ( )١مــن هــذه الفقــرة ،إذا تعــذّر مــلء املقاعــد
املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة املحليــة بســبب عــدم وصــول القوائــم املرتشــحة
َّ
لنســبة الحســم (العتبــة) ،تقــوم الهيئــة بتخفيــض نســبة الحســم (العتبــة) مبقــدار
املخصصــة للدائــرة مــن القوائــم
نصــف باملائــة يف ّ
كل مــرة إىل أن يتــم مــلء املقاعــد َّ
التــي حصلــت عــى تلــك النســبة.
 -5يحـ َّدد الفائــزون مبقاعــد املــرأة واملســيحيني والرشكــس والشيشــان املرتشــحون عــى
مســار الكوتــا عــى أســاس أعــى األصــوات التــي حصــل عليهــا املرتشــح ضمــن القوائم
التــي تجــاوزت نســبة الحســم (العتبــة).
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 -6عــى الرغــم مــا ورد يف البنــد ( )5مــن هــذه الفقــرة ،إذا مل يكــن مــن بــن القوائــم
أي مــن املذكوريــن يف ذلــك البنــد ،يكــون
التــي تجــاوزت نســبة الحســم (العتبــة) ٌّ
الفائــز َمــن حصــل عــى أعــى األصــوات يف القوائــم املرتشــحة.
ب -يف حــال تع ـذّر إكــال مــلء املقاعــد باألرقــام الصحيحــة غــر الكرسيــة وف ًقــا ألحــكام
البنــد ( )1مــن الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة ،يتــم اعتــاد طريقــة الباقــي األعــى ملــلء
هــذه املقاعــد.
ج -إذا تســاوت نســبة األصــوات بــن قامئتــن أو أكــر أو بــن مرتشــحني اثنــن أو أكــر ،يتــم
االحتــكام إىل العــدد املطْلَــق لألصــوات ،وإذا تســاوى العــدد يُجــري الرئيــس القرعـ َة بــن
املتســاوين يف نســبة األصــوات أو عددهــا ،ويتــم تنظيــم محــر بنتيجــة ذلــك يوقّعــه
الرئيــس واملرتشــحون أو مندوبوهــم.
د-
املادة -50

يعلــن رئيــس لجنــة االق ـراع والفــرز نتيجــة الفــرز باملركــز وف ًقــا للمحــارض التــي تــم
إعدادهــا إلكرتون ًّيــا وورق ًّيــا.

أ -يح َّدد الفائزون باملقاعد النيابية للدائرة االنتخابية العامة وفقًا ملا ييل-:
 -1أن تتجــاوز القامئــة الحزبيــة نســب َة الحســم (العتبــة) البالغــة ( )%2.5مــن مجمــوع
عــدد املقرتعــن يف الدائــرة االنتخابيــة العامــة.
كل قامئــة مــن القوائــم التــي تجــاوزت نســب َة الحســم (العتبــة) عــى مقاعــد
 -2تحصــل ّ
يف الدائــرة االنتخابيــة العامــة بنســبة عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا مــن
مجمــوع عــدد أصــوات القوائــم التــي تجــاوزت نســب َة الحســم (العتبــة) يف الدائــرة
االنتخابيــة العامــة.
 -3يحـ َّدد الفائــزون باملقاعــد املشــار إليهــا يف البنــد ( )2مــن هــذه الفقــرة عــى أســاس
الرتتيــب الــوارد يف القامئــة الحزبيــة.
 -4عــى الرغــم مــا ورد يف البنــد ( )3مــن هــذه الفقــرة ،يح ـ َّدد الفائــزون باملقاعــد
املخصصــة للمســيحيني والرشكــس والشيشــان ضمــن املقاعــد التــي حصلــت عليهــا
َّ
القوائــم الفائــزة وذلــك مــن خــال التحقُّــق مــن املرتشــحني الفائزيــن ألول ()38
مقع ـ ًدا ،فــإذا ُوجــد مــن بينهــم مســيحي أو رشكــي أو شيشــاين ،ال يتــم اعتبارهــم
املخصصــة لهــم مــن القوائــم التــي
املخصصــة لهــم ويتــم مــلء املقاعــد َّ
عــى املقاعــد َّ
حصلــت عــى أعــى نســبة واشــتملت عــى مســيحي أو رشكــي أو شيشــاين بحســب
األعــى ترتي ًبــا يف القامئــة.
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 -5إذا تســاوى ترتيــب املرتشــحني عــن املقعــد املســيحي أو الرشكــي والشيشــاين يف أكــر
مــن قامئــة ،يتــم االحتــكام إىل العــدد املطْلَــق ألصــوات القامئــة ،وإذا تســاوى عــدد
األصــوات يُجــري الرئيــس القرعــة بــن املتســاوين ويتــم تنظيــم محــر بنتيجــة ذلــك
يوقّعــه الرئيــس واملرتشــحون أو مندوبوهــم إن ُوجــدوا.
ب -يف حــال تع ـذّر إكــال مــلء املقاعــد باألرقــام الصحيحــة غــر الكرسيــة وف ًقــا ألحــكام
البنــد ( )٢مــن الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة ،يتــم اعتــاد طريقــة الباقــي األعــى ملــلء
هــذه املقاعــد.
ج -إذا تســاوت نســبة األصــوات بــن قامئتــن أو أكــر ،يتــم االحتــكام إىل العــدد املطْلَــق
لألصــوات ،وإذا تســاوى العــدد يُجــري الرئيــس القرعــة بــن املتســاوين يف نســبة
األصــوات أو عددهــا ،ويتــم تنظيــم محــر بنتيجــة ذلــك يوقّعــه الرئيــس واملرتشــحون
ومف ّوضــو القوائــم أو مندوبوهــم.
د-
املادة  -51أ-

يعلــن رئيــس لجنــة االق ـراع والفــرز نتيجــة الفــرز باملركــز وف ًقــا للمحــارض التــي تــم
إعدادهــا إلكرتون ًّيــا وورق ًّيــا.
تتوىل لجنة االنتخاب باالعتامد عىل املحارض اإللكرتونية ما ييل-:
كل قامئة حزبية.
 -1جمع األصوات التي حصلت عليها ّ
كل مرتشح من املرتشحني يف القوائم املحلية.
 -2جمع األصوات التي حصل عليها ّ
 -3جمــع أعــداد املقرتعــن يف الدائــرة االنتخابيــة وجمــع أوراق االقـراع الباطلــة والبيضاء
وتزويــد الهيئــة بها.
ـي وإلكــروين مــن خمــس نســخ بالنتائــج واملجاميــع وإرســال
 -4تنظيــم محــر ورقـ ّ
نســخة منــه إىل الهيئــة مرفَ ًقــا بها قـرارات اللجنــة واألوراق املتعلقــة بالعمليــة االنتخابية
يف تلــك الدائــرة.

ب -توفــر الهيئــة شاشــة إلكرتونيــة متاحــة للناخبــن عــى موقعهــا وغــره مــن املواقــع
اإللكرتونيــة التــي تراهــا مناســبة ملتابعــة إجــراءات تجميــع النتائــج بشــكل مســتمر.
ج -توفــر الهيئــة للجــانِ االنتخــاب مكانًــا مناسـ ًبا تســتطيع فيــه مامرســة عملهــا يف تجميــع
أي حضــور لغــر أعضــاء اللجنــة باســتثناء املراقبني
أي تجمعــات أو ّ
األصــوات مبعــزل عــن ّ
واإلعــام.
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د-

ألي محــر
تطلــب لجنــة االنتخــاب مــن لجــان االقــراع والفــرز النســخ َة الورقيــة ّ
أي معلومــات فيــه.
لغايــات التأكــد مــن ّ

هـ -تتوىل الهيئة تدقيق النتائج األولية النتخابات الدوائر املحلية والدائرة العامة.
املادة  -52أ-

تبــن للمجلــس قبــل إعــان النتائــج النهائيــة وقــوع خلــل يف عمليــة االقــراع أو
إذا ّ
أي مــن النتائــج األوليــة
الفــرز يف أحــد مراكــز االق ـراع والفــرز مــن شــأنه التأثــر يف ٍّ
لالنتخابــات يف الدائــرة االنتخابيــة ،فلــه إصــدار قـرار بإلغــاء نتائــج االنتخابــات يف ذلــك
املركــز بحســب مقتــى الحــال وإعــادة عمليتَــي االقـراع والفــرز يف الوقــت الــذي يع ّينه
والكيفيــة التــي يراهــا مناســبة ،ويف هــذه الحالــة يتــم تأجيــل إعــان النتائــج األوليــة
للدائــرة االنتخابيــة العامــة.

أي مــن الدوائر
ب -للمجلــس تأجيــل إعــان النتائــج األوليــة يف الدائــرة االنتخابيــة العامــة أو ٍّ
االنتخابيــة املحليــة.
ج -1 -يحـ ّـق لــكل متـرِّ ر مــن قـرار املجلــس املشــار إليــه يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة،
أن يطعــن يف القـرار الصــادر عــن املجلــس لــدى محكمــة االســتئناف التــي تقــع الدائــرة
االنتخابيــة ضمــن اختصاصهــا خــال يومــن مــن تاريــخ صــدور الق ـرار.
 -2تقــوم املحكمــة بالفصــل يف الطعــن املقـ َّدم لديهــا خــال ثالثــة أيــام مــن تاريخ تســجيله
يف قلــم املحكمــة ،ويكــون قرارهــا بهــذا الشــأن قطعيًّــا ،وتــز ّود املحكمـ ُة الهيئـ َة بالقـرار
الصــادر عنهــا خــال يــوم واحــد مــن تاريــخ الفصــل يف الطعــن.
املادة  -53أ-

عندمــا يقــرر املجلــس اعتــاد النتائــج األوليــة لالنتخابــات يف الدوائــر االنتخابيــة ،ت ُعتــر
نتائــج نهائيــة لالنتخابــات يف تلــك الدوائــر.
َ

املخصصــة
ب -عندمــا يقــرر املجلــس اعتــاد النتائــج األوليــة لالنتخابــات بشــأن املقاعــد
َّ
نتائــج نهائيــة ملقاعدهــم يف اململكــة.
للنســاء واملســيحيني والرشكــس والشيشــان ،تُعتــر
َ
املادة  -54أ-

يعلن املجلس النتائج النهائية لالنتخابات ويتم نرشها يف الجريدة الرسمية.

ب -يُصدر الرئيس لكل فائز باالنتخابات شهاد ًة بفوزه باالنتخابات.
املادة 		-55

تحتفــظ الهيئــة بالصناديــق االنتخابيــة ومحــارض اللجــان االنتخابيــة مبختلــف أنواعهــا
وأوراق االقتـــراع ملــــدة ســتة أشــهر بعـــد إعــان النتائــج النهائيــة لالنتخابــات.

املادة 		-56

يتــم الطعــن يف صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب وف ًقــا ألحــكام املــادة ( )71مــن
الدســتور.
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املادة 		-57

مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )56من هــذا القانــون ،تطبَّــق األحــكام التاليــة عنــد شــغور
أي مقعــد مــن مقاعــد مجلــس النــواب عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة املحليــة-:
ّ

أ-

ألي ســبب ،يتــم إشــغال هذا
أي مقعــد مــن مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة املحليــة ّ
إذا شــغر ّ
املقعــد مــن املرتشــح الــذي يليــه املرتشــح الفائــز بعــدد األصــوات مــن القامئــة نفســها،
وإذا تعـذّر ذلــك يتــم مــلء املقعــد مــن مرتشــحي القامئــة التــي تليهــا مبــارش ًة يف النســبة
وبحســب أعــى عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا املرتشــح يف تلــك القامئــة.

مخصــص للنســاء أو املســيحيني أو الرشكــس والشيشــان بحســب
أي مقعــد َّ
ب -إذا شــغر ّ
ألي ســبب ،يتــم إشــغاله مــن املرتشــح الــذي يــي املرتشــح الفائــز بعــدد
مســار الكوتــا ّ
األصــوات مــن الفئــة نفســها عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة املحليــة وف ًقــا ألحــكام
املــادة ( )٤٩مــن هــذا القانــون.
ج -يكمــل أعضــاء مجلــس النــواب املشــار إليهــم يف هــذه املــادة املــد َة املتبقيــة ملــن شــغر
مقعــده.
املادة  -58أ-

مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )56من هــذا القانــون ،تط َّبــق األحــكام التاليــة عنــد شــغور
أي مقعــد مــن مقاعــد مجلــس النــواب عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة العامــة-:
ّ
ألي ســبب ،يتــم إشــغال
أي مقعــد مــن مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة العامــة ّ
 .1إذا شــغر ّ
هــذا املقعــد مــن املرتشّ ــح الــذي يــي املرتشــح الفائــز يف الرتتيــب مــن القامئــة نفســها،
وإذا تع ـذّر ذلــك يتــم مــلء املقعــد مــن مرتشــحي القامئــة التــي تليهــا مبــارشة يف
النســبة ،وإذا تســاوت القوائــم يف النســبة يتــم االحتــكام إىل العــدد املطْلَــق لألصــوات.
املخصــص للمســيحي أو الرشكــي والشيشــاين ،يتــم ملــؤه مــن القامئــة
 .2إذا شــغر املقعــد َّ
املتض ِّمنــة أ َّي مرتشــح منهــم والتــي تــي القامئــة التــي فــاز مــن خاللهــا ذلــك املرتشــح
بالنســبة.
املخصصــة للمــرأة أو الشــباب ،يتــم إشــغال
 .3إذا كان املقعــد الشــاغر مــن املقاعــد
َّ
هــذا املقعــد مــن املرتشــح الــذي يــي املرتشــح الفائــز مــن النســاء أو الشــباب يف
القامئــة الحزبيــة نفســها إن ُوجــد ،وإذا تعـذّر ذلــك يتــم مــلء املقعــد الشــاغر وف ًقــا
ألحــكام البنــد ( )١مــن هــذه الفقــرة.
 .4إذا اســتقال النائــب الــذي فــاز عــن القامئــة الحزبيــة مــن الحــزب الــذي ينتمــي إليــه
ـب الدرجــة القطع ّيــة ،يتــم مــلء مقعــده مــن املرتشــح
أو فُصــل منــه بق ـرا ٍر اكتسـ َ
الــذي يليــه مــن القامئــة نفســها التــي فــاز عنهــا ،وإذا تعـذّر ذلــك يتــم مــلء املقعــد

128

مشروع قانون االنتخاب

مــن القامئــة التــي تليهــا مبــارشة بالنســبة وضمــن الرتتيــب املنصــوص عليــه يف هــذا
القانــون.
ب- 1 -عــى الرغــم مــا ورد يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة ،إذا تــم حــل الحــزب وف ًقــا
ألحــكام قانــون األحــزاب السياســية تُعتــر مقاعــد ذلــك الحــزب يف مجلــس النــواب
شــاغرة ويتــم ملؤهــا مــن القوائــم التــي تجــاوزت نســب ًة الحســم املشــار إليهــا يف البنــد
( )1مــن الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )50مــن هــذا القانــون ووفــق النســبة التــي حصلــت
عليهــا كل قامئــة.
 -2يف حــال تعـذُّر إكــال مــلء املقاعــد باألرقــام الصحيحــة غــر الكرسيــة وف ًقــا ألحــكام
البنــد ( )1مــن هــذه الفقــرة يتــم اعتــاد طريقــة الباقــي األعــى ملــلء تلــك املقاعــد.
 -3إذا تســاوت نســبة األصــوات بــن قامئتــن أو أكــر يتــم االحتــكام إىل العــدد املطلــق
لألصــوات ،وإذا تســاوت يجــري الرئيــس القرعــة بــن املتســاوين يف نســبة األصــوات
وعددهــا.
رح لهــم بدخــول هــذه املراكــز
املادة -59
ُ
أ	-ي َنــع دخــول مراكــز االقــراع والفــرز مــن غــر املــ َّ
مبوجــب أحــكام هــذا القانــون ،ولرئيــس لجنــة االق ـراع والفــرز إخ ـراج املخالــف مــن
املركــز فــو ًرا.
ب -إذا امتنــع الشــخص املخالــف عــن الخــروج مــن مركــز االقـراع والفــرز ،يُعاقَــب بالحبــس
مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــى ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار
وال تزيــد عــى ثالمثائــة دينــار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.
املادة 		-60

يعاقَــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــى ســنة أو بغرامــة ال تقــل
كل مــن
عــن مائتــي دينــار وال تزيــد عــى خمســائة دينــار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن ُّ
ارتكــب أيًّــا مــن األفعــال التاليــة-:

أ-

أي أداة تشــكل خط ـ ًرا عــى األمــن والســامة
حمــل ســا ًحا ناريًّــا وإن كان مر ّخ ًصــا أو َّ
أي مركــز مــن مراكــز االقــراع والفــرز يــو َم االنتخــاب.
العامــة يف ّ

ب -ا ّدعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.
أي عمل مـــن األعامل املحظـــورة املنصــــوص عليهـــا فـــي الفقرة (ب) من املادة
ج -ارتكب ّ
( )٢٢أو يف املادتــن ( )٢٣و ( )٢٤مــن هــــذا القانــون.
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أ -يعاقَــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد عــى ســنة أو بغرامــة ال
تقــل عــن ألفــن وخمســائة دينــار وال تزيــد عــى خمســة آالف دينــار أو بكلتــا هاتــن
كل مــن ارتكــب أيًّــا مــن األفعــال التاليــة- :
العقوبتــن ُّ

املادة -61

 -1احتفــظ ببطاقــة شــخصية عائــدة لغــره دون حــق أو اســتوىل عليهــا أو أخفاهــا أو
أتلفهــا.
 -2انتحل شخصية غريه أو اسمه بقصد االقرتاع.
استعمل حقّه يف االقرتاع أكرث من مرة واحدة.
َ
-3
بأي صورة من الصور.
 -4أث ّر يف حرية االنتخابات أو أعاق العملية االنتخابية ّ
ـأي صنــدوق مــن صناديــق االقـراع أو الجــداول االنتخابيــة أو األوراق امل َعـ ّدة
 -5عبــث بـ ّ
لالقــراع ،أو رسق أيًّــا مــن هــذه الجــداول أو األوراق أو أتلفهــا أو مل يضَ عهــا يف
ـس بســامة إج ـراءات االنتخــاب ورسيتــه.
الصنــدوق ،أو قــام بـ ّ
ـأي عمــل بقصــد املـ ّ
 -6دخــل إىل مركــز االقـراع والفــرز بقصــد التأثــر عــى إرادة الناخبــن أو رشاء األصــوات
ألي مــن
أو التأثــر يف العمليــة االنتخابيــة أو تأخريهــا أو بقصــد التعــرض بســوء ٍّ
املســؤولني عــن إجرائهــا.
ـأي فعــل مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (أ) مــن
ب -يحـ َرم املرتشــح الــذي يــدان بـ ّ
هــذه املــادة مــن ح ّقــه يف الرتشــح لدورتــن انتخابيتــن تاليتــن.
املادة 		-62

أي عضــو مــن أعضــاء اللجــان املعيَّنــن مبقتــى أحــكام هــذا القانــون أو قانــون
يعاقَــب ّ
الهيئــة إلعــداد الجــداول االنتخابيــة أو تنظيمهــا أو تنقيحهــا أو إجـراء عمليــات االقـراع
أي مــن املوظفــن املعهــود إليهــم القيام بهــذه
أو الفــرز أو إحصــاء األصــوات ،أو ٌّ
العمليــات أو اإلرشاف عليهــا مبوجــب أحــكام هــذا القانــون ،بالحبــس مــدة ال تقــل عــن
ســتة أشــهر وال تزيــد عــى ثــاث ســنوات إذا ارتكــب أيًّــا مــن األفعــال التاليــة-:

أ-

يحــق لــه أن
أي جــدول مــن الجــداول االنتخابيــة ال ّ
تع ّمــد إدخــال اســم شــخص يف ّ
يكــون ناخبًــا مبقتــى أحــكام هــذا القانــون ،أو تع ّمــد حــذف أو عــدم إدخــال اســم
يحــق لــه أن يســ َّجل فيهــا ناخ ًبــا وفقًــا ألحــكام القانــون.
شــخص يف تلــك الجــداول ّ

أي مــن البيانــات الــواردة
ب -أورد بيانًــا كاذبًــا يف طلــب الرتشــح أو يف اإلعــان عنــه أو يف ٍّ
أي محــر مــن املحــارض التــي تنظَّــم مبقتــى أحــكام
فيــه أو يف تاريــخ تقدميــه أو يف ّ
أي وثيقــة أخــرى
هــذا القانــون أو يف االعـراض املقـ َّدم عــى الجــداول االنتخابيــة أو يف ّ
تنظَّــم مبقتــى أحــكام هــذا القانــون.
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حــق أو أخفاهــا أو
أي وثيقــة مــن الوثائــق املتعلقــة باالنتخــاب بغــر ّ
ج -اســتوىل عــى ّ
أي تزويــر فيهــا ،مبــا يف ذلــك إتالفهــا أو متزيقهــا أو تشــويهها.
ارتكــب ّ
د-

أ ّخــر دون ســبب مــروع بــد َء عمليــة االق ـراع عــن الوقــت املحــدد لذلــك ،أو أوقفهــا
أي
دون مـ ّرر قبــل الوقــت املقــرر النتهائهــا مبقتــى أحــكام هــذا القانــون ،أو تباطــأ يف ّ
إج ـراء مــن إجراءاتهــا بقصــد إعاقتهــا أو تأخريهــا.

هـ -مل يقــم بفتــح صنــدوق االق ـراع أمــام الحارضيــن مــن املرتشــحني أو املندوبــن عنهــم
قبــل البــدء بعمليــة االقــراع للتأكــد مــن خلــ ّوه.
و-

قرأ ورقة االقرتاع عىل غري حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز-

أي حكــم مــن األحــكام املتعلقــة بعمليــات االق ـراع وإجراءاتــه أو
امتنــع عــن تنفيــذ ِّ
أي مــن
أي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون بقصــد التأثــر يف ٍّ
فــرز األصــوات ،أو خالـ َـف ّ
نتائــج االنتخابــات املقــررة مبقتــى أحكامــه.

ح -قام بتوجيه الناخب للتصويت لصالح مرتشح أو قامئة بعينها.
املادة -63

كل من-:
أ -يعاقَب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عىل سنتني ُّ
ـرض عليــه أو تع ّهــد
 -1أعطــى ناخ ًبــا مبــارش ًة أو بصــورة غــر مبــارشة أو أقرضــه أو عـ َ
أي مقابــل آخــر مــن أجــل حملــه عــى
بــأن يعطيــه مبل ًغــا مــن املــال أو منفعــة أو ّ
االق ـراع عــى وجــه خــاص أو االمتنــاع عــن االق ـراع أو للتأثــر يف غــره لالق ـراع أو
االمتنــاع عــن االق ـراع.
ـب مبــارشة أو بصــورة غــر مبــارشة مبل ًغــا مــن املــال أو قرضً ــا أو منفعــة
 -2قبـ َـل أو طلـ َ
أي مقابــل آخــر لنفســه أو لغــره بقصــد أن يقــرع عــى وجــه خــاص أو أن ميتنــع
أو ّ
عــن االقـراع أو ليؤثــر يف غــره لالقـراع أو لالمتنــاع عــن االقـراع.
ـأي مــن املرتشــحني أو القوائــم
أي معلومــات كيديــة بقصــد اإلرضار أو اإليقــاع بـ ٍّ
 -3قـ ّدم ّ
املرتشــحة.
 -4س ـ ّه َل مــن املوظفــن العامــن مهـ ِ
ـات مرتشــحني أو قوائــم مرتشــحة بقصــد توجيــه
الناخبــن أو تقديــم خدمــات تســاهم يف توجيــه الناخبــن لصالــح أحــد املرتشــحني أو
القوائــم.
 -5أثّــر مــن املوظفــن العامــن يف تشــكيل القوائــم االنتخابيــة أو مــارس ضغوطًــا عــى
املرتشــحني.
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ـأي فعــل مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (أ) مــن
ب -يُحـ َرم املرتشــح الــذي يُــدان بـ ّ
هــذه املــادة ،مــن ح ّقــه يف الرتشــح يف الــدورة الحاليــة أو التــي تليهــا بحســب مقتــى
الحــال.
املادة 		-64

املادة -65

يعاقَــب باألشــغال املؤقتــة مــدة ال تقــل عــن ثــاث ســنوات وال تزيــد عــى خمــس
كل مــن اســتوىل أو حــاول االســتيالء عــى صنــدوق االقـراع قبــل فــرز األصــوات
ســنوات ُّ
املوجــودة بداخلــه أو بعــد فرزهــا.

أ -تقــرر الهيئــة رفــض تقريــر الحســاب الختامــي للقامئــة وعــدم اعتــاده يف الحــاالت
التاليــة-:
 -١وجود مصادر متويل للحمالت االنتخابية غري معلَن عنها يف التقرير الختامي.
 -٢وجود تالعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحمالت االنتخابية.
 -٣وجود تزوير بالوثائق املرفقة بالحساب الختامي.
 -٤وجود مصادر متويل غري مرشوعة للحملة االنتخابية.
ب -إذا تــم رفــض تقريــر الحســاب الختامــي وف ًقــا ألحــكام الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة،
يرتتــب عــى ذلــك مــا يــي-:
 -1إلـزام املرتشــحني يف القامئــة الحزبيــة بالتضامــن ،بدفــع نصــف الحــد األعــى لإلنفــاق
عــى الحمــات االنتخابيــة لصالــح الخزينــة.
 -2حرمان املرتشح يف القامئة الحزبية من الرتشح يف الدورة االنتخابية التالية.
 -3سقوط عضوية املرتشح الفائز من تلك القامئة بعضوية مجلس النواب.
ج -يف حــال تجــاوزت القامئــة الحزبيــة الحــد األعــى لإلنفــاق االنتخــايب املح ـ َّدد يف هــذا
القانــون ،يلــزم املرتشــحون يف القامئــة الحزبيــة بالتضامــن بدفــع مــا يــي-:
 -١مقدار املبلغ املتجاوز للحد األعىل إذا كان التجاوز أقل من (.)%50
 -٢ضعــف مقــدار املبلــغ املتجــاوز للحــد األعــى إذا كان التجــاوز ال يقــل عــن ()%50
وال يزيــد عــى (.)%100
 -٣ضعــف مقــدار املبلــغ املتجــاوز وحرمــان الحــزب واملرتشــحني يف القامئــة الحزبيــة مــن
الرتشــح للــدورة االنتخابيــة التاليــة إذا زاد التجــاوز عــى (.)%100
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د-

املادة 66

يحــق للقوائــم واملرتشــحني الذيــن صــدرت بحقهــم ق ـرارات مــن الهيئــة وف ًقــا ألحــكام
هــذه املــادة الطعــن بهــا أمــام محكمــة االســتئناف ،عــى أن تصــدر املحكمــة قرارهــا
خــال ثالثــن يو ًمــا مــن تاريــخ تقديــم الطعــن لديهــا ،ويكــون قرارهــا بهــذا الشــأن
قطع ًّيــا.

أ -تكــون إجــراءات التقــايض الخاصــة بعقوبــات جرائــم االنتخــاب املنصــوص عليهــا يف
املــواد مــن ( )60إىل ( )65مــن هــذا القانــون عــى النحــو التــايل-:
 -1تقــوم الهيئــة بتحويــل الجرائــم التــي يتــم ضبطهــا للمدعــي العــام مرفقـ ًة بالبينــات
والقرائــن.
 -2يقــوم املدعــي العــام خــال ســبعة أيــام بالتحقيــق يف الجرميــة االنتخابيــة وتحويلهــا
ملحكمــة البدايــة.
تبــت محكمــة البدايــة بالقضايــا املحالــة إليهــا خــال ثالثــن يو ًمــا مــن تاريــخ
ّ -3
ورودهــا إىل قلــم املحكمــة.
ب -يُنظر يف قضايا الجرائم االنتخابية بصفة االستعجال.

املادة 		-67

ـص عــى عقوبــة خاصــة لهــا ،يُعاقَــب مرتكبهــا
ّ
كل مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون مل يُ َنـ ّ
بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــى ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تقــل عــن
مائــة دينــار وال تزيــد عــى ثالمثائــة دينــار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.

املادة  -68أ-

أي
أي عقوبــة أشـ ّد ور َد النـ ُّ
ـص عليهــا يف ّ
ليــس يف هــذا القانــون مــا يحــول دون تطبيــق ّ
قانــون آخــر.

أي مــن الجرائــم
ب -يعاقَــب ٌّ
كل مــن الرشيــك أو املتد ّخــل أو املحــ ِّرض عــى ارتــكاب ٍّ
االنتخابيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بالعقوبــة نفســها املقــ ّررة للفاعــل.
املادة 		-69

تســقط بالتقــادم بعــد مــرور خمــس ســنوات مــن تاريــخ إعــان النتائــج النهائيــة
لالنتخابــات جميــ ُع جرائــم االنتخــاب املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.

املادة 		-70

لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ،يُعتــر الرئيــس وأعضــاء املجلــس ورؤســاء لجــان
أي لجــان أخــرى مشـكّلة
االنتخــاب وأعضاؤهــا ورؤســاء لجــان االقـراع والفــرز ورؤســاء ّ
مبوجــب أحــكام هــذا القانــون ،مــن أف ـراد الضابطــة العدليــة وف ًقــا لألحــكام املق ـ ّررة
أي مــن الجرائــم
يف قانــون أصــول املحاكــات الجزائيــة ،ولهــم بهــذه الصفــة ضبــط ٍّ
املرتكبــة خالفًــا ألحــكام هــذا القانــون.
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املادة  -71أ-

يراعــى عنــد انتخــاب املجلــس النيــايب الحــادي والعرشيــن أن تكــون نســبة املقاعــد
املخصصــة لألحــزاب والتحالفــات الحزبيــة مــا نســبته ( )%50حــ ًّدا أدىن مــن عــدد
َّ
املقاعــد املشــار إليــه يف الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )٨مــن هــذا القانــون ،وتُقســم مبوجــب
نظــام يصــدر لهــذه الغايــة يراعــي الربــط بــن القامئــة املحليــة والقامئــة العامــة.

املخصصــة للمــرأة واملســيحيني والرشكــس والشيشــان عــى
ب -تتــم معالجــة املقاعــد
َّ
مســتوى الدوائــر املحليــة وفقًــا للنظــام املشــار إليــه يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة.
املخصصــة لألحزاب
ج -يُراعــى عنــد انتخــاب املجلــس النيــايب الثــاين والعرشيــن زيــادة املقاعــد َّ
والتحالفــات الحزبيــة لتصــل إىل مــا نســبته ( )%65ح ـ ًّدا أدىن مــن عــدد املقاعــد املشــار
إليــه يف الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )8مــن هــذا القانــون ،وتُقســم مبوجــب النظــام الصــادر
لهــذه الغايــة.
املادة  -72أ-

يُصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وأي تعليــات أخــرى الزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا
ب -يُصــدر املجلــس التعليــات التنفيذيــة ّ
القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.
املادة 		-73

يُلغــى قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم ( )25لســنة  ،2016عــى أن يســتمر العمل
بالتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه إىل أن تُلغــى أو تعـ َّدل أو يُســتبدل غ ُريهــا بهــا
وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون.

املادة 		-74

رئيس الوزراء والوزراء مكلَّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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أبرز المحاور التي شملتها التعديالت واإلضافات على قانون األحزاب السياسية

دور نوعي
لألحزاب

الحاكمية
الرشيدة

تمكين
الشباب

تمكين
المرأة
تعزيز
الشفافية

التناوب
الديمقراطي

31
من التعديالت
واإلضافات
طرأت على
القانون

تعزيز الهوية
الوطنية

تكريس سيادة
القانون

حماية
المنتسبين
لألحزاب

حرية
العمل
نشاط
حزبي لطلبة
الجامعات
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ضمان حرية
العمل الحزبي

تعزيز
التماسك
المجتمعي

حماية
الشخصية
االعتبارية
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مسودة مشروع قانون األحزاب السياسية
أبرز ما تضمنته
ّ

عدد المحافظات

نسبة الشباب
عند التأسيس
ما ال يقل عن

عدد المتقدمين
لتأسيس الحزب

عدد المؤسسين
للحزب

ما ال يقل عن

ما ال يقل عن

ما ال يقل عن

٣٠٠

١٠٠٠

٦

نسبة النساء
عند التأسيس
ما ال يقل عن

الواجب تمثيلها
عند التأسيس

تم نقل لجنة

أحزاب برامجية
واسعة االنتشار

األحزاب إلى
الهيئة المستقلة
لالنتخاب

٪٢٠

ربط الدعم
الحكومي لألحزاب
بمؤشرات اإلنجاز

٪٢٠
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األسباب املوجبة ملرشوع قانون األحزاب السياسية
انطالقًــا مــن أهميــة تطويــر القوانــن السياســية وتحديثهــا ،وإميانًــا بالــدور الــذي تؤديــه األحـزاب يف الحيــاة
أي مجتمــع للتعبــر عــن املواقــف واملصالــح،
السياســية األردنيــة ،بوصفهــا الحال ـ َة التنظيميــة األرقــى يف ّ
وســعيًا لتحقيــق طموحــات الشــعب األردين وتطلّعاتــه لحيــاة فضــى تليــق باســتقبال املئويــة الثانيــة مــن
عمــر الدولــة األردنيــة املديــد ،جــاء قانــون األح ـزاب السياســية الجديــد لألســباب اآلتيــة:
.1

متكــن األحـزاب مــن الوصــول إىل تشــكيل حكومــات برملانيــة حزبيــة ،أو املشــاركة فيهــا ،وف ًقــا للــادة
( )35مــن الدســتور.

.2

توســيع متثيــل األح ـزاب للمجتمــع األردين عــر تحفيــز املواطنــن واملواطنــات عــى تشــكيل أح ـزاب
سياســية برامجيــة ،واملشــاركة فيهــا بحريــة وفاعليــة.

.3

تعزيز الدور السيايس للمرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الحياة الحزبية والعامة.

.4

تســهيل مهمــة األحـزاب يف تأهيــل القيــادات السياســية الكفــؤة وخاصــة الشــابة منهــا ،القــادرة عــى
التعامــل مــع التح ّديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،وتــويل املناصــب الحكوميــة ،وااللتـزام
بآليــات العمــل النيــايب الناجــح.

.5

متكــن األحــزاب مــن املشــاركة يف االنتخابــات بأنواعهــا شــتى ،عــر تجويــد برامجهــا واســتقطاب
الناخبــن واملؤيّديــن لهــا ،ومســاعدتها عــى االنخـراط بقضايــا الشــأن العــام واملســاهمة بوضــع حلــول
لهــا ،للوصــول إىل مجلــس نــواب عــا ُده الكتــل الربملانيــة الحزبيــة الفاعلــة.
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أبرز ما تضمنته مس ّودة مرشوع قانون األحزاب السياسية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

اشتامل القانون عىل مفاهيم جديدة مرتبطة بالعمل الحزيب.
نوعي لعمل األحزاب وغايات وجودها.
تقديم دور ّ
حامية املنتسبني لألحزاب.
ضامن عدم التع ُّرض لطلبة الجامعات املنتسبني لألحزاب.
ألي عضو حزيب وق َع عليه رضر بسبب انتامءاته الحزبية.
ضامن املحاسبية وسيادة القانون ّ
تعزيز األحزاب الربامجية الجا ّدة ،وتعزيز العمل الجامعي والتحالفات الحزبية.
الح ّد من تضارب املصالح.
ضامن حق وحرية تأسيس األحزاب.
تعزيز استقاللية األحزاب من خالل إتباعها للهيئة املستقلّة لالنتخاب.
املساهمة يف تعزيز الهوية الوطنية الجامعة.
ضامن وجود الشباب يف األحزاب عند التأسيس وبنسبة ال تقل عن ( )%20من عدد املؤسسني.
ضامن وجود املرأة يف األحزاب عند التأسيس وبنسبة ال تقل عن ( )%20من عدد املؤسسني.
تعزيز املحاسبية والشفافية داخل األحزاب.
تعزيز مبدأ سيادة القانون.
ضامن التناوب الدميقراطي داخل األحزاب.
تسهيل العمل الحزيب.
تعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة يف األحزاب.
متكني املنتسبني لألحزاب من األشخاص ذوي اإلعاقة واستثامر طاقاتهم.
تول املواقع القيادية فيها.
حق املنتسبني لألحزاب من الشباب يف ّ
ضامن ّ
تول املواقع القيادية فيها.
حق املنتسبات لألحزاب يف ّ
ضامن ّ
تطوير دور األحزاب يف التنشئة السياسية والحزبية.
إلزام األحزاب من خالل القانون بتقديم الحلول إزاء القضايا األساسية.
ضامن حرية العمل الحزيب داخل مؤسسات التعليم العايل.
حامية الشخصية االعتبارية للحزب.
ضامن الحق لألحزاب بإنشاء مراكز الدراسات واألبحاث ومتلُّكها.
ألي جهات خارجية.
ضامن عدم تبعية األحزاب ّ
تعزيز القدرات املالية لألحزاب من خالل تنظيم آليات دعمها محل ًّيا.
تنظيم الدعم الحكومي لألحزاب.
وخصوصا لغايات االنتخابات.
تطوير العمل الحزيب املشرتك واالندماج وتأسيس التحالفات،
ً
ضامن الشخصية االعتبارية لألحزاب املندمجة واالستفادة من مميزات األحزاب التي تم دمجها.
ضامن حيادية الدولة والجهات ذات العالقة لحامية جميع األردنيني.
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منهج ّية العمل
ً
أول :توافقــت اللجنــة عــى املعايــر وآليــات الحــوار والنقــاش يف مــا يتصــل بعملهــا ،كــا توافقــت عــى
أساســا للوصــول إىل نقــاط محوريــة تســاهم يف الوصــول إىل
املبــادئ العامــة وعــى اعتــاد التشــاركية ً
نقــاط مشــركة.
ثان ًيا :راجعــت اللجنــة قانــون األحـزاب السياســية األردين واملامرســات الدوليــة والعربيــة الفضــى املرتبطــة
بالعمــل الحــزيب.
ثالثًا :أجــرت اللجنــة ( )89حــوا ًرا مــع التيــارات السياســية والحزبيــة املختلفــة حــول الســيناريوهات
املق َرتحــة ملــروع قانــون األحــزاب السياســية.
راب ًعا :راجعت اللجنة ( )120تقري ًرا ودراسة وبحثًا ترتبط بتطوير العمل الحزيب وتفعيله.
خامســا :توافقــت اللجنــة عــى مجموعــة مــن األســباب املوجبــة إلعــداد قانــون جديــد لألحـزاب السياســية،
ً
وكــا يــي:
 .1متكــن األح ـزاب مــن الوصــول إىل تشــكيل حكومــات برملانيــة حزبيــة ،أو املشــاركة فيهــا وف ًقــا
ألحــكام املــادة ( )35مــن الدســتور.
 .2توســيع متثيــل األحـزاب للمجتمــع األردين عــر تحفيــز املواطنــن واملواطنــات عــى تشــكيل أحـزاب
سياســية برامجيــة ،واملشــاركة فيهــا بِح ّريــة وفاعليــة.
 .3تعزيز الدور السيايس للمرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الحياة الحزبية والعامة.
 .4تســهيل مهمــة األح ـزاب يف تأهيــل القيــادات السياســية الكفــؤة وخاصــة الشــابة منهــا ،القــادرة
ـول املناصــب الحكوميــة،
عــى التعامــل مــع التحديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،وتـ ّ
وااللت ـزام بآليــات العمــل النيــايب الناجــح.
 .5متكــن األح ـزاب مــن املشــاركة يف االنتخابــات بأنواعهــا شــتى عــر تجويــد برامجهــا واســتقطاب
الناخبــن واملؤيديــن لهــا ،ومســاعدتها عــى االنخـراط يف قضايــا الشــأن العــام واملســاهمة يف وضــع
حلــول لهــا للوصــول إىل مجلــس نــواب عــا ُده ال ُكتَــل الربملانيــة الحزبيــة الفاعلــة.
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مس ّو َدة مرشوع قانون األحزاب السياسية

اسم القانون وتاريخ النفاذ
املــادة  -1يسـ ّمى هــذا القانــون« :قانــون األحـزاب السياســية لســنة _____» ،ويُعمــل بــه بعــد ثالثــن يو ًمــا
مــن تاريــخ نــره يف الجريــدة الرســمية.

التعريفات
املخصصــة لهــا أدنــاه،
املــادة  -2يكــون للكلــات والعبــارات التاليــة حيثــا وردت يف هــذا القانــون املعــاين
َّ
مــا مل ت َـ ُدل القرينــة عــى غــر ذلــك-:
الهيئة :

الهيئة املستقلّة لالنتخاب.

املجلس :

مجلس مف َّويض الهيئة.

جل :
الس ّ
ّ

سجل األحزاب امل ُنشأ يف الهيئة وفقًا ألحكام هذا القانون.
ّ

املف ّوض :

جل.
الس ّ
عضو املجلس املكلَّف بإدارة ّ

األمني :

أمني عام الحزب أو َمن يف ُحك ِمه.

مؤسيس الحزب الذي يتم اختياره وفقًا ألحكام هذا القانون.
ممثّل ّ
املؤسسني  :أحد مف َّويض ِّ

مفهوم الحزب
ـي ،يتألــف مــن أردنيــن تجمعهــم قيــم املواطنــة وأهــداف وبرامــج
املــادة  -3الحـ ُ
ـزب تنظيـ ٌم سـ ّ
ـيايس وطنـ ّ
ورؤى وأفــكار مشــركة ،ويهــدف إىل املشــاركة يف الحيــاة السياســية والعمــل العــام بطــرقٍ ســلم ّية دميقراطيــة
لغايــات مرشوعــة ومــن خــال خــوض االنتخابــات بأنواعهــا ،مبــا فيهــا االنتخابــات النيابيــة ،وتشــكيل
الحكومــات أو املشــاركة فيهــا وف ًقــا للــادة ( )35مــن الدســتور.
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حق التأسيس واملشاركة
املادة -4

لألردنيــن الحــق يف تأســيس األح ـزاب واالنتســاب إليهــا وف ًقــا ألحــكام الدســتور وهــذا
القانــون.

أ-

ب	-ي َنــع التعــرض ألي أردين ،أو مســاءلته ،أو محاســبته أو املســاس بحقوقــه الدســتورية
ُ
أو القانونيــة ،مــن أي جهــة رســمية أو غــر رســمية ،بســبب انتامئــه أو انتــاء أي مــن
أقاربــه الحــزيب.
ج	-ي َنــع التعــ ّرض لطلبــة مؤسســات التعليــم العــايل بســبب االنتــاء والنشــاط الحــزيب
ُ
والســيايس.
يحــق ملــن وقــع عليــه تعـ ّرض خالفًــا ألحــكام هــذه املــادة أن يلجــأ إىل املحاكــم املختصــة
لرفــع التع ـ ّرض واملطالبــة بالتعويــض عــن الــرر املــادي واملعنــوي.

د-

مبادئ التأسيس
املادة -5

أ-

يؤســس الحــزب عــى أســاس املواطنــة واملســاواة بــن األردنيــن ،وااللتـزام بالدميقراطيــة،
َّ
واحــرام التعدديــة السياســية.

ب -ال يجــوز تأســيس الحــزب عــى أســس دينيــة أو طائفيــة أو عرقيــة أو فئويــة ،وال عــى
أســاس التفرقــة بســبب الجنــس.

الرشوط الواجب توافرها يف املؤسسني للحزب
املادة -6

أ-

يتقــدم ثالمثائــة مــن األردنيــن عــى األقـ ّـل ،الراغبــن يف تأســيس حــزب ،بطلــب خطّــي
للمفــ َّوض.

ب -يُش َرتط يف العضو املؤسس للحزب ما ييل-:
 -1أن يكون أردن ًّيا منذ عرش سنوات عىل األقل.
 -2أن يكون قد أكمل الثامنة عرشة من عمره.
 -3أن ال يكــون محكو ًمــا بجنايــة أو بجنحــة مخلّــة بالــرف أو األخــاق واآلداب العامــة ،مــا
مل يكــن قــد أُعيــد إليــه اعتبــاره ،باســتثناء الجرائــم ذات الصفــة السياســية.
 -4أن يكون متمت ًعا باألهلية املدنية والقانونية الكاملة.
 -5أن ال يكون عض ًوا يف حزب آخر أو تنظيم سيايس غري أردين.
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 -6أن ال يكون من الفئات التالية- :
أ -رئيس وموظفو الديوان املليك الهاشمي.
ب -القضاة.
ج -رئيس وأعضاء املحكمة الدستورية.
د -رئيس وأعضاء مجلس مف ّويض الهيئة املستقلّة لالنتخاب.
هـ -محافظ البنك املركزي.
و -رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ز -رئيس ديوان الخدمة املدنية.
ح -رئيس ديوان الترشيع والرأي.
ط -رئيس ديوان املحاسبة.
ي -الحكام اإلداريون.
ك -أعضاء السلك الدبلومايس والقناصل الفخريون.
ل -منتسبو القوات املسلحة األردنية واألجهزة األمنية.
سجل األحزاب.
م -أمني ّ
ن -موظفو دائرة الجامرك.
ج -يُشــ َرط يف العضــو املنتســب للحــزب بعــد تأسيســه أن تتوافــر فيــه جميــع الــروط
املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة ،باســتثناء الــرط املتعلــق مبــرور عــر
ســنوات عــى الحصــول عــى الجنســية األردنيــة.
األسايس للحزب
النظام
ّ
حزب نظا ٌم أسايس يتضمن ما ييل-:
املادة  		 -7يكون ّ
لكل ٍ
أ-

أي حــزب أردين آخــر أو
أي منهــا مشــاب ًها الســم ّ
اســم الحــزب وشــعاره ،عــى أن ال يكــون ٌّ
أي حــزب غــر أردين أو
شــعاره ،وأن ال يكــون لــه داللــة مناطقيــة أو عائليــة أو يطابــق اســم ّ
شــعاره أو يحمــل داللــة منافيــة للنظــام العــام.

ب -املبادئ التي يقوم عليها الحزب ،واألهداف التي يسعى إليها ،ووسائل تحقيقها.
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ج -رشوط العضويــة يف الحــزب ،وإج ـراءات االنتســاب إليــه مبــا يتفــق مــع الدســتور وهــذا
القانــون.
د-

إج ـراءات تأليــف لجــان الحــزب واختيــار قياداتــه ،مبــن يف ذلــك األمــن ،وتنظيــم عالقــة
الحــزب بأعضائــه ،وإجــراءات مبارشتــه ألنشــطته ،وتحديــد االختصاصــات السياســية
والتنظيميــة واملاليــة واإلداريــة للجانــه ،عــى أن يكــون ذلــك عــى أســاس إج ـراء الحــزب
انتخابــات دوريــة بصــورة دميقراطيــة لقياداتــه ولجميــع مســتويات لجانــه.

هـ -االلتزام باملبادئ والقواعد املنصوص عليها يف الدستور وهذا القانون.
و-

تحديــد املــوارد املاليــة للحــزب وأحــكام تنظيــم شــؤونه املاليــة ،وإعــداد موازنتــه الســنوية،
وإجـراءات تنظيــم حســاباته مبــا يف ذلــك أوجــه إنفــاق أموالــه وإجـراءات رصفهــا ،وإعــداد
بياناتــه املاليــة الختاميــة عــن الســنة الســابقة.

ز-

إج ـراءات إق ـرار املوازنــة الســنوية للحــزب واملصادقــة عــى بياناتــه املاليــة الختاميــة عــن
الســنة الســابقة مــن قيادتــه التنفيذيــة املنتخبــة.

ح -االلت ـزام بعقــد مؤمتــر عــام دوري علنــي أو مــا يوازيــه بحســب النظــام األســايس للحــزب
ووفــق املــادة ( )19مــن هــذا القانــون.
ط -تحديد الجهة املختصة يف الحزب بإصدار القرارات النهائية يف-:
 -1مخالفات أعضاء الحزب.
 -2النزاعات بني أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه.
 -3طلبات االنتساب للحزب.
ي -إجراءات دمج الحزب يف حزب آخر.
ك -إجـراءات الحـ ّـل االختيــاري للحــزب ،وأحــكام تصفيــة أموالــه ،عــى أن تــؤول هــذه األمــوال
لبنــد األح ـزاب يف املوازنــة العامــة للدولــة.
طلب التأسيس
املادة  - 8أ-

للراغبــن يف تأســيس حــزب وف ًقــا ألحــكام الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )6مــن هــذا القانــون،
إخطــار املفـ َّوض خطّيًّــا بتلــك الرغبــة ،عــى أن يبـ ّـن اإلخطــا ُر املبــادئَ واألفــكار األوليــة
للحــزب ،وأن يتقدمــوا بطلــب التأســيس إىل املفـ َّوض موقّ ًعــا مــن املؤسســن ،ومرف ًقــا بــه
البيانــات والوثائــق التاليــة-:
 -1ثالث نسخ من مس ّودة النظام األسايس للحزب موقَّعة من املؤسسني.
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 -2ســند تفويــض موقَّــع عليــه مــن املؤسســن لصالــح ثالثــة منهــم لتقديــم طلب التأســيس،
ومتابعــة جميــع اإلجــراءات الالزمــة أمــام الجهــات الرســمية والقضائيــة والجهــات
األخــرى إىل حــن اإلعــان عــن تأســيس الحــزب ،واســتكامل تأليــف قيادتــه ،وذلــك وف ًقــا
للنمــوذج املعت َمــد لهــذه الغايــة.
كل مؤســس مــن أربعــة مقاطــع ورقمــه الوطنــي ومهنتــه
 -3كشــف يتضمــن اســم ّ
ووظيفتــه ومــكان عملــه ،إن ُوجــد ،وعنــوان إقامتــه وتوقيعــه مرف ًقــا بــه صــورة عــن
لــكل مؤســس مصا َدقًــا عليهــا مــن أحــد املؤسســن املف ّوضــن.
البطاقــة الشــخصية ّ
ـجل تؤكــد صحــة تواقيــع
السـ ّ
 -4شــهادة يوقّعهــا املؤسســون املف َّوضــون الثالثــة أمــام أمــن ّ
األعضــاء املؤسســن عــى الوثائــق املشــار إليهــا يف هــذه املــادة.
 -5عنــوان املقــر الرئيــي للحــزب املنــوي تأسيســه ،عــى أن يكــون هــذا املقــر داخــل
أي تبليــغ وفقًــا ألحــكام هــذا القانــون.
اململكــة ،ومعل ًنــا عنــه ،ومعت َمــ ًدا إلرســال ّ
ـجل
السـ ّ
ب -يختــار املؤسســون املفوضــون الثالثــة أح َدهــم ليكــون ممثـ ًـا عــن املؤسســن أمــام ّ
وذلــك مبوجــب وكالــة عدليــة ،ملتابعــة إج ـراءات التســجيل وتقديــم املعلومــات والوثائــق
ــجل وتَســلُّم التبليغــات واإلشــعارات نيابــ ًة عــن املؤسســن خــال مــدة تأســيس
الس ّ
إىل ّ
الحــزب وإىل حــن اإلعــان عــن تأسيســه واســتكامل تأليــف قيادتــه.
أي منهــم بقـرار مــن أغلبيــة املؤسســن ،عــى أن
ج -للمؤسســن اســتبدال املفوضــن الثالثــة أو ٍّ
ـجل بذلــك.
السـ ّ
يتــم إشــعار أمــن ّ
د-

ينتخــب املؤسســون مــن بينهــم قيــادة مؤقتــة مــن ســبعة أشــخاص إلدارة مرحلة التأســيس،
وتنتهــي مهامهــا بعــد انعقــاد املؤمتــر التأســييس.

املادة  -9أ-

ـجل عنــد تسـلُّمه طلــب التأســيس والبيانــات والوثائــق املرفقــة بــه ،تحريــر
السـ ّ
عــى أمــن ّ
إشــعار يبـ ّـن فيــه تاريــخ تس ـلُّمه الطلــب ،وعــى ممثــل املؤسســن أن يوقّــع عــى هــذا
اإلشــعار.

ـجل تدقيــق أســاء املؤسســن ،والتح ُّقــق مــن توافــر الــروط املنصــوص
ب -يتــوىل أمــن السـ ّ
عليهــا يف هــذا القانــون.
أي وثائــق أو بيانــات الزمــة منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون إلمتــام
السـ ّ
ـجل طلــب ّ
ج -ألمــن ّ
إجــراءات التأســيس.
د-

ـجل إشــعار ممثــل املؤسســن باســتيفاء متطلّبــات التأســيس املنصــوص عليها
السـ ّ
عــى أمــن ّ
يف هــذا القانــون.
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املؤمتر التأسييس للحزب
املادة  -10أ-

عــى املؤسســن عقــد مؤمتــر تأســييس للحــزب خــال مــدة ال تزيــد عــى ســنة مــن
تاريــخ اســتيفاء املتطلبــات املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون وفقًــا للــروط التاليــة-:
 -1أن ال يقــل عــدد األعضــاء املؤسســن للحــزب تحــت التأســيس عنــد انعقــاد املؤمتــر
التأســييس عــن ألــف شــخص.
 -2أن يكــون املؤسســون مــن ســكان ( )6محافظــات عــى األقــل ،بحيــث ال يقــل عددهــم
ـخصا مــن كل محافظــة.
عــن ( )30شـ ً
 -3أن ال تقــل نســبة الشــباب الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن ( )18و( )35ســنة عــن ()%20
مــن عــدد املؤسســن.
 -4أن ال تقل نسبة املرأة عن ( )%20من عدد املؤسسني.
 -٥أن يكون من بني املؤسسني واحد عىل األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -٦أن ال يقــل عــدد املؤسســن الحارضيــن وجاهيًّــا يف املؤمتــر التأســييس عــن أغلبيــة أعضائه
املؤسسني.

ب -إذا مل يتم ّكــن املؤسســون مــن اســتيفاء الــروط املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (أ) مــن هــذه
املــادةُ ،ينحــون مهلــة ســتني يو ًمــا لتحقيــق تلــك الــروط ،وإذا مل يتمكنــوا مــن اســتيفاء
الــروط املطلوبــة يُعتــر طلــب التأســيس ملغــى.
مؤس ًســا خــال الفــرة مــا بــن طلــب التأســيس وانعقــاد املؤمتــر التأســييس
ج -ال يُعتــر الحــزب َّ
ويأخــذ الحــزب صفــة (حــزب تحــت التأســيس).
د-

يحــق للحــزب تحــت التأســيس مامرســة أنشــطته السياســية التحضرييــة والرتويجيــة ملبادئــه
أي مــواد إعالميــة أو ترويجيــة أو غريهــا إىل أن
واســتقطاب األعضــاء ،عــى أن يشــار يف ّ
الحــزب مــا زال تحــت التأســيس.

هـ -ينتخــب املؤمتــر التأســييس يف بدايــة انعقــاده قيــاد ًة لــه ،ينتهــي دورهــا عنــد انتخــاب
القيــادة التنفيذيــة للحــزب.
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و-

يتــوىل املؤمتــر التأســييس إقــرار النظــام األســايس للحــزب ،وانتخــاب قيادتــه التنفيذيــة،
ــجل بقــرارات املؤمتــر.
الس ّ
وتزويــد ّ

ز-

يرتتــب عــى الحــزب تحــت التأســيس وخــال ثالثــن يو ًمــا مــن انعقــاد مؤمتــره التأســييس
تزويــد املفــ َّوض مبوجــب إشــعار خطــي بالوثائــق التاليــة-:

مشروع قانون األحزاب السياسيّة

 -1قــرارات املؤمتــر التأســييس ،وقامئــة بأســاء األعضــاء املؤسســن الحارضيــن للمؤمتــر
كل منهــم واملحافظــات التــي يقيمــون فيهــا وتواقيعهــم.
وأعامرهــم وجنــس ّ
 -2ثالث نسخ من النظام األسايس.
كل من القيادة التنفيذية للحزب واللجان املنت َخبة.
 -3قامئة بأسامء أعضاء ّ
إصدار قرار التأسيس
املادة  -11أ -إذا اســتوىف املؤمتــر التأســييس للحــزب الــرو َط املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ،فعــى
املفـ َّوض أن يصــدر تنســي ًبا للمجلــس باملوافقــة عــى تأســيس الحــزب خــال مــدة ال تزيــد
عــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ تس ـلُّمه اإلشــعار املنصــوص عليــه يف الفقــرة (ز) مــن املــادة
( )10مــن هــذا القانــون.
ب -إذا مل يتمكــن املؤسســون مــن اســتيفاء الــروط كــا جــاء يف الفقــرة (أ) مــن هــذه املــادة،
فلهــم عقــد مؤمترهــم التأســييس بعــد اســتيفاء تلــك الــروط خــال مــدة ال تزيــد عــى
ســتني يو ًمــا مــن تاريــخ انتهــاء املهلــة املحــددة لعقــد املؤمتــر ،وإذا مل يسـ ِ
ـتوف املؤسســون
هــذه الــروط خــال تلــك املــدة ،يُعتــر طلــب التأســيس الغيًــا ،وال يحــق لهــم تقديــم
طلــب تأســيس جديــد إال بعــد مــرور ســتة أشــهر تــي تاريــخ تع ـذُّر عقــد املؤمتــر.
ج -عــى املجلــس إصــدار قـراره باملوافقــة عــى التنســيب املشــار إليــه يف الفقــرة (أ) مــن هــذه
املــادة خــال مــدة ال تزيــد عــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ التنســيب.
د-

إذا مل يُصــدر املجلــس قــراره خــال املــدة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (ب) مــن هــذه
مؤسســا وفقًــا ألحــكام هــذا القانــون.
املــادة ،يُعتــر الحــزب
ً

هــ -ينــر املفـ َّوض قـرار تأســيس الحــزب يف الجريــدة الرســمية ويف صحيفتــن يوميتــن محليتني
مــن الصحــف األوســع انتشــا ًرا.
سجل األحزاب
ّ
املادة  -12أ-

ـجل األحـزاب» ،يتــوىل إدارتــه واإلرشاف عليــه مفـ َّوض
ـجل يســمى «سـ ّ
ينشــأ يف الهيئــة سـ ّ
يكلّفــه املجلــس بذلــك ويتــوىل املهــام والصالحيــات التاليــة-:
 -1التنسيب للمجلس باملوافقة عىل طلب تأسيس الحزب وفقًا ألحكام هذا القانون.
 -2متابعــة شــؤون األحـزاب مــن حيــث عقــد املؤمتـرات واالنتخابــات ،والتأكــد مــن تطبيقها
القانــو َن وأنظمتَها األساســية.
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 -3إصــدار القـرارات الخاصــة بشــؤون األحـزاب وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون والترشيعــات
ذات العالقــة.
أي اجتامع يتعلق بحزبه واملناقشة فيه.
 -4دعوة مندوب الحزب لحضور ّ
 -5التأكــد مــن إنفــاق الحــزب ألموالــه عــى الغايــات واألهــداف املنصــوص عليهــا يف نظامــه
األســايس ومبــا ال يخالــف أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.
وأي جهة أخرى.
الس ّ
جل لدى الجهات الرسمية والقضائية ّ
 -6متثيل ّ
 -7اعتامد النامذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
 -8التنســيب للمجلــس بإصــدار التعليــات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة
الصــادرة مبقتضــاه.
ب -يرفــع املف ـ َّوض تقاريــر شــهرية للمجلــس وكلّــا دعــت الحاجــة ،وال تُعتــر قراراتــه نافــذة
إال بعــد موافقــة املجلــس عليهــا.
ــجل يتــوىل املهــام والصالحيــات
للس ّ
ج -يســ ّمي املجلــس مــن بــن موظفــي الهيئــة أمي ًنــا ّ
التاليــة-:
املؤسسة ونرشها.
 -1حفظ سجالت األحزاب وإدامتها ،وتحديث قامئة األحزاب َّ
 -2تسـلُّم طلبــات تأســيس األحـزاب ،والنظــر فيهــا ،ودراســة األنظمــة األساســية والداخليــة
لألحـزاب ،والتأكــد مــن مطابقتهــا ومطابقــة برامجهــا للدســتور والقانــون.
 -3التأكــد مــن توافــر الــروط املنصــوص عليهــا يف نظــام املســاهمة املاليــة لدعــم األحـزاب
السياسية.
 -4مراقبة التزام الحزب بالترشيعات النافذة مبا فيها املتعلقة بالحمالت االنتخابية.
 -5تســلم طلبــات تأســيس األح ـزاب والتغي ـرات التــي تطــرأ عليهــا ،وال يجــوز لــه رفــض
تســلمها أو رفــض تثبيــت التغيــرات أو االمتنــاع عــن تســليم اإلشــعار ،أو تعطيــل
اإلجــراءات دون ســبب قانــوين وذلــك تحــت طائلــة املســاءلة القانونيــة.
الشخصية االعتبارية للحزب
املادة -13
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مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة ( )25مــن هــذا القانــون ،يتمتــع الحــزب بعــد اإلعــان عــن
تأسيســه بشــخصية اعتباريــة ،ويحـ ّـق لــه متلُّــك األمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة الالزمــة
ـأي ترصفــات أخــرى وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون.
لتمكينــه مــن القيــام مبهامــه وبـ ّ

مشروع قانون األحزاب السياسيّة

إدارة الحزب
تتــوىل إدار َة شــؤون الحــزب قيــاد ٌة تنفيذيــة منت َخبــة مؤلَّفــة وفقًــا ألحــكام نظامــه
الحــزب لــدى الجهــات الرســمية والقضائيــة وأ ّي جهــة أخــرى ،ولــه
األســايس ،وميثــل األمــ ُن
َ
ـام يف أ ّي مــن اإلج ـراءات الرســمية والقضائيــة والقانونيــة وأ ّي إج ـراءات أخــرى
توكيــل أ ّي محـ ٍ
متعلقــة بالحــزب.

املادة  -14أ-

ب -ال يجــوز لألمــن شَ ــغل هــذا املوقــع ألكــر مــن دورتــن متتاليتــن ،عــى أن يحــدد الحــزب
مــدة الــدورة يف نظامــه األســايس ،ومبــا ال يزيــد عــى أربــع ســنوات للــدورة الواحــدة.
ج -يحـ ّـق للحــزب عقــد اجتامعــات قيادتــه التنفيذيــة ولجانــه عــر الوســائل اإللكرتونيــة ،ولــه
أي مــن القــرارات بهــذه الوســائل.
إجــراء عمليــات التصويــت عــى ٍّ
واجبات الحزب
يلتزم الحزب يف مامرسة أنشطته باملبادئ والقواعد التالية-:

املادة -15
أ-

أحكام الدستور واحرتام سيادة القانون.

ب -املحافظــة عــى اســتقالل الوطــن وأمنــه ،وصــون الوحــدة الوطنيــة ،وعــدم التفرقــة بــن
املواطنــن.
ج -أســس الدميقراطيــة واحـرام التعدديــة السياســية يف الفكــر والــرأي والتنظيــم وف ًقــا ألحــكام
الدســتور.
د-

تحقيق تكافؤ الفرص بني املواطنني عند تويل املسؤولية أو املشاركة فيها.

هـ -املحافظة عىل حيادية املؤسسات العامة يف أداء مهامها.
و-

ـأي جهــة غــر أردنيــة أو توجيــه النشــاط الحــزيب بنــا ًء
عــدم االرتبــاط التنظيمــي أو املــايل بـ ّ
أي دولــة أو جهــة خارجيــة.
عــى أوامــر أو توجيهــات مــن ّ

ز-

االمتنــاع عــن التنظيــم واالســتقطاب الحــزيب يف الفئــات املح ـ ّددة مبقتــى البنــد ( )6مــن
الفقــرة (ب) مــن املــادة ( )6مــن هــذا القانــون.

أي
ح -عــدم اللجــوء للعنــف أو التحريــض عليــه بجميــع أشــكاله ،واالمتنــاع عــن إقامــة ّ
تنظيــات عســكرية أو شــبه عســكرية.
ط -ضــان فُــ َرص املشــاركة الفعليــة ملنتســبيه يف إدارة قيادتــه التنفيذيــة ،ومراعــاة مبــادئ
الحاكميــة الرشــيدة والشــفافية واملســاءلة واملحاســبة.
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ي -ضــان حـ ّـق منتســبيه مــن فئتي املــرأة والشــباب يف تــويل املواقــع القيادية فيه ،واســتقطاب
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم واســتثامر طاقاتهــم يف خدمــة أهــداف الحــزب ،وتوفــر
الرتتيبــات واملرافــق التيســرية وإمكانيــة الوصــول ملامرســة نشــاطهم.
ك -نرش التوعية والتثقيف حول أهمية األحزاب ودورها يف املشاركة السياسية.
ــجل بعنــوان مقــ ّره الرئيــي واملقــا ّر الفرعيــة لــه خــال
الس ّ
املادة  		-16عــى الحــزب تزويــد أمــن ّ
أي منهــا.
ثالثــن يو ًمــا مــن تاريــخ افتتــاح ٍّ
بالسجلت والبيانات التالية-:
ّ
املادة  - 17عىل الحزب أن يحتفظ يف مق ّره الرئييس
أ-

النظام األسايس للحزب وبرنامجه.

كل منهــم
ب -أســاء أعضــاء قيادتــه التنفيذيــة وأســاء األعضــاء املؤسســن واملنتســبني وعنــوان ّ
ومحـ ّـل إقامتــه وبياناتــه الشــخصية.
سجل قرارات الحزب.
ّ
ج-
د-

مفصلة وفقًا ألحكام هذا القانون.
ّ
سجل إيرادات الحزب ومرصوفاته بصورة َّ

املادة  		-18عــى الحــزب أن ينــر عــى موقعــه اإللكــروين برنامجــه الــذي يحـ ّدد فيــه رؤيتــه وأهدافــه
وخططــه وحلولــه إزاء القضايــا األساســية يف املجــاالت املختلفــة.
كل أربــع ســنوات عــى األقــل ،ويف حــال عــدم
املادة  		-19عــى الحــزب أن يعقــد مؤمتــره العــام مــر ًة ّ
عقــده خــال هــذه املــدة يفقــد حقــه يف االســتفادة مــن املســاهمة املاليــة املقــررة لــه،
الحــق مــن تاريــخ تصويــب أوضاعــه وفقًــا للقانــون.
عــى أن يســتعيد هــذا
ّ
		 يحـ ّـق لطلبــة مؤسســات التعليــم العــايل األعضــاء يف الحــزب مامرســة األنشــطة الحزبيــة
املادة  -20أ-
أي تضييــق أو مســاس بحقوقهــم ،عــى أن يصــدر
داخــل حــرم تلــك املؤسســات مــن دون ّ
نظــام خــاص ينظــم هــذه األنشــطة.
ب -يحظر استخدام-:
ألي نشاط حزيب.
ُ -1دور العبادة واملدارس ّ
أي حزب.
 -2أموال النقابات والجمعيات واألندية واالتحادات الرياضية ملصلحة ّ
ج -مــع مراعــاة الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة ،للحــزب اســتخدام املرافــق العامــة والخاصــة ،مبا
يف ذلــك مراكــز النقابــات والجمعيــات واألنديــة ،رشيطــة الحصــول عــى املوافقــة املســبقة
مــن القامئــن عليهــا.
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التبليغات
ـأي مــن القـرارات أو
املادة  -21أ-
		 يُعت َمــد العنــوان املحـ ّدد يف طلــب التأســيس لغايــات تبليــغ الحــزب بـ ٍّ
اإلشــعارات أو اإلجـراءات املتخــذة وف ًقــا ألحــكام هــذا القانــون ،مــا مل يَ ُقــم األمــن بإشــعار
ـجل باعتــاد عنــوان جديــد لهــذه الغايــة.
السـ ّ
أمــن ّ
أي قـرار أو إشــعار صــادر بحــق الحــزب مبوجــب أحــكام هــذا
السـ ّ
ـجل تبليــغ ّ
ب -يتــوىل أمــن ّ
القانــون بالربيــد املســ ّجل عــى العنــوان املعت َمــد للحــزب أو بالوســائل اإللكرتونيــة.
ج -إذا تعــذّر التبليــغ وفقًــا للفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة ،يتــم التبليــغ بالنــر ملرتــن يف
صحيفتــن يوميتــن محليتــن مــن الصحــف األوســع انتشــا ًرا ،ويُعتــر التبليــغ يف هــذه
الحالــة قانون ًّيــا ومنت ًجــا آلثــاره.
الطعونات
تختص املحكمة اإلدارية بالنظر يف:
املادة ّ -22
أ-

جميع الطعون املتعلّقة بتأسيس الحزب ،ويُنظر يف هذه الطعون بصفة االستعجال.

ب -جميــع الطعــون املتعلقــة بالقــرارات النهائيــة للحــزب الصــادرة للفصــل يف املخالفــات
والنزاعــات بــن أعضائــه وقيادتــه التنفيذيــة ووفــق أحــكام نظامــه األســايس.
الحقوق القانونية للحزب
		 مقــا ّر الحــزب ووثائقــه ومراســاته ووســائل اتصالــه مصونــة ،وال يجــوز مداهمتهــا أو
املادة  - 23أ-
مصادرتهــا أو مراقبتهــا إال بقــرار قضــايئ وفقًــا ألحــكام القانــون.
أي حــزب إال بقـرار مــن املدعــي
ب -باســتثناء حــاالت الجــرم املشــهود ،ال يجــوز تفتيــش مقــا ّر ّ
العــام املختــص وبحضــوره وحضــور ممثــل عــن الحــزب ،فــإذا رفــض املمثــل الحضــور يُثبَّــت
ذلــك يف محــر التفتيــش الــذي يجــرى حينئــذ بحضــور شــاه َدين.
ج -يرتتــب عــى مخالفــة أحــكام الفقــرة (ب) مــن هــذه املــادة بطــان التفتيــش ومــا يرتتــب
عليــه ،وتتحمــل الجهــة املخالفــة املســؤولية املدنيــة والجزائيــة.
د-

مــع مراعــاة حظــر التمويــل األجنبــي املنصــوص عليــه يف القانــون ،يحــق للحــزب إنشــاء
ومتلُّــك مراكــز الدراســات املتخصصــة وفقًــا ألهدافــه وغاياتــه.

أي مــن وســائل
وأي مطبوعــات أخــرى وامتــاك ٍّ
هـ -للحــزب إصــدار املطبوعــات الدوريــة ّ
وألي أهــداف
اإلعــام املتاحــة واســتخدامها للتعبــر عــن مبادئــه وآرائــه ومواقفــه وأدبياتــه ّ
إعالميــة أخــرى وف ًقــا ألحــكام الترشيعــات النافــذة.
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و-

ـاب إلكرتونيًّــا رشيطــة أن يتض ّمــن هــذا النظــام رشوط
للحــزب أن يســتخدم نظــا َم انتسـ ٍ
التحقُّــق اآلمــن مــن البطاقــة الشــخصية.

ز-

للحــزب إقامــة عالقــات سياســية مــع أحـزاب أخــرى داخليــة أو خارجيــة أو مــع اتحــادات
أح ـزاب سياســية دوليــة ،عــى أن ال تش ـكّل تلــك العالقــة ارتباطًــا تنظيم ًّيــا للحــزب بتلــك
األح ـزاب أو االتحــادات ورشيطــة االلت ـزام بأحــكام الدســتور والقانــون.

املوارد املالية
الــكل يف مــوارده املاليــة عــى مصــادر متويــل أردنيــة مرشوعــة
		 عــى الحــزب االعتــاد ّ
املادة  -24أ-
ومعلَنــة ومحـ َّددة مبــا يتفــق مــع أحــكام القانــون ،ولــه قبــول الوصايــا والهبــات والتربعــات
النقديــة والعينيــة مــن األشــخاص األردنيــن الطبيعيــن واملعنويــن ،رشيطــة أن يتــم دفــع
التــرع الــذي تزيــد قيمتــه عــى ( )5000دينــار مبوجــب شــيك مســحوب عــى بنــك أردين.
ب -يُحظَــر التعــرض للواهــب أو املتــرع باملســاءلة إذا كان التــرع أو الهبــة وفقًــا ألحــكام
القانــون.
أي متويل أو هبات أو تربعات نقدية أو عينية من-:
ج -يُحظَر عىل الحزب تلقي ّ
أي دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي.
ّ -١
أي مصدر مجهول.
ّ -٢
 -٣املؤسســات الرســمية أو العامــة أو الــركات التــي متلــك الحكومــة مــا نســبته ()%51
فأكــر مــن أســهمها.
د-

تتكون املوارد املالية للحزب مام ييل-:
 -١االشرتاكات السنوية للمنتسبني واملؤسسني.
 -٢الهبات والوصايا والتربعات النقدية والعينية.
 -٣عوائد استغالل العقارات اململوكة.
 -٤عوائد الصحف واملطبوعات العائدة له وموقعه اإللكرتوين.
 -٥عوائد حساباته البنكية.
 -٦املســاهمة املاليــة الســنوية التــي تقــ َّدم لــه وفقًــا ألحــكام هــذا القانــون واألنظمــة
الصــادرة مبقتضــاه.
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أي نشاط تجاري أو اقتصادي.
املادة  -25أ -ال يجوز للحزب استثامر أمواله وموارده يف ّ
ب -عىل الحزب إيداع أمواله يف البنوك األردنية.
ج -ينفــق الحــزب أموالــه عــى الغايــات واألهــداف املنصــوص عليهــا يف نظامــه األســايس مبــا ال
يخالــف أحــكام هــذا القانــون.
د-

لغايــات قيــام املســؤولية الجزائيــة ،ت ُعتــر أمــوال الحــزب بحكــم األمــوال العامــة ،ويُعتــر
القامئــون عــى شــؤون الحــزب والعاملــون فيــه بحكــم املوظفــن العا ّمــن.

هـ -عــى الحــزب متكــن الشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الولــوج ملــوارد الحــزب
املتوفــرة بشــكل عــادل ومتكافــئ ،خاص ـ ًة أثنــاء الحمــات االنتخابيــة.
و-

عــى الحــزب االمتنــاع عــن تقديــم الهبــات أو التربعــات النقديــة أو العينيــة مــن أموالــه إىل
أي جهــة ،مبــن يف ذلــك أعضــاؤه.
ّ

املزايا املالية للحزب
املادة -26أ-

تعفــى مقــا ّر الحــزب مــن جميــع الرضائــب والرســوم الحكوميــة التــي ترتتــب عــى األمــوال
غــر املنقولــة.

ب -ت ُعتــر التربعــات والهبــات املق َّدمــة للحــزب مبثابــة النفقــات القابلــة للتنزيــل مــن األمــوال
الخاضعــة للرضيبــة عــى الــركات واألف ـراد ،مبــا يتوافــق مــع قانــون رضيبــة الدخــل.
		 يتــم تخصيــص بنــد يف املوازنــة العامــة للدولــة للمســاهمة يف دعــم األح ـزاب مــن أمــوال
املادة  -27أ-
الخزينــة ،وتحـ َّدد رشوط تقديــم الدعــم ومقــداره وأو ُجــه وإجـراءات رصفــه مبوجــب نظــام
يصــدر لهــذه الغايــة.
ب -يلتــزم الحــزب الــذي يســتفيد مــن املســاهمة املاليــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة (أ) مــن
هــذه املــادة مبــا يــي-:
 -1إنفاق املبالغ التي حصل عليها وفقًا للغايات التي ُمنحت من أجلها.
ي خــاص مبــوارد ومصاريــف الحمــات االنتخابيــة املق َّدمــة مــن
 -2فتــح حســاب بنــ ّ
املســاهمة املاليــة.
ُ
األصول املحاسبية املعت َمدة.
ج -ترسي عىل األموال املشار إليها يف هذه املادة
د-

ال يســتفيد الحــزب الــذي تــم إيقافــه عــن العمــل بقــرار قضــايئ أو بقــرار مــن هيئتــه
العامــة مــن املســاهمة املاليــة عــن مــدة اإليقــاف.
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التدقيق والرقابة املالية للحزب
		 عىل الحزب تعيني محاسب قانوين لتدقيق حساباته وبياناته املالية السنوية.
املادة  -28أ-
ـجل خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة
السـ ّ
ب -عــى الحــزب أن يرســل ســنويًّا إىل ّ
املاليــة-:
 -1نســخة مــن ميزانيتــه الســنوية وبياناتــه املاليــة الختاميــة املصــا َدق عليهــا للســنة
الســابقة وفقًــا ألحــكام نظامــه األســايس.
 -2بيانًا موقّ ًعا من األمني عن موارد الحزب املالية بالتفصيل.
 -3قامئــة تفصيليــة بجميــع التربعــات والهبــات والوصايــا التــي تلقّاهــا الحــزب خالل الســنة
املاليــة الســابقة.
حــق االطــاع عــى حســابات الحــزب
املادة  -29أ-
		 للمفــ َّوض أو مــن يف ّوضــه مــن موظفــي الهيئــة ّ
وتدقيــق قيــوده املاليــة وإعــداد تقريــر بذلــك ،عــى أن ت َُرســل نســخة منــه إىل األمــن.
ب -يجوز أن يكون الشخص املف َّوض محاسبًا قانونيًّا أو مندوبًا عن ديوان املحاسبة.
ائتالف األحزاب وتحالفها واندماجها
املادة  		-30يحـ ّـق لألحـزاب أن تشــكل ائتالفــات سياســية بهــدف العمــل م ًعــا مــن أجــل تحقيــق غايــات
ــجل بذلــك ،وال يُعتــر
الس ّ
مشــركة ،عــى أن يتــم اإلعــان عــن االئتــاف وإشــعار أمــن ّ
االئتــاف حزبًــا وال يتمتــع بالشــخصية االعتباريــة.
		 يحـ ّـق لألحـزاب تشــكيل تحالــف بهــدف خــوض االنتخابــات النيابيــة وف ًقــا ألحــكام قانــون
املادة  -31أ-
االنتخــاب ملجلــس النــواب.
ـجل بإشــعار موقَّــع مــن قياداتهــا
السـ ّ
ب -تلتــزم األحـزاب املشــاركة يف التحالــف بتزويــد أمــن ّ
التنفيذيــة املخ ّولــة باتخــاذ قـرار التحالــف وف ًقــا لنظامها األســايس ،عــى أن يتض ّمن اإلشــعار:
االنتخابــات املشــمولة بالتحالــف ،وأســاء مرتشــحي األح ـزاب املشــاركة فيــه ،واملف َّوضــن
عنــه ،وذلــك وف ًقــا للــروط املنصــوص عليهــا يف قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب.
ج -ال يجوز االنسحاب من التحالف خالل االنتخابات النيابية.
املادة -32أ 		-يحـ ّـق لحــزب أو أكــر االندمــاج يف حــزب قائــم أو االندمــاج مــع حــزب أو أكــر لتأســيس
حــزب جديــد وفقًــا ألحــكام هــذا القانــون.
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ب -يُشــرط لنفــاذ قـرار االندمــاج موافقــة أغلبيــة األعضــاء املنتســبني الحارضيــن للمؤمتــر العــام
لــكل حــزب.
ـجل بقـرار االندمــاج ،عــى أن يتض ّمــن اإلشــعار تواقيــع قيادته
السـ ّ
ج -عــى األمــن إشــعار أمــن ّ
التنفيذيــة مــع بيــان أســاء األح ـزاب املندمجــة واســم الحــزب الجديــد املنــوي تأسيســه
وعنــوان مق ـ ّره ،عــى أن يرفــق باإلشــعار مــا يــي-:
 -1محرض املؤمتر العام الذي متت فيه املوافقة عىل االندماج.
 -2ثالث نسخ من النظام األسايس.
 -3برنامج الحزب الجديد بعد االندماج.
د-

تــري عــى االندمــاج بــن حزبــن أو أكــر لتأســيس حــزب جديــد أحــكا ُم التأســيس الــواردة
يف هــذا القانــون ،أمــا يف الحالــة التــي يندمــج فيهــا حــزب أو أكــر يف حــزب قائــم ،فــا
تنطبــق أحــكام التأســيس عــى ذلــك.

هـ -يتمتــع الحــزب الناتــج مــن االندمــاج بالشــخصية االعتباريــة ،ويُعتــر الخلــف القانــوين
لألح ـزاب املندمجــة ،وتــؤول إليــه جميــع الحقــوق العائــدة لهــا ،مبــا فيهــا مقاعدهــا يف
مجلــس النــواب ،ويتحمــل االلتزامــات املرتتبــة عليهــا ،ويُعتــر كل حــزب اندمــج يف حــزب
قائــم أو يف حــزب جديــد ُمنحـ ًّـا حكـ ًـا.
املخالفات والعقوبات
املادة  		– 33إذا خالــف الحــزب أيًّــا مــن أحــكام هــذا القانــون ،عــى املف ـ َّوض أن يو ّجــه لــه إخطــا ًرا
بوجــوب تصويــب املخالفــة خــال ســتني يو ًمــا مــن تاريــخ اإلخطــار ،وعــى املفـ َّوض متديــد
هــذه املــدة ثالثــن يو ًمــا أخــرى إذا ق ـ ّدم الحــزب أســبابًا تُبـ ّـن تع ـذُّر تصويــب املخالفــة
خــال املــدة األوىل.
		 إذا مل يقــم الحــزب بتقديــم البيانــات أو الوثائــق أو املســتندات املطلوبــة مــن املفـ َّوض أو
املادة  -34أ-
ـجل أو مل يتقيــد باإلج ـراءات أو امل ـ َدد املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون ،يقــوم
السـ ّ
أمــن ّ
املفــوض بتوجيــه إشــعار خطّــي إليــه لتصويــب أوضاعــه خــال مــدة ال تزيــد عــى ســتني
يو ًمــا.
ب -إذا مل يقــم الحــزب بتصويــب أوضاعــه بعــد انقضــاء املــدة املشــار إليهــا يف الفقــرة (أ) مــن
هــذه املــادة ،يطلــب املفـ َّوض مــن محكمــة البدايــة املختصــة وقــف الحــزب وف ًقــا ألحــكام
هــذا القانــون.
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حل الحزب
ّ
		 ال يجــوز حـ ّـل الحــزب إال وف ًقــا ألحــكام نظامــه األســايس أو بق ـرار قضــايئ قطعــي وف ًقــا
املادة  -35أ-
ألحــكام هــذا القانــون.
أي مــن
ب -تختــص محكمــة البدايــة بالنظــر يف دعــوى حـ ّـل الحــزب التــي يقيمهــا املفــوض يف ٍّ
الحــاالت التاليــة-:
أي من الفقرتني ( )2و( )3من املادة ( )16من الدستور.
 -1إذا خالف الحزب أحكام ٍّ
 -2إذا ثبت يف دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية.
متويل من دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي.
 -3إذا قبل الحزب ً
 -4إذا خالــف الحــزب أيًّــا مــن أحــكام هــذا القانــون ومل يقــم بتصويــب املخالفــة وف ًقــا
ألحــكام املــادة ( )33مــن هــذا القانــون.
ـتعجل بإيقــاف الحــزب عــن العمــل خــال
ج -ملحكمــة البدايــة املختصــة أن تُصــدر قـرا ًرا مسـ ً
مــدة النظــر يف الدعــوى ،وعليهــا إصــدار قرارهــا يف الدعــوى خــال مــدة ال تزيــد عــى ثالثــة
أشــهر مــن تاريــخ ورودهــا إىل قلــم املحكمــة.
املادة  		-36يتــم حـ ّـل الحــزب بقـرار مــن محكمــة البدايــة تب ًعــا لقـرار اإلدانــة بارتــكاب أ ٍّي مــن الجرائــم
التاليــة-:
أ-

التحريــض عــى قيــام مظاه ـرات ذات طابــع مس ـلَّح أو تشــكيل تنظيــات أو مجموعــات
تهــدف إىل تقويــض نظــام الحكــم أو املســاس بالدســتور.

ب -املســاهمة بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش بدعــم التنظيــات والجامعــات التكفرييــة أو
اإلرهابيــة أو الرتويــج لهــا.
املادة  		-37للمف َّوض أن ينيب عنه يف اإلجراءات القضائية الوكيل العام إلدارة قضايا الدولة.
كل َمــن ســاهم بشــكل
أي قانــون آخــر ،يُعاقَــب ّ
أي عقوبــة أش ـ ّد وردت يف ّ
املادة  		-38مــع مراعــاة ّ
مبــارش أو غــر مبــارش يف الرتويــج لحــزب محظــور بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة وال
تزيــد عــى خمــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ( )1000دينــار وال تزيــد عــى ()5000
دينــار.
املادة  		-39يُعاقَــب كل مــن يخالــف أحــكام املــادة ( )4مــن هــذا القانــون بالحبــس مــدة ال تقــل عــن
أســبوع وال تزيــد عــى ثالثــة أشــهر ،أو بغرامــة ال تقــل عــن ( )100دينــار وال تزيــد عــى
( )1000دينــار.
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األحزاب املرخصة قبل نفاذ القانون
املادة  -40أ -ت ُعترب األحزاب املؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة مبقتضاه.
ب -عــى األح ـزاب املرخصــة قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القانــون توفيــق أوضاعهــا وف ًقــا ألحــكام
الفقــرة (أ) مــن املــادة ( )10منــه خــال ســنة واحــدة مــن تاريــخ نفــاده ،وذلــك بعقــد
مؤمتــر عــام تتوافــر فيــه رشوط املؤمتــر التأســييس الــواردة فيهــا ،وبخــاف ذلــك تطبــق
أحــكام هــذا القانــون.
املادة  		-41يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة  		-42يُلغــى قانــون األحـزاب السياســية رقــم ( )39لســنة  ،2015عــى أن يســتمر العمــل باألنظمة
الصــادرة مبقتضــاه إىل أن تلغــى أو تعــدل أو يســتبدل غريهــا بهــا وفقًــا ألحــكام هــذا
القانــون.
املادة  		-43رئيس الوزراء والوزراء مكلَّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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توصيات حول نظام املساهمة املالية يف دعم األحزاب السياسية
(بنا ًء عىل ما ورد يف املادة  -27أ يف مس ّودة مرشوع قانون األحزاب السياسية)
-1

يستمر العمل بالنظام الحايل لحني إعالن نتائج االنتخابات النيابية القادمة يف الجريدة الرسمية.

-2

للفــرة التــي تــي االنتخابــات النيابيــة للمجلــس العرشيــن ،تــويص اللجنــة أن يتضمــن النظــام الجديــد
مــا يــي-:
أ  -يستحق الحزب السيايس بعد مرور سنة عىل تأسيسه:
أي من مرشحيه.
مخص ًصا ماليًّا ثابتًا سنويًّا للحزب عن ّ
ّ .1
كل مقعد نيايب يفوز به ٌّ
كل مقعد نيايب يفوز به شاب أو شابة دون س ّن (.)35
 .2نسبة تحفيزية مال ّية إضافية عن ّ
كل مقعد نيايب تفوز به امرأة.
 .3نسبة تحفيزية مال ّية إضافية عن ّ
كل مقعــد نيــايب يفــوز بــه أحــد األشــخاص مــن ذوي
 .4نســبة تحفيزيــة مال ّيــة إضافيــة عــن ّ
اإلعاقــة.
ب  -يحصــل الحــزب الــذي يحقــق نســبة ( )%1مــن مجمــوع أصــوات ناخبــي الدائــرة العامــة أو
يتجــاوز هــذه النســبة ،عــى مبلــغ مــا ّيل محـ ّدد ملــرة واحــدة ،وتضــاف نســبة محـ ّددة إىل قيمــة
هــذا املبلــغ للحــزب الــذي يحقــق النســبة املئويــة ســابقة الذكــر يف ( )6محافظــات عــى األقــل.
ج  -تقديم دعم مايل للحزب الذي يُصدر صحيفة ورقية أو إلكرتونية أو ينشئ موق ًعا إلكرتونيًّا.
د  -تقديــم مبلــغ مــا ّيل محـ ّدد ملــرة واحــدة للحــزب الــذي اســتوىف رشوط عقــد املؤمتــر التأســييس
وحصــل عــى الرتخيــص وذلــك لتغطيــة نفقــات ذلــك املؤمتــر ،وكذلــك الحــال بالنســبة لألحزاب
التــي تقــوم بتصويــب أوضاعهــا.
كل أربــع ســنوات ،لغايــات عقــد مؤمتــره
هـ  -تقديــم دعــم مــايل مح ـ ّدد للحــزب مــرة واحــدة ّ
الــدوري الــذي تجــري فيــه انتخابــات هيئاتــه القياديــة.

-3

تخصيــص مبلــغ مــايل محــ ّدد للحــزب الناتــج عــن اندمــاج حزبــن ،ورفــع قيمــة املبلــغ يف حــال
اندمــاج ثالثــة أحــزاب فأكــر بصــورة طرديــة.

-4

يف مــا يتصــل باالنتخابــات املحليــة ومجالــس املحافظــات ،التوصيــة بدراســة تطبيــق الفقرتــن (د)
و(ه) مــن املــادة ( )4مــن النظــام الحــايل ،ودراســة إضافــة بلديــات الدرجــة الثانيــة (مراكــز األلويــة).
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التشريعات المقترحة والتوصيات التفصيليّة

ثالًثا :التعديالت الدستوريّة المقترحة
ّ
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة
ّ
النيابي
وبآليات العمل
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ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

منهجية العمل
ً
أول :درســت اللجنــة جميــع املــواد الدســتورية املتصلــة بآليــات العمــل النيــايب ،كــا راجعــت جميــع
التوصيــات املتعلقــة بتمكــن الشــباب واملــرأة ،وبــاإلدارة املحليــة ،وق ّدمــت تعديــات وإضافــات دســتورية
مقرتحــة بخصوصهــا.
ـون االنتخــاب واألحـزاب السياســية املقرت َحــن ،ودرســت مــدى
ثان ًيــا :راجعــت اللجنــة مســو ّد َت مرشو َعــي قَانـ َ
توافقهــا مــع املــواد الدســتورية ،إلجـراء أي تعديــات أو إضافــات دســتورية الزمــة ليكــون مقرتحــا القانونَني
منســج َمني مــع النصوص الدســتورية.
ثال ًثــا :عقــدت اللجنــة ( )31اجتام ًعــا ملناقشــة التعديــات الدســتورية املتعلقــة باختصــاص عملهــا ،وبعــد أن
درســت مــا يزيــد عــى خمســن مــادة دســتورية ،ارتــأت أن تــويص بتعديــل ( )٢٢مــادة منهــا.

مبادئ ومرتكزات التعديالت الدستورية املقرتحة
 .1تطوير آليات العمل النيايب.
 .2ضامن حق األردنيني واألردنيات يف مامرسة حياة برملانية وحزبية فاعلة.
 .3تحقيق نقلة نوعية يف الحياة السياسية والربملانية يف األردن.
 .4تعزيز استقاللية األحزاب السياسية.
 .5توسيع قاعدة املشاركة يف صنع القرار.
 .6تهيئة البيئة الترشيعية والسياسية الضامنة لدور الشباب واملرأة يف الحياة العامة.
 .7برملان قائم عىل الكتل والتيارات الربامجية.
 .8التأسيس ملرحلة متقدمة يف أسلوب مامرسة السلطة التنفيذية ملسؤولياتها.
 .9تعزيــز مشــاركة الشــباب يف الحيــاة السياســية مــن خالل تشــجيعهم عــى االنخـراط يف األحزاب السياســية
ووصولهــم إىل مجلــس النواب.
 .10متكني املرأة األردنية من املشاركة الفاعلة.
 .11تعزيز مبدأ الفصل بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
 .12تعزيز قيم املواطنة.
 .13زيادة الرقابة الربملانية عىل السلطة التنفيذية.
 .14ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
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التعديالت الدستوريّة املقرتحة ومربّراتها
الرقم

عنوان
الفصل الثاين

املادة 6

162

النص الدستوري الحايل
حقوق األردنيني وواجباتهم
.1األردنيــون أمــام القانــون
ســواء ال متييــز بينهــم يف
الحقــوق والواجبــات وإن
اختلفــوا يف العــرق أو
اللغــة أو الديــن.
.2الدفــاع عــن الوطــن
وأرضــه ووحــدة شــعبه
والحفــاظ عــى الســلم
واجــب
االجتامعــي
مقــدس عــى كل أردين.
.3تكفــل الدولــة العمــل
والتعليــم ضمــن حــدود
وتكفــل
إمكانياتهــا
الطأمنينــة وتكافــؤ الفــرص
لجميــع األردنيــن.
 .4األرسة أســاس املجتمــع قوامهــا
الديـــــن واألخــــاق وحــب
الوطــن ،يحفــظ القانــون كيانها
الرشعــي ويقــوي أوارصهــا
وقيمهــا.
.5يحمــي القانــون األمومــة
والطفولــة والشــيخوخة
ويرعــى النــشء وذوي
اإلعاقــات ويحميهــم مــن
اإلســاءة واالســتغالل.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

حقوق األردنيني واألردنيات
وواجباتهم
تعديل الفقرة الخامسة لتصبح:
.٥يحمــي القانــون حقــوق
األشــخاص ذوي اإلعاقــة • تعزيــز الحاميــة القانونيــة
ويعــــــــــــزز مشــاركتهم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
واندماجهــم يف مناحــي وتعزيــز مشــاركتهم يف
الحيــاة املختلفــة ،كــا مناحــي الحيــاة السياســية
يحمــي األمومــة والطفولــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة
والشــيخوخة ويرعــى النــشء والثقافيــــــــة وغريهـــــا،
أصيــا
ً
ومينــعاإلســاءةواالســتغالل .باعتبارهــم جــز ًءا
فاعــا يف املجتمــع.
ً
إضافــة فقرتــن جديدتـــــن
بالنصـــــن التــاليــــن:
.6تكفــل الدولــة متكــن املــرأة
ودعمهــا للقيــام بــدور فاعــل • متكــن املــرأة وتأكيــد
يف بنــاء املجتمــع مبــا يضمــن دورهــا يف بنــاء املجتمــع،
تكافــؤ الفــرص عــى أســاس وتعزيــز الحاميــة القانونيــة
العــدل واإلنصــاف وحاميتهــا الالزمــة ملنــع تعرضهــا
مــن جميــع أشــكال العنــف لجميــع أشــكال العنــف
والتمييــز.
والتمييــز.
 .7تكفــل الدولــة ضمــن حــدود
إمكانياتهــا متكــن الشــباب يف • متكــن الشــباب وتعزيــز
املســاهمة يف الحياة السياســية مشــاركتهم يف املجــاالت
واالقتصاديــة واالجتامعيــــــة شــتى يف املجتمــع ،ودعــم
والثقافيــة وتنميــة قدراتهــم إبداعاتهــم وابتكاراتهــم،
ودعــم إبداعاتهــم وابتكاراتهــم وتعزيــز قيــم املواطنــة
وتعزيــز قيــم املواطنــة والتســامح ومبــادئ ســيادة
والتســامح وســيادة القانــون .القانــون.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

الرقم

املادة 52

النص الدستوري الحايل

لرئيــس الــوزراء أو للوزيــر
الــذي يكــون عضــ ًوا يف
أحــد مجلــي األعيــان
والنــواب حــق التصويــت يف
مجلســه وحــق الــكالم يف
كال املجلســن ،أمــا الــوزراء
الذيــن ليســوا مــن أعضــاء
أحــد املجلســن فلهــم أن
يتكلمــوا فيهــا دون أن
يكــون لهــم حــق التصويــت،
وللــوزراء أو مــن ينــوب
عنهــم حــق التقــدم عــى
ســائر األعضــاء يف مخاطبــة
املجلســن والوزيــر الــذي
يتقــاىض راتــب الــوزارة ال
يتقــاىض يف الوقــت نفســه
مخصصــات العضويــة يف أي
مــن املجلســن.

النص الدستوري املقرتح

لرئيــس الــوزراء أو للوزيــر أو
مــن ينــوب عنهــم حــق الــكالم
مجلــي األعيــان والنــواب،
يف
َ
ولهــم حــق التقــدم عــى
ســائر األعضــاء يف مخاطبــة
املجلســن.

مربرات التعديل

تكريــس الحكــم الــوارد
يف املــادة ( )76املعدلــة
والقــايض بعــدم الجمــع
بــن عضويــة مجلــس األمــة
ومنصــب الــوزارة ،تعزيــ ًزا
ملبــدأ الفصــل بــن الســلطات.
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الرقم

املادة 53

164

النص الدستوري الحايل

 .1تعقــد جلســة الثقــة
بالــوزارة أو بــأي وزيــر منها
إمــا بنــاء عــى طلــب رئيس
الــوزراء وإمــا بنــاء عــى
طلــب موقــع مــن عــدد ال
يقــل عــن عــرة أعضــاء
مــن مجلــس النــواب.
 .2يؤجــل االق ـراع عــى الثقــة
ملــرة واحــدة ال تتجــاوز
مدتهــا عــرة إيــام إذا
طلــب ذلــك الوزيــر
املختــص أو هيئــة الــوزارة
وال يحــل املجلــس خــال
هــذه املــدة.
 .3يرتتــب عــى كل وزارة
تؤلــف أن تتقــدم ببيانهــا
الــوزاري إىل مجلــس
النــواب خــال شــهر واحــد
مــن تاريــخ تأليفهــا إذا
كان املجلــس منعقــ ًدا وأن
تطلــب الثقــة عــى ذلــك
البيــان.
 .4إذا كان مجلــس النــواب غري
منعقــد يدعــى لالنعقــاد
لــدورة اســتثنائية وعــى
الــوزارة أن تتقــدم ببيانهــا
الــوزاري وأن تطلــب الثقــة
عــى ذلــك البيــان خــال
شــهر مــن تاريــخ تأليفهــا.
 .5إذا كان مجلــس النــواب
منحــا فعــى الــوزارة أن
ّ
تتقــدم ببيانهــا الــوزاري وأن
تطلــب الثقــة عــى ذلــك
البيــان خــال شــهر مــن
تاريــخ اجتــاع املجلــس
الجديــد.
 .6ألغــراض الفقــرات ()3
و( )4و( )5مــن هــذه
املــادة تحصــل الــوزارة عــى
الثقــة إذا صوتــت لصالحهــا
األغلبيــة املطلقــة مــن
أعضــاء مجلــس النــواب.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

تعديل الفقرة األوىل لتصبح:
.1تعقــد جلســة الثقة بالــوزارة
ـأي وزيــر منهــا إمــا بنــاء
أو بـ ّ
عــى طلــب رئيــس الــوزراء
وإمــا بنــاء عــى طلــب
موقــع مــن عــدد ال يقــل
عــن ( )%25مــن أعضــاء
• الحفــاظ عــى اســتقرار
مجلــس النــواب.
العالقــة بــن الحكومــة
إضافــة فقــرة جديــدة للــادة ومجلــس النــواب ،مــع
لتصبــح الفقــرة السادســة عــدم اإلخــال بحــق
منهــا ،مــع إعــادة ترقيــم األقليــة النيابيــة يف مامرســة
دورهــا الرقــايب.
الفقــرات:
.٦يتوجــب عــى أي وزارة أن • تعزيــز عمــل الكتــل
تتقــدم ببيانهــا الــوزاري إىل النيابيــة يف مجلــس النــواب
أي مجلــس نــواب جديــد مبــا يراعــي الزيــادة
وأن تطلــب الثقــة عــى املضطــردة عــر العقــود
ذلــك البيــان خــال شــهر املاضيــة يف عــدد أعضائــه.
واحــد مــن تاريــخ اجتــاع • ضــان املامرســة الفضــى
لهــذه األداة الدســتورية
هــذا املجلــس.
الرقابيــة املهمــة.
تعديــل الفقــرة الســابعة • تعزيــز الــدور الرقــايب
ملجلــس النــواب مــن خــال
لتصبــح :
.٧ألغــراض الفقــرات ( )3إلــزام الحكومــة بتقديــم
و( )4و( )5و( )6مــن هــذه بيانهــا الــوزاري وطلــب
املــادة تحصــل الــوزارة عــى ثقــة املجلــس الجديــد عــى
الثقــة إذا صوتــت لصالحهــا أســاس ذلــك البيــان.
األغلبيــة املطلقــة مــن
أعضــاء مجلــس النــواب.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

الرقم

املادة 2/54

املادة 56

املادة 2/59

املادة 1/60

النص الدستوري الحايل

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

إذا قــرر املجلــس عــدم الثقــة
بالــوزارة باألكرثيــة املطلقــة
مــن مجمــوع عــدد أعضائــه
وجــب عليهــا أن تســتقيل.

إذا قــرر املجلــس عــدم الثقــة
بالــوزارة باألكرثيــة املطلقــة مــن
مجمــوع عــدد أعضائــه وجــب
عليهــا أن تســتقيل ،وال يجــوز
تكليف رئيســها بتشــكيل الــوزارة
التــي تليهــا.
ملجلــس النــواب حــق إحالــة • الحــد مــن تحصــن الــوزراء
الســابقني ولــزوم محاكمتهــم
الوزيــر العامــل إىل النيابــة
أمــام القضــاء شــأنهم يف
العامــة مــع إبــداء األســباب
ذلــك شــأن أي شــخص.
املــررة لذلــك وال يصــدر قــرار
اإلحالــة إال بأغلبيــة األعضــاء • تركيــز الجهــود ومتكــن
الذيــن يتألــف منهــم مجلــس
مجلــس النــواب مــن الرقابة
النــواب.
عــى القضايــا املتعلقــة
بالــــوزراء العاملـــــن.

للمحكمــة الدســتورية حــق
تفســر نصــوص الدســتور إذا
طلــب اليهــا ذلــك بقـرار صــادر
عــن مجلــس الــوزراء أو بقـرار
يتخــذه أحــد مجلــي األمــة
باألغلبيــة ويكــون قرارهــا
نافــذ املفعــول بعــد نــره يف
الجريــدة الرســمية.

للمحكمــة الدســتورية حــق • متكــن األقليــة الربملانيــة
واألحــزاب املمثلــة يف
تفســر نصــوص الدســتور إذا
الربملــان والكتــل النيابيــة
طلــب إليهــا ذلــك بق ـرار صــادر
مــن القيــام بدورهــا الرقــايب
عــن مجلــس الــوزراء أو بقــرار
والترشيعــي عــر اللجــوء
يتخــذه مــا ال يقــل عــن ()%25
إىل املحكمــة الدســتورية.
مــن أعضــاء أي مــن مجلــي
األعيــان أو النــواب ويكــون • تخفيـــــف متطلبــــــــات
الوصـــــــول إىل املحكمـــة
قرارهــا نافــذ املفعــول بعــد
الدســتورية.
نــره يف الجريــدة الرســمية.

للجهــات التاليــة عــى ســبيل
الحــر حــق الطعــن مبــارشة
لــدى املحكمــة الدســتورية يف
دســتورية القوانــن واألنظمــة
النافــذة:
أ -مجلس األعيان.
ب -مجلس النواب.
ج -مجلس الوزراء.

يقتــر حــق الطعــن املبــارش يف • متكــن األقليــة الربملانيــة
واألحــزاب املمثلــة يف
دســتورية القوانــن واألنظمــة
النافــذة لــدى املحكمــة
الربملــان والكتــل النيابيــة
مــن القيــام بدورهــا الرقــايب
الدســتورية عــى كل مــن:
والترشيعــي عــر اللجــوء
أ -مــا ال يقــل عــن ( )%25مــن
إىل املحكمــة الدســتورية.
أعضــاء مجلــس األعيــان أو
مــن أعضــاء مجلــس النــواب • .تخفيـــــف متطلبــــــــات
ب -مجلس الوزراء.
الوصـــــل إىل املحكمــــــــة
الدستـــورية.

ملجلــس النــواب حــق إحالــة
الــوزراء إىل النيابــة العامــة
مــع إبــداء األســباب املــررة
لذلــك وال يصــدر قـرار اإلحالــة
إال بأغلبيــة األعضــاء الذيــن
يتألــف منهــم مجلــس النــواب.

ترســيخ أدوات العمــل النيــايب
والــدور الرقــايب ملجلــس النــواب
مــن خــال احــرام رغبــة
األغلبيــة النيابيــة.
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املادة 64

166

النص الدستوري الحايل

يشــرط يف عضــو مجلــس
األعيــان زيــادة عــى
الــروط املعينــة يف املــادة
( )75مــن هــذا الدســتور أن
يكــون قــد أتــم أربعــن ســنة
شمســية مــن عمــره وأن
يكــون مــن إحــدى الطبقــات
اآلتيــة:
رؤســاء الــوزراء والــوزراء
الحاليــون والســابقون ومــن
أشــغل ســابقًا مناصــب
الســفراء والــوزراء املفوضــن
ورؤســاء مجلــس النــواب
ورؤســاء وقضــاة محكمــة
التمييــز ومحاكــم االســتئناف
النظاميــــة والرشعيـــــــــة
والضبــاط املتقاعــدون مــن
رتبــة أمــر لــواء فصاعــ ًدا
والنــواب الســابقون الذيــن
انتخبــوا للنيابــة ﻻ أقــل مــن
مرتــن ومــن ماثــل هــؤالء
مــن الشــخصيات الحائزيــن
عــى ثقــة الشــعب واعتامده
بأعاملهــم وخدماتهــم لألمــة
والوطــن.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

يُشــرط يف عضــو مجلــس
األعيــان زيــاد ًة عــى الــروط
املع َّينــة يف املــادة ( )75مــن
هــذا الدســتور أن يكــون قــد
أتــم أربعــن ســنة شمســية
مــن عمــره وأن يكــون مــن
إحــدى الفئــات اآلتيــة:
رؤســاء الــوزراء والــوزراء
الســابقون والذيــن أشــغلوا • مواءمــة الحكــم الدســتوري
مناصــب قياديــة ،ورؤســاء الــوارد يف املــادة ()76
مجلــس النــواب ورؤســاء املعدلــة ،لتكريــس مبــدأ
وقضــاة محكمــة التمييــز الفصــل بــن الســلطات.
واملحكمــة اإلداريــة العليــا • التوافــق مــع املســميات
واملحكمــة العليــا الرشعيــة الحاليــــــــة للمحاكــــــم
والضبــاط املتقاعــدون مــن املســتحدثة.
رتبــة لــواء فصاعــ ًدا والنــواب • شــطب كلمــة "أمــر" نظـ ًرا
الســابقون الذيــن انتخبــوا إللغــاء رتبــة أمــر لــواء.
للنيابــة ال أقــل مــن مرتــن
ومــن ماثــل هــؤالء مــن
الشــخصيات الحائزيــن عــى
ثقــة الشــعب واعتــاده
بأعاملهــم وخدماتهــم لألمــة
والوطــن.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

الرقم

املادة 2/67

النص الدستوري الحايل

تنشــأ بقانــون هيئة مســتقلة
تديــر االنتخابــات النيابيــة
والبلديــة وأي انتخابــات
عامــة وف ًقــا ألحــكام القانــون
وملجلــس الــوزراء تكليــف
الهيئــة املســتقلة بــإدارة أي
انتخابــات أخــرى أو اإلرشاف
عليهــا بنــاء عــى طلــب
الجهــة املخولــة قانونًــا
بإجــراء تلــك االنتخابــات.

النص الدستوري املقرتح

تنشــأ بقانــونٍ هيئ ـ ٌة مســتقلّة
ينــاط بهــا:
أ -إدارة االنتخابــات النيابيــة
وأي انتخابــات
والبلديــة ّ
عامــة وفقًــا ألحــكام
القانــون وملجلــس الــوزراء
تكليــف الهيئــة املســتقلة
أي انتخابــات
بــإدارة ّ
أخــرى أو اإلرشاف عليهــا
بنــاء عــى طلــب الجهــة
املخ ّولــة قانونًــا بإجــراء
تلــك االنتخابــات.
ب -النظــر يف طلبــات تأســيس
األحـــزاب السياسيـــــــــة
ومتابعــة شــؤونها وفقًــا
ألحــكام القانــون.

مربرات التعديل

إناطــة صالحيــة اإلرشاف عــى
تأســيس األح ـزاب السياســية
ومتابعــة شــؤونها بجهــة
محايــدة ومســتقلة عــن
الحكومــة مبــا يعــزز مبــادئ
العدالــة واملســاواة وتكافــؤ
الفــرص والنــأي عــن أي
تأثــرات حكوميــة.
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املادة 69

168

النص الدستوري الحايل

 .1ينتخــب مجلــس النــواب
يف بــدء الــدورة العاديــة
رئيســا لــه ملــدة ســنتني
ً
شمســيتني ويجــوز إعادة
انتخابــه.
 .2إذا اجتمــع املجلــس
يف دورة غــر عاديــة
ومل يكــن لــه رئيــس
رئيســا
فينتخــب املجلــس ً
لــه ملــدة تنتهــي يف أول
الــدورة العاديــة.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

تعديل الفقرة األوىل لتصبح:
 .1ينتخــب مجلــس النــواب
يف بــدء الــدورة العاديــة
رئيســا لــه ملــدة ســنة
ً
شمســية واحــدة ويجــوز • منــح أعضــاء مجلــس
النــواب الحــق باختيــار
إعــادة انتخابــه.
رئيــس املجلــس وتقييــم
أدائــه ســنويًّا ،باإلضافــة
إضافــة فقرتــن جديدتــن
فرصــا إضافيــة
بالنصــن التاليــن:
ملنحهــم ً
للرتشــح إىل رئاســة مجلس
 .٣يفقــد رئيــس مجلــس
النــواب ،وتوحيــد املــدة
النــواب منصبــه يف أي مــن
الزمنيــة ألعضــاء املكتــب
الحــاالت التاليــة:
الدائــم بــن الرئيــس
أ -االستقالـــــة وتعتـــــر
ونوابــه ومســاعديه.
نافـــــذة مــــن تاريــخ
تقدميهـــــا إىل األمانــة • منــح أعضــاء مجلــس
النـــــواب الحــــــق يف
العامــــةللمجلــــــس.
التصويــت بنســبة ثلثــي
ب-الوفاة.
األعضــاء عــى إقالــة
ج -بقــرار يصــدر عــن
رئيـــــس املجلــــــس.
ثلثــيأعضــاءاملجلــس.
 .٤إذا شــغر منصــب رئيــس • ضــان تأييــد األغلبيــة
الحزبيــــة للرئيــس مــن
مجلــس النــواب ألي مــن
أجــل ضــان اســتمراريته
األســباب الــواردة يف الفقــرة
يف منصبــــه وقيامــــــه
( )3مــن هــذه املــادة أو
بواجباتــه.
ألي ســبب آخــر يتــوىل
نائــب الرئيــس رئاســة • معالجــة حــاالت شــغور
منصــب رئيــس مجلــس
املجلــس إىل حــن انتخــاب
النــواب.
رئيــس جديــد خــال مــدة
أسبـــــوعني مــن تاريــــــخ
شــغور املنصــب الســتكامل
املــدة املتبقيــة لرئاســة
املجلــس.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

الرقم

املادة 70

النص الدستوري الحايل

يشــرط يف عضــو مجلــس
النــواب زيــادة عــى الرشوط
املعينــة يف املــادة ( )75مــن
هــذا الدســتور أن يكــون قــد
أتــم ثالثــن ســنة شمســية
مــن عمــره.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

يُشــرط يف عضــو مجلــس • استحـــــداث حكــــــم
دســتوري يتيــح إضافــة
النــواب زيــاد ًة عــى الــروط
رشوط للعضويــة يف
املع َّينــة يف املــادة ( )75مــن
مجلــس النــواب مبوجــب
هــذا الدســتور ويف قانــون
قانــون االنتخــاب زيــاد ًة
االنتخــاب أن يكــون قــد
عــى مــا ورد يف الدســتور
خمســا وعرشيــن ســنة
أتــم ً
تسمــــــــــح لألحــزاب
شمســية مــن عمــره.
باملشــاركة يف االنتخابـــات
النيابيــة عــر قوائــم
تقتــر عــى مرتشــحني
حزبيــن ،األمــر الــذي
يســاهم يف تطويــر العمل
الربملــاين وتعزيــز منظومــة
العمــل الحــزيب والحيــاة
السياســية بشــكلٍ عــام.
• تعزيــز مشــاركة الشــباب
يف الحيــاة السياســية مــن
خــال تشــجيعهم عــى
االنخــراط يف األحــزاب
السياســية والوصــول إىل
مجلــس النــواب ممثلــن
عــن الشــعب.
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املادة 72

170

النص الدستوري الحايل

يختــص القضــاء بحــق
الفصــل يف صحــة نيابــة
أعضــاء مجلــس النــواب،
ولــكل ناخــب مــن الدائــرة
االنتخابيــة أن يقــدم طع ًنــا
إىل محكمــة االســتئناف
التابعــة لهــا الدائــرة
االنتخابيــة للنائــب املطعــون
بصحــة نيابتــه مــن دائرتــه
االنتخابيــة خــال خمســة
عــر يو ًمــا مــن تاريــخ
نــر نتائــج االنتخابــات يف
الجريــدة الرســمية يبــن فيــه
أســباب طعنــه ،وتكــون
قراراتهــا نهائيــة وغــر قابلــة
ألي طريــق مــن طــرق
الطعــن ،وتصــدر أحكامهــا
خــال ثالثــن يو ًمــا مــن
تاريــخ تســجيل الطعــن
لديهــا.
يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء
مجلــس النــواب أن يســتقيل
بكتــاب يقدمــه إىل رئيــس
املجلــس وعــى الرئيــس
أن يعــرض االســتقالة عــى
املجلــس ليقــرر قبولهــا أو
رفضهــا.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

تختــص محكمــة التمييــز
بحــق الفصــل يف صحــة نيابــة
أعضــاء مجلــس النــواب وف ًقــا
ألحــكام القانــون عــى أن
يقــدم الطعــن خــال خمســة
عــر يو ًمــا مــن تاريــخ نــر
نتائــج االنتخابــات يف الجريــدة
الرســمية وعــى املحكمــة
الفصــل يف الطعــن خــال مــدة
ال تزيــد عــى ثالثــن يو ًمــا مــن
تاريــخ تســجيل الطعــن لديهــا
وتكــون قراراتهــا قطعيــة.

توحيــد االجتهــاد القضــايئ
الصــادر يف الطعــون املقدمــة
يف صحــة نيابــة أعضــاء
مجلــس النــواب ،وذلــك
مــن خــال إســناد صالحيــة
الفصــل فيهــا إىل محكمــة
التمييــز باعتبارهــا املرجعيــة
القضائيــة العليــا عوضً ــا عــن
محاكــم االســتئناف الثــاث.

يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء • إتاحــة الفرصــة للنائــب
الــذي يرغــب باملشــاركة
مجلــس النــواب أن يســتقيل
يف الحكومــات دون
بكتــاب يقدمــه إىل رئيــس
وجــود أي عوائــق تحــول
املجلــس وتعتــر االســتقالة
دون ذلــك.
نافــذة مــن تاريــخ تقدميهــا.
• تكريــس اســتقرار العمــل
النيــايب وجديتــه.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

الرقم

املادة 2/74

النص الدستوري الحايل

الحكومــة التــي يحــل
مجلــس النــواب يف عهدهــا
تســتقيل خــال أســبوع مــن
تاريــخ الحــل ،وال يجــوز
تكليــف رئيســها بتشــكيل
الحكومــة التــي تليهــا.

النص الدستوري املقرتح

تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن
املــادة لتصبــح:
الحكومــة التــي يحــل مجلــس
النــواب يف عهدهــا قبــل
األشــهر األربعــة األخــرة التــي
تســبق انتهــاء مــدة املجلــس
تســتقيل خــال أســبوع مــن
تاريــخ الحل ،وال يجــوز تكليف
رئيســها بتشــكيل الحكومــة
التــي تليهــا.

مربرات التعديل

• تكريــس التــوازن بــن
مجلــس النــواب والحكومة،
بحيــث تســتقيل الحكومــة
التــي يحــل مجلــس النــواب
يف عهدهــا قبــل انتهــاء
مــدة املجلــس الدســتورية
مبــا يزيــد عــى أربعــة
أشــهر.
• إن حــل مجلــس النــواب
خــال األشــهر األربعــة
األخــرة مــن مدتــه يكــون
بهــدف إجــراء انتخابــات
نيابيــة جديــدة ،األمــر
الــذي ال يســتلزم اســتقالة
الحكومــة.
• تكريــس مبــدأ الشــفافية
وتكافــؤ الفــرص بــن
املرتشــحني لالنتخابــات
النيابيــة مــن حيــث أن
بقــاء النائــب خــال فــرة
الشــهور األربعــة عــى
رأس عملــه يعطيــه ميـزات
إضافيــة ال يتمتــع بهــا غــره
مــن املرتشــحني.
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املادة 1/75

172

النص الدستوري الحايل

ال يكــون عضــ ًوا يف مجلــي
األعيــان والنــواب:
أ -من مل يكن أردن ًّيا.
ب-مــن كان محكو ًمــا عليــه
باإلفــاس ومل يســتعد
اعتبــاره قانون ًّيــا.
ج -مــن كان محجــو ًرا عليــه
ومل يرفــع الحجــر عنــه.
د -مــن كان محكو ًمــا عليــه
بالســجن مــدة تزيــد
عــى ســنة واحــدة
بجرميــة غــر سياســية ومل
يعــف عنــه.
ه -مــن كان مجنونًـــــــا أو
معتو ًهـــــا.
و -مــن كان مــن أقــارب
امللــك يف الدرجــة التــي
تعــن بقانــون خــاص.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

ال يكــون عضــ ًوا يف مجلــي • تصـــــويب بعــــــــــض
املصطلحــات القانونيــة
األعيــان والنــواب:
مبــا ينســجم ومعايــر
د -مــن كان محكو ًمــا عليــه
حقــوق اإلنســان.
بالحبــس مــدة تزيــد عــى
ســنة واحــدة بجرميــة غــر • استخـــــدام كلمــــــــة
"الحبــس" عوضً ــا عــن
سياســية ومل يعــف عنــه.
كلمة "الســجن" انســجا ًما
ه  -مــن مل يكــن كامــل
مــع تطــــــور املنظومــة
ا ألهليــة .
الترشيعيــة.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

الرقم

املادة 2/75

املادة 3/75

النص الدستوري الحايل

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

ميتنــع عــى كل عضــو مــن
أعضــاء مجلــي األعيــان
والنــواب أثنــاء مــدة عضويته
التعاقــد مــع الحكومــة أو
املؤسســات الرســمية العامــة
أو الــركات التــي متلكهــا أو
تســيطر عليهــا الحكومــة أو
أي مؤسســة رســمية عامــة
ســواء كان هــذا التعاقــد
بطريقــة مبــارشة أو غــر
مبــارشة باســتثناء مــا كان
مــن عقــود اســتئجار األرايض
ـاهم
واألمــاك ومــن كان مسـ ً
يف رشكــة أعضاؤهــا أكــر مــن
عــرة أشــخاص.

ميتنــع عــى كل عضــو مــن
أعضــاء مجلــي األعيــان
والنــواب أثنــاء مــدة عضويتــه
أن يتعاقــد مــع الحكومــة أو
املؤسســات الرســمية العامــة أو
املؤسســات العامــة أو الرشكات
التــي متلكهــا أو تســيطر عليهــا
الحكومــة أو أي مؤسســة
رســمية عامــة أو مؤسســة
عامــة ســواء كان هــذا التعاقــد
بطريقــة مبــارشة أو غــر
مبــارشة ،وال يؤجرهــا أو يبيعهــا
شــيئًا مــن أموالــه ،أو يقايضهــا
عليــه ،وال يــرم معهــا أي عقــد
كان ،وإذا تلقــى هديــة نقديــة
أو عينيــة ،بســبب العضويــة أو
مبناســبتها ،تــؤول ملكيتهــا إىل
الخزانــة العامــة للدولــة وعــى
النحــو الــذي ينظمــه القانــون.

• تكريــس مبــدأ الشــفافية
والنزاهــة ،وحاميــة املنصــب
العــام مــن أي محاولــة
استغــــــال للمصالـــــــــح
الشخصيــــة.
• تفعيــل قاعــدة عــدم
تضــارب املصالــح وتشــديد
القيــود عــى الترصفــات
واألعــال التــي يحظــر
عــى أعضــاء مجلــي
األعيــان أو النــواب القيــام
بهــا أثنــاء عضويتهــم.

إذا حدثــت أي حالــة مــن
حــاالت عــدم األهليــة
املنصــوص عليهــا يف الفقرة ()1
مــن هــذه املــادة ألي عضــو
مــن أعضــاء مجلــي األعيــان
والنــواب أثنــاء عضويتــه أو
ظهــرت بعــد انتخابــه أو
خالــف أحــكام الفقــرة ( )2من
هــذه املــادة تســقط عضويتــه
حكــا ويصبــح محلــه شــاغ ًرا
ً
عــى أن يرفــع القــرار إذا كان
صــاد ًرا مــن مجلــس األعيــان
إىل جاللــة امللــك إلقــراره.

إذا حدثــت أي حالــة مــن
حــاالت عــدم األهليــة
املنصــوص عليهــا يف الفقرة ()1
مــن هــذه املــادة ألي عضــو
مــن أعضــاء مجلــي األعيــان
والنــواب أثنــاء عضويتــه أو
ظهــرت بعــد انتخابــه أو
خالــف أحــكام الفقــرة ( )2من
هــذه املادة تســقط عضويتــه
حكـ ًـا ويصبــح محلــه شــاغ ًرا.

شــطب عبــارة "عــى أن يرفــع
القــرار إذا كان صــاد ًرا مــن
مجلــس األعيــان إىل جاللــة
امللــك إلقـراره" لكون ســقوط
عضويــة العــن قــد ترتبــت
حكــا مبوجــب الدســتور.
ً
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املادة 76
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النص الدستوري الحايل

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

مــع مراعــاة أحــكام املــادة  .1ال يجــوز الجمــع بــن • تكريــس مبــدأ الفصــل
بــن الســلطات عــر حظــر
عضويــــــة كــــل مــــــن:
( )52مــن هــذا الدســتور ال
الجمــع بــن عضويــة
أ -مجلــس األعيـــــان أو
يجـــوز الجمــع بــن عضويــة
مجلــي األعيــان والنــواب
مجلــس النــواب وبــن
مجلــس األعيــان أو النــواب
ومنصــب الــوزارة.
منصــب الــوزارة.
وبــن الوظائــف العامــة،
ب-مجلــس االعيــان أو • تعزيــز اســتقاللية العمــل
ويقصــد بالوظائــف العامــة
الربملــاين مبــا يضمــن
مجلــس النــواب وبــن
كل وظيفــة يتنــاول صاحبهــا
فعاليــة الكتــل النيابيــة
الوظيفــة العامــة أو
مرتبــه مــن األمــوال العامــة
الربامجيــة ويكفــل الــدور
مــا مياثلهــا والتــي
ويشمـــــل ذلــك دوائــــــر
الدستـــــــوري الرقــــايب
يتقــاىض شــاغلها أي
البلديــات ،وكذلــك ال يجــوز
ألعضــاء مجلــس األمــة.
مبالــغ مــن األمــوال
الجمــع بــن عضويــة مجلــس
العامــة مبــا فيهــا أمانــة • التأكيــد عــى املركــز
األعيــان ومجلــس النــواب.
القانــوين ألعضــاء مجلــي
عمـــــان والبلديــــات
األعيــــــان والنـــــــواب
ومجــــــالــــــــــــس
مــن خــال تقاضيهــم
ا ملحا فظــا ت .
مخصصــــــات العضويـــة
ج -مجلـــــس األعيــــــــان
وفقًــا ألحــكام القانــون.
ومجلــس النــواب.
 .2يتقــاىض أعضــاء مجلــي
األعيـــــــــان والنــــــواب
مخصصــات العضويــة التــي
يحددهــا القانــون ،وإذا
جــرى تعديــل املخصصــات
ال ينفــذ التعديــل إال بــد ًءا
مــن مجلــس األعيــان أو
مجلــس النــواب التــايل
للمجلــس الــــــذي أقــر
التعديــل.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة
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املادة 84

النص الدستوري الحايل

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

 .1ال تعتــر جلســة أي مــن إضافــة فقــرة جديــدة لتصبــح • تحصيـــــــن هــــــــذه
الترشيعــات وضــــــان
املجلســن قانونيــة إال الفقــرة الثالثــة مــن هــذه
اســتقرارها والنــأي بهــا
إذا حرضتهــا األغلبيــة املــادة ،مــع إعــادة ترقيــم
عــن أي تأث ـرات سياســية
املطلقــة ألعضــاء املجلس الفقــرات:
مستقبليـــة.
وتستـمـــــر الجلســــــة تَصـــــدر قــرارات كل مــن
قانونيــة مــا دامــت هــذه املجلســن مبوافقــة ثلثــي • اشــراط أغلبيــة نســبية
إلق ـرار هــذه الترشيعــات
األغلبيــة حــارضة فيهــا .أصــوات األعضــاء الحارضيــن
نظـ ًرا ألهميتهــا يف الحيــاة
 .2تصـــــدر قــــرارات كل إذا كان القــرار متعلقًــا
السياسيـــــة وضمـــــان
مــن املجلســن بأكرثيــة بالقوانــن الناظمــة لالنتخــاب
عــدم ســهولة تعديلهــا
أصــــــوات األعضـــــــاء واألح ـزاب السياســية والقضــاء
أي أهــداف
الحارضيــن مــــا عــدا والهيئــة املســتقلة وديــوان
مبــا يخــدم ّ
سياســية بعيــدة عــن
الرئيــس إال إذا نــص هــذا املحاســبة وال ّنزاهــة ومكافحــة
املصلحــة العامــة.
الدســتور عــى خــاف الفســاد ،وتط ّبــق أحــكام هــذه
ذلــك وإذا تســـــاوت الفقــرة اعتبــا ًرا مــن مجلــس
األصــوات فيجــب عــى األ ّمــة التــايل للمجلــس الــذي
الرئيـــــس أن يعطـــــي يقــر إضافتهــا.
صــوت الرتجيــح.
 .3إذا كان التصويــت متعلقًا
بالدســتور أو باالقــراع
عــى الثقــة بالــوزارة أو
بأحــد الــوزراء فيجــب
أن تعطــى األصــوات
باملنــاداة عــى األعضــاء
بأسمـائهـــــم وبصــــوت
عــال.
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النص الدستوري الحايل

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

ال يوقــف أحــد أعضــاء ال يوقــف أحــد أعضــاء مجليس • تكريــس مبــدأ ســيادة
حكــم القانــون وعــدم
مجلــي األعيــان والنواب وال األعيــان والنــواب خــال مــدة
تعطيــــــل إجـــــــراءات
يحاكــم خــال مــدة اجتــاع اجتــاع املجلــس مــا مل يصــدر
التقــايض.
املجلــس مــا مل يصــدر مــن مــن املجلــس الــذي هــو
املجلــس الــذي هــو منتســب منتســب إليــه ق ـرار باألكرثيــة • منــح أعضــاء مجلــي
األعيــــــان والنـــــواب
إليــه قـرار باألكرثيــة املطلقــة املطلقــة بوجــود ســبب كاف
الحصانــــــة الالزمـــــــة
بوجــود ســبب كاف لتوقيفــه لتوقيفــه أو إذا تــم القبــض
والكافيـــــــة لالضطــاع
أو ملحاكمتــه أو مــا مل يقبــض عليــه يف حالــة التلبــس بجرميــة
بدورهـــم الترشيعــــــي
عليــه يف حالــة التلبــس جنائيــة ويف حالــة القبــض
والرقــايب ،لكــون املحاكمــة
بجرميــة جنائيــة ويف حالــة عليــه بهــذه الصــورة يجــب
ال تحــول بــن قيــام
القبــض عليــه بهــذه الصــورة إعــام املجلــس بذلــك فــو ًرا.
العــن أو النائــب بعملــه
يجــب إعــام املجلــس بذلــك
الترشيعــــــيوالرقــــايب.
فــو ًرا.
إذا شــغر محــل أحــد أعضــاء
مجلــي األعيــان والنــواب
بالوفــاة أو االســتقالة أو
غــر ذلــك مــن األســباب
باســتثناء مــن صــدر بحقــه
ق ـرار قضــايئ بإبطــال صحــة
نيابتــه ،فعــى املجلــس
املعنــي إشــعار الحكومــة أو
الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب
إذا كان نائبًــا بذلــك خــال
ثالثــن يو ًمــا مــن شــغور
محــل العضــو وميــأ محلــه
بطريــق التعيــن إذا كان
عي ًنــا أو وفــق أحــكام قانــون
االنتخــــاب إذا كان نائبًــــا،
وذلــك يف مــدى شــهرين
مــن تاريــخ إشــعار املجلــس
بشــغور املحــل وتــدوم
عضويــة العضــو الجديــد إىل
نهايــة مــدة املجلــس.

إلغـــــاء النــــــص الحـــــايل • تكريــس مبــدأ الفصــل
واالســتعاضة عنــه بالنــص
بيــــــن الســـلطـــات.
التــايل:
• تحقيــــــــق التوافــــــق
إذا شــغر محــل أحــد أعضــاء
واالنســجام بــن النصــوص
مجلــي األعيــان والنــواب
الدســتورية ذات الصلــة
َ
بالوفــاة أو االســتقالة أو غــر
بتعيــن أعضــاء مجلــس
األعيــان ،وعــى وجــه
ذلــك مــن األســباب باســتثناء
َمــن صــدر بحقــه قـرار قضــايئ
الخصــوص الفقــرة الثانيــة
بإبطــال صحــة نيابتــهُ ،يــأ
مــن املــادة (.)40
محلــه إن كان عي ًنــا بطريــق
التعيــن مــن امللــك ،وإذا كان
نائ ًبــا يقــوم املجلــس بإشــعار
الهيئــة املســتقلّة خــال ثالثــن
يو ًمــا مــن شــغور محــل العضو
ويــأ محلُّــه وفــق أحــكام
ُ
قانــون االنتخــاب خــال ســتني
يو ًمــا مــن تاريــخ اإلشــعار
بشــغور املحــل وتــدوم عضوية
العضــو الجديــد إىل نهايــة
مــدة املجلــس.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة
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املادة 92

النص الدستوري الحايل

إذا رفــض أحــد املجلســن
مــروع أي قانــون مرتــن
وقبلــه املجلــس اآلخــر
معــدلً أو غــر معــدل
يجتمــع املجلســان يف جلســة
مشــركة برئاســة رئيــس
مجلــس األعيــان لبحــث
املــواد املختلــف فيهــا
ويشــرط لقبــول املــروع
أن يصــدر قــرار املجلــس
املشــرك بأكرثيــة ثلثــي
األعضــاء الحارضيــن وعندمــا
يرفــض املــروع بالصــورة
املبينــة آنفًــا ال يقــدم مــرة
ثانيــة إىل املجلــس يف الــدورة
نفســها.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

 -1إذا رفــض أحــد املجلســن • تطويــر آليــات العمــل
الربملــاين مــن خــال وضــع
مــروع أي قانــون مرتــن
أطــر جديــدة لتنظيــم
وقبلــه املجلــس اآلخــر
وتســهيل أعــال الجلســة
معــدلً أو غــر معــدل
املشــركة ومأسســتها عــر
يجتمــع املجلســان يف
تشــكيل لجنــة مشــركة
جلســة مشــركة برئاســة
مــن أجــل توفــر الجهــد
رئيــس مجلــس األعيــان
والوقــت عــى أعضــاء
لبحــث املــواد املختلــف
املجلســن.
فيهــا ويشــرط لقبــول
املــروع أن يصــدر قــرار • تكريــس مبــدأ التعــاون
بــن مجلــي األعيــان
املجلــس املشــرك بأكرثيــة
والنــواب.
ثلثــي االعضــاء الحارضيــن
وعندمــا يرفــض املــروع
بالصــورة املبينــة آنفًــا
ال يقـــــــدم مــرة ثانيــة
إىل املجلــس يف الـــــدورة
نفسها.
 -2ملجلــي األعيــان والنــواب،
وفقًــا للنظــام الداخــي
لــكل منهــا ،تشــكيل لجنة
مشــركة لبحــث املــواد
املختلــف فيهــا ملــروع
أي قانــون والتوافــق عــى
صيغــة نهائيــة ورفــع
توصياتهــا للمجلســن.
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النص الدستوري الحايل

املادة 119

يشــكل بقانــون ديــوان
محاســبة ملراقبــة إيـراد الدولة
ونفقاتهــا وطــرق رصفهــا:
 .1يقــدم ديوان املحاســبة إىل
مجلــي األعيــان والنــواب
تقريــ ًرا عا ًمــا يتضمــن
املخالفــــــات املرتكبـــــة
واملســــؤولية املرتتبــــــة
عليهــا وآراءه ومالحظاتــه
وذلــك يف بــدء كل دورة
عاديــة وكلــا طلــب أحــد
املجلســن منــه ذلــك.
 .2ينــص القانــون عــى حصانــة
رئيــس ديــوان املحاســبة.

النص الدستوري املقرتح

مربرات التعديل

يقــدم مــروع قانــون يقــدم مــروع قانــون املوازنــة • تفعيــل الرقابــة الربملانيــة
عــى جميــع إيــرادات
املوازنــة العامــة ومــروع العامــة متضم ًنــا موازنــات
ونفقـــــــات الحكومــــــة
قانــون موازنــات الوحــدات الوحــدات الحكوميــة إىل مجلس
والهيئـــــــات املستقلــــة
الحكوميــة إىل مجلــس األمــة األمــة قبــل ابتــداء الســنة املاليــة
لتكريــس مبــدأ الشــفافية
قبــل ابتــداء الســنة املاليــة بشــهر واحــد عــى األقــل للنظــر
عــر توحيــد املرجعيــة
بشــهر واحــد عــى األقــل فيــه وفــق أحــكام الدســتور،
املاليـــــــة تحــت مظلــة
للنظــر فيهــا وفــق أحــكام وتقــدم الحكومــة البيانــات
قانونيـــــة واحـــــدة.
الدســتور ،وتــري عليهــا املاليــة الختاميــة يف نهايــة ســتة
نفــس األحــكام املتعلقــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة املاليــة • متكــن الحكومــة مــن
بســــــط رقابتهــا عــى
املادة  1/112باملوازنــة يف هــذا الدســتور ،الســابقة.
إيـــــرادات الهيئـــــــــات
وتقــدم الحكومــة الحســابات
املستقلــــة ونفقاتهــــــا.
الختاميــة يف نهاية ســتة شــهور
• تطويــر آليــات العمــل
مــن انتهــاء الســنة املاليــة
الربملــاين وتفعليــه عــر
الســابقة.
اختصــار الجهــد والوقــت
ألعضــاء مجلــس األمــة
عنــد مناقشــة قانــون
املوازنــة.
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إضافــة فقــرة جديــدة لتصبــح • تطويــر الــدور الرقــايب
للربملــان وتفعيلــه مــن
الفقــرة الثانيــة مــن املــادة ،مــع
خــال قيــام مجلــي
إعــادة ترقيــم الفق ـرات:
األعيــان والنــواب مبناقشــة
 .٢عــى مجلــي األعيــان
تقريــر ديــوان املحاســبة
والنــواب مناقشــة تقريــر
ضمــن ســقف زمنــي
ديــوان املحاســبة خــال
محــد د .
الــدورة التــي يقــدم فيهــا ،أو
الــدورة العاديــة التــي تليهــا • تكريــس مبــدأ الحفــاظ
عــى املــال العــام.
عــى األكــر.

ّ
ّ
النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

التشريعات المقترحة والتوصيات التفصيليّة

ّ
المتصلة بتطوير التشريعات
رابعا :التوصيات
ً
الناظمة لإلدارة المحلية
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ّ
المتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
التوصيات

منهجية العمل
•

توافقــت اللجنــة عــى مجموعــة مــن املعايــر واألســس املرتبطــة بآليــات الحــوار والنقــاش داخلهــا،
واألمــور التنظيميــة الخاصــة بآليــات التوافــق واالقرتاحــات وتكريــس مبــدأ الحــوار وتقبــل الــرأي
والــرأي اآلخــر.

•

راجعت اللجنة األوراق النقاشية لجاللة امللك وخطابات جاللته وتوجيهاته املرتبطة بعملها.

•

راجعت اللجنة ودرست ( )121ترشي ًعا ترتبط باإلدارة املحلية.

•

راجعــت اللجنــة التجــارب الســابقة ذات الصلــة بعملهــا ،كــا راجعــت تجــارب التنميــة املحليــة
بــاألردن ،للوقــوف عــى نقــاط قوتهــا ومواطــن الخلــل فيهــا.

•

اســتعرضت اللجنــة تجــارب دول أخــرى شــبيهة يف ظروفهــا مــع التجربــة األردنيــة ،لالســتفادة مــن
دروســها وخالصاتهــا.

•

رصــدت اللجنــة اآلراء املتداولــة يف وســائل اإلعــام مــن ِق َبــل الخـرات األردنيــة تجــاه النتائــج املتوقَّعــة
مــن عملهــا ،واســتفادت مــن التغذيــة الراجعــة ،مبــا يســاهم يف تقويــة النتائــج النهائيــة.

•

شــاركت اللجنــة يف ( )113جلســة حواريــة مــع أصحــاب املصلحــة واألطـراف ذات العالقــة يف جميــع
املحافظــات ،لالســتامع آلرائهــم املرتبطــة بعملهــا ،وتدويــن مالحظاتهــم وتعليقاتهــم ودمجهــا ضمــن
تصــورات اللجنــة.

•

راجعــت اللجنــة عــد ًدا مــن املامرســات الدوليــة الفضــى املرتبطــة بــاإلدارة املحليــة ومرتكــزات
التنميــة مــن مراجــع ومصــادر متنوعــة.
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توسيع دائرة املشاركة الشعبية يف إدارة الشؤون املحلية.
تعزيز الرشاكة بني القطاعني العام والخاص لتحقيق التنمية املحلية املنشودة.
ترسيخ الشفافية يف عمل اإلدارات املحلية.
تكريس نهج املحاسبية وسيادة القانون يف اإلدارة املحلية.
تحقيق الحاكمية الرشيدة عىل مستوى اإلدارات املحلية.
تعزيــز مشــاركة املــرأة والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف صنــع القــرار عــى املســتوى
املحــي.
تفعيل الرقابة الشعبية عىل عمل اإلدارة املحلية.
متكني املواطنني من املشاركة يف تحديد األولويات التنموية عىل املستوى املحيل.
ضامن استقاللية اإلدارات املحلية املنت َخبة.

ّ
المتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
التوصيات

خريطة الطريق لتحديث منظومة اإلدارة املحلية وأهدافها

الهدف االسرتاتيجي العام:
تقديــم منــوذج إدارة محليــة قوا ُمــه مجالــس محليــة وبلديــة ومجالــس محافظــات ومجالــس أقاليــم ،يرتكــز
عــى عدالــة توزيــع املكتســبات وتحقيــق التنميــة املحليــة الشــاملة واملســتدامة وتعزيــز املشــاركة الشــعبية.

األهداف االسرتاتيجية الفرعية:
األهداف

-

أول :متكــن الهيــاكل
ً
املســؤولة عــن اإلدارة
املحليــة وبنــاء قدراتها
وإكســابها الخــرات
الالزمــــة لتحقيـــــق
التنميــة املحليــة

-

-

التوصيات
تقويــة قــدرات الهيــاكل املنت َخبــة واملع ّينــة يف املحافظــات والبلديــات عــى
وضــع املشــاريع الخدميــة والتنمويــة ودراســتها وإدارتهــا ،ودراســة املــوارد
املاليــة لهــا وتوفريهــا ،وإدارة هــذه املــوارد ورصفهــا وفقًــا لنهــ ٍج رشــيد.
متكــن أعضــاء املجالــس املنت َخبــة واملعيَّنــة مــن االرتقــاء باملهــام الخدميــة
املنوطــة بهــم.
اعتــاد منــوذج اإلدارة املحليــة يف األردن وف ًقــا ألربــع مســتويات (مجالــس
محليــة ،ومجالــس بلديــة ،ومجالــس محافظــة ،ومجالــس أقاليــم).
زيــادة أوجــه اإلنفــاق للمخصصــات املاليــة الالزمــة إلدامــة عمــل مجالــس
املحافظــات ،واعتبــار رئيــس مجلــس املحافظــة آمــ ًرا بالــرف بخصوصهــا.
إنشــاء حســاب خــاص ملجالــس املحافظــات يف بنــك تنميــة املــدن والقــرى،
مخصصــات موازنــات املحافظــات إليــه مبــارش ًة بعــد إقـرار
وذلــك بــأن تُن َقــل َّ
مخصصــات موازنــات
قانــون املوازنــة العامــة ،للحيلولــة دون عــدم رصف َّ
املحافظــات بكاملهــا مــن خــال حجــز جــزء منهــا أو تخفيضهــا مــن ِقبــل
مجلــس الــوزراء ،ومبــا يضمــن عمليــة تدويــر املبالــغ املتبقيــة مــن املوازنــة
الســنوية عنــد انتهــاء الســنة املاليــة للعــام التــايل ،لتمكــن هــذه املحافظــات
املخصصــات
مــن االســتمرار يف إنفاقهــا عــى املشــاريع املســتمرة ،مبعــز ٍل عــن َّ
املاليــة للعــام الــذي يليــه ،عــى أن يخضــع الــرف من هــذا الحســاب للرقابة
والتدقيــق ،للتأكــد مــن انســجامه مــع الترشيعــات والتعليــات املعمــول بهــا.
العمــل عــى تأمــن البيئــة املاديــة واإلداريــة املناســبة لعمــل مجالــس
املحافظــات ،لتمكينهــا مــن القيــام مبهامهــا.
العمــل عــى متكــن مجالــس املحافظــات مــن القيــام مبهامهــا ،وذلــك مــن
خــال برامــج متكــن وتأهيــل محرتفــة ،تســاعد كواد َرهــا عــى إتقــان آليــة
تحديــد احتياجــات املحافظــات وأولوياتهــا ،وإعــداد موازناتهــا وإقرارهــا
وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا ،إضافــة إىل توعيــة أجهــزة املحافظــات املختلفــة
مبهامهــا وأدوارهــا ومســؤولياتها يف الجوانــب املتعلقــة بعملهــا ،ومبــا يســاهم
يف تعزيــز مفهــوم الالمركزيــة اإلداريــة وتعميقــه.

183

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

األهداف

-

أول :متكــن الهيــاكل
ً
املســؤولة عــن اإلدارة
املحليــــة ،وبنـــــــاء
قدراتهــا ،وإكســـــابها -
الخــرات الالزمـــــــة
لتحقيــق التنميـــــــة
املحليــة
-

ثانيــا :ترســيخ مبــادئ -
ً
املحاســبية والشــفافية
واملســاءلة واملشــاركة
الشــعبية يف اإلدارات -
املحليـــــــة كنهــــــج
مســتدام
-
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التوصيات
اعتــاد تخصيــص بنــد لنفقــات الصيانــة واإلدامــة والطــوارئ عنــد إعــداد
موازنــات مجالــس املحافظــات والبلديــات.
املجلســن البلــدي واملحــي ،مبــا يضمــن
إعــادة توزيــع إيـرادات البلديــة بــن
َ
عدالــة توزيــع الخدمــات وعوائــد التنميــة.
متكــن الهيــاكل املنت َخبــة واملع ّينــة يف املحافظــات والبلديــات مــن تحديــد
احتياجاتهــا وأولوياتهــا ،وإعــداد موازناتهــا وفقًــا الحتياجاتهــا الفعليــة
وإقرارهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا ،والعمــل عــى إعــداد األدلّــة اإلجرائيــة
ومنهجيــات العمــل الالزمــة لتحقيــق ذلــك مــن ِق َبــل الــوزارات واملؤسســات
املركزيــة ،وتزويــد تلــك الهيــاكل بهــا.
توفــر تســهيالت بيئيــة وترتيبــات تيســرية يف مرافــق ومقــا ّر الهيــاكل
املنت َخبــة واملع َّينــة يف املحافظــات والبلديــات وأنشــطتها ،مبــا يحقــق رشوط
فضــا عــن
ً
الوصــول واالســتخدام لكبــار الســ ّن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة،
إدمــاج قضايــا اإلعاقــة يف الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة لألعضــاء والعضــوات
وملوظفــي وموظفــات هــذه املجالــس.
رضورة مواكبــة اإلدارات التنفيذيــة يف املحافظــات واملجالــس البلديــة ملرشوع
التحـ ُّول الرقمــي للحكومــة املركزيــة ،ومتكينهــا تقن ًّيــا مــن ُســبل الوصــول إىل
ذلــك مــن خــال الجهــات املعنيــة ،بحيــث يصبــح عملُهــا جــز ًءا مــن مــروع
التحــول الرقمــي الوطنــي.
فتــح وتوســيع نطــاق النقــاش املجتمعــي حــول أهميــة املشــاركة الشــعبية يف
اإلدارة املحليــة.
العمــل عــى تعزيــز دور الشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن
الظــل" للمســاندة يف عمــل الهيــاكل املنت َخبــة.
ّ
خــال تشــكيل "مجالــس
تخصيــص مــا ال يقــل عــن نســبة ( )%30مــن مقاعــد املجالــس املنت َخبــة يف
املحافظــات والبلديــات للمــرأة.
تخصيــص مقعــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الهيــاكل املنت َخبــة عىل مســتويَي
املحافظــات والبلديــات.
التفعيــل الكامــل ألطُــر الرقابــة واملســاءلة وف ًقــا ألرقــى املعايــر الدوليــة عــى
مســتوى اإلدارة املحليــة وهياكلهــا املختلفــة.
الســعي إلنشــاء ﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺸﺒﺎب يف هيــاكل اإلدارة املحليــة،
والنــص عــى ذلــك يف القوانــن املنظِّمــة لعمــل هــذه الهيــاكل ،يك ال يبقــى
تشــكيل هــذه اللجــان مه ّمــة اختياريــة.
اســتجابة موازنــات املحافظــات والبلديــات للنــوع االجتامعــي وللتحديــات
التــي تواجــه املــرأة.

ّ
المتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
التوصيات

األهداف

-

ثالثًــا :نقــل متــد ِّرج
ملجموعــــــة مــــــن
الصالحيــات مــن املركز
إىل اإلدارات املحليــة
املنت َخبــة واملع ّي َنــة يف
املحافظــات
-

-

التوصيات
العمــل عــى نقــلٍ س ـلِس للصالحيــات مــن املركــز إىل مجالــس األقاليــم يف
املجــاالت الخدميــة واإلداريــة واملاليــة والتنمويــة.
إرســاء منــوذ ٍج للعمــل التكامــي مــن املجالــس املحليــة إىل مجالــس األقاليــم،
مــرو ًرا مبجالــس البلديــات واملحافظــات.
إضافــة صالحيــة املراقبــة واملتابعــة ملجلــس املحافظــة ،وكذلــك مشــاركته
يف تقديــم مقرتحــات للمشــاريع الخدميــة والتنمويــة عنــد إعــداد الخطــة
التنمويــة والخدميــة للمحافظــة عــى املشــاريع التــي ينفّذهــا.
لغايــات التــد ُّرج يف تطويــر نظــام اإلدارة املحليــة للوصــول إىل نظــام حكــم
ي عــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة تنمويًّــا وخدم ًّيــا ،يُقــرح اقتصــار
مح ـ ّ
موازنــات املحافظــات عــى املوازنــات الرأســالية ،وذلــك لحــن بــدء عمــل
مجالــس األقاليــم ،وترســيخ تطبيــق مفهــوم الالمركزيــة اإلداريــة وتعميقــه
عــى مســتوى األقاليــم ،وتحقيــق اســتقاللها املــايل واإلداري الــذي ميكــن مــن
خاللــه العمــل عــى تطبيــق الالمركزيــة املاليــة بصــورة كاملــة ،مــن خــال
خاصــا بــكل إقليــم.
إعــادة هيكلــة قانــون املوازنــة العامــة ،ليتض ّمــن فصـ ًـا ًّ
لتعزيــز االســتقالل املــايل واإلداري للمحافظــات ،يُقــرح إف ـراد فصــل خــاص
بــدل مــن إدراج
كل محافظــة يف قانــون املوازنــة العامــة ،وذلــك ً
ملوازنــة ّ
موازنــات املحافظــات ضمــن موازنــات الــوزارات والدوائــر الحكوميــة كــا
هــو معمــول بــه حاليًّــا.
إعــداد موازنــات املحافظــات بطريقــة التخطيــط مــن أســفل إىل أعــى ،عــى
أن يتــم ذلــك بتحديــد املشــاريع الخدميــة واعتامدهــا ،ثــم يحـ َّدد املخصــص
املــايل لهــا.
لترسيــع تنفيــذ موازنــات املحافظــات ،ومتكينهــا مــن طــرح مشــاريعها
الرأســالية مــن دون تدخــل مــن الــوزارات والدوائــر الحكوميــة ،يُقــرح نقــل
الصالحيــات اإلداريــة واملاليــة إىل املحافظــات ،لتصبــح بذلــك مســؤول ًة عــن
إعــداد موازناتهــا وتنفيذهــا.
تعزيــز صالحيــات املجالــس املنت َخبــة لتحقيــق التنميــة املحليــة ،بهــدف
تقويــة االقتصــاد املحــي ،ورفــع جــودة الخدمــات األساســية ،وفقًا للدراســات
ـكل محافظــة ،والتــي ســتتضمن الفــرص
التــي سـتُع ّدها الحكومــة املركزيــة لـ ّ
االســتثامرية فيهــا وميزتهــا التنافســية النســبية.
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األهداف
راب ًعــا :تطويــر امليــزة -
بــن
التنافســية
اإلدارات املحليــة عــى
املســتوى املحــي
خامســـــا :تحســـن
ً
نوعيــة الخدمـــــــات
املقدمــــة للمواطنــن -
عــى مســتوى اإلدارات -
املحليــة

ً
سادســا :تحديــــــث -
الترشيعــات الناظمــة
لــإدارة املحليـــــــة
لتنســجم مــع منــوذج
اإلدارة املحليـــــــــــة
املنشــود يف الهــــــدف
العــام
-
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التوصيات
وضــع اإلطــار الترشيعــي الــازم إلنشــاء مجالــس األقاليــم ،وتحديــد مهامهــا
ومســؤولياتها وإطــار عالقتهــا بهيــاكل اإلدارة املحليــة األخــرى ،إضافــة إىل
إعــداد املخططــات الشــمولية والخرائــط االســتثامرية وامليــزات النســبية
املشــركة بــن املحافظــات.
إعــداد البلديــات مخططـ ٍ
ـات شــمولي ًة لجميــع األرايض داخــل حــدود البلدية،
مبــا فيهــا مخططــات اســتعامالت األرايض والتوســع العمــراين وتخطيــط
النقــل واملــرور ،إضافــة إىل خططهــا املســتقبلية لتقديــم الخدمــات األساســية
اســتنا ًدا لقاعــدة البيانــات الدميغرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة املتوفــرة يف
املرصــد البلــدي الخــاص بــكل بلديــة.
توسيع دائرة الخدمات واملهام التي تقدمها هذه املجالس للمواطنني.
ربــط صالحيــات املجالــس املنت َخبــة يف املحافظــات والبلديــات يف اقــراح
مشــاريع الخدمــات وإعدادهــا وإقرارهــا وتنفيذهــا ،بدليــل االحتياجــات
الــذي تــم إقـراره ،وأن تُ َقـ َّدم وف ًقــا للمعايــر العامليــة املتعــارف عليهــا ووفــق
الخطــة الوطنيــة ،ومبــا يتناســب مــع املخططــات الشــمولية ،وأن تُربَــط
املشــاريع املُقَــ ّرة بجــدول تشــكيالت الــوزارات والدوائــر الحكوميــة.
تحديــد عــدد أعضــاء املجالــس املنت َخبــة وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة
للمجالــس ،مــن خــال نظــام يصــدر لهــذه الغايــة ،يراعــي التوســع العمـراين
والتعــداد الســكاين ومعــدالت التنميــة
إصــدار نظــام للدوائــر االنتخابيــة ملجالــس املحافظــات والبلديــات ،يح ـ َّدد
فيــه عــدد األعضــاء مــن ( )12إىل ( )30عضــ ًوا ملجالــس املحافظــات ،ومبــا
يراعــي عدالــة التمثيــل ،والتقســيامت اإلداريــة للمحافظــات ،والتوســع
العم ـراين والتعــداد الســكاين ومعــدالت التنميــة عنــد تقســيم البلديــة إىل
مجالــس محليــة وتحديــد عــدد أعضــاء مجالســها.
رضورة اإلبقــاء عــى االنتخــاب املبــارش ،وذلــك إلحــداث املزيــد مــن التنميــة
السياســية.
إلغــاء آليــة االنتخــاب املنفصــل لرئيــس البلديــة ،واســتبدال انتخــاب املجلــس
ـس مــن بينهــم.
بهــا ،ثــم ينتخــب األعضــا ُء الرئيـ َ
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األهداف

-

سادســا :تحديــــــث -
ً
الترشيعــات الناظمــة
لــإدارة املحليـــــــة -
لتنســجم مــع منــوذج
اإلدارة املحليـــــــــــة -
املنشــود يف الهــــــدف
العــام
-

التوصيات
لغايــات إج ـراء االنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات ،ت ُعتمــد املــواد
اإلجرائيــة الــواردة يف قانــون االنتخــاب لســنة  2021املرتبطــة بضامنــات
النزاهــة والعقوبــات الخاصــة بالجرائــم االنتخابيــة.
تعديــل آليــة اختيــار املديــر التنفيــذي ملجلــس البلديــة لضــان اســتقالليته
يف أداء أعاملــه وفقًــا للقانــون.
ﻣﺠلــي اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ والبلديــة امــرأة ﻲﻓ ﺣﺎل
كل مــن
أن يكــون ﻧﺎﺋﺐ رئيــس ٍّ
َ
كانــت الــرﺋﺎﺳﺔ لرجــل.
اعتــاد منظومــة العقوبــات نفســها للمخالفــات االنتخابيــة يف االنتخابــات
النيابيــة واملحليــة.
وضــع نظــام خــاص بالرشاكــة بــن مشــاريع مجالــس املحافظــات ومجالــس
البلديــات مــن جهــة ،والقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى.
(رئيســا وأعضــاء)
رضورة تقســيم العمــل البلــدي بــن املجلــس البلــدي ً
والجهــاز التنفيــذي يف البلديــة ،مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )121مــن
تــول املجلــس البلــدي رســ َم السياســات والرقابــة
الدســتور ،مبــا يضمــن ّ
واإلرشاف واملتابعــة والتدقيــق عــى أعــال البلديــة.
تخفيــض س ـ ّن الرتشــح للمجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات مــن س ـ ّن
( )25عا ًمــا إىل ســ ّن ( )22عا ًمــا.
ـكل مــن رئيــس
اﺷﺮﺘاط الشــهادة الجامعيــة األوىل عــى األقــل مؤهـ ًـا علميًّــا لـ ٍّ
مجلــس املحافظــة واألعضــاء ورؤســاء البلديــات ،وشــهادة الثانويــة العامــة
(ناجــح) عــى األقـ ّـل لعضويــة املجالــس البلديــة.
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األهداف

•
•
•
•
•

سادســا :تحديــــــث •
ً
الترشيعــات الناظمــة
لــإدارة املحليـــــــة
لتنســجم مــع منــوذج •
اإلدارة املحليـــــــــــة •
املنشــود يف الهــــــدف
العــام
•
•
•
•
•
•
•
•
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التوصيات

تعديل الترشيعات التالية:
قانون البلديات.
قانون الالمركزية.
قانــون اإلدارة العامــة ،مبــا يضمــن نقــل الصالحيــات مــن املركــز إىل اإلدارات
التنفيذيــة يف املحافظــات ولتحقيــق مبــدأ الالمركزيــة اإلداريــة عــى مســتوى
املحافظــة.
قانــون بنــك تنميــة املــدن والقــرى ،ليكــون ذرا ًعــا ماليــة وفنيــة للهيــاكل
املنتخبــة.
قانــون تنظيــم املــدن والقــرى واألبنيــة ،للمحافظــة عــى األرايض الزراعيــة
املتبقيــة ،والحــد مــن االنتشــار العشــوايئ للتجمعــات الســكانية ،وتشــجيع
البنــاء العمــودي ،وتســهيل إجــراءات املشــاريع االســتثامرية والتنمويــة.
قانــون امللْكيــة العقاريــة ،لتســهيل عمليــة االســتمالك وتخصيــص األرايض
املســجلة باســم البلديــة لالســتفادة منهــا للخدمــات العامــة مبــا فيهــا الـراء
املبــارش.
قانون رضيبة األبنية واألرايض داخل مناطق البلديات.
قانــون رخــص املهــن ،وذلــك لزيــادة النشــاط االقتصــادي املحــي وتشــجيع
االقتصــاد املنــزيل.
قانــون مرشوعــات الرشاكــة بــن القطا َعــن العــام والخــاص ،مبــا يسـ ّهل عــى
املجالــس املنت َخبــة عقــد رشاكات مــع القطــاع الخــاص.
قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.
النظــام املــايل (للحكومــة) ،وذلــك لســاح بتدويــر موازنــات مجالــس
املحافظــات.
نظام املشرتيات الحكومية.
نظام التقسيامت اإلدارية.
أنظمــة تنظيــم إدارة الــوزارات ،وذلــك لتســهيل عمليــة نقــل الصالحيــات
مــن املركــز إىل املحافظــات.
نظام استعامالت األرايض.
اســتحداث نظــام للمســاءلة واملحاســبة للهيــاكل املنت َخبــة يك ـ ّرس النزاهــة
والشــفافية والرقابــة.
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األهداف
ســاب ًعا :تحديـــــــــد -
العالقــة بــن هيــاكل
اإلدارات املحليــــــــة
املنت َخبــة واملع َّينـــــة -
وضــان عــدم تضــارب
املصالــح
ثام ًنــــا :تنظيـــــــــم
واستدامـــــة آليــــات
التعــاون بــن اإلدارات
املحليــة يف املحافظــات
-

التوصيات
تشــجيع املشــاريع املشــركة بــن املجالــس املحليــة داخــل البلديــة ،وبــن
كل
البلديــات داخــل املحافظــة نفســها ،وكذلــك بــن املحافظــات داخــل ّ
إقليــم ،إضافــة إىل الرشاكــة مــع القطــاع الخــاص.
تنظيــم املرجعيــات الخاصــة يف اإلدارة املحليــة ضمــن مهــام وزارة اإلدارة
املحليــة ،وضــان عــدم تضــارب املصالــح وازدواجيــة املهــام بــن هيــاكل
اإلدارة املحليــة املنت َخبــة ،وكذلــك بــن الهيــاكل املنت َخبــة واملعينــة.
تعزيــز أطُــر التكامــل بــن هيــاكل اإلدارات املحلية عــى مســتوى املحافظات،
واالســتفادة مــن امليـزات املتوافــرة لديهــا بهــدف تكريــس ســبل التعــاون يف
مــا بينهــا.
إيجاد رشاكات بني هياكل اإلدارة املحلية يف املحافظات والقطاع الخاص.
تحقيق نوافذ استثامرية تعاونية بني مجالس املحافظات.
تكريــس املشــاريع املشــركة بــن املجالــس البلديــة داخــل املحافظــة
وخارجهــا.

آليات الوصول إىل اإلدارة املحلية املنشودة
مــع دخــول األردن مئويتــه الثانيــة ،واستشــعا ًرا مــن جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن لــرورة
ي الســامي بهــذا
القيــام بإصالحــات تشــمل املنظومــة السياســية مبكوناتهــا املختلفــة ،جــاء التكليــف امللَ ـ ّ
الشــأن ،وتح ّملــت اللجنــة مســؤولي َة مراجعــ ِة جميــع التجــارب املحليــة الســابقة يف مجــال الالمركزيــة
اإلداريــة عــى مســتوى املحافظــة ،بنجاحاتهــا املشــهودة وإخفاقاتهــا املؤســفة ،فقــد أنجــزت هــذه التجربــة
ـي خطــو ًة إضافيــة يف
الكثــر عــى مســتوى اململكــة ،وتع ّرضــت أحيانًــا لإلخفــاق يف اســتكامل مهامهــا واملـ ّ
تجســيد الــرؤى االســترشافية لجاللــة امللــك.
لقــد أثبتــت هــذه املراجعــة ،اســتنا ًدا إىل الخـرات الوطنيــة التــي اســتعانت بهــا والتجــارب الدوليــة املامثلــة
التــي درســتها ،أن الوصــول إىل منــوذج لــإدارة املحليــة ينســجم مــع الرؤيــة امللكيــة أمـ ٌر ممكــن ،وأن تلبيــة
احتياجــات أبنــاء األردن التنمويــة يف قراهــم ومحافظاتهــم يف مناطــق اململكــة كافــة -عــى صعوبــة هــذه
املهمــة -أمـ ٌر متــاح ،إذا بُنــي عــى عنــارص النجــاح يف التجــارب اإلداريــة الســابقة ،وانطُلــق مــن النقطــة التــي
وصلــت إليهــا اإلدارة األردنيــة عوضً ــا عــن تجريــب مــا ســبق أن اختُــر ،وتضافــرت جهــود الطاقــات الوطنيــة
يف الســلطات التنفيذيــة والترشيعيــة واملؤسســات األهليــة ،معتمــد ًة عــى توضي ـ ٍح دقيــق ملراحــل خريطــة
الطريــق املفضيــة إىل هــذا النمــوذج املنشــود لــإدارة املحليــة ،بــد ًءا مــن املجالــس املحليــة والبلديــات،

189

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

الهيــاكل األكــر التصاقًــا باملواطنــن وإدراكًا الحتياجاتهــم ،مــرو ًرا باملحافظــات واملجالــس التنفيذيــة ،صاحبــة
ووصــول إىل األقاليــم التنمويــة ،التــي كان جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين
ً
اليــد الطــوىل يف اإلدارة املحليــة،
أول مــن دعــا إليهــا منــذ عــام  ،2005لكونهــا الوحيــدة القــادرة ،إذا مــا توفــرت لهــا مقومــات االســتقالل
االقتصــادي ،عــى القيــام مبهــام التنميــة املحليــة مبتطلباتهــا كافــة.
لقــد التزمــت اللجنــة خــال مراحــل عملهــا ،ويف النتائــج التــي توصلــت إليهــا ،بإطــار التكليــف الســامي
وتوجيهــات دولــة رئيــس اللجنــة امللَكيــة لتحديــث املنظومــة السياســية ،واهت ّمــت بتفصيــل مالمــح منــوذج
اإلدارة املحليــة املنشــود ،وأنجــع الســبل للوصــول إليــه ،وباح ـرام تــا ّم لنطــاق عمــل الحكومــة ومجلــس
النــواب اللذيــن كانــا يناقشــان مــروع قانــون البلديــات والالمركزيــة لســنة  .2021فركــزت اللجنــة جهودهــا
عــى وضــع مبــادئ عامــة وواضحــة لنمــوذج اإلدارة املحليــة الرشــيدة التــي تليــق بالدولــة األردنيــة يف
مئويتهــا الثانيــة ،تضمــن مشــاركة شــعبية واســعة يف صياغــة هــذا النمــوذج ومواكبتــه ،مــع االهتــام
بتوضيــح فلســفة وآليــات العمــل الخاصــة بــه.
ويك يكتمــل عمــل اللجنــة ،وضحــت دور الهيــاكل اإلداريــة القامئــة واملنتظَــرة ،والتغيـرات املطلــوب إحداثهــا
عــى مســتوى القوانــن والترشيعــات لتســهيل مامرســة هــذه الهيــاكل ألدوارهــا واختصاصاتهــا املطلوبــة،
ـول إىل
واإلطــار الزمنــي املتــد ّرج لالنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى عــى مــدى ثــاث دورات انتخابيــة ،وصـ ً
التفعيــل الكامــل لعمــل النمــوذج املنشــود بأقــى طاقتــه (مــع إنشــاء األقاليــم التنمويــة) بعــد أن تكــون
أطُــر هــذه الهيــاكل قــد مت ّرســت يف عملهــا ،وأتقنــت القيــام باملهــام املنوطــة بهــا.
وهناك ثالثة مستويات للعمل عىل املستوى املحيل ،ميكن تلخيصها عىل الشكل التايل:
.1

أعــال الخدمــات :والحديــث هنــا عــن طيــف واســع مــن الخدمــات اليوميــة التــي يحتاجهــا املواطــن،
وتؤثــر بشــكل دائــم ومبــارش يف حياتــه اليوميــة ،وتحـ ّدد درجــة رضــاه عــن «جــودة» هــذه الحيــاة .وأمثلــة
ذلــك كثــرة ومتعــددة ،وتشــمل خدمــات النظافــة ،والطــرق ،واملــاء والكهربــاء ،واملواصــات ...إلــخ.

.2

املهــام اإلداريــة واملاليــة :وهــي املهــام املنوطــة عــاد ًة بالدولــة ،ومــع النمــو السـكّاين وتعـ ّدد املراكــز
الحرضيــة ،تــرز الحاجــة إىل إدارتهــا عــى املســتوى املحــي ال املركــزي ،مــن أجــل تقريــب هــذه
الخدمــات مــن املواطنــن ،وتوفــر عنــاء التنقــل إىل العاصمــة ومراكــز املحافظــات للحصــول عليهــا،
وقــد ســ ّهلت التكنولوجيــا إنجــاز معظــم هــذه الخدمــات ،كــا يف خدمــات األحــوال املدنيــة،
والرتاخيــص ،والتوثيــق والشــهادات ،والشــؤون القانونيــة ...إلــخ.

.3

الربامــج التنمويــة :وهــي املهــام التــي ال يتضــح أث ُرهــا إال عــى املــدى املتوســط أو البعيــد ،ويظهــر
انعكاســها عــى جــودة الحيــاة اليوميــة للمواطنــن بشــكل غــر مبــارش .فقــد ظلــت هــذه الربامــج
مــن صلــب اختصاصــات اإلدارة املركزيــة ،رغــم أن الظــروف الســابقة واملع ّقــدة دفعــت العديــد مــن
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دول العــامل -بشــكل متزايــد -إىل نقــل املســؤولية عــن هــذه املجــاالت إىل هيــاكل اإلدارة املحليــة ،أو
عــى األقــل مشــاركتها إياهــا .ومــن أبــرز هــذه املجــاالت :البنيــة التحتيــة ،ونظــام التعليــم والصحــة،
واألنشــطة االقتصاديــة ،والرضائــب ،وغريهــا مــن املجــاالت التــي تتطلــب اســتثامرات ضخمــة ،وفاعلني
متعدديــن ،وبرامــج تن َّفــذ عــى مــدى ســنوات ،إن مل يكــن عقــو ًدا.
ـب عــن أصحــاب الق ـرار فيــه ،األمــر
واألردن بتجاربــه املتنوعــة الســابقة وخرباتــه التاريخيــة الغنيّــة ،مل ي ِغـ ْ
الــذي مي ّكــن نُظُــم اإلدارة املحليــة (املجالــس املحليــة والبلديــات) مــن االضطــاع باملهــام الســابقة ،وبخاصــة
املســتوى الخدمــي ،وهــذا مــا ُمــور َِس عــى مــدى أكــر مــن قــرن بدرجــات متفاوتــة مــن التوفيــقّ ،إل
أن تع ّقــد املجتمعــات ،وتعــدد الفاعلــن ،وتزايــد االحتياجــات ،ومحدوديــة املــوارد ،وعوامــل أخــرى كثــرة،
تحتّــم االنتقــال إىل مســتوى آخــر مــن اإلدارة املحليــة ،ال تكتفــي أطُــره وهياكلــه باملســؤولية عــن شــؤون
ـول إىل تح ُّمــل مســؤولية الشــؤون اإلداريــة
الخدمــات ،وإن بــدأتْ بهــا ،وإمنــا تتــد ّرج بشــكل مــدروس وصـ ً
لتقاســم مضبــوط للمهــام مــا بــن املركــز واألقاليــم.
والتنمويــة ،وف ًقــا ُ
وهكــذا ،ميكــن توزيــع املهــام املذكــورة عــى املســتويات اإلداريــة املحليــة (املنت َخبــة) الحاليــة واملســتقبلية
عــى الشــكل التــايل:

 .1املجالس املحلية:
متاســا باملواطنــن وإدراكًا الحتياجاتهــم ،وتُ َع ـ ّد الخليــة األساســية لــإدارة املحليــة ،التــي ميكــن
هــي األكــر ًّ
أن تضطلــع بــأدوار مهمــة عــى مســتوى الخدمــات املق َّدمــة للمواطنــن ،اقرتا ًحــا وتنفيـذًا .لــذا يجــب عــى
اإلطــار األعــى (املجالــس البلديــة) أن تُ ْنصــت جي ـ ًدا لهــذه املجالــس ،فتجمــع اقرتاحاتهــا ،وتع ّدهــا رشي ـكًا
ويجســد مفهــوم املشــاركة الشــعبية يف أفضــل صــوره.
ميثــل املواطنــن بشــكل مبــارش،
ّ
كــا يجــب -دور ًة بعــد دورة -أن تتزايــد املهــام امللقــاة عــى عاتــق هــذه املجالــس املحليــة ،وأن تُن َقــل
لهــا صالحيــات الخدمــات املناســبة ،التــي ميكــن أن تزيــد مــن منســوب الرضــا لــدى املواطنــن ،إضافــة إىل
كل بلديــة ،وتعزيــز روح املبــادرة والتعــاون
تشــجيع عمليــة التفاعــل األفقــي بــن املجالــس املحليــة داخــل ّ
واملشــاريع املشــركة يف مــا بينهــا.
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 .2املجالس البلدية:
ـي عــن الخدمــات التنمويــة ذات العالقــة بحيــاة املواطنــن اليوميــة ،ال ســيام أنهــا
هــي املســؤول الحقيقـ ّ
تتمتــع بصالحيــات أعــى مــن املجالــس املحليــة .وتضطلــع هــذه املجالــس ببعــض الصالحيــات اإلداريــة،
التــي يجــب أن تتوســع باضط ـراد مــع تزايــد خــرة أعضائهــا (الهيــاكل املنت َخبــة) ،واكتســابها ثق ـ َة مجالــس
املحافظــات.
التوســع يف املهــام الخدميــة والتنمويــة للمجالــس البلديــة ،يجــب أن يقــود يف النهايــة إىل مســؤوليتها
إن ُّ
شــبه الكاملــة عــن هــذه املهــام ،وضــان اســتدامة قيامهــا بهــذا الــدور ،ورضورة أن تشــمل مســاهمتها
الفعالــة والناجعــة طي ًفــا واسـ ًعا مــن الخدمــات اإلداريــة ،بحكــم قربهــا مــن املواطنــن ومعرفتهــا باألولويــات
واالحتياجــات الفعليــة لهــم.

 .3مجالس املحافظات:
ـي أن تهتــم بالنــوع الثالــث مــن املهــام ،الــذي
هــي الهيئــات العليــا لــإدارة املحليــة (حال ًّيــا) ،ومــن الطبيعـ ّ
أساســا ،والخدميــة واإلداريــة بشــكل عــام .وتب ًعــا للفلســفة نفســها ،يُفــرض أن
يشــمل الربامــج التنمويــة ً
تتكامــل هــذه املجالــس مــع املجالــس البلديــة ،وتُرشكهــا يف وضــع الربامــج الخدميــة والتنمويــة واالســتثامرية
وتنســق إدارة املهــام الالمركزيــة
الخاصــة باملحافظــة ،وتراقــب أداءهــا ملهامهــا الخدميــة واإلداريــة املشــركةّ ،
ي املســتج ّدة .هــذا يوجــب اســتحداث هيــكل جامــع لعــدد مــن املحافظــات عــى
مــع هيــاكل الحكــم املحـ ّ
نطــاقٍ إقليمــي ،مبــا يسـ ّهل عمليــة اإلرشاف عــى عمــل مجالــس املحافظــات ،ويتيــح للســلطة املركزيــة نقــل
املزيــد مــن ســلطاتها اإلداريــة ومهامهــا الخدميــة والتنمويــة إىل هــذه الهيــاكل املســتح َدثة.

 .4مجالس األقاليم:
قصــد بهــا مرحلــة الحكــم املحــي عــى
هــي الهيئــة العليــا املنت َخبــة لــإدارة املحليــة يف مراحلهــا األخــرة ،ويُ َ
مســتوى الســلطة التنفيذيــة (تنمويًّــا وخدم ًّيــا وليــس سياس ـ ًّيا) ،وتتمتــع بالكثــر مــن صالحيــات الســلطة
منســق ومنضبــط يعيــد توزيــع األدوار بــن املركــز واألقاليــم ،ومبــا يجعــل هــذه
التنفيذيــة املركزيــة ،بشــكل ّ
األقاليــم قــادرة عــى إدارة شــؤون التنميــة املحليــة بنجاعــة واح ـراف ،واإلرشاف عــى تحصيــل الرضائــب
عــى املســتوى املحــي ورصفهــا بطريقــة تل ّبــي احتياجــات املواطنــن ،بنــا ًء عــى برامــج تشــاركية ســاهمت
يف صياغتهــا باقــي الهيــاكل املحليــة (بــد ًءا باملجلــس املحــي ،مــرو ًرا باملجالــس البلديــة ،وانتهــا ًء مبجالــس
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املحافظــات) ،وص ـ ّوت عليهــا الناخبــون مــن خــال عمليــة انتخــاب هــذه الهيــاكل ،ووفــق التنافــس عــى
برامــج تنمويــة مضبوطــة األهــداف والتمويــل واملنافــع ،األمــر الــذي ســيقود يف النهايــة إىل تجســيد طمــوح
جاللــة امللــك ،وتطلّعــات املواطنــن االردنيــن ،يف مجتمــع تتجســد فيــه الدميقراطيــة التشــاركية يف أســمى
معانيهــا.
لقــد أظهــرت التجــارب الســابقة ،أن أحــد أهــم أســباب الفشــل يف إدارة ملــف الالمركزيــة اإلداريــة ،عــى
مســتوى املحافظــات ،أنهــا مل تُـرا ِع رضورة أن تتمتــع املحافظــات مبقومــات الالمركزيــة االقتصاديــة ،بســبب
أساســا يف تقســيمها .كــا أن التجــارب العامليــة تؤكــد أن نجــاح التنميــة املحليــة،
اعتــاد املعايــر الجغرافيــة ً
يتطلــب -مــن بــن رشوط أخــرى -أن تنــاط هــذه املهــام بوحــدات إداريــة كبــرة متتلــك مؤهــات اســتقاللها
االقتصــادي ،وميــزات تنافســية تجــاه الوحــدات اإلداريــة األخــرى ،وتســتطيع التكامــل مــع باقــي هــذه
الوحــدات.
وترجمـ ًة لهــذه املتطلبــات يف ظــل التفــاوت الكبــر بــن املحافظــات الحاليــة يف مســاحاتها ومواردهــا البرشية
والطبيعيــة ،وخرو ًجــا مــن هــذه اإلشــكالية ،فــإ ّن مــن املفيــد العــودة إىل بحــث الفكــرة اإلبداعيــة التــي
ســبق لجاللــة امللــك عبداللــه الثــاين أن طرحهــا يف عــام  ،2005وهــي إنشــاء وحــدات إداريــة أكــر ميكــن
كل منهــا املقومــات التاليــة:
تســميتها «أقاليــم» ،رش َط أن ميتلــك ٌّ
• مســاحات زراعيــة تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا الداخليــة ،وتوجيــه الفائــض إىل األقاليــم األخــرى،
مــع إمكانيــة التصديــر إىل خــارج األردن.
• مراكز حرضية قوية بِطاقات برشية متنوعة.
• مراكــز صناعيــة وتجاريــة ِ
نشــطة مــع إمكانيــات تشــغيل قويــة ،لتلبيــة احتياجــات اإلقليــم يف هــذا
الســياق.
• مســاحات صحراويــة (مــن مناطــق الباديــة) ميكــن اســتغاللها يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة
الشمســية.
املتخصــص الالحــق ،أن يعيــد النظــر يف التقســيامت اإلداريــة الحاليــة ،مــع تأكيــد رضورة
وميكــن للنقــاش
ّ
ـات االقتصاديــة واملي ـز ِ
امتالكهــا املقومـ ِ
ات التنافســية التــي ســبق ذكرهــا.
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اإلطار الزمني
مــع وضــوح املهــام املنوطــة بهيــاكل اإلدارة املحليــة الحاليــة واملســتقبلية ،مــن الــروري وضــع إطــار زمنــي
إلرســاء هــذه الهيــاكل ومتكينهــا مــن أداء مهامهــا عــى الوجــه األمثــل ،مــع اإلشــارة إىل أن التــد ُّرج الزمنــي
يف تطبيــق النمــوذج املنشــود لــإدارة املحليــة رضور ٌة يفرضهــا الواقــع .وســيفيض ذلــك يف النهايــة إىل تحقيــق
الهــدف الــذي مــن أجلــه اعتمــد األردن تجربـ َة الالمركزيــة اإلداريــة ،وهــو :حكــم محـ ّـي رشــيد ،قــادر عــى
ـتقل وف ّعــال ،بنــا ًء عــى برامــج اختارهــا املواطنــون
االضطــاع مبهــام التنميــة املحليــة والخدمــات بشــكل مسـ ّ
عــر انتخابــات حــرة ونزيهــة ،يف تناغـ ٍـم وتكامــل لــأدوار بــن الهيــاكل املختلفــة واألقاليــم مــن جهــة ،واإلدارة
املركزيــة مــن جهــة أخــرى .وميكــن أن تكــون هــذه املراحــل «االنتقاليــة» عــى الشــكل التــايل:

املرحلة األوىل :تطوير وتقوية ومتكني الهياكل املنتخَبة واملع َّينة عىل مستوى املحافظات والبلديات
(الدورة األوىل  -الدورة الثانية):
 .1وضــع اإلطــار الترشيعــي الــازم إلنشــاء مجالــس األقاليــم ،وتحديــد مهامهــا ومســؤولياتها وإطــار
عالقتهــا بهيــاكل اإلدارة املحليــة األخــرى ،إضافــة إىل إعــداد املخططــات الشــمولية والخرائــط
االســتثامرية واملي ـزات النســبية املشــركة بــن املحافظــات.
 .2تقويــة قــدرات الهيــاكل املنت َخبــة واملع ّينــة يف املحافظــات والبلديــات عــى وضــع املشــاريع
الخدميــة والتنمويــة ودراســتها وإدارتهــا ،ودراســة املــوارد املاليــة لهــا وتوفريهــا ،وإدارة هــذه
املــوارد ورصفهــا وفقًــا لنهــ ٍج رشــيد.
 .3إعــداد البلديــات مخططـ ٍ
ـات شــمولي ًة لجميــع األرايض داخــل حــدود البلديــة ،مبــا فيهــا مخططــات
اســتعامالت األرايض والتوســع العمـراين وتخطيــط النقــل واملــرور ،إضافــة إىل خططهــا املســتقبلية
لتقديــم الخدمــات األساســية اســتنا ًدا لقاعــدة البيانــات الدميغرافيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة
املتوفــرة يف املرصــد البلــدي الخــاص بــكل بلديــة.
 .4توسيع دائرة الخدمات واملهام التي تقدمها هذه املجالس للمواطنني.
 .5تشــجيع املشــاريع املشــركة بــن املجالــس املحليــة داخــل البلديــة ،وبــن البلديــات داخــل
كل إقليــم ،إضافــة إىل الرشاكــة مــع القطــاع
املحافظــة نفســها ،وكذلــك بــن املحافظــات داخــل ّ
الخــاص.
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 .6متكني أعضاء املجالس املنت َخبة واملعيَّنة من االرتقاء باملهام الخدمية املنوطة بهم.
 .7فتح وتوسيع نطاق النقاش املجتمعي حول أهمية املشاركة الشعبية يف اإلدارة املحلية.
 .8العمــل عــى تعزيــز دور الشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال تشــكيل «مجالــس
الظـ ّـل» للمســاندة يف عمــل الهيــاكل املنت َخبــة.
 .9تفعيل دور األحزاب الربامجية يف الرتشح ملجالس املحافظات والبلديات من خالل برامج تنموية.
 .10تخصيــص مــا ال يقــل عــن نســبة ( )%30مــن مقاعــد املجالــس املنت َخبــة يف املحافظــات والبلديــات
للمــرأة.
 .11تخصيص مقعد لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الهياكل املنت َخبة عىل مستويَي املحافظات والبلديات.

املرحلة الثانية :استحداث مجالس األقاليم
(الدورة الثالثة):
 .1العمــل عــى نقـ ٍل سـلِس للصالحيــات مــن املركــز إىل مجالــس األقاليــم يف املجــاالت الخدميــة واإلداريــة
واملاليــة والتنمويــة.
 .2إرســاء منــوذ ٍج للعمــل التكامــي مــن املجالــس املحليــة إىل مجالــس األقاليــم ،مــرو ًرا مبجالــس البلديــات
واملحافظات.
 .3التفعيــل الكامــل ألطُــر الرقابــة واملســاءلة وف ًقــا ألرقــى املعايــر الدوليــة عــى مســتوى اإلدارة املحليــة
وهياكلهــا املختلفــة.

التوصيات
توصــل
بنــا ًء عــى مــا تقـ ّدم ،ووفــق الطبيعــة اإلجرائيــة لفلســفة العمــل املعروضــة آن ًفــا ومراحلهــا املختلفــةّ ،
أعضــاء اللجنــة بالتوافــق إىل توصيــات مح ـ َّددة ،قُســمت إىل أربعــة محــاور :توصيــات خاصــة بالالمركزيــة
اإلداريــة ،وتوصيــات خاصــة بالالمركزيــة املاليــة ،وتوصيــات خاصــة بالالمركزيــة الخدميــة ،وتوصيــات خاصــة
بتعديــل الترشيعــات املؤطِّــرة لنظــام اإلدارة املحليــة ،وذلــك عــى الشــكل التــايل:
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التوصيات الخاصة بالالمركزية اإلدارية
	.1ﺗﺴﻤﯿﺔ القانون« :قانون اإلدارة املحلية».
.2

ارتباطًــا بضوابــط العمليــة االنتخابيــة الخاصــة باالنتخابــات النيابيــة ،ميكن اعتــاد اآلليــات االنتخابية
التاليــة يف إدارة االنتخابــات املحليــة (البلديــة واملحافظــات واألقاليــم):
 اعتامد أدوات التصويت نفسها يف جميع االنتخابات (بطاقة األحوال املدنية). اعتامد معايري النزاهة نفسها لجميع العمليات االنتخابية. -اعتامد منظومة العقوبات نفسها للمخالفات االنتخابية يف االنتخابات النيابية واملحلية.

.3

تأكيــد رضورة الحفــاظ عــى الهيــاكل الحاليــة املنت َخبــة لنظــام اإلدارة املحليــة ،وذلــك لتوســيع قاعــدة
املشــاركة الشــعبية يف اتخــاذ الق ـرارات التنمويــة والخدميــة .وهــذه الهيــاكل هــي:
 املجلس املحيل :عىل مستوى املحليات والتجمعات السكانية الصغرية. مجلس البلدية :عىل مستوى البلدية. مجلس املحافظة :عىل مستوى املحافظة. -استحداث مجلس اإلقليم (يُقرتح أن يبدأ العمل خالل الدورة الثالثة عىل أبعد تقدير).

.4

املــي قُد ًمــا يف السياســة املق َرتحــة لتخصيــص مظلّــة رســمية شــاملة لنظــام الالمركزيــة اإلداريــة
ّ
املقــرح ،ممثلــ ًة يف «وزارة اإلدارة املحليــة» ،لالرتقــاء بالعمــل الخدمــي واإلداري والتنمــوي يف
املحافظــات والبلديــات واملجالــس املحليــة ،والحـ ّد مــن تنــازع االختصاصــات وتضــارب املهــام وازدواج
األدوار بــن املجالــس املنت َخبــة وتلــك املعيّنــة لهــذه الهيــاكل ،وضــان التنســيق والتناغــم يف مــا بينهــا
مــن جهــة ،وبينهــا وبــن اإلدارة املركزيــة مــن جهــة أخــرى ،ومتكينهــا يف النهايــة مــن تقديــم خدمــات
راقيــة ،وإدارة برامــج تنمويــة ناجحــة ،بصــورة تل ّبــي تطلعــات املواطنــن وتحظــى برضاهــم.

.5

تحديــد عــدد أعضــاء املجالــس املنت َخبــة وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة للمجالــس ،مــن خــال نظــام
يصــدر لهــذه الغايــة ،يراعــي التوســع العمــراين والتعــداد الســكاين ومعــدالت التنميــة.

.6

إصــدار نظــام للدوائــر االنتخابيــة ملجالــس املحافظــات والبلديــات ،يح ـ َّدد فيــه عــدد األعضــاء مــن
( )12إىل ( )30عضــ ًوا ملجالــس املحافظــات ،ومبــا يراعــي عدالــة التمثيــل ،والتقســيامت اإلداريــة
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للمحافظــات ،والتوســع العم ـراين والتعــداد الســكاين ومعــدالت التنميــة عنــد تقســيم البلديــة إىل
مجالــس محليــة وتحديــد عــدد أعضــاء مجالســها.
.7

رضورة اإلبقاء عىل االنتخاب املبارش ،وذلك إلحداث املزيد من التنمية السياسية.

.8

إلغــاء آليــة االنتخــاب املنفصــل لرئيــس البلديــة ،واســتبدال انتخــاب املجلــس بهــا ،ثــم ينتخــب
الرئيــس مــن بينهــم.
األعضــا ُء
َ

.9

تعديــل آليــة اختيــار املديــر التنفيــذي ملجلــس البلديــة ،لضــان اســتقالليته يف أداء أعاملــه وف ًقــا
للقانــون.

مجلس املحافظة والبلدية امرأة يف حال كانت الرﺋﺎﺳﺔ لرجل.
كل من
 .10أن يكون نائب رئيس ٍّ
َ
 .11ضــان متثيــل املــرأة يف املجالــس املنت َخبــة يف املحافظــات والبلديــات بنســبة ال تقــل عــن ( )%30مــن
عــدد املقاعــد.
 .12تخصيص مقعد لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الهياكل املنت َخبة عىل مستويَي املحافظات والبلديات.
 .13الســعي إلنشــاء ﻟﺠﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﺸﺒﺎب يف هيــاكل اإلدارة املحليــة ،والنــص عــى ذلــك يف
القوانــن املنظِّمــة لعمــل هــذه الهيــاكل ،يك ال يبقــى تشــكيل هــذه اللجــان مه ّمــة اختياريــة.
(رئيســا وأعضــاء) والجهــاز التنفيــذي يف البلديــة،
 .14رضورة تقســيم العمــل البلــدي بــن املجلــس البلــدي ً
ـول املجلــس البلــدي رسـ َم السياســات
مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )121مــن الدســتور ،مبــا يضمــن تـ ّ
والرقابــة واإلرشاف واملتابعــة والتدقيــق عــى أعــال البلديــة.
 .15إضافــة صالحيــة املراقبــة واملتابعــة ملجلــس املحافظــة ،وكذلــك مشــاركته يف تقديــم مقرتحــات
للمشــاريع الخدميــة والتنمويــة عنــد إعــداد الخطــة التنمويــة والخدميــة للمحافظــة عــى املشــاريع
التــي ينفّذهــا.
 .16تخفيــض سـ ّن الرتشــح للمجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات مــن سـ ّن ( )25عا ًمــا إىل سـ ّن ()22
عا ًمــا.
لــكل مــن رئيــس مجلــس املحافظــة
مؤهــا علم ًّيــا ٍّ
ً
 .17اﺷﺮﺘاط الشــهادة الجامعيــة األوىل عــى األقــل
األقــل لعضويــة املجالــس
ّ
واألعضــاء ورؤســاء البلديــات ،وشــهادة الثانويــة العامــة (ناجــح) عــى
البلديــة.
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 .18وضــع نظــام خــاص بالرشاكــة بــن مشــاريع مجالــس املحافظــات ومجالــس البلديــات مــن جهــة،
والقطــاع الخــاص مــن جهــة أخــرى.

التوصيات الخاصة بالالمركزية املالية
.1

ي عــى مســتوى
لغايــات التــد ُّرج يف تطويــر نظــام اإلدارة املحليــة للوصــول إىل نظــام حكــم محــ ّ
الســلطة التنفيذيــة تنمويًــا وخدم ًيــا ،يُقــرح اقتصــار موازنــات املحافظــات عــى املوازنــات الرأســالية،
وذلــك لحــن بــدء عمــل مجالــس األقاليــم ،وترســيخ تطبيــق مفهــوم الالمركزيــة اإلداريــة وتعميقــه
عــى مســتوى األقاليــم ،وتحقيــق اســتقاللها املــايل واإلداري الــذي ميكــن مــن خاللــه العمــل عــى
تطبيــق الالمركزيــة املاليــة بصــورة كاملــة ،مــن خــال إعــادة هيكلــة قانــون املوازنــة العامــة ،ليتض ّمــن
خاصــا بــكل إقليــم ،باإلضافــة إىل املركــز.
فصـ ًـا ًّ

.2

كل محافظــة
لتعزيــز االســتقالل املــايل واإلداري للمحافظــات ،يُقــرح إفــراد فصــل خــاص ملوازنــة ّ
يف قانــون املوازنــة العامــة ،وذلــك بــدلً مــن إدراج موازنــات املحافظــات ضمــن موازنــات الــوزارات
والدوائــر الحكوميــة كــا هــو معمــول بــه حال ًّيــا.

.3

إعــداد موازنــات املحافظــات بطريقــة التخطيــط مــن أســفل إىل أعــى ،عــى أن يتــم ذلــك بتحديــد
املشــاريع الخدميــة واعتامدهــا ،ثــم يحــ َّدد املخصــص املــايل لهــا.

.4

لترسيــع تنفيــذ موازنــات املحافظــات ،ومتكينهــا مــن طــرح مشــاريعها الرأســالية مــن دون تدخــل
مــن الــوزارات والدوائــر الحكوميــة ،يُقــرح نقــل الصالحيــات اإلداريــة واملاليــة إىل املحافظــات ،لتصبح
بذلــك مســؤول ًة عــن إعــداد موازناتهــا وتنفيذهــا.

.5

زيــادة أو ُجــه اإلنفــاق للمخصصــات املاليــة الالزمــة إلدامــة عمــل مجالــس املحافظــات ،و َعـ ّد رئيــس
مجلــس املحافظــة آمــ ًرا بالــرف بخصوصهــا.

.6

إنشــاء حســاب خــاص ملجالــس املحافظــات يف بنــك تنميــة املــدن والقــرى ،وذلــك بــأن ت ُنقَــل
مخصصــات موازنــات املحافظــات إليــه مبــارش ًة بعــد إق ـرار قانــون املوازنــة العامــة ،للحيلولــة دون
َّ
مخصصــات موازنــات املحافظــات بكاملهــا مــن خــال حجــز جــزء منهــا أو تخفيضهــا مــن
عــدم رصف َّ
ِقبــل مجلــس الــوزراء ،ومبــا يضمــن عمليــة تدويــر املبالــغ املتبقيــة مــن املوازنــة الســنوية عنــد انتهــاء
الســنة املاليــة للعــام التــايل ،لتمكــن هــذه املحافظــات مــن االســتمرار يف إنفاقهــا عــى املشــاريع
املخصصــات املاليــة للعــام الــذي يليــه ،عــى أن يخضــع الــرف مــن هــذا
املســتمرة ،مبعــز ٍل عــن
َّ
الحســاب للرقابــة والتدقيــق ،للتأكــد مــن انســجامه مــع الترشيعــات والتعليــات املعمــول بهــا.
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.7

استجابة موازنات املحافظات والبلديات للنوع االجتامعي وللتحديات التي تواجه املرأة.

.8

العمــل عــى تأمــن البيئــة املاديــة واإلداريــة املناســبة لعمــل مجالــس املحافظــات ،لتمكينهــا مــن
القيــام مبهامهــا.

.9

العمــل عــى متكــن مجالــس املحافظــات مــن القيــام مبهامهــا ،وذلــك مــن خــال برامــج متكــن وتأهيل
محرتفــة ،تســاعد كواد َرهــا عــى إتقــان آليــة تحديــد احتياجــات املحافظــات وأولوياتهــا ،وإعــداد
موازناتهــا وإقرارهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا ،إضافــة إىل توعيــة أجهــزة املحافظــات املختلفــة مبهامها
وأدوارهــا ومســؤولياتها يف الجوانــب املتعلقــة بعملهــا ،ومبــا يســاهم يف تعزيــز مفهــوم الالمركزيــة
اإلداريــة وتعميقــه.

 .10اعتــاد تخصيــص بنــد لنفقــات الصيانــة واإلدامــة والطــوارئ عنــد إعداد موازنــات مجالــس املحافظات
والبلديات.
املجلســن البلــدي واملحــي ،مبــا يضمــن عدالــة توزيــع الخدمــات
 .11إعــادة توزيــع إيـرادات البلديــة بــن
َ
وعوائــد التنميــة.

التوصيات الخاصة بالالمركزية الخدمية
.1

تعزيــز صالحيــات املجالــس املنت َخبــة لتحقيــق التنميــة املحليــة ،بهــدف تقويــة االقتصــاد املحــي،
ـكل محافظة،
ورفــع جــودة الخدمــات األساســية ،وف ًقــا للدراســات التــي سـتُع ّدها الحكومــة املركزيــة لـ ّ
والتــي ســتتضمن الفــرص االســتثامرية فيهــا وميزتهــا التنافســية النســبية.

.2

متكــن الهيــاكل املنت َخبــة واملع ّينــة يف املحافظــات والبلديــات مــن تحديــد احتياجاتهــا وأولوياتهــا،
وإعــداد موازناتهــا وف ًقــا الحتياجاتهــا الفعليــة وإقرارهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا ،وينبغــي العمــل
عــى إعــداد األدلّــة اإلجرائيــة ومنهجيــات العمــل الالزمــة لتحقيــق ذلــك مــن ِق َبــل الــوزارات
واملؤسســات املركزيــة ،وتزويــد تلــك الهيــاكل بهــا.

.3

ربــط صالحيــات املجالــس املنت َخبــة يف املحافظــات والبلديــات يف اقــراح مشــاريع الخدمــات
وإعدادهــا وإقرارهــا وتنفيذهــا ،بدليــل االحتياجــات الــذي تــم إق ـراره ،وأن ت ُ َق ـ َّدم وف ًقــا للمعايــر
العامليــة املتعــارف عليهــا ووفــق الخطــة الوطنيــة ،ومبــا يتناســب مــع املخططــات الشــمولية ،وأن
تُربَــط املشــاريع املُقَــ ّرة بجــدول تشــكيالت الــوزارات والدوائــر الحكوميــة.
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.4

توفــر تســهيالت بيئيــة وترتيبــات تيســرية يف مرافــق ومقــا ّر الهيــاكل املنت َخبــة واملعيَّنــة يف املحافظات
والبلديــات وأنشــطتها ،مبــا يحقــق رشوط الوصــول واالســتخدام لكبــار السـ ّن واألشــخاص ذوي اإلعاقة،
فضـ ًـا عــن إدمــاج قضايــا اإلعاقــة يف الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة لألعضــاء والعضــوات وملوظفــي
وموظفــات هــذه املجالــس.

.5

رضورة مواكبــة اإلدارات التنفيذيــة يف املحافظــات واملجالــس البلديــة ملــروع التحــ ُّول الرقمــي
للحكومــة املركزيــة ،ومتكينهــا تقنيًّــا مــن ُســبل الوصــول إىل ذلــك مــن خــال الجهــات املعنيــة ،بحيــث
يصبــح عملُهــا جــز ًءا مــن مــروع التحــول الرقمــي الوطنــي.

التوصيات الخاصة بتعديل الترشيعات املرتبطة بنموذج اإلدارة املحلية املنشود
تويص اللجنة بتعديل الترشيعات التالية لتحقيق األهداف سابقة الذكر:
.1

قانون البلديات.

.2

قانون الالمركزية.

.3

قانــون اإلدارة العامــة ،مبــا يضمــن نقــل الصالحيــات مــن املركــز إىل اإلدارات التنفيذيــة يف املحافظــات
ولتحقيــق مبــدأ الالمركزيــة اإلداريــة عــى مســتوى املحافظــة.

.4

قانون بنك تنمية املدن والقرى ،ليكون ذرا ًعا مالية وفنية للهياكل املنتخبة.

.5

قانــون تنظيــم املــدن والقــرى واألبنيــة ،للمحافظــة عــى األرايض الزراعيــة املتبقيــة ،والحــد مــن
االنتشــار العشــوايئ للتجمعــات الســكانية ،وتشــجيع البنــاء العمــودي ،وتســهيل إج ـراءات املشــاريع
االســتثامرية والتنمويــة.

.6

قانــون امللْكيــة العقاريــة ،لتســهيل عمليــة االســتمالك وتخصيــص األرايض املســجلة باســم البلديــة
لالســتفادة منهــا للخدمــات العامــة مبــا فيهــا الــراء املبــارش.

.7

قانون رضيبة األبنية واألرايض داخل مناطق البلديات.

.8

قانون رخص املهن ،وذلك لزيادة النشاط االقتصادي املحيل وتشجيع االقتصاد املنزيل.
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.9

قانــون مرشوعــات الرشاكــة بــن القطا َعــن العــام والخــاص ،مبــا يسـ ّهل عــى املجالــس املنت َخبــة عقــد
رشاكات مــع القطــاع الخــاص.

 .10قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.
 .11النظام املايل (للحكومة) ،وذلك لسامح بتدوير موازنات مجالس املحافظات.
 .12نظام املشرتيات الحكومية.
 .13نظام التقسيامت اإلدارية.
 .14أنظمة تنظيم إدارة الوزارات ،وذلك لتسهيل عملية نقل الصالحيات من املركز إىل املحافظات.
 .15نظام استعامالت األرايض.
 .16استحداث نظام للمساءلة واملحاسبة للهياكل املنت َخبة يك ّرس النزاهة والشفافية والرقابة.
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منهجية العمل
ً
أول:

توافقــت اللجنــة عــى اعتــاد معايــر الحــوار الب ّنــاء والهــادف خــال مناقشــات واجتامعــات
اللجنــة الداخليــة واالســتامع لجميــع اآلراء والتوجهــات ألعضــاء اللجنــة واح ـرام وجهــات النظــر
كافّــة.

ثان ًيا:

عقدت اللجنة وأعضاؤها ( )227اجتام ًعا ولقا ًء مع أصحاب املصلحة يف املحافظات األردنية.

ثالثًا:

راجعــت اللجنــة أكــر مــن ( )80بحثًــا ومرج ًعــا ودراســة حــول أولويــات الشــباب يف األردن وأطُــر
متكينهــم.

راب ًعا:

اطّلعــت اللجنــة عــى التجــارب املحليــة الســابقة للشــباب األردين يف املجــاالت املختلفــة ،وعملــت
عــى تحليــل التحديــات التــي متــت مواجهتهــا ،واســتعرضت الــدروس املســتفادة مــن تلــك التجــارب.

خامسا :اطّلعــت اللجنــة عــى جميــع املرجعيــات الدوليــة واملواثيــق واملعاهــدات املرتبطــة بتمكــن
ً
الشــباب.
سادسا :عملــت اللجنــة عــى مراجعــة عــدد مــن الترشيعــات املرتبطــة بتمكــن الشــباب يف املجــاالت
ً
املختلفــة.

الريادي
مبادئ ومرتكزات منوذج الشباب األرد ّين
ّ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تعزيز وجود الشباب يف مواقع صنع القرار.
توسيع مشاركة الشباب يف العمل السيايس.
متكني الشباب ثقاف ًّيا واجتامع ًّيا واقتصاديًّا.
تفعيل دور الشباب يف املجتمعات املحلية واملجتمع عمو ًما.
ضامن قدرة الشباب عىل التعبري عن أولوياتهم.
إدماج أولويات الشباب ضمن األولويات املحلية والوطنية.
إيصال صوت الشباب بعدالة عرب وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة.
تحقيق تكافؤ الفرص للشباب يف املنظومتَني التعليمية والرتبوية.
بيئة اقتصادية مراعية داعمة للشباب األردين.
تكريس سيادة القانون لتفعيل دور الشباب.
النهوض بواقع الشباب ومشاركتهم الفاعلة يف املجاالت املختلفة.
استثامر الطاقات الشبابية.
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اتيجي
الهدف االسرت ّ
ـادي الطــرح والفكــر والثقافــة ،مســاهم يف بنــاء الدولــة
شــباب أرد ّين فاعــل إيجاب ًّيــا يف الحيــاة العامــة ،ريـ ّ
ـادي االقتصــاد واإلبــداع ،مك ّمــل ملســرة التنميــة
القامئــة عــى العدالــة وســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص ،ريـ ّ
املســتدامة.

السياسـات املقرتحة لتمـكني الشباب
ميثّــل قطــاع الشــباب مفتــاح اإلصــاح الســيايس والتنميــة الشــاملة يف األردن ،فالشــباب الفئــ ُة األكــر يف
املجتمــع وف ًقــا لإلحصــاءات الدميغرافيــة التــي أعلنهــا املجلــس األعــى للســكان ،إذ وصــل عــدد الشــباب
يف الفئــة العمريــة ( 30-12ســنة) إىل  2.6مليــون يف عــام  .2020ومــن املتوقَّــع أن يصــل عددهــم إىل 2.9
أي خطــة أو خريطــة طريــق لإلصــاح الســيايس ال تضــع يف
مليــون يف عــام  .2030وبنــاء عــى ذلــك ،فــإن ّ
االعتبــار متكــن الشــباب بوصفهــم قــوة دافعــة ،ســتعاين مــن ضعــف القــدرة عــى تنفيذهــا عــى األرض
ولــن تجــد الفئـ َة االجتامعيــة النشــطة والفاعلــة التــي تُعلَّــق عليهــا اآلمــال لتنفيذهــا .وبالرغــم مــن الفــرص
الهائلــة التــي ميتلكهــا قطــاع الشــباب يف اإلصــاح الســيايس والتنمــوي يف األردن ،مــا ي ـزال هــذا القطــاع
يعــاين مــن تحديــات بنيويــة واقتصاديــة وسياســية واجتامعيــة عديــدة تقــف حائـ ًـا أمــام اســتثامر جميــع
طاقاتــه بطريقــة إيجابيــة ،بــل إن هــذه التحديــات قــد تســاهم أحيانًــا يف تحويــل طاقــات الشــباب إىل
طاقــات ســلبية وغــر منتجــة ،كتلــك التــي تتمثــل يف حــاالت مــن االنفعــال واالغـراب الســيايس الــذي يؤثــر
يف مســرة اإلصــاح بشــكل عــام.
إ ّن املنطلــق األســايس يف عمــل اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياســية ينبــع مــن رضورة مواجهــة
تلــك التحديــات لكــر حلقــة تقييــد الطاقــات الشــبابية وإهدارهــا ،والعمــل عــى اســتثامر هــذا القطــاع يف
اســتكامل مســرة البنــاء يف املئويــة الثانيــة مــن عمــر الدولــة ،وهــذا يتطلــب خلــق مســاحة آمنــة للمشــاركة
السياســية املنظمــة واإليجابيــة ،وخلــق بيئــة اقتصاديــة وتنمويــة مناســبة ملواجهــة تحديــات البطالــة التــي
تشــكل قيـ ًدا كبـ ًرا عــى املشــاركة السياســية ،إضافــة إىل إيجــاد نوافــذ تحفيزيــة لإلبــداع والريــادة يف جميــع
مؤسســات الدولــة ،الرســمية والخاصــة واألكادمييــة واملدنيــة ،بحيــث يتــم االعتــاد عــى مبــادئ التشــاركية
واالحـرام والعدالــة ومبــا يجعــل «متكــن الشــباب» ح ًّقــا للشــباب عــى الدولــة ،ويجعــل مســاهمة الشــباب
يف البنــاء اإليجــايب ملؤسســات الدولــة واج ًبــا عليهــم مــع ضــان حقهــم يف املســاءلة ،األمــر الــذي ركــزت عليــه
الورقــة النقاشــية األوىل لجاللــة امللــك عبداللــه الثــاين ،التــي أشــارت إىل أن «املواطنــة ال تكتمــل إال مبامرســة
واجــب املســاءلة».
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التوصيات
تواصلــت اللجنــة إىل مجموعــة مــن التوصيــات ،وقســمتها مبــا يلبــي متطلبــات أربــع مراحــل عمريــة تتســم
كل منهــا بصفــات نفســية وثقافيــة واجتامعيــة واقتصاديــة وسياســية مختلفــة عــن ســواها ،األمــر الــذي
ٌّ
يســتدعي اســتجابات محــددة للتعامــل معهــا ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن مفــردة «الشــباب» هنــا تشــر أينــا
ذُكــرت ،إىل الشــباب والشــابات عــى ح ـ ّد ســواء .كــا ُخصــص قســم للتوصيــات العامــة التــي تســتهدف
تطويــر الترشيعــات والسياســات واملامرســات مــن وجهــة نظــر الشــباب ،وتســعى لتحقيــق العدالــة يف
التمثيــل واملشــاركة بــن الشــباب والشــابات بنســبة ( )%50يف جميــع الربامــج الهادفــة لتنميــة املهــارات
الشــابة ودعمهــا عــى املســتويات الفنيــة واألكادمييــة والسياســية ومبــا يتناســب مــع دخــول الدولــة مئويتهــا
الثانيــة بثقــة وطمــوح متج ّد َديــن.

ً
أول :التوصيات بنا ًء عىل متطلبات املراحل العمرية
أ-

مرحلة التنشئة ( 15-12سنة)
 .1ضــان تحقيــق إلزاميــة التعليــم األســايس ألهدافهــا ،والرتكيــز عــى جــودة التعليــم ونوعيتــه،
وزيــادة أعــداد املــدارس املخصصــة للتعليــم التقنــي واملهنــي.
ترسخ الهوية الوطنية األردنية والتاريخ األردين يف املناهج الدراسية.
 .2إضافة مساقات ّ
 .3إضافــة مســاقات تُعنــى بالرتبيــة املدنيــة والثقافــة الدميقراطيــة وقيــم التســامح واملواطنــة
واملشــاركة السياســية يف املناهــج الدراســية واألنشــطة الالمنهجيــة ،وتدريــب الهيئــة التدريســية
ورفــع قــدرات أعضائهــا مبــا بتناســب مــع أهــداف هــذه املســاقات ومتطلباتهــا.
 .4تنشــيط الربامــج التــي تســتهدف الفئــة العمريــة ( 15-12ســنة) داخــل معســكرات الحســن
للشــباب ،لــزرع قيــم املواطنــة وخدمــة املجتمــع والعمــل التطوعــي.
 .5تفعيــل دور الكشّ ــافة يف وزاريت الرتبيــة والتعليــم والشــباب ،والتفاعــل مــع املجتمــع يف املحافظــات
كافّــة ،واالتصــال مــع اإلرث الثقــايف والســيايس لــأردن.
 .6تفعيــل دور مجالــس أوليــاء األمــور يف املــدارس ومبشــاركة فاعلــة مــن الطلبــة ،وعقــد أنشــطة
مشــركة تســاهم يف تجســيد املامرســات الدميقراطيــة وقيمهــا.
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 .7تثقيــف الفئــة العمريــة ( 15-12ســنة) عــى كيفيــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي
بالطــرق اآلمنــة والتحقــق مــن صحــة املعلومــات ،مــع الرتكيــز عــى القيــم السياســية واألخالقيــة
وقبــول الــرأي اآلخــر مــن خــال األنشــطة الالمنهجيــة.
 .8تفعيــل املجالــس الطالبيــة للفئــة العمريــة ( 15-12ســنة) ،وأن تســاهم مؤسســات املجتمــع املــدين
بالتدريــب والتمكــن مبــا يتــاىش مــع القوانــن واألنظمــة ذات الصلــة.
 .9تفعيــل دور اإلرشــاد النفــي يف املــدارس ،والعمــل عــى رفــع كفــاءة خريجــي تخصــص اإلرشــاد
والصحــة النفســية.
 .10تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي والخدمــة املجتمعيــة يف املــدارس ،كاملشــاركة يف الزراعــة الحرجية
يف عيــد الشــجرة ويف مواســم قطــاف الزيتــون.
ب-

مرحلة اإلعداد ( 18-16سنة)
 .1تشــكيل مجالــس بلديــة مــن اليافعــن ،عــى أن يكــون هنــاك ممثــل عــن كل مدرســة داخــل
املجلــس البلــدي وضمــن النطــاق الجغــرايف للبلديــة.
 .2زيــادة الوعــي بالثقافــة الرقميــة وبثقافــة االبتــكار والريــادة ،كإنرتنــت األشــياء ،والثــورة الصناعيــة
الخامســة ،والــذكاء االصطناعــي ،ومعالجــة البيانــات وتحليلهــا ،وأساســيات األمــن الســيرباين.
 .3إدراج مســاقات ت ُعنــى بالثقافــة السياســية والدســتورية وتاريــخ الدميقراطيــة األردنيــة ،مــع الرتكيــز
عــى األوراق النقاشــية لجاللــة امللــك ،والتعريــف بأبــرز الشــخصيات الوطنيــة التــي ســاهمت يف
بنــاء الدولــة.
 .4تضمــن الخطــط املنهجيــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم مبــادئَ ومفاهيــم حقــوق اإلنســان واألخــاق
الحميــدة وقيــم التعدديــة والتســامح وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقضاياهــم.
 .5تضمــن الخطــط املنهجيــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم مبــادئَ ومفاهيــم علــم النفــس والفلســفة
ومهــارات االتصــال.
 .6تنظيــم زيــارات ميدانيــة لطلبــة الصــف العــارش إىل مجلــس األمــة واملتاحــف الوطنيــة ،وحضــور
الجلســات التثقيفيــة بشــكل منهجــي ودوري.
 .7عقــد ورشــات توعويــة مركّــزة للصــف العــارش لتوضيــح التخصصــات الجامعيــة األكادمييــة والتقنية
املتوفــرة وارتباطهــا باحتياجــات ســوق العمــل.
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ج -مرحلة التمكني الشبايب ( 22-19سنة)
 .1أن تقــوم الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بتأســيس اتحــادات أو مجالــس طلبــة منت َخبــة ،والعمــل
عــى تفعيــل املجالــس املعطَّلــة مبــا يســتجيب للرؤيــة امللكيــة بتعزيــز املشــاركة الفاعلــة يف الحيــاة
العامة.
كل جامعــة ،يديرهــا مجلــس
 .2تخصيــص ميزانيــة التحــادات الطلبــة ومجالســهم مــن ميزانيــة ّ
االتحــاد ،بهــدف عقــد أنشــطة المنهجيــة داخــل الحــرم الجامعــي ووفــق النظــام املــايل املت َبــع
داخــل كل جامعــة.
 .3إعــادة هيكلــة وتفعيــل دور األنديــة الطالبيــة وعــادة شــؤون الطلبــة بطريقــة تســتثمر الطاقــات
الشــبابية ،واســتحداث أنديــة طالبيــة تعنــى بالتمكــن الســيايس واملشــاركة يف الحيــاة العامــة.
 .4تعديــل املــادة ( )36مــن قانــون الجامعــات األردنيــة ،التــي تنــص عــى أن «يُصــدر مجلــس
الجامعــة التعليــات الخاصــة بنــوادي الهيئــة التدريســية والعاملــن والطلبــة ومســاكن الطلبــة
وأي أمــور أخــرى تتعلــق بأنشــطة الطلبــة االجتامعيــة والثقافيــة» ،لتصبــح« :يُصــدر مجلــس
ّ
الجامعــة التعليــات الخاصــة بنــوادي الهيئــة التدريســية والعاملــن والطلبــة ومســاكن الطلبــة
وأي أمــور أخــرى تتعلــق بأنشــطة الطلبــة االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية».
ّ
 .5تطويــر نظــام نقــاط خدمــة املجتمــع بشــكل دوري ،إلدمــاج األنشــطة الالمنهجيــة املرتبطــة
باملشــاركة املدنيــة والسياســية ضمــن آليــات احتســاب نقــاط خدمــة املجتمــع.
 .6تفعيــل الربامــج التــي تُعنــى مبكافحــة الفكــر املتطــرف والعنــف الجامعــي ،وتعزيــز التعــاون مــع
مركــز السـلْم املجتمعــي التابــع ملديريــة األمــن العــام.
 .7تعزيــز التواصــل االجتامعــي بــن طلبــة الجامعــات يف املحافظــات ،عــن طريــق اســتحداث
برنامــج للتبــادل الطــايب بــن املحافظــات يف الفصــل الصيفــي ووفــق اإلجـراءات املعمــول بهــا يف
الجامعــات.
 .8ربــط مخرجــات التعليــم باحتياجــات الســوق املحليــة واإلقليميــة والعامليــة وضمــن رؤيــة
مســتقبلية لــأردن.
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د.

مرحلة املشاركة املجتمعية واالقتصادية والسياسية ( 35-23سنة)
 .1إنشاء برنامج وطني لتمكني الشباب املرتشّ حني للمجالس املنت َخبة.
 .2إرشاك الشــباب يف مجالــس أمنــاء الجامعــات والهيئــات الحكوميــة ومجالــس اإلدارات الحكوميــة
واملجالــس املنبثقــة عنهــا.
 .3إعفــاء حديثــي التخــرج مــن غــر امل ْنضَ ّمــن لســوق العمــل مــن رســوم االنتســاب للنقابــات املهنيــة
للســنة األوىل عــى األقــل.
 .4زيــادة التمويــل الحكومــي ملؤسســات املجتمــع املــدين التــي تختــص بتمكــن الشــباب سياس ـ ًّيا
واقتصاديًّــا ،وتســهيل إجـراءات الحصــول عــى التمويــل مــن املانحــن وف ًقــا لألنظمــة والتعليــات
املعمــول بهــا.
 .5تعزيــز انخـراط الشــباب يف األحـزاب ،وضــان الوصــول العــادل إىل مواردهــا كافــة ،خاصــة املاليــة
والتدريبيــة.
 .6تفعيــل وتوســيع نطــاق برنامــج الزمالــة مــع مجلــس النــواب ،وتطويــر آليــة عملــه ،واســتحداث
ـي األعيــان والــوزراء.
برنامــج للزمالــة مــع ٍّ
كل مــن مجلـ َ
 .7تعزيــز فــرص التوظيــف لخريجــي كليــة اإلعــام والصحافــة عــن طريــق إعطائهــم األولويــة يف
تدريــس مســاق الرتبيــة اإلعالميــة يف املــدارس ،والعمــل عــى رفــع كفاءتهــم وتدريبهــم للعمــل
باملــدارس.
 .8تطويــر الخطــاب اإلعالمــي املو َّجــه للمجتمــع ولفئــة الشــباب بالتحديــد ،ملواجهــة اإلشــاعة
واألخبــار املضلّلــة.
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ثان ًيا :توصيات عامة للوزارات واملؤسسات املعنية بالعمل الشبايب
أ .اإلطار الترشيعي واملؤسيس الناظم لقطاع الشباب
• وزارة التخطيط:
 .١تســهيل عمليــة اســتقطاب التمويــل للمؤسســات التــي ت ُعنــى بقطــاع الشــباب ،وتشــبيك هــذه
املؤسســات مــع املم ّولــن وضمــن ســياق االسـراتيجيات الوطنيــة ،وتســهيل املوافقــات واإلجـراءات
عــى املشــاريع الجديــدة.
 .٢تقديــم حزمــة تحفيـزات للمؤسســات الشــبابية الناشــئة ،مــن خــال تســهيل اإلجـراءات والــروط
التمويليــة املتعلقــة بســنوات الخــرة للمؤسســة واملــاءة املاليــة.
 .٣متكــن وتدريــب املؤسســات الشــبابية الناشــئة بآليــات وأدوات تحصيــل التمويــل وأســس إعــداد
مقرتحــات املشــاريع.
 .٤تخصيــص حصــة متويليــة مح ـ َّددة للمؤسســات واملنظــات التــي تُــدار مــن الشــباب وخاص ـ ًة يف
املحافظــات.
• وزارة الشباب:
 .١تشــكيل مجلــس تنســيق مؤســي برئاســة وزارة الشــباب وعضويــة وزارة التخطيــط ووزارة
الشــؤون السياســية والربملانيــة ووزارة الثقافــة واملؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية وممثلــن
عــن املجتمــع املــدين واملؤسســات والهيئــات املانحــة ،لتبــادل املعلومــات والخ ـرات والتخطيــط
والتنســيقاملشــركلضــانربــطاملشــاريعالتــيت ُعنــىبالشــبابباالســراتيجيةالوطنيــةللشــباب.
 .٢تحديــث قانــون رعايــة الشــباب وتفعيلــه ،مــن خــال اســتحداث لجنــة ترأســها وزارة الشــباب
ومبشــاركة جميــع املؤسســات الوطنيــة املعنيــة بالشــباب.
 .٣تحديــث األنظمــة املاليــة واإلداريــة يف وزارة الشــباب ،لتســهيل تنفيــذ املبــادرات والربامــج
الشــبابية.
 .٤إعــادة هيكلــة النظــام اإلداري مبــا يتــواءم مــع متطلبــات العمــل الشــبايب واألدوات واألســاليب
الحديثــة املت َبعــة عامل ًّيــا.
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 .٥إعــادة النظــر بأســس تعيــن موظفــي وزارة الشــباب ،ليكونــوا مختصــن يف العمــل الشــبايب وضمــن
معايــر وأســس مرتبطــة يف التدريبــات والكفــاءات والكفايــات املتعلقــة باملهــام الوظيفيــة.
 .٦دعــم واســتدامة الربامــج واملشــاريع املعنيــة بالتمكــن الســيايس يف وزارة الشــباب (مثــل املعهــد
الســيايس ،وشــبكة القيــادات الشــبابية) ،واســتحداث مشــاريع جديــدة تعــزز املشــاركة السياســية
للشــباب.
 .٧تفعيــل املراكــز الشــبابية والنــوادي الرياضيــة ،وتوطــن املبــادرات الشــبابية فيهــا ودعمهــا ،والعمل
عــى متكــن الشــباب يف املراكــز الشــبابية عــن طريــق تعديــل األنظمــة والتعليــات مبــا يتناســب
مــع ذلــك ،والعمــل عــى تعزيــز دور املراكــز يف التنميــة الشــاملة.
 .٨توثيق املبادرات الشبابية وأسامء مؤسسيها حفظًا لحقوق امللْكية الفكرية.
• وزارة الشؤون السياسية والربملانية
 .1تدريــب الشــباب الحــزيب عــى املهــارات الالزمــة إلدارة الحمــات االنتخابيــة وكســب التأييــد
واملنــارصة.
 .2عقــد برامــج متخصصــة لتوعيــة الشــباب األردين باألحــزاب والعمــل الحــزيب بالتعــاون مــع
الجامعــات الرســمية والخاصــة ومنظــات املجتمــع املــدين ،وإقامــة أنشــطة داخــل الجامعــات
لألحــزاب للتعريــف بربامجهــا وآليــات االنتســاب لهــا.
 .3إبـراز دور النــواب الشــباب ،وتســليط الضــوء عــى مشــاركتهم يف الربملــان وتفاعلهــم مــع أدوات
الرقابــة الربملانيــة (األســئلة واالســتجوابات).
 .4تنظيــم وتطويــر العالقــة مــع مؤسســات املجتمــع املــدين املعنيــة بالشــباب والعمــل الســيايس
والعــام مــن خــال رشاكات وبرامــج تدريبيــة متخصصــة.
• وزارة األوقاف واملقدسات اإلسالمية (الخطاب الديني والقيمي)
 .١تفعيــل دور األمئــة والو ّعــاظ والخطبــاء ورجــال الديــن املســيحي والكنائــس يف تعزيــز قيــم
املواطنــة واإلنســانية وتق ُّبــل اآلخــر والوســطية واالعتــدال وتعزيــز قيــم االنتــاء ونبــذ خطــاب
الكراهيــة والتصــدي للفكــر املتطــرف.
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ب .الحريات العامة
تش ـكّل الحريــات العامــة الضامن ـ َة األساســية للعمــل الســيايس يف األردن ،وقــد لوحــظ مــن خــال لقــاءات
اللجنــة املتع ـ ّددة واالســتامع إىل الــرأي العــام ،أ ّن عــزوف الشــباب عــن العمــل الحــزيب والســيايس يعــود
باألســاس إىل املعيقــات التــي تح ـ ّد مــن الحريــات العامــة وإىل غيــاب املســاحات اآلمنــة للعمــل الســيايس
أي متكــن ســيايس للشــباب يســتوجب التطبيــق األمثــل
واملشــاركة يف صنــع القـرار .وبنــاء عــى ذلــك ،فــإن ّ
لحقــوق اإلنســان ،وتوفــر املســاحة اآلمنــة للحريــات العامــة الضامنــة للعمــل الســيايس ووفــق القوانــن
واألنظمــة املعمــول بهــا ،مــع الحاجــة إىل تعديــل وإلغــاء بعــض الترشيعــات مبــا يتناســب مــع الرغبــة
ـكل َمــن
امل َلك ّيــة بتهيئــة البيئــة املح ّفــزة للعمــل الحــزيب والســيايس ،وتحــت طائلــة املســاءلة القانونيــة لـ ّ
يتعــرض باملضايقــة أو التمييــز للشــباب بســبب مشــاركتهم الحزبيــة أو السياســية.
وتــويص اللجنــة يف هــذا املجــال مبراجعــة جميــع الترشيعــات والسياســات واملامرســات الناظمــة للحريــات
العامــة (كقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة ،وقانــون االجتامعــات العامــة ،وقانــون العقوبــات ،وقانــون ضــان
حــق الحصــول عــى املعلومــات ،وقانــون منــع الجرائــم) ،وتعديلهــا مبــا يتناســب مــع مبــادئ الدســتور
األردين وخاصــة البنــد ( )1مــن املــادة ( )128الــذي ينــص عــى أنــه «ال يجــوز أن تؤثــر القوانــن التــي تصــدر
ـس أساســياتها».
مبوجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق والحريــات عــى جوهــر هــذه الحقــوق أو متـ ّ
ج.

الخطاب واملحتوى اإلعالمي
 .1تخصيــص برامــج للشــباب يف وســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة ،وصفحــات خاصــة بالشــباب يف
الصحــف الورقيــة واإلعــام اإللكــروين ،تناقــش قضاياهــم وتتناولهــا مبهنيــة.
 .2تســليط الضــوء إعالم ًّيــا عــى تجــارب شــبابية ناجحــة يف املجــاالت املختلفــة ،لتحفيــز الشــباب
عــى العمــل العــام وتعميــم الــدروس املســتفادة ومحاربــة الســلبية.
 .3تحديــث االسـراتيجية اإلعالميــة للحكومــة ،املنتهيــة عــام  ،٢٠١٥مــع ضــان مشــاركة واســعة مــن
ِقبــل اإلعالميــن الشــباب.
 .4تطويــر املنابــر اإلعالميــة الرســمية وتعزيزهــا لضــان الوصــول إىل جميــع فئــات املجتمــع ،وخاصة
الشــباب ،وتقديــم خطــاب مهنــي يعــزز الثقــة بــن مؤسســات الدولــة واملواطــن.
 .5تقديــم تدريــب مجــاين للشــباب حديثــي التخــرج يف معهــد اإلدارة العامــة ،األمــر الــذي يعمــل
عــى تحســن الجانــب اإلداري للمؤسســات الحكوميــة.
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 .6إدراج مــروع تدريــب القيــادات الشــبابية اإلعالميــة ضمــن خطــة الحكومــة ،والعمــل عــى
االســتفادة مــن برامــج عربيــة مشــابهة.
 .7عقــد دورات متخصصــة يف اإلعــام الرقمــي للشــباب ،وتدريبهــم عــى التحقُّــق مــن صحــة
املعلومــات واألخبــار قبــل نرشهــا.
د .الدراسات والبيانات الشبابية
ـح يف املصــادر واألبحــاث العلميــة والبيانــات التــي تـ ْدرس احتياجــات الشــباب األردين وتطلّعاتهــم،
هنــاك شُ ـ ّ
وتوضّ ــح أســباب عزوفهــم عــن املشــاركة السياســية الفاعلــة رغــم أنهــم ميثلــون غالبيــة املجتمــع ،األمــر
الــذي يســتدعي مــن املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين ،البــدء بإجـراء دراســات وأبحــاث
وســبل تعزيــز مشــاركتهم يف الحيــاة العامــة ،لتمكــن ص ّنــا َع القـرار
علميــة م ْحكمــة حــول أوضــاع الشــباب ُ
مــن بنــاء خطــط وبرامــج تل ّبــي احتياجــات الشــباب وتعــزز مشــاركتهم الفاعلــة يف جميــع مفاصــل الدولــة.
وبنــاء عــى ذلــك تــويص اللجنــة مبــا يــي:
 .١إنشــاء وحــدات بحــث وتطويــر ( )Research & Developmentتُعنــى بالشــباب يف املؤسســات
التعليميــة والجامعــات وأقســام الدراســات العليــا.
مخصصــات ســنوية مــن صنــدوق البحــث العلمــي التابــع لــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي
 .٢تحديــد ّ
لتمويــل األبحــاث العلميــة التــي تُعنــى بالشــباب رشيطــة نرشهــا يف مجــاّ ت علميــة م ْحكمــة.
 .٣أن تشــكّل الدراســات العلميــة املنشــورة إحــدى مرجعيــات الخطــة الســنوية لــوزارة الشــباب
ووزارة الشــؤون السياســية والربملانيــة ووزارة التخطيــط ،والجهــات األخــرى ذات العالقــة.
ه .التمكني االقتصادي
ـب أن يُقتــدى بهــا ،إذ جــاء يف هــذه
ش ـكّلت الورقــة النقاشــية الســابعة لجاللــة امللــك محطّــة منــرة وجـ َ
ـأي حــال مــن األحــوال أن نســمح للــر ُّدد والخــوف مــن التطويــر ومواكبــة
الورقــة« :مل يعــد مــن املقبــول بـ ّ
كل
التحديــث والتطــور يف العلــوم أن يهــدر مــا منلــك مــن طاقــات برشيــة هائلــة» ،وأيضً ــا« :إننــي أؤمــن َّ
ـتحق الفرصــة التــي متكّنــه مــن أن يتعلّــم ويبــدع وأن ينجــح ويتف ـ ّوق ويبلــغ
اإلميــان بــأن ّ
كل أردين يسـ ّ
أســمى املراتــب» .وبنــاء عــى ذلــك تــويص اللجنــة مبــا يــي:
 .١أن تو ّجــه مؤسســات الدولــة والــوزارات ذات الصلــة ،اهتام َمهــا ملشــاريع التخرج املتميــزة لخريجي
الجامعــات ،وتحدي ـ ًدا يف التخصصــات الهندســية التكنولوجيــة ،وأن ترعــى مشــاريعهم الرياديــة
وتوفّــر البيئــة املناســبة لتطويرهــا وخلــق فــرص عمــل وتعزيــز ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار.
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 .٢إنشــاء وزارة االقتصــاد الرقمــي والريــادة حاضنــات ومرسعــات أعــال يف جميــع املحافظــات،
وإنشــاء منصــة للربــط والتشــبيك بــن رائــدي األعــال ومؤسســات القطا َعــن العــام والخــاص،
بهــدف تنســيق الجهــود والرتويــج للمشــاريع الرائــدة محلّ ًّيــا ودول ًّيــا.
 .٣تعزيــز دعــم املشــاريع الرياديــة مــن خــال إنشــاء صنــدوق وطنــي لدعــم الريــادة ،وذلــك
بالرشاكــة بــن البنــك املركــزي ووزارة التخطيــط ،عــى أن تُعطــى األولويــة للمشــاريع الرياديــة
التــي تُعنــى بالزراعــة ،والطاقــة البديلــة ،والتكنولوجيــا والــذكاء االصطناعــي وإنرتنــت األشــياء.
 .٤تقديــم الدعــم املــايل ملشــاريع منظــات املجتمــع املــدين املحليــة التــي تُعنــى بالربامــج واملشــاريع
املتعلقــة بالشــباب.
 .٥إجـراء الحكومــات دراســات جــدوى للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة التــي تالئــم الشــباب مبــا فيهــا
العمــل مــن املنــزل (رخــص املهــن املنزليــة) واملشــاريع الرياديــة.
 .٦توفــر الدعــم املــادي للشــباب إلنشــاء املشــاريع الصغــرة ومتوســطة الحجــم ذات الجــدوى
االقتصاديــة العاليــة ،وإعفــاء مشــاريعهم ملــدة ســنتني مــن الرضائــب والرســوم.
ودعــا للشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة
تشــغيل
ً
 .٧تقديــم حوافــز للــركات األكــر
ً
وملشــاريعهم الرياديــة واإلنتاجيــة.
 .٨تفعيــل مراكــز الشــباب والنــوادي الرياضيــة ،وتوفــر التســهيالت البيئيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا
واســتخدام مرافقهــا يف املــدن والقــرى والباديــة واملخيــات ،وتعزيــز دورهــا يف التنميــة الشــاملة.
 .٩استحداث حزمة ترشيعات وقوانني تعمل عىل تحفيز ريادة العمل وضامن استمراريتها.
 .١٠العمــل عــى تفعيــل دور مؤسســة التدريــب املهنــي يف تأهيــل وبنــاء قــدرات الشــباب الراغبــن
مــن خــال اســتحداث مجموعــة مــن الربامــج ضمــن حاجــة ســوق العمــل ،عــى أن تـراوح مدتهــا
بــن ســنة وســنتني ،وأن يعطــى خريــج هــذه الربامــج شــهادة مص َّدقــة تعــادل شــهادة كليــات
املجتمــع املــدين (الدبلــوم) وذلــك بنــا ًء عــى مــا يــي:
 تطويــر مؤسســة التدريــب املهنــي خط ـ ًة تســويقية وتحديثيــة شــاملة ومتكاملــة تهــدفإىل تعريــف مؤسســات القطا َعــن العــام والخــاص بالربامــج التدريبيــة املقدمــة والرشائــح
املســتهدفة مــن هــذه الربامــج.
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تواصــل كليــات املجتمــع ومؤسســة التدريــب املهنــي مــع مؤسســات القطا َعــن العــام
ُ
يلاملتوقَّــععــىالعاملــةاملد ّربــةبشــكلدوري.
والخــاصبهــدفمعرفــةالطلــباملســتقب ّ
ـج توعويــة تع ـ ّرف الشــباب ومؤسســات القطا َعــن العــام
 تنفيــذ الجهــات املختصــة برامـ َوالخــاص بأهميــة التعليــمالتقنــيوالتدريــب املهنــيودورهيف تلبيــةحاجــةســوقالعمــل.
 صياغــة قانــون يضبــط الحــ ّد األدىن مــن األجــور للمســتويات (الفنــي ،املهنــي ،املاهــر،محــدد املهــارات).
 تشجيع الحكومة االستثامر ِات يف املحافظات واألطراف ،وتوفري البنية التحتية لذلك.
 تفعيــل عمليــة ضبــط العاملــة الخارجيــة إلتاحــة املزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب األرديناملــد َّرب واملؤ َّهــل.
 تحديــث وتطويــر الربامــج واملناهــج التدريبيــة الخاصــة بالتدريــب املهنــي والتعليــم التقنــييف مؤسســة التدريــب املهنــي لتخصصــات تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات ،والطاقــة
املتجــددة ،والــذكاء االصطناعــي ،واألمــن الســيرباين ،لتتــواءم مــع متطلبــات ســوق العمــل.
 إعــداد دراســة تشــمل األســواق األخــرى ملعرفــة نســبة مواءمــة الكفــاءات األردنيــة مــعحاجــات الســوق يف اإلقليــم والعــامل ،وإعــادة هيكلــة التخصصــات الجامعيــة وفقًــا لذلــك.
 .١١تحديــد األرايض األمرييــة ،وتحدي ـ ًدا تلــك املناســبة للزراعــة ،وتوزيعهــا عــى الشــباب الراغبــن
تخصــص تلــك األرايض لغايــات
باســتصالحها وزراعتهــا واالســتفادة مــن عوائدهــا رشيطــة أن َّ
املنفعــة وليــس التملــك ،وإنشــاء مــا يســمى «املــدن الزراعيــة والصناعيــة» يف كل محافظــة ،ومبــا
يســاهم يف تحقيــق األمــن الغــذايئ وتوفــر فــرص عمــل للشــباب.
 .١٢توجيــه البلديــات وأمانــة عــان إليجــاد فــرص عمــل للشــباب األردنيــن ،وإلنشــاء مشــاريع
إنتاجيــة واســتثامرية يف حدودهــا اإلداريــة وبالرشاكــة مــع القطــاع الخــاص لتلبيــة احتياجــات
الســوق واملجتمــع املحــي.
و .الثقافة والفن والرياضة والتمكني السيايس
تع ـ ّد الثقافــة والفنــون (بخاصــة املــرح) مــن أهــم الوســائل التــي ميكــن توظيفهــا لرفــع وعــي الشــباب
بالقضايــا السياســية وحفزهــم عــى املشــاركة يف الحيــاة العامــة بشــكل عــام ويف القضايــا املجتمعيــة
والسياســية عــى وجــه التحديــد .وبنــاء عــى ذلــك تــويص اللجنــة مبــا يــي:
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النيابي
المتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسيّة وبآليات العمل
التعديالت الدستوريّة

 .١تفعيل العمل املرسحي يف املدارس والجامعات وتضمينه محتوى سياسيًّا واجتامعيًّا.
 .٢إيــاء مديريــات الثقافــة يف املحافظــات اهتام ًمــا ملحــور الثقافــة السياســية ،ووضــع ذلــك ضمــن
برامــج قابلــة للتطبيــق والقيــاس.
 .٣إتاحــة املراكــز الثقافيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة والبلديــات واملؤسســات العامــة ،للشــباب،
ليتمكّنــوا مــن تقديــم مواهبهــم الفنيــة مــن دون كلفــة أو بكلفــة رمزيــة.
 .٤اســتثامر املبــاين املدرســية مســا ًء ويف العطــل الصيفيــة إلقامــة نشــاطات ثقافيــة ورياضيــة للشــباب
واليافعــن.
 .٥توفري مساحة للمحتوى الشبايب يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملطبوعة.
 .٦إنتــاج أعــال فنيــة مالمئــة لألطفــال واليافعــن ،لــزرع األخــاق الحميــدة يف نفوســهم وترســيخ
الهويــة األردنيــة الجامعــة لديهــم.
 .٧توفــر الدعــم املــايل للمشــاريع والربامــج الفنيــة والثقافيــة والرياضيــة التــي ت ُعنــى بالشــباب
والنــشء.
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التشريعات المقترحة والتوصيات التفصيليّة

ّ
المتعلقة بتمكين المرأة
سادسا :التوصيات
ً
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منهجية العمل
ً
أول:

ارتكــزت اللجنــة يف عملهــا عــى مجموعــة مــن املعايــر املرتبطــة بأســس الحــوار والتوافقــات
أي فكــر أو أيديولوجيــا ،والبنــاء
داخلهــا ،وذلــك باعتامدهــا الــرأي والــرأي اآلخــر ،وعــدم إقصــاء ّ
عــى األولويــات التــي تحتاجهــا املــرأة األردنيــة.

ثان ًيا:

نفّــذت اللجنــة ( )73نشــاطًا تنوعــت بــن االجتامعــات والجلســات الحواريــة والنقاشــية مــع
األطــرافذاتالعالقــةومراكــزالدراســات،لالســتامعآلرائهــموتوصياتهــميفمجــالمتكــناملــرأة.

ثالثًا:

راجعــت اللجنــة ( )97دراســة وبحثًــا صــدرت عــن مؤسســات حكوميــة وغــر حكوميــة وعــن
مؤسســات املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة املعنيــة بتمكــن املــرأة.

راب ًعا:

اطّلعــت اللجنــة عــى التجــارب املحليــة الســابقة للمــرأة األردنيــة يف املجــاالت املختلفــة ،وعملــت
عــى تحليــل التحديــات التــي متــت مواجهتهــا ،واســتعرضت الــدروس املســتفادة مــن تلــك
التجــارب.

خامسا :راجعــت اللجنــة املامرســات الدوليــة الفضــى املتعلقــة بتمكــن املــرأة ،واســتخلصت أهــم
ً
فاعــا.
ً
املقرتحــات التــي ميكــن مواءمتهــا لتكــون منوذ ًجــا أردن ًّيــا
سادســا :راجعــت اللجنــة أكــر مــن ( )32ترشي ًعــا سياس ـ ًّيا واقتصاديًّــا وثقاف ًّيــا واجتامع ًّيــا ،وح ـ ّددت أه ـ ّم
ً
املــواد والبنــود التــي بحاجــة إىل تطويــر وتعديــل لتنســجم مــع تطلّعاتهــا.
ساب ًعا :قدمــت اللجنــة توصيــات عامــة إضافــة إىل توصيــات خاصــة ملشــاريع القوانــن واإلدارة املحليــة
والتعديــات الدســتورية ،إميانًــا منهــا بأهميــة توفــر بيئــة عا ّمــة اجتامعيــة واقتصاديــة وثقافيــة
ومؤسســية لتمكــن املــرأة مــن مامرســة دورهــا ِ
مواطنــ ًة فاعلــ ًة ومشــارِك ًة يف الحيــاة العامــة
والسياســية.
ثام ًنا:

اعتمدت اللجنة املعايري اآلتية يف اجتامعاتها ومناقشاتها:
-

املواطنة.

-

املساواة.

-

تكافؤ الفرص.

-

عدالة التمثيل.

-

سيادة القانون.
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مبادئ ومرتكزات متكني املرأة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تعزيز وجود املرأة يف مواقع صنع القرار.
توسيع مشاركة املرأة يف الحياة السياسية والحزبية.
تفعيل دور املرأة يف املجتمعات املحلية واملجتمع عمو ًما.
تعزيز وضامن قدرة املرأة كمواطنة فاعلة مؤثرة يف القضايا الوطنية واملحلية.
إدماج أولويات املرأة ضمن األولويات املحلية والوطنية.
إيصال صوت املرأة بعدالة عرب وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة.
تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة يف القطاعات واملجاالت كافة.
بيئة اقتصادية ممكنة ملشاركة املرأة فيها.
تكريــس ســيادة القانــون لحاميــة املــرأة مــن جميــع أشــكال التمييــز ،والحفــاظ عــى حقوقهــا
املنصــوص عليهــا بالدســتور والقوانــن.
النهوض بواقع املرأة ومشاركتها الفاعلة يف املجاالت املختلفة.
إيــاء النســاء ذوات اإلعاقــة أهميــة يف توصيــات اللجنــة اســتنا ًدا ملبــدأ املواطنــة وأهميــة
متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل عــام.
عدالة التمثيل يف املجالس املنت َخبة واملع َّينة.

اتيجي
الهدف االسرت ّ
مواطنــة أردنيــة ممكَّنــة سياســ ًّيا واقتصاديًّــا واجتامع ًّيــا وثقاف ًّيــا ،ضمــن منظومــة ترشيعــات وسياســات
فرصــا متســاوية للمــرأة.
ترســخ العدالــة االجتامعيــة وتوفّــر ً
ومامرســات وتو ُّجهــات ّ

السياسات املقرتحة لتمـكيــن املرأة
تقــف اململكــة األردنيــة الهاشــمية عــى أعتــاب مئويتهــا الثانيــة ،وهــو الوقــت الــذي نســتذكر فيــه
اإلنجــازات الكبــرة التــي تحققــت خــال املئويــة األوىل بجهــود األردنيــن واألردنيــات ،نق ّيــم مــا ت َح ّقــق
ونحـ ّدد متطلبــات تعزيــز البنــاء ،ونسـلّط الضــوء عــى الفجــوات بهــدف َسـ ّدها والعـرات بهــدف تفاديهــا
ـتقبل ،مدركــن أن ســبيلنا لتحقيــق غاياتنــا يتطلــب توظيــف الطاقــات كافــة وإتاحــة الفــرص أمامهــا
مسـ ً
لتــارس دورهــا بكفــاءة وفعاليــة.
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وتعكــس الرســالة امللَكيّــة املوجهــة إىل رئيــس اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياســية مبــا تضمنتــه
مــن توجيهــات ،اإلراد َة السياســية بتهيئــة البيئــة الترشيعيــة والسياســية الضامنــة لــدور املــرأة يف الحيــاة
العامــة ،ومتكــن املــرأة األردنيــة مــن املشــاركة الفاعلــة ،وتعزيــز قيــم املواطنــة حقوقًــا وواجبــات والحريــات
املكفولــة بالترشيعــات ،وااللت ـزام التــام مببــدأ ســيادة القانــون ،كــا تعكــس حقيقــة تع ـ ُّدد املعيقــات التــي
تواجــه انخـراط املــرأة ومشــاركتها الفاعلــة يف الحيــاة العامــة ،وعــدم اقتصارهــا عــى الجانــب الترشيعــي ،إذ
متتــد لتشــمل السياســات واملامرســات والتوجهــات املجتمعيــة واملعيقــات االقتصاديــة والنظــرة النمطيــة التــي
تتعــارض مــع َعـ ّد الرجــل واملــرأة مواطنــن فاعلــن يف بنــاء املجتمــع واملشــاركة يف الحيــاة العامــة والسياســية.
ومبــا أن متكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف الحيــاة السياســية الربملانيــة والحزبيــة والهيــاكل التنظيميــة لــإدارة
املحليــة ،يتطلبــان تعزيــز مبــدأ املســاواة بينهــا وبــن الرجــل يف الحقــوق والواجبــات انطالقًــا مــن قيــم املواطنــة
واســتنا ًدا ألحــكام ومبــادئ الدســتور األردين مــن تكافــؤ الفــرص وعدالــة التمثيــل ،فقــد ق ّدمــت لجنــة متكــن
املــرأة ،املنبثقــة عــن اللجنــة امللَك ّيــة لتحديــث املنظومــة السياســية ،توصياتهــا للّجــان الفرعيــة األخــرى حــول
ـون االنتخــاب واألحـزاب ،وتلــك الهادفــة إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة يف اإلدارات املحلية
التعديــات املقرتحــة لقانـ َ
مبســتوياتها املختلفــة .وانطالقًــا مــن أن الدســتور سـ ّي ُد الترشيعــات ومو ّج ُههــا ،قدمــت اللجنــة أيضً ــا مقرتحاتهــا
بخصــوص التعديــات الدســتورية التــي مــن شــأنها أن تشـكّل نقلــة نوعيــة يف العمليــة الترشيعيــة مــن خــال
تعزيــز الضامنــات الدســتورية للمبــادئ األساســية التــي تؤمــن بهــا الدولــة األردنيــة وتســعى إىل تجذيرهــا.

التوصيات
إ ّن النهــوض بواقــع املــرأة ومشــاركتها الفاعلــة يف املجــاالت املختلفــة بوصفهــا ركيــزة أساســية مــن ركائــز
التقــدم واإلصــاح ،يتطلــب نظــرة شــمولية تتناول املعيقــات والتحديــات االقتصاديــة والسياســية واالجتامعية
ـج التشــاور مــع
والثقافيــة عــى ح ـ ّد ســواء ،لهــذا انتهجــت لجنــة متكــن املــرأة ،منــذ بــدأت أعاملهــا ،نهـ َ
الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة مــن مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات الوطنيــة والرســمية والحكوميــة
والناشــطني والناشــطات يف مجــال حقــوق املــرأة ،وعملــت عــى توثيــق مــا تلقّتــه مــن مالحظــات وتوصيــات
حيــال هــذه املعيقــات ،ملواجهتهــا والحــد مــن آثارهــا عــى املــرأة بشــكل خــاص واملجتمــع بشــكل عــام.

ً
أول :اآلليات املؤسسية واإلجرائية والسياسات العامة
عــى الرغــم مــا شــهدته اململكــة مــن تطــور يف مجــال اآلليــات املؤسســية وتب ّنــي السياســات املرتبطــة
بشــكل مبــارش بتعزيــز مكانــة املــرأة ومشــاركتها الفاعلــة ،وتعزيــز مبــادئ املســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفرص
بــن املواطنــن واملواطنــات ،فــإن العديــد مــن السياســات العامــة والخطــط الوطنيــة مــا زالــت تفتقــر إىل
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مفهــوم إدمــاج قضايــا املــرأة ،ومــا زال تنفيذهــا عــى أرض الواقــع لتحقيــق الفائــدة املرجـ ّوة منهــا يواجــه
صعوبــات وتعقيــدات آخــذة يف التفاقــم يف بعــض املجــاالت.
ـاب التمثيــل العــادل
ولعـ ّـل مــا شــهدته عمليــة التخطيــط لالســتجابة والتعــايف مــن جائحــة كورونــا مــن غيـ ِ
للمــرأة يف الفــرق املتخصصــة التــي شُ ــكلت لهــذه الغايــة ،أســفر عــن تغييــب قضايــا املــرأة واحتياجاتهــا،
وخاصــة املــرأة األكــر حاجــة للحاميــة كــذوات اإلعاقــة والنســاء املعرضــات للعنــف املنــزيل والعامــات يف
القطاعــن العــام والخــاص والقطــاع غــر املنظــم واملــرأة املعيلــة وغريهــن .وينطبــق ذلــك عــى الخطــط
التنمويــة يف املحافظــات ومناطــق األطـراف التــي مل تتمكــن حتــى اآلن مــن توظيــف امليــزة التنافســية لهــذه
املناطــق ملصلحــة املــرأة.
ومــن األمثلــة عــى الفجــوة بــن اإلرادة السياســية وتنفيذهــا إىل واقــع ملمــوس :ضعــف االلتـزام بتنفيــذ قرار
منــح االمتيــازات ألبنــاء األردنيــات ،والتبايــن يف تطبيــق األحــكام الناظمــة لــزواج َمــن هــم دون ســن الثامنــة
عــرة األمــر الــذي يســتدعي دراســة أثــر هــذه األحــكام يف الح ـ ّد مــن هــذه املشــكلة وتحديــد الفجــوات
مخصصــات صنــدوق تســليف النفقــة لتعزيــز
اإلجرائيــة والتنفيذيــة والعمــل عــى معالجتهــا ،ورضورة رفــع َّ
التوســع بأعــداد املكاتــب يف املحافظــات لتســهيل الوصــول للخدمــات ،وافتقــار
آليــات الوصــول مــن خــال ُّ
معظــم محافظــات اململكــة للخدمــات اإليوائيــة والرعائيــة للســيدات الناجيــات مــن العنــف وأن تكــون
مه ّيــأة ويســهل الوصــول إليهــا مــن ِقبــل كبـرات الســن وذوات اإلعاقــة .1
وبنــاء عــى ذلــك ،ولضــان اســتدامة الجهــود املؤسســية وتنفيــذ االسـراتيجيات والسياســات وردم الفجــوة
الناتجــة عــن عــدم التنفيــذ ،تــرى اللجنــة رضورة الســعي لتحقيــق مــا يــي:
.1

دعــم جهــود الحكومــة يف إدمــاج االســراتيجية الوطنيــة للمــرأة ( )2025-2020يف السياســات
ـي محـ ّدد وتب ًعــا
واالسـراتيجيات الوطنيــة ،وتطويــر حوكمــة ملتابعــة وتقييــم التنفيــذ ضمــن إطــا ٍر زمنـ ّ
ملــؤرش ٍ
ات قابلــة للقيــاس ،وتوفــر املــوارد املاليــة الالزمــة ضمــن موازنــات الــوزارات والدوائــر الرســمية
ذات العالقــة ومــن خــال الـراكات مــع الجهــات املانحــة ،للتأكــد مــن تنفيــذ االسـراتيجية وتحقيــق
األثــر اإليجــايب املنشــود عــى املجتمــع بأكملــه.

.2

وضــع إطــار قانــوين لوجــود آليــة وطنيــة للمــرأة يضمــن لهــا االســتدام َة والشــخصي َة االعتباريــة
واالسـ َ
ـتقالل املــايل واإلداري وتوف ـ َر املــوارد املاليــة والبرشيــة الالزمــة لالضطــاع بعملهــا ،ومينحهــا
الواليــة والصالحيــات الالزمــة.

( )١تجــدر اإلشــارة هنــا إىل الجهــد الــذي تقــوم بــه الحكومــة حاليًّــا مــن خــال لجنــة وزاريــة متخصصــة لتطويــر املنظومــة
الترشيعيــة واإلجرائيــة ذات العالقــة بالحاميــة مــن العنــف األرسي ،تشــكلت عــى خلفيــة االزديــاد امللحــوظ يف عــدد حــاالت
العنــف األرسي املبلَّــغ عنهــا خــال جائحــة كورونــا.
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.3

إتاحــة مجــال أوســع لآلليــات الوطنيــة املعنيــة باملــرأة ومؤسســات املجتمــع املــدين ومراكــز الدراســات
واألبحــاث ،للمشــاركة يف صياغــة السياســات العامــة واملســاهمة يف تنفيذهــا وتحديــد الفجــوات.

.4

أن ال تقــل نســبة متثيــل املــرأة عــن ( ،)٪٣٠ونســبة متثيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة (وخاصــة املــرأة ذات اإلعاقــة)
عــن ( )٪2يف املجالــس املنت َخبــة واملعيَّنــة واللجــان الحكوميــة لضــان مشــاركتهم يف عمليــة صنــع الق ـرار.

.5

إدراج مــؤرشات النــوع االجتامعــي يف اإلحصــاءات العامــة وإتاحتهــا وتســهيل الوصــول إليهــا بصــورة
تســاهم يف تعزيــز اســتجابة الخطــط والسياســات العامــة الحتياجــات كال الجنســن.

.6

تطويــر برامــج متخصصــة ومبــادرات مو َّجهــة تهــدف إىل إكســاب املــرأة يف املجتمعــات املحليــة
املهــارات الالزمــة وتوظيفهــا مبــا يســاهم يف تعزيــز جهــود التنميــة الشــاملة.

.7

تطويــر وتفعيــل األطــر القانونيــة واإلجرائيــة الناظمــة لعمــل مؤسســات املجتمــع املــدين ،مبــا يضمــن
إفســاح املجــال لهــا لالســتمرار يف االضطــاع مبســؤولياتها بكفــاءة وفعاليــة مــن خــال تخفيــف القيــود
املتعلقــة بالوصــول ملصــادر التمويــل الداخليــة والخارجيــة ،والحصــول عــى املعلومــات والبيانــات
الوطنيــة وتعزيــز دورهــا الرقــا ّيب عــى تنفيــذ الخطــط والربامــج الحكوميــة.

.8

رفــع الوعــي املجتمعــي عامـ ًة ووعــي املــرأة بشــكل خــاص بحقوقهــا وآليــات حاميــة هــذه الحقــوق
مــن قوانــن وإج ـراءات ت ُت َخــذ لهــذه الغايــة ،وتعميمهــا عــى جميــع املؤسســات املعنيــة بإنفاذهــا
والعاملــن فيهــا ،وضــان التقيــد بهــا والحــد مــن تأثــر الخلفيــات املجتمعيــة واملامرســات الفرديــة
الخاطئــة عــى متتُّــع املــرأة بحقوقهــا املكفولــة مبوجــب الترشيعــات والسياســات والقـرارات ،واتخــاذ
ألي تــرف ميثّــل متيي ـ ًزا ضــد املــرأة أو تقيي ـ ًدا لحقوقهــا.
إج ـراءات رادعــة ّ

.9

دعــم الجهــود الوطنيــة لتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للحــد مــن زواج َمــن هــم دون ســن الثامنــة عــرة
لألعــوام .2022-2018

ثان ًيا :األطُر الترشيعية
أساســا للمواطنــة واملســاءلة والعدالــة
تُ َعـ ّد الحاميــة الدســتورية ملبــدأ املســاواة بــن األردنيــن ،ذكــو ًرا وإناثًــاً ،
االجتامعيــة ،وضــان متتعهــم بالحقــوق والحريــات املكفولــة مبوجــب أحــكام الدســتور والترشيعــات الصادرة
نصــا رصي ًحــا عــى املســاواة بــن األردنيــن واألردنيــات عــى
مبوجبــه .وال يقتــر أث ـ ُر تضمــن الدســتور ًّ
ـي فحســب ،بــل يتعــدى ذلــك ليعيــد تشــكيل الثقافــة املجتمعيــة ويحـ ّد مــن املامرســات
التطــور الترشيعـ ّ
التمييزيــة (الفرديــة منهــا والجامعيــة عــى حـ ّد ســواء) التــي تعيــق تقــدم املــرأة واملجتمــع مبجملــه.
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وعــى الرغــم مــا شــهدته األعــوام الخمســة األخــرة مــن تعديــات عــى منظومــة الترشيعــات الوطنيــة،
مــن قوانــن وأنظمــة وتعليــات شـكّلت يف مجملهــا نقطـ َة تحــول يف مجــال حاميــة املــرأة وتحســن مســتوى
املتجســدة ببعــض األحــكام التمييزيــة ضــد
مشــاركتها يف الحيــاة العامــة ،مــا ت ـزال املعيقــات الترشيعيــة
ّ
املــرأة تشـكّل تح ّديًــا أمــام مســرة التحديــث والتطويــر التــي و ّجــه جاللــة امللــك باتّباعهــا نه ًجــا للدولــة يف
مئويتهــا الثانيــة.
إ ّن التح ّديــات املرتبطــة بالترشيعــات ال تقتــر عــى مــا تتض ّمنــه هــذه الترشيعــات مــن أحــكام ،بــل متتـ ّد
لتشــمل مــدى االلتــزام مببــدأ املســاواة وعــدم التمييــز يف تطبيــق القانــون ،األمــر الــذي يرتبــط أحيانًــا
بالثقافــة املجتمعيــة والنظــرة النمطيــة وأحيانًــا أخــرى بضعــف الوعــي بأحــكام الترشيعــات وتطبيقاتهــا.
وبناء عىل ذلك ،ترى اللجنة رضورة السعي لتحقيق ما ييل:
.١

وجــود ضامنــة دســتورية لتمكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف الحيــاة العامــة وحاميتهــا مــن جميــع
أشــكال التمييــز.

.٢

اإليعــاز للحكومــة ولديــوان الترشيــع والــرأي باألخــذ مببــدأ تأنيــث النصــوص الترشيعيــة عنــد إعــداد
مشــاريع القوانــن واألنظمــة والتعليــات ،ملــا لذلــك مــن أثــر عــى تطويــر الثقافــة املجتمعيــة والحـ ّد
مــن النظــرة النمطيــة ألدوار ٍّ
كل مــن املــرأة والرجــل.2

.٣

أن تشـكّل نتائــج عمــل اللجنــة امللَك ّيــة ،خاصــة املتعلقــة منهــا مبعالجــة النصــوص الترشيعيــة التــي
ـتقبل ومراجعتهــا
تحمــل متيي ـ ًزا رصي ًحــا أو مبطّ ًنــا ضــد املــرأة ،منوذ ًجــا يف صياغــة الترشيعــات مسـ ً
وتعديلهــا.3

.٤

ضــان مراجعــة قانــون الجمعيــات مبــا يضمــن تســهيل عمــل مؤسســات املجتمــع املــدين دون متييــز،
وتعزيــز دورهــا بوصفهــا جــز ًءا مــن اإلطــار الوطنــي للتقــدم واإلصــاح.

.٥

تعديــل نظــام املســاهمة املاليــة يف دعــم األحـزاب السياســية مبــا يضمــن للمــرأة الوصــول العــادل إىل
جميــع مــوارد الحــزب ،وخاصــة املاليــة منهــا.

( )٢تضمنــت توصيــات لجنــة متكــن املــرأة املنبثقــة عــن اللجنــة امللَكيّــة مقرت ًحــا بهــذا الخصــوص للّجــان الفرعيــة املعنيــة بإعــداد
مشــاريع القوانــن والتعديــات الدســتورية.
( )٣مــن ذلــك مثـ ًـا توصيــة لجنــة متكــن املــرأة بخصــوص تعديــل نــص املــادة ( )8مــن قانــون االنتخــاب الســابق ،وقــد أُخــذ بهــا
مــن ِقبــل لجنــة االنتخــاب.
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.٦

اإليعــاز للّجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة بإجـراء مراجعــة لجميــع الترشيعــات التــي تتضمــن متييـ ًزا ضد
املــرأة ،والتــي ح ّددتهــا االس ـراتيجية الوطنيــة للمــرأة  ،2025-2020وتعديلهــا باتّبــاع نهــج تشــاريك
يضمــن مشــاركة فاعلــة للجهــات املعنيــة باملــرأة كافّ ـ ًة.

.٧

توفــر إطــار قانــوين لقــرار منــح املزايــا ألبنــاء األردنيــات مــن خــال تضمينــه يف قانــون اإلقامــة
وشــؤون األجانــب.

.٨

تطويــر أدلّــة إجرائيــة حــول التعديــات الترشيعيــة وتطبيقاتهــا وتعميمهــا عــى جميــع الجهــات
أي مامرســات متييزيــة.
املعنيــة ومتابعــة تنفيذهــا للحــ ّد مــن ّ

.٩

ـي بالتعديــات الترشيعيــة والجهــات املعنيــة بتنفيذهــا،
تطويــر برامــج تهــدف لرفــع الوعــي املجتمعـ ّ
وتســليط الضــوء عــى آثارهــا اإليجابيــة عــى املــرأة واملجتمــع.

مخصصــة
 .١٠تعديــل نظــام اإلعفــاء الجمــريك بإضافــة بنــد يضمــن إعفــاء كل ًّيــا لواســطة نقــل واحــدة ّ
الســتعامل الشــخص ذي اإلعاقــة الحركيــة مــن دون تحديــد ســعرها أو ســعة مح ّركهــا ،وإعفــاء
جميــع مســتلزمات ذوي اإلعاقــة مــن الجــارك والرســوم الجمركيــة والرضيبــة العامــة عــى املبيعــات
وأي رســوم أخــرى ،لتيســر حياتهــم لعيــش كريــم.
والرضيبــة الخاصــة ورســوم طوابــع الــواردات ّ

ثالثًا :البيئة االقتصادية
رشا بتمكينهــا اقتصاديًّــا ،فنجــاح أحدهــا يُ َعــ ّد ســب ًبا أو
يرتبــط التمكــن الســيايس للمــرأة ارتباطًــا مبــا ً
نتيجـ ًة لنجــاح اآلخــر ،وينســحب األمــر عــى حالــة الفشــل ،وهــذا يؤكــد حتميــة اتبــاع النهــج الشــمويل يف
ـدن معــدالت انخـراط املــرأة يف ســوق العمــل ،عائ ًقــا وتح ّديًــا كبـ ًرا يف مجــال
معالجــة قضايــا املــرأة .ويُ َعـ ّد تـ ّ
تعزيــز حصولهــا عــى باقــي حقوقهــا ،وقــد تفاقمــت هــذه املشــكلة مــع مــا فرضتــه جائحــة كورونــا مــن
كل مــن الرجــال والنســاء خاصــة يف
ضغوطــات عــى القطاعــات االقتصاديــة ،ومــع تفــاوت تأثرياتهــا عــى ّ
كل
مجــال العمــل عــن بعــد يف ظــل األعبــاء اإلضافيــة امللقــاة عــى املــرأة (مبوجــب الصــورة النمطيــة ألدوار ّ
منهــا يف املجتمــع) .وقــد أكــدت هــذه الجائحــة أيضً ــا العالقــة املتداخلــة بــن التمكــن الســيايس والتمكــن
ـكل عــن مواقــع صنــع القـرار خــال التخطيــط لالســتجابة للجائحــة،
االقتصــادي ،فمــع غيــاب املــرأة شــبه الـ ّ
ر ًرا مــن اإلجـراءات املتّخــذة يف مجــال الحاميــة املجتمعيــة
غابــت احتياجاتهــا وباتــت مــن الفئــات األكــر تـ ّ
والحاميــة مــن العنــف والقــدرة عــى الوصــول إىل املــوارد وغــر ذلــك.
ـي كقانــون العمــل ومــا يوفــره مــن
ويرتبــط متكــن املــرأة اقتصاديًّــا بالعديــد مــن الجوانــب ،بعضهــا ترشيعـ ّ
حاميــة للمــرأة العاملــة ،وقانــون الضــان االجتامعــي ومــا ينطــوي عليــه مــن متييــز ضــد املــرأة يف مــا يتصــل
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بتوريــث الراتــب التقاعــدي ألرستهــا ،وبعضهــا مرتبــط بالثقافــة املجتمعيــة ومــا تفرضــه مــن قيود ومحـ ِّددات،
وضعــف الوعــي املجتمعــي بحقــوق املــرأة االقتصاديــة كحريــة قراراتهــا املاليــة ،وحقوقهــا املكفولــة مبوجــب
الرشيعــة اإلســامية ومنظومــة الترشيعــات الوطنيــة ،األمــر الــذي يعـ ّرض هــذه الحقــوق النتهــاكات أصبحــت
تش ـكّل قاعــدة ال اســتثناء لــدى بعــض الفئــات املجتمعيــة ،كتخـ ّـي املــرأة عــن حقّهــا يف امل ـراث لصالــح
الذكــور مــن أفـراد أرستهــا عــى الرغــم مــن التعديــات الترشيعيــة واإلجرائيــة التــي جــرى تب ّنيهــا.
وبناء عىل ذلك ،ترى اللجنة رضورة السعي لتحقيق ما ييل:
.١

تب ّنــي التعديــات املقرتحــة مــن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة واملنظــات املعنيــة باملــرأة
عــى قانــون العمــل واملعروضــة حال ًيــا عــى مجلــس النــواب ،واإليعــاز بإجـراء مراجعــة شــاملة لجميع
الترشيعــات الناظمــة للحــق يف العمــل ،كقانــون الضــان االجتامعــي ،ونظــام الخدمــة املدنيــة ،ونظــام
العمــل املــرن ،والتعليــات املتعلقــة بالحضانــات وقوننــة القطاعــات غــر املنظمــة.

.٢

تفعيــل دور دائــرة قــايض القضــاة ومعهــد القضــاء الرشعــي وغريهــا مــن املؤسســات الدينيــة ،كمجلــس الكنائس،
يف مجــال رفــع الوعــي املجتمعــي بحقــوق املــرأة بشــكل عــام وحقوقهــا االقتصاديــة بشــكل خــاص.

.٣

اإليعــاز بضــان متثيــل عــادل للمــرأة (ال يقــل عــن  )4%30يف اللجــان الحكوميــة املعنيــة بوضــع خطــط
النمــو والتعــايف االقتصــادي ومتابعــة تنفيذهــا وتقييــم أثرهــا ،وتعديــل قوانــن النقابــات املهنيــة
ـص عــى هــذه النســبة كحـ ّد أدىن
والعامليــة وغــرف الصناعــة والتجــارة وقوانــن الــركات والبنــوك لتنـ ّ
لضــان عدالــة التمثيــل.

.٤

إقــرار إجــراءات تحفيزيــة ،كاإلعفــاءات الرضيبيــة ،لتشــجيع توظيــف املــرأة يف القطــاع الخــاص،
وتوفــر بيئــة العمــل اآلمنــة لهــا ،مبــا يف ذلــك تجريــم التحــ ُّرش يف مــكان العمــل.

.٥

تعزيز قدرات مفتيش وزارة العمل لضامن التزام أصحاب العمل بأحكام القانون.

.٦

اإليعاز بإعامل املادة ( )25من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم ( )20لسنة .52017

( )٤تشــكل هــذه النســبة مــا يس ـ ّمى الكتلــة الحرجــة أو الوازنــة القــادرة عــى التأثــر يف عمليــة صنــع الق ـرار ،وقــد تضمنــت
توصيــات لجنــة متكــن املــرأة املو ّجهــة للّجــان الفرعيــة األخــرى (االنتخــاب واألحـزاب واإلدارة املحليــة) مقرت ًحــا بهــذا الخصــوص.
( )٥مــع عــدم اإلخــال مبــا يتطلبــه العمــل أو الوظيفــة مــن مؤهــات علميــة أو مهنيــة ،تلتــزم الجهــات الحكوميــة وغــر الحكومية،
أي منهــا عــن ( )25وال يزيــد عــى ( )50عامـ ًـا وموظ ًفــا ،بتشــغيل شــخص واحــد عــى
التــي ال يقــل عــدد العاملــن واملوظفــن يف ٍّ
أي منهــا عــى ( )50عامـ ًـا وموظ ًفــا،
األقــل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ضمــن شــواغرها ،وإذا زاد عــدد العاملــن واملوظفــن يف ّ
تخصــص نســبة تصــل إىل ( )%4مــن شــواغرها لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وف ًقــا ملــا تقــرره وزارة العمــل.
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.٧

توفــر وإتاحــة البيانــات املتعلقــة بالبطالــة وخــط الفقــر وعــدد األرس التــي تعيلهــا املــرأة لضــان
فعاليــة عمليــة التخطيــط االقتصــادي.

.٨

تعزيــز دور املؤسســات التعليميــة واملعاهــد املهنيــة يف مجــال تدريــب النســاء وإكســابهن املهــارات
الالزمــة ومبــا يتــاىش مــع احتياجــات مجتمعاتهــن املحليــة وامليــزات التفضيليــة فيهــا.

.٩

دراســة آليــة عمــل مؤسســات التمويــل مبــا يضمــن وصــول املــرأة اآلمــن ملصــادر التمويــل واالســتثامر
األمثــل لهــا والحاميــة الالزمــة للمســتفيدات.

 .١٠حثّ الوزارات واملؤسسات عىل إلغاء اإلعالن عن الوظائف عىل أساس متييزي.
 .١١وضع معيار يف نظام الوظائف القيادية يف الدولة يضمن تكافؤ الفرص وعدالة التمثيل للمرأة.

راب ًعا :البيئة االجتامعية واألمناط الفكرية
تواجــه املــرأة األردنيــة العديــد مــن التحديــات االجتامعيــة والثقافيــة التــي تحــاول قولبــة دورهــا وتنميطــه
وتــول املراكــز القياديــة ،وترســيخ مفهــوم ذكوريــة العمــل
ّ
يف أُطــر محــددة ،وإبعادهــا عــن املشــاركة
الســيايس وأنــه حكْــر عــى الرجــل .وتتطلّــب مواجهــة هــذه التحديــات توفــر رؤيــة شــاملة ومتكاملــة
تعالــج مسـ ّبباتها وتســاهم يف اســتدراك االختــاالت املجتمعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية الناتجــة
عنهــا ،وهــي رؤيــة تشــرك يف تنفيذهــا الجهــاتُ القامئــة عــى قطاعــات محوريــة كاإلعــام والتعليــم والثقافــة
والحاميــة االجتامعيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات الدينيــة وقــادة الــرأي العــام .ويف مــا يــي
تص ـ ُّور عــام لهــذه الرؤيــة:
املنظومة التعليمية والرتبوية
ـي ألي عمليــة إصــاح اجتامعــي أو اقتصــادي أو ســيايس ،وأدا ًة مــن أدوات
يُ َع ـ ّد التعليــم املدخـ َـل الحقيقـ ّ
النهــوض باملجتمعــات؛ فــا يكتمــل اإلصــاح إلّ بعمليــة تطويــر للمنظومــة التعليميــة والرتبويــة مبكوناتهــا
كافّــة مــن أطــ ٍر ترشيعيــة وسياســات واســراتيجيات ومناهــج تعــ ّزز القيــم واملبــادئ وهيئــات تدريــس
مؤ َّهلــة وبيئــة تعليميــة مح ِّفــزة ومه ّيــأة ونظُــم وأســاليب تعليــم وتربيــة تغــرس مفاهيــم العمــل التطوعــي
واملشــاركة املجتمعيــة واملواطنــة وتســاهم يف بنــاء وتطويــر الثقافــة املجتمعيــة وتعزيــز الهويــة الوطنيــة
القامئــة عــى مبــادئ املســاواة والعدالــة وســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص بــن فئــات املجتمــع ومكوناتــه
كافــة.
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ولغايــات تعزيــز دور املنظومــة التعليميــة والرتبويــة يف مجــال تهيئــة البيئــة الضامنــة واملح ّفــزة للمشــاركة
الفاعلــة للمــرأة بوصفهــا رشيـكًا يف الحقــوق والواجبــات ،تــرى اللجنــة رضورة الســعي لتحقيــق مــا يــي:
.1

ـج الوطنيــة مفاهي ـ َم ومبــادئ حقــوق
تعزيــز دور املركــز الوطنــي لتطويــر املناهــج؛ لتشـ َ
ـمل املناهـ ُ
اإلنســان عامــة واملــرأة والطفــل وذوي اإلعاقــة بشــكل خــاص ،وقيــم العدالــة واملســاواة واحــرام
التعدديــة منــذ املرحلــة األساســية ،لتعزيــز الهويــة الوطنيــة واالنتــاء واملامرســات الدميقراطيــة
كل مــن الرجــل
واملواطنــة الفاعلــة القامئــة عــى املوازنــة بــن الحــق والواجــب والرشاكــة الحقيقيــة بــن ّ
واملــرأة يف بنــاء املجتمــع ونهضتــه ،ومبــا يســاهم يف تغيــر األمنــاط الفكريــة الســلب ّية تجــاه دور املــرأة.

.2

أن تتضمــن السياســات التعليميــة يف املســتويات املختلفــة خططًــا ونشــاطات تهــدف إىل تنميــة
مهــارات الحــوار والتفــاوض وقبــول اآلخــر واإلبــداع .فضـ ًـا عــن تعزيــز روح القيــادة لــدى الشــباب
والشــابات مــن خــال تضمــن قصــص نجــاح لقياديــن وقياديــات يف مجــاالت مختلفــة.

.3

تطويــر برامــج تدريــب وتأهيــل للمعلمــن واملعلــات تتجــاوز مهــارات تقديــم املــادة التعليميــة
وتعــزز دور املعلــم يف بنــاء منظومــة القيــم والســلوك.

.4

تطويــر برامــج تدريبيــة المنهجيــة للطلبــة حــول املامرســات الدميقراطيــة الســليمة والعمــل الجامعي
املنظَّــم وتطــور الحيــاة الحزبيــة يف األردن؛ لتهيئتهــم لالنخـراط يف العمــل الســيايس والحــزيب ،وتطبيــق
هــذه املامرســات عــى أرض الواقــع مــن خــال انتخابــات مجالــس الطلبــة يف املــدارس والجامعــات.

.5

تفعيــل دور األرسة واملجتمــع يف العمليــة التعليميــة التعلُّميــة مــن خــال تعزيــز فــرص الرشاكــة بــن
املؤسســات التعليميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واألح ـزاب السياســية لتنفيــذ مبــادرات وأنشــطة
تنميــة قيــم املواطنــة واالنتــاء لــدى الطلبــة.

.6

أهميــة تضمــن املناهــج املدرســية منــذ املرحلــة األساســية ،تعليــم الفنــون بجميــع فروعهــا ،ومبــا
يضمــن الرتكيــز عــى عنــارص املواطنــة لهــذه املــواد التعليميــة.

.7

تحسني املباين واملنشآت املدرسية ،وتحدي ًدا يف املناطق النائية.

.8

تهيئة املرافق الرياضية العامة من خالل إمكانية الوصول وتوفري الرتتيبات التيسريية املناسبة.
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دور اإلعالم
مــا ي ـزال اإلعــام املحــي يتعامــل مــع قضايــا املــرأة بوصفهــا تفاصيــل تكميليــة؛ فــا مينحهــا حقّهــا الــكايف
يف التوعيــة واملعالجــة ،األمــر الــذي ينعكــس أيضً ــا عــى ضعــف يف مســرة التنميــة املتواصلــة وعــى تطويــر
وتغيــر الصــور النمطيــة املرتبطــة باملشــاركة السياســية واالقتصاديــة للمــرأة.
وانطالقًــا مــن الــدور املحــوري الــذي تؤ ّديــه وســائل اإلعــام يف مجــال التوعيــة والتثقيــف ،ومبــا أن تعديــل
الترشيعــات والقوانــن ووضــع الخطــط والسياســات والربامــج يبقــى جهــ ًدا مبتــو ًرا يف حــال اســتمرار
التوجهــات املجتمعيــة الســلبية تجــاه املشــاركة الفاعلــة للمــرأة ومتثيلهــا يف املواقــع القياديــة ،تــرى اللجنــة
رضورة الســعي لتحقيــق مــا يــي:
.1

تب ّنــي خطــط وسياســات إعالميــة مراعيــة لقضايــا املــرأة تهــدف إىل رفــع الوعــي املجتمعــي وتغيــر الصــور
النمطيــة وتعزيــز وجــود املــرأة يف الحيــاة العامــة يف األردن كرشيــك أســايس يف عمليــة صنــع الق ـرار.6

.2

تعزيــز دور اإلعــام يف مجــال إبـراز دور املــرأة وأهميــة وجودهــا ووصولهــا إىل املراكــز القياديــة مــن
خــال تســليط الضــوء عــى قصــص نجــاح واقعيــة لنســاء مــن جميــع املحافظــات ويف املجــاالت كافــة،
تَ َ َّك ـ َّن مــن تجــاوز التحديــات والظــروف االجتامعيــة والثقافيــة.

.3

تطويــر الخطــاب اإلعالمــي وتضمينــه رســائل رصيحــة وجريئة ملجابهــة التوجهــات املجتمعية الســلبية
والنظــرة النمطيــة لــدور املــرأة يف املجتمــع ،وبنــاء قــدرات الكــوادر اإلعالميــة يف هــذا املجــال.

.4

التوعيــة بأشــكال التن ُّمــر والعنــف الــذي تتعــرض لــه املــرأة بشــكل عــام واملــرأة يف مواقــع صنــع
القــرار بشــكل خــاص ،ووضــع تدابــر رادعــة ملجابهتهــا.

.5

الرتكيــز عــى التحديــات التــي تواجههــا املــرأة بشــكل عــام واملــرأة ذات اإلعاقــة بشــكل خــاص ،والتــي
تعيــق مشــاركتها الفاعلــة يف املجــاالت املختلفــة.

.6

تضمــن اسـراتيجيات اإلعــام محــاو َر تبـ ّـن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتب ّنــي سياســات تحريرية
املتأصلــة.
وصياغــات لغويــة ومصطلحــات تح ّقــق عــدم التمييــز واالح ـرام الكامــل لهــم ولكرامتهــم ّ

.7

اســتخدام وســائل اإلعــام التقليديــة وغــر التقليديــة لبــثّ رســائل واضحــة لتشــجيع وتحفيــز انخـراط
املــرأة يف الحيــاة الحزبيــة.

( )٦اإلشــارة إىل الخطــة اإلعالميــة مــن منظــور النــوع االجتامعــي التــي تب ّنتهــا وزارة الشــؤون السياســية والربملانيــة ،وهــي األوىل
مــن نوعهــا يف القطــاع العــام.
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سياسات الحامية االجتامعية
يتعـ ّـن أن تتحـ ّول سياســات الحاميــة االجتامعيــة مــن أســلوب االســتجابة للمشــاكل إىل الوقايــة منهــا ،ومــن
األســلوب التقليــدي الــذي يغلــب عليــه الطابــع الذكــوري إىل األســلوب الشــمويل الــذي يعــرف باملــرأة
ودورهــا ويســعى لحاميتهــا مــن التمييــز والعنــف والتهميــش لتحقيــق العدالــة االجتامعيــة الحقيقيــة
للمــرأة وللفئــات األخــرى األش ـ ّد حاج ـ ًة لهــا .ويتطلــب ذلــك:
.١

توفري وإتاحة البيانات املتعلّقة مبعدالت الفقر يف املجتمع لضامن التخطيط املستجيب.

.٢

ـجلت الوطنيــة واالع ـراف باملــرأة املعيلــة وإتاحــة الفرصــة لهــا لالســتفادة مــن برامــج
تطويــر السـ ّ
الحاميــة االجتامعيــة.

.٣

تعزيــز ال ـراكات بــن املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين والجهــات الداعمــة ،يف
مجــال تطويــر وتنفيــذ سياســات الحاميــة االجتامعيــة الشــاملة والعادلــة.

.٤

إرشاك املؤسســات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وصانعــي السياســات بالق ـرارات والقضايــا التــي
تخصهــم ،وإتاحــة جميــع الربامــج االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية والصحيــة ....إلــخ.

.٥

إعــال نــص املــادة ( )29مــن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم ( )20لســنة  ،2017املتعلقة
بتضمــن اسـراتيجيات وخطــط مكافحــة الفقــر ورعايــة األرسة والطفولــة واملــرأة واملسـ ّنني واألحــداث
تدابـ َر تكفــل شــمولَها وإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف محاورهــا وأنشــطتها وبرامجهــا.

.٦

التأكيــد عــى أهميــة تجريــم جميــع أشــكال العنــف والتمييــز ضــد املــرأة ،األمــر الــذي يتطلــب إجـراء
مراجعــة شــاملة لقانــون العقوبــات وتضمينــه تعريفــات واضحــة ومح ـ َّددة للعنــف والتمييــز ضــد
املــرأة يف الفضاءيــن العــام والخــاص ،وس ـ ّد الثغ ـرات الترشيعيــة واإلجرائيــة التــي تح ـ ّد مــن القــدرة
عــى ردع هــذه االنتهــاكات.

.٧

التوعيــة بأشــكال العنــف والتمييــز التــي تواجههــا املــرأة يف الحيــاة السياســية والعامة ،وتضمــن تعريفها
ـص عــى عقوبــات رادعــة توفــر الحاميــة الالزمــة للمــرأة.
يف الترشيعــات ذات العالقــة ،مــع النـ ّ

.٨

تعزيــز التنســيق مــع مؤسســات املجتمــع يف مجــال تقديــم خدمــات الحاميــة والرعايــة والتوعيــة
للنســاء ضحايــا العنــف بأشــكاله شــتى يف الفضاءيــن العــام والخــاص.

.٩

تفعيــل دور املؤسســات الدينيــة وقــادة الــرأي العــام يف مواجهــة التح ّديــات املجتمعيــة التــي تعيــق
مشــاركة املــرأة مــن خــال توعيــة الرجــال والنســاء عــى ح ـ ّد ســواء بأثــر التو ُّجهــات املجتمعيــة
الســلبية عــى األرسة واملجتمــع.
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شكر وتقدير
رشفنــي أن أرفــ َع باســمي وباســم أعضــاء اللّجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياســيّة وقــد أنهــت
يُ ّ
ـام حــرة صاحــب الجاللــة الهاشــميّة امللــك عبداللــه الثــاين ،حفظــه اللــه ورعــاه ،أســمى
أعاملَهــا ،إىل مقـ ِ
آيـ ِ
رشفْنــا بحملِهــا.
ـات الشــكر والتقديــر والعرفــان ،عــى هــذه الثقــة امللَك ّيــة الســامية ،التــي تَ ّ
ـمي العامــر ،بيــت األردنيــن ،طيل ـ َة ثالثــة شــهور ،واجتمعنــا فيــه مــع
لقــد احتضَ َننــا الديــوا ُن امللـ ّ
ي الهاشـ ّ
ـي ،مثلــا اجتمعنــا مــع طيــف واســع مــن
قــوى سياسـيّة ومجتمعيّــة متن ّوعــة بتنـ ّو ِع ألــوان نســيجِنا الوطنـ ّ
أبنــاء وبنــات شــعبنا األرد ّين يف محافظــات وطننــا العزيــز كافّــة ،واســتمعنا إليهــم وتفاعلنــا مــع أفكارهــم
وطروحاتهــم ،فالشــكر لهــم جمي ًعــا عــى مــا ق ّدمــوا مــن آراء ومســاهامت نـ ّـرة.
لقــد ع ِملنــا بحـ ٍ
ـرص فائــق واجت َهدنــا بإخــاص يف إطــار منطــوق التوجيه امللَـيّ ،فكان النقــاش هادفًــا ومن ِت ًجا،
ـكل شــفافية وانفتــاح مــع مختلــف رشائــح املجتمــع ومؤسســاته،
أساســه املصلحــة الوطنيــة ،وتعا َملنــا بـ ّ
ُ
ـكل مــن الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب ،واملحكمــة الدســتورية ،وديــوان الترشيــع والــرأي ،وألصحــاب الخــرة
فلـ ٍّ
ـكل مؤسسـ ٍة َو ِج َهـ ٍة وشــخص ال يتّســع املجــال لذكرهــم هنــا ،العرفــان والتقديــر عــى عطائهــم،
واملعرفــة ،ولـ ّ
فقــد وضعــوا خرباتهــم وتجاربهــم بســخاء إلنجــاح هــذا الجهــد الوطنــي الكبــر.
ـت أعـ َ
ـال اللّجنــة منــذ يومهــا األ ّول ،وســاهمت يف إثـراء
الشــكر املوصــول أيضً ــا ،لوســائل اإلعــام التــي واكبـ ْ
النقــاش العــام ،وكانــت أدا ًة مهمــة وفاعلــة يف نقــل الحــوارات واآلراء املختلفــة.
ومــا كان لهــذه الجهــود أن تتواصــل لــوال توجيهــات جاللــة امللــك ملوظّفــي الديــوان امللــي الهاشــمي العامــر،
الذيــن عملــوا بــكل إخــاص وإتقــانٍ وتفــانٍ لتســهيل مه ّمــة أعضــاء اللجنــة ،فكانــوا عــى قــدر املســؤولية
واألمانــة .فالشــكر لهــم جمي ًعــا

سمري الرفاعي
رئيس اللجنة امللَك ّية لتحديث املنظومة السياس ّية
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