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مقدمة
لقد �أتيح ملجل�س النواب ال�سابع ع�شر فر�صة ن��ادرة يف �أن ي ُعر�ض عليه حزمة
من �أهم قوانني العمل العام والإ�صالح ال�سيا�سي لإقرارها ،ويف مقدمتها قوانني
االنتخاب والالمركزية والبلديات والأح��زاب والعمل .و�سنحاول يف هذا التقرير
الوقوف على م��دى م�ساهمة جمل�س النواب يف تطوير ه��ذه الت�شريعات وتعزيز
م�ضامينها الإ�صالحية.
وبرغم �أن ُخطب العر�ش يف افتتاح ال��دورات املتعاقبة للمجل�س ال�سابع ع�شر،
(((
قد �أ�شارت �إلى التطوير املن�شود� ،إلى �أن خطبة العر�ش يف افتتاح الدورة الأخرية
للمجل�س ال�سابع ع�شر ،قد �أفا�ضت يف حتديد ما هو مطلوب ،فقد �أ ّك��د امللك
االلتزام «بخيار الإ�صالح ال�شامل» ،وقال �إن قانوين البلديات والالمركزية ي�شكالن
ركيزة �أ�سا�سية لتو�سيع �صالحيات الإدارة املحلية يف املحافظات ،وتعميق م�شاركة
املواطنني ،ومتكينهم من امل�ساهمة يف حتديد �أولوياتهم ،وو�ضع ت�صور م�ستقبلي
مل�سار التنمية يف مناطقهم ،وتوزيع مكت�سباتها ب�شكل �أكرث عدالة وفاعلية».
و�أ�ضاف امللك ب�أن «قانون الأحزاب �سي�سهم يف توفري البيئة املنا�سبة واملحفزة
للحياة احلزبية وت�شجيع امل�شاركة فيها ،بناء على برامج وطنية هادفة» ،وقال «�إننا
نتطلع �أي�ض ًا �إلى �إجناز قانون انتخاب نوعي ينقلنا �إلى مرحلة متقدمة يف م�سريتنا
الدميقراطية ،يحقق عدالة �أكرث يف التمثيل ،ويعمل على تو�سيع امل�شاركة يف احلياة
(((  افتتحت الدورة الأخرية (العادية الثالثة) بتاريخ .2015/11/15
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ال�سيا�سية ،ويرتقي بنوعية العمل الربملاين ،لتحقيق ر�ؤيتنا يف ت�شكيل احلكومات
الربملانية»� .أما قانون العمل فقد ورد يف خطبة العر�ش �إلى �أع�ضاء جمل�س الأمة يف
افتتاح الدورة الأولى((( ،حيث �أ�شار امللك �إلى جمموعة من الت�شريعات التي قال �إننا
نحتاج منكم التعاون يف �إجنازها ،وذكر من بينها قانون العمل.
وت�ستند ال�ق��راءة النقدية لهذه الت�شريعات اجل��دي��دة ،بالإ�ضافة �إل��ى ال��دور
الإ�صالحي املطلوب من جمل�س النواب �إزاءها� ،إلى خمرجات احلوارات الوطنية
التي �أدارتها بفاعلية اللجان الدائمة املعنية يف جمل�س النواب؛ اللجنة القانونية
واللجنة الإدارية وجلنة العمل �سواء كلجان منفردة �أو كلجان م�شرتكة ،بالإ�ضافة
�إلى �إعالن مبادىء �صادر عن الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية .ونتناول فيما يلي ح�صيلة
هذه القراءة النقدية لدور جمل�س النواب يف �إ�صالح قوانني العمل العام امل�شار �إليها
�ضمن الت�سل�سل التايل :قانون الالمركزية ،قانون البلديات ،قانون االنتخاب ،قانون
الأحزاب ،وقانون العمل.
قانون الالمركزية((( رقم  49ل�سنة 2015
ك�شفت املراجعة ل��دور جمل�س ال�ن��واب يف �إ��ص�لاح قانون الالمركزية عن �أن
ال��دور الإيجابي للمجل�س قد متثل يف تثبيت ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل
املايل والإداري ملجل�س املحافظة ،وتخفي�ض �سن الناخب ،والتم�سك بحق جمل�سي
املحافظة والتنفيذي مبعاجلة خالفاتهما ،واالكتفاء باطالع جمل�س املحافظة على
(((  افتتحت الدورة الأولى (غري العادية) بتاريخ .2013/2/10
(((

 ن�شر قانون الالمركزية رقم  49ل�سنة  2015الذي يتكون من  47مادة يف اجلريدة الر�سمية ،العدد
 ،5375تاريخ .2015/12/31
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كيفية تنفيذ البلديات ملوازناتها ،يف حني �أخفق املجل�س يف عدد من اجلوانب،
�أبرزها :املوافقة على عدم �شمول االنتخاب لأع�ضاء جمل�س املحافظة ،واملوافقة على
�صالحيات حمدودة ملجل�س املحافظة ،وترك احلكومة ُتدد عدد �أع�ضاء جمل�س
املحافظة وتق�سيم الدوائر بنظام ،والرتاجع عن �إق��رار الكوتا الن�سائية حتى مت
�إقرارها باجلل�سة امل�شرتكة مع الأعيان .واعتماد طريقة ت�صويت (�صوتان لكل ناخب
يف الدوائر متعددة املقاعد) تنتمي �إلى عامل ال�صوت الواحد بعيد ًا عن مكت�سبات
نظام القوائم الن�سبية.

تثبيت ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري
ك�شفت �أحكام م�شروع قانون الالمركزية ال��ذي �أحالته احلكومة �إل��ى جمل�س
النواب بتاريخ � ،2015/3/8أن جمال�س املحافظات التي ُت�ش ّكل جوهر القانون
ب�صفتها اجلهة امل�ستهدفة ب�أ�سبابه املوجبة من حيث التو�سع يف تبني االنتخابات
الدميقراطية ،وزيادة امل�شاركة ال�شعبية يف �صنع القرار التنموي وتنفيذه ،وتطبيق
الالمركزية الإداري ��ة على م�ستوى املحافظات ،مل ُتع ّرف �سوى بعبارة املجال�س
امل�شكلة مبقت�ضى �أحكام هذا القانون ،دون �أن تتمتع ب�أي �صفة خا�صة ،وهذا ي�ضعها
يف �س ّلم �أدنى بكثري من البلدية التي ين�ص قانونها على �أنها م�ؤ�س�سة �أهلية تتمتع
بال�شخ�صية املعنوية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري.
غري �أن جمل�س النواب قد �أجرى تعدي ًال على الفقرة (�/6أ) من م�شروع القانون
التي كانت تن�ص على �أنه «يكون لكل حمافظة جمل�س ي�سمى (جمل�س املحافظة)»،
ف�أ�ضاف �إليها عبارة «يت�ألف من عدد من الأع�ضاء ويتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات
ا�ستقالل مادي و�إداري» .و ُتعد هذه �إ�ضاف ًة نوعي ًة ،لأنها �أع��ادت االعتبار ملجل�س
املحافظة باعتباره «برملان املحافظة» .ومما �شجع جمل�س النواب الذهاب يف هذا
االجتاه ،وجود قرار تف�سريي للمحكمة الد�ستورية �أجاز للم�شرع منح ال�شخ�صية
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االعتبارية للمجال�س البلدية ،واملجال�س املحلية مبعناها الوا�سع� ،أي على م�ستوى
املحافظة �أو الإقليم� ،سند ًا للمادة ( )121من الد�ستور .يف املقابل ،اتخذ جمل�س
الأعيان قرار ًا((( بعدم مترير املقرتح النيابي ،ومت�سك مبوقفه يف اجلل�سة الت�شريعية
امل�شرتكة مع النواب ،ما حال دون توفر ثلثي �أع�ضاء جمل�س الأمة لإق��راره ،لكن
امللك �أع��اد القانون �إل��ى جمل�س الأم��ة ،الفت ًا �إل��ى وج��وب الأخ��ذ بتف�سري املحكمة
الد�ستورية الذي اعرتف ملجال�س املحافظات بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل
املايل والإداري ،وهو ما دفع جمل�س الأمة لإقرار هذه ال�صيغة.
ويذكر �أن عدد ًا من النواب كان قد دفع يف القراءة الأولى مل�شروع القانون بعدم
د�ستوريته �سند ًا للمادتني ( )120و( )121من الد�ستور ،فقرر املجل�س بتاريخ
 ،2015/3/15الطلب من املحكمة الد�ستورية تف�سري املق�صود بعبارة «ومنهاج
�إدارتها» يف املادة ( )120من الد�ستور ،وما �إذا كانت تعني �أنه يجوز تنظيم الإدارة
احلكومية واملحلية بقانون �أو نظام ،وتف�سري عبارة «املجال�س املحلية» يف املادة
( )121من الد�ستور ،وع ّما �إذا كانت تعني املجال�س البلدية والقروية ،وهل ميتد
ذلك �إلى �أي جمل�س حملي غري املجال�س البلدية والقروية املن�صو�ص عليها يف هذه
املادة والتي يتم تنظيمها بقوانني(((.
(((

(((

 دافع جمل�س الأعيان عن مربراته بعدم املوافقة على �صيغة ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل
والإداري ب�أن جمل�س املحافظة «موكول �إليه العديد من املهام وال�صالحيات املحددة مبوجب �أحكام هذا
القانون واملتعلقة بالتن�سيق واملتابعة بني مهام املجل�س ومهام املحافظ لتنفيذ ال�سيا�سات العامة للدولة يف
املحافظة واتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تنفيذ قرارات املجل�س ورفعها �إلى اجلهات ذات االخت�صا�ص،
و�إن ال�شخ�صية املعنوية ال تثبت لأ�شخا�ص و�إمنا مل�ؤ�س�سات وفق ًا لأحكام القانون.
 تن�ص املادة ( )121من الد�ستور على �أن «ال�ش�ؤون البلدية واملجال�س املحلية تديرها جمال�س بلدية �أو
حملية وفاق ًا لقوانني خا�صة» .وتن�ص املادة ( )120من الد�ستور على �أن التق�سيمات الإدارية يف اململكة
الأردنية الها�شمية وت�شكيالت دوائر احلكومة ودرجاتها و�أ�سما�ؤها ومنهاج �إدارتها وكيفية تعيني املوظفني
وعزلهم والإ�شراف عليهم وحدود �صالحياتهم واخت�صا�صاتهم تعني ب�أنظمة ي�صدرها جمل�س الوزراء
مبوافقة امللك.
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وجاء يف القرار التف�سريي للمحكمة الد�ستورية رقم  1ل�سنة  ،2015ال�صادر بتاريخ
� ،2015/5/18أن «ال�سلطة الت�شريعية ال متتلك حق الت�شريع يف امل�سائل املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )120من الد�ستور ذات ال�صلة ب�ش�ؤون الإدارة احلكومية» .و�أن
عبارة «املجال�س املحلية» ال ��واردة يف امل��ادة ( )121من الد�ستور ،يتوجب �أن ال
تف�سر تف�سري ًا �ضيق ًا لتنح�صر باملجال�س البلدية والقروية فقط ،بل يجوز �أن ميتد
نطاقها لت�شمل �أية وحدات �أو جمال�س حملية �أخرى �إذا اجتهت نية امل�شرع �إلى منح
هذه الوحدات �أو املجال�س التي يكون االنتخاب جزء ًا من ت�شكيل جمال�س �إدارتها،
ال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل املايل والإداري ،ما دامت تخ�ضع لرقابة الإدارة
املركزية �ضمن �إطار الو�صاية الإدارية.

اعتماد عدد �أع�ضاء جمل�س املحافظة وتق�سيم الدوائر بنظام
�أحال م�شروع قانون الالمركزية حتديد عدد �أع�ضاء جمل�س املحافظة املنتخبني
وتق�سيم الدوائر االنتخابية واملقاعد املخ�ص�صة لها يف كل حمافظة �إلى نظام ي�صدر
لهذه الغاية ،وهذا ما �أكد عليه جمل�س النواب يف قراره بهذا اخل�صو�ص ،رغم وجود
�أ�صوات نيابية عديدة طالبت بوجود ملحق بالقانون يبني عدد �أع�ضاء املجل�س
وتوزيع الدوائر االنتخابية يف املحافظة واملقاعد املخ�ص�صة لها ،ف� ً
ضال عن �أن �أحد
تو�صيات احلوار الوطني الذي �أدارته اللجنة امل�شرتكة الإدارية والقانونية قد تبنت
مطلب �أن يكون تق�سيم الدوائر وتوزيع املقاعد �ضمن قانون ،و�ش ّددت على و�ضوح
املعايري التي ي�ستند �إليها ذلك.

عدم �شمولية االنتخاب لأع�ضاء جمل�س املحافظة
برغم �أن الأ�سباب املوجبة مل�شروع قانون الالمركزية التي و�ضعتها احلكومة تن�ص
على «التو�سع يف تبني االنتخابات الدميقراطية نهج ًا لعمل الدولة» ،ف�إن م�شروع
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القانون قد منح جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب وزير الداخلية احلق يف تعيني ما ال
يزيد عن  %25من �أع�ضاء جمل�س املحافظة املنتخبني� ،أع�ضاء يف املجل�س .وواجهت
هذه الفقرة معار�ضة وا�سعة يف �أو�ساط ال��ر�أي العام ويف داخ��ل جمل�س النواب،
واقرتحت اللجنة امل�شرتكة الإدارية والقانونية يف جمل�س النواب ،رمبا كحل و�سط،
�أن يكون  %15من املعينني بن�سبة  %25من ممثلي القطاعات الن�سائية والأحزاب
والنقابات وغ��رف ال�صناعة والتجارة ،لكنها وافقت ،حتت �ضغط النواب ،على
�شطب الفقرة اخلا�صة بالتعيني كاملة ،مبا يكر�س وجود جمال�س حمافظات منتخبة
بكامل ع�ضويتها ،وواف��ق جمل�س النواب على ذلك .غري �أن املجل�س عاد يف ختام
مناق�شاته مل�شروع القانون لفتح هذه املادة للت�صويت ،و�أقر �صيغة التعيني بن�سبة
 %25كما جاءت من احلكومة ومت�سك بها.
يف املقابل� ،أدخل جمل�س الأعيان تعدي ًال على هذه الن�سبة بخف�ضها �إلى  ،%15ويف
الوقت نف�سه تخ�صي�ص الـ  %10التي مت �شطبها ككوتا للمر�أة .وح�سم جمل�س الأمة
اخلالف بني النواب والأعيان بهذا اخل�صو�ص ،ب�إقرار التعيني بن�سبة  %15فقط.

كوتا ن�سائية %10 :من املنتخبني و ُثلث املعينني
مل يت�ضمن م�شروع القانون تخ�صي�ص �أية ن�سبة من مقاعد جمل�س املحافظة
للمر�أة ،برغم ا�ستقرار توجه الدولة الأردنية نحو الن�ص على تخ�صي�ص مقاعد
للمر�أة يف املجال�س املنتخبة ،وهذا ما عك�سته احلكومة نف�سها يف م�شروع قانون
البلديات ال��ذي خ�ص�ص ،مثل قانون البلديات ال�سابق ،ما ال يقل عن  %25من
�أع�ضاء املجال�س البلدية املنتخبني ،للن�ساء ،ع�ضوات يف تلك املجال�س .ولقد �أق ّر
جمل�س النواب اقرتاح ًا بتخ�صي�ص  %15من ع�ضوية جمال�س املحافظات للن�ساء
باقرتاح من نائبات وموافقة رئي�س اللجنة امل�شرتكة الإدارية والقانونية ،ثم تراجع
عنه يف ختام مناق�شات القانون .لكن جمل�س الأعيان مت�سك ب�صيغة الكوتا للمر�أة

 - 13بن�سبة  ،%10وكذلك بتخ�صي�ص ثلث مقاعد املعينني يف جمل�س املحافظة للن�ساء.

ووافق جمل�س الأمة على �صيغة جمل�س الأعيان حينما التئم للبت يف املواد املختلف
حولها بني جمل�سي النواب والأعيان.

االكتفاء باطالع جمل�س املحافظة على كيفية
تنفيذ البلديات ملوازناتها
ت�ضمن م�شروع قانون الالمركزية �ضمن البنود اخلا�صة ب�صالحيات جمل�س
املحافظة ،بند ًا ( �/8أ )3/ين�ص على «مراقبة تنفيذ املوازنات ال�سنوية جلميع
بلديات املحافظة» .وقد اقرتحت اللجنة امل�شرتكة الإدارية والقانونية تعدي ًال على هذا
البند ،باال�ستعا�ضة عن كلمة «مراقبة» بعبارة «االطالع على كيفية» ،ف�أ�صبح ن�ص
البند هو «االطالع على كيفية تنفيذ املوازنات ال�سنوية جلميع بلديات املحافظة».
ورحب به باعتبار �أنه �أنهى التداخل يف �صالحيات
وقد �أيد املجل�س هذا التعديلّ ،
هيئتني كل منهما منتخبة� ،إذ ال يجوز �أن تراقب واحدة تنفيذ موازنة الأخرى ،يف
الوقت الذي تناط به عملية املراقبة لتنفيذ املوازنة بديوان املحا�سبة.

حمدودية �صالحيات جمل�س املحافظة
�إن ال�صالحيات التي �أوكلها قانون الالمركزية ملجل�س املحافظة تعد �صالحيات
منقو�صة يف اجتاهني رئي�سيني؛ �أو ًال ،يف اجتاه العالقة مع املحافظ واملجل�س التنفيذي
املكون من عدد من احلكام الإداريني ومديري الدوائر والأجهزة احلكومية .وثاني ًا
فيما يخ�ص مدى ال�صالحيات املمنوحة �إليها يف جانب �صناعة القرار التنموي.
فلئن �أعطى القانون ،املحافظ واملجل�س التنفيذي ،مكانة احلكومة املحلية ،و�أعطى
جمل�س املحافظة مكانة املجل�س الت�شريعي ،ف�إن تفعيل العالقة بني اجلهتني وعدم

- 14 -

تغول املجل�س التنفيذي على عمل جمل�س املحافظة كان يتطلب منح الأخري �صالحية
ا�ستجواب املحافظ �أو �أي من �أع�ضاء املجل�س التنفيذي ،و�سحب الثقة منهم.
ذلك �أن رقابة املجل�س املحلي على �أداء املجل�س التنفيذي �ستكون �شكلية �إن مل
يكن لدى جمل�س املحافظة �صالحية كهذه .وقد دعمت عدة �أ�صوات نيابية هذا
التوجه ،غري �أن املجل�س مل ي�أخذ به .وفيما يخ�ص الدور التنموي ملجل�س املحافظة،
ف�إنه يتمثل ب�إقرار ما يحيله �إليه املجل�س التنفيذي ،من م�شاريع تنموية وا�ستثمارية،
وكذلك الأم��ر فيما يخ�ص موازنة املحافظة �ضمن ال�سقوف التي حتددها دائرة
املوازنة العامة يف وزارة املالية .وللمجل�س حق اقرتاح �إن�شاء م�شاريع ا�ستثمارية
والقيام مب�شاريع م�شرتكة مع املحافظات الأخ��رى ،غري �أن هذا يتوقف على مدى
تبني املجل�س التنفيذي لهذه امل�شاريع.

التم�سك بحق جمل�سي املحافظة والتنفيذي معاجلة خالفاتهما
ن�ص م�شروع قانون الالمركزية يف الفقرة (�أ) من امل��ادة ( )11على �أنه �إذا
ن�ش�أ خالف بني جمل�س املحافظة واملجل�س التنفيذي حول �أي من امل�سائل املتعلقة
باملحافظة ،يجوز لوزير الداخلية بناء على تن�سيب من املحافظ �إحالة هذا اخلالف
�إلى رئي�س الوزراء للف�صل فيه ،ويكون قراره ملزم ًا .ويف حال عدم اتخاذ املجل�س
قرار ًا �أو تعذر اتخاذ القرار يف �أي من الأمور التي تقع �ضمن اخت�صا�صه ،فلمجل�س
الوزراء البت فيها.
لقد احتلت هذه الفقرة حيز ًا وا�سع ًا من النقا�ش لأنها توكل ح�سم اخلالف بني
املجل�سني للحكومة املركزية ،وهو ما �ش�أنه التقليل من درجة ا�ستقاللية جمل�س
املحافظة املنتخب ل�صالح املجل�س التنفيذي املُعني الذي ير�أ�سه املحافظ .لذلك
اجتهدت اللجنة امل�شرتكة الإدارية والقانونية باقرتاح بديل عن ال�صيغة احلكومية،
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متثل ب�إحالة اخلالف �إلى جلنة تكون برئا�سة الوزير وع�ضوية كل من ديوان املحا�سبة
ونقيبي املحامني واملهند�سني و�أحد �أع�ضاء جمل�س املحافظة ،غري �أن هذه ال�صيغة
مل جتد الدعم� ،إذ اعتربت غري �سليمة ت�شريعي ًا ب�سبب الن�ص على ت�شكيل هيئة
من خارج الإط��ار املعني مبو�ضوع اخل�لاف ،وط� ّور املجل�س اقرتاح ًا تقدم به عدة
�أع�ضاء باجتاه �أن «يحال ذلك اخلالف �إلى جلنة م�شرتكة من املجل�سني برئا�سة
رئي�س جمل�س املحافظة ،وتتكون من عدد مت�سا ٍو من الأع�ضاء من كال املجل�سني».
وا�شتملت هذه ال�صيغة على بنود �إ�ضافية حتدد �آلية دعوة رئي�س جمل�س املحافظة
لعقد اجتماعات هذه اللجنة واتخاذ قرارها امللزم.

خف�ض �سن الناخب لأع�ضاء جمل�س املحافظة
ق� ّرر جمل�س النواب �أن يكون الناخب قد �أكمل � 18سنة �شم�سية من عمره يف
التاريخ الذي يحدده جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،لأن الهيئة �ستعمل
على �أن يكون عمر الناخب الأق��رب �إلى � 18سنة .وي�شكل هذا خطوة �صغرية �إلى
ون�صت على حتديد
الأم��ام مقارنة مع ال�صيغة التي ج��اءت يف م�شروع القانونّ ،
�سن الناخب ب�أن يكون قد �أكمل � 18سنة من عمره يف اليوم الأول من �شهر كانون
الثاين من ال�سنة التي يجري فيها االنتخاب ،ما يعني �أن عمر الناخب �إذا ما �أجريت
االنتخابات يف �شهر متوز� ،سيكون � 18سنة و�سبعة �أ�شهر.

مترير نظام لكل ناخب �صوتان يف الدوائر متعددة املقاعد
ا�ستقر ر�أي جمل�س ال �ن��واب ،ب��داي��ة ،على �أن يكون لكل ناخب �صوتان على
الأكرث يف انتخابات جمال�س املحافظات دون النظر �إلى عدد مقاعد كل دائرة يف
املحافظة ،ويكون بذلك قد �أيد ال�صيغة التي جاء بها م�شروع قانون الالمركزية بهذا
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ن�ص
اخل�صو�ص ،هذا علم ًا �أن اللجنة امل�شرتكة قد �أدخلت تعدي ًال على هذه ال�صيغةّ ،
على �أن يكون للناخب عدد من الأ�صوات م�سا ٍو لعدد املقاعد املخ�ص�صة للدائرة.
وت�شبه هذه ال�صيغة النظام االنتخابي الذي كان معتمد ًا يف انتخابات جمل�س النواب
العام  ،1989والذي يطلق عليه ت�سمية «القائمة احلرة»� ،إال �أن املجل�س مل يدعم
مقرتح جلنته امل�شرتكة ،وانحاز لل�صيغة التي اقرتحتها احلكومة .لكن جمل�س
النواب عاد و�أيد ال�صيغة الأكرث دقة التي اقرتحها جمل�س الأعيان ،وهي «يكون
لكل ناخب �صوتان �إذا كان يف الدائرة �أكرث من مقعد واحد» ،وهذه ال�صيغة �أنهت
االلتبا�س حول ما �إذا كان من حق الناخب �أن يختار اثنني من املر�شحني يف الدائرة
التي ُخ�ص�ص لها مقعد واحد فقط.

التو�صيات:
�1.1شمول جميع �أع�ضاء جمل�س املحافظة بعملية االنتخاب ،بحيث تكون املجال�س
منتخبة بكامل ع�ضويتها ،مع تخ�صي�ص كوتا للمر�أة بن�سبة  %20من �إجمايل
ع�ضوية املجل�س.
2.2تطوير �صالحيات جمل�س املحافظة باجتاه �أن يكون من حق �أع�ضائه توجيه
الأ�سئلة لرئي�س و�أع�ضاء املجل�س التنفيذي ،وا�ستجوابهم ،والتو�صية للحكومة
ب�إنهاء ع�ضويتهم يف املجل�س ،والتي ميار�سونها ب�صفتهم الوظيفية.
3.3خف�ض �سن الناخب النتخابات جمال�س املحافظات ب�أن يكون قد بلغ �18سنة يف
التاريخ الذي يحدده جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،بدل �أن يكون
قد �أكمل � 18سنة من عمره يف التاريخ الذي يحدده جمل�س املفو�ضني� ،أ�سوة
بال�صيغة التي اعتمدها امل�ش ّرع يف قانون االنتخاب.
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تعديل نظام االنتخاب ملجل�س املحافظات بحيث يتم اعتماد القائمة الن�سبية
املفتوحة على م�ستوى املحافظات ال�صغرية واملتو�سطة ويف دوائر مماثلة لدوائر
جمل�س النواب يف املحافظات الثالث الكبرية .وذلك من باب التناغم مع قانون
االنتخاب ملجل�س ال�ن��واب ،على �أن ت��وزع القائمة ،املرت�شحني فيها على الدوائر
الفرعية التي تختار املناف�سة فيها بحيث ال يتجاوز عددهم عدد املقاعد املخ�ص�صة
لتلك الدوائر.
قانون البلديات((( رقم  41ل�سنة 2015
اقت�صرت �أبرز التعديالت التي �أدخلها جمل�س النواب على م�شروع قانون البلديات
على خف�ض �سن الناخب ،والن�ص على �ضمانات القتطاع وحتويل الأموال املخ�ص�صة
للبلديات ،وو�ضع �سقف �إنفاق البلديات على رواتب املوظفني .بينما م ّرر املجل�س
ع��دد ًا من الأحكام ذات امل�ضمون ال�سلبي وغري الدميقراطي ،يف مقدمتها عدم
�شمولية االنتخاب ملجل�س �أمانة ع ّمان الكربى ،وا�ستثناء كل من العقبة ووادي مو�سى
من ت�شكيل بلدية لها ،والإبقاء على قيود وا�سعة على ا�ستقاللية املجال�س البلدية.

عدم �شمولية االنتخاب ملجل�س �أمانة عمان الكربى

برغم �أن �أمانة عمان الكربى ُتعامل ،قانوني ًا ،على �أنها بلدية مثل غريها من
البلديات�،إال �أن هناك عدد ًا من �أحكام القانون تتعامل معها على نحو خمتلف ،ال
�سيما فيما يخ�ص انتخاب جمل�س الأمانة والأمني .فقد وافق جمل�س النواب على ما
((( ُن�شر هذا القانون الذي يت�ألف من  77مادة يف اجلريدة الر�سمية ،العدد رقم  ،5363تاريخ .2015/10/18
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جاء يف م�شروع القانون بهذا اخل�صو�ص ،حيث �أوكل القانون ملجل�س الوزراء حتديد
عدد �أع�ضاء جمل�س الأمانة على �أن ُينتخب  %75منهم انتخاب ًا مبا�شر ًا ،ويعني
جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب وزير ال�ش�ؤون البلدية ما ال يزيد على  %25من عدد
�أع�ضائه� .أما التطور الإيجابي فهو ما جاء يف م�شروع القانون ووافق عليه جمل�س
النواب بخ�صو�ص تق�سيم �أمانة عمان الكربى �إلى جمال�س حملية يحددها جمل�س
الوزراء ويحدد عدد الأع�ضاء يف كل منها على �أن ال يقل عن خم�سة �أع�ضاء مبن فيهم
رئي�س املجل�س املحلي الذي يكون هو الع�ضو الذي يح�صل على �أعلى الأ�صوات .هذا
فيما كان القانون ال�سابق ل�سنة  ،2011يق�سم جمل�س الأمانة بني ثلثني باالنتخاب
وثلث بالتعيني ،ويق�سم الأمانة �إلى دوائر انتخابية.

ا�ستثناء �سلطة منطقة العقبة و�إقليم البرتا
وافق جمل�س النواب على ا�ستثناء �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة،
و�سلطة �إقليم البرتا التنموي ال�سياحي ،من �أحكام قانون البلديات وفق ال�صيغة التي
جاءت يف م�شروع القانون املقدم من احلكومة .وهذا يك ّر�س عدد ًا من اال�ستثناءات
حلق املواطنني يف انتخاب �سائر ممثليهم على قدم امل�ساواة .ولي�س وا�ضح ًا �إلى متى
�سي�ستمر هذا الو�ضع على هذا املنوال ،وما �إذا كانت هناك �صيغ تدرجية ميكن
الأخذ بها و�صو ً
ال �إلى �إعادة حق هذه املناطق يف انتخاب كامل ممثليها.

قيود وا�سعة على ا�ستقاللية املجال�س البلدية

ا�شتمل م�شروع قانون البلديات على كم كبري جد ًا من الأحكام التي جتعل البلدية
هيئة تابعة لوزير ال�ش�ؤون البلدية وت�أمتر ب�أمره ،ومل يذهب جمل�س النواب يف االجتاه
الذي يحمي ا�ستقاللية البلدية �إال يف حاالت حمدودة جد ًا برغم وجود اقرتاحات
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من النواب يف هذا االجتاه .ففي الفقرة (/7ج) اخلا�صة بحق رئي�س املجل�س البلدي
تفوي�ض �أي من �صالحياته لنائبه �أو لأي ع�ضو يف املجل�س �أو للمدير التنفيذي ،ف�إن
هذا م�شروط ب�أن يكون التفوي�ض خطي ًا وحمدد ًا ومقرتن ًا بقرار املجل�س ،غري �أن هذه
الفقرة مل تكن تكتفي يف م�شروع القانون بذلك بل ت�شرتط �أي�ض ًا موافقة الوزير،
فع ّدل النواب هذا ال�شرط �إلى االكتفاء ب�إعالم الوزير بذلك ،بينما وافق جمل�س
النواب على �أن يكون تعيني املدير التنفيذي بقرار من الوزير برغم مقرتحات العديد
من النواب �شطب هذا ال�شرط .ومع �أن تدخل الوزير ي�ستهدف نظري ًا عدم خروج
املجل�س البلدي عن �صالحياته وجتاوز موازنته� ،إال �أن هناك مبالغة بهذا الأمر ت�صل
حد ا�شرتاط القانون موافقة الوزير على �أي م�شاركة له يف م�ؤمتر خارج اململكة
(البند �/7أ.)3/

خف�ض �سن الناخب يف االنتخابات البلدية
ح ّدد م�شروع قانون البلديات �سن الناخب بـ � 18سنة يف اليوم الأول من ال�سنة
التي يجري فيها االنتخاب .و�إذا افرت�ضنا �أن االنتخابات �ستجري يف �شهر متوز،
ف�إن احلد الأدن��ى لعمر الناخب مبوجب م�شروع القانون �سيكون حوايل � 18سنة
و�سبعة �أ�شهر ،بينما ا�شرتط القانون بح�سب قرار جمل�س النواب �أن يكون الناخب
قد �أكمل � 18سنة من عمره يف التاريخ الذي يحدده جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب ،ومبا �أنه من املتوقع �أن يقرر جمل�س املفو�ضني حتديد التاريخ الذي يكمل
فيه الناخب � 18سنة� ،إما يوم االنتخاب� ،أو قبله بعدة �أ�شهر ،ف�إنه �سيكون يف كلتا
احلالتني خف�ض ل�سن الناخب� ،أما ال�صيغة الأمثل فهي التي تبناها جمل�س النواب
يف قانون االنتخاب ،ومت فيها اال�ستعا�ضة عن عبارة «�أكمل � 18سنة» بعبارة «بلغ 18
�سنة» ،والفرق بني ال�صيغتني هو � 12شهر ًا.
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عدم ت�سبيب قرار الوزير برف�ض اقرتا�ض املجل�س
ن�صت الفقرة (�/17أ) على حق املجل�س البلدي باالقرتا�ض �شريطة موافقة وزير
ال�ش�ؤون البلدية .وكانت اللجنة امل�شرتكة الإدارية والقانونية ،قد اقرتحت �شطب بقية
الفقرة التي جاءت فيها موافقة الوزير« :على اجلهة املقر�ضة والغاية التي �سينفق
من �أجلها ومقدار الفائدة وكيفية ال�سداد و�أي �شروط خا�صة قد ي�ستلزمها احل�صول
على هذا القر�ض» .وخالف جمل�س النواب قرار جلنته امل�شرتكة من �أجل العودة
للن�ص املقرتح من احلكومة ،لكن �أحد ًا مل يتوقف �أمام حقيقة �أن الوزير هنا مطلق
ال�صالحية بالرف�ض �أو القبول ،ولي�س هناك ما يلزمه بت�سبيب قراره ،وخ�ضوع هذا
القرار للم�ساءلة.

�ضمانات القتطاع وحتويل الأموال املخ�ص�صة للبلديات
�أدخل جمل�س النواب تعديالت على املواد (� 20إلى  )23تلتقي عند هدف حت�سني
موارد البلديات و�ضمان حتويل الأموال املخ�ص�صة لها دون مماطلة �أو ت�سويف .فقد
كانت الفقرة (�/20أ) تن�ص على فر�ض ر�سوم بن�سبة  %8من قيمة امل�شتقات النفطية
امل�ستوردة �أو املنتجة يف الأردن لتوزيعها على البلديات وجمال�س اخلدمات امل�شرتكة،
وا�ستعي�ض عن هذه الن�سبة التي كان ُيخ�شى ب�أن تتحول �إلى ذريعة لزيادة ال�ضريبة
على امل�شتقات النفطية ،بو�ضع ن�سبة  %50على الر�سوم امل�ستوفاة على امل�شتقات
النفطية ،و�أو�ضح وزير ال�ش�ؤون البلدية �أن الن�سبة الأخرية ال يقل مردودها عن ن�سبة
الـ  %8بل تزيد عنها ،وكلما زادت �أ�سعار امل�شتقات النفطية زاد هذا املردود .من
جهة �أخرى� ،أقر جمل�س النواب اال�ستعا�ضة عن تعبري «فر�ض ر�سوم» ،و»تخ�صي�ص»
بتعبري « ُيقتطع و ُيحول (�أو ُتول)» يف املواد ( .)22 ،21 ،20كذلك ،مت �إ�ضافة فقرة
يف املادة ( )23تن�ص على �أن الواردات التي جتبيها احلكومة ملنفعة البلديات ويتعني
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�أن تقيد ك�أمانة لدى وزارة املالية ،يجب �أن «حتول يف نهاية كل �شهر �إلى بنك تنمية
املدن والقرى» حتى ال تكون عر�ضة لال�ستخدام من قبل وزارة املالية.

و�ضع �سقف لإنفاق البلديات على رواتب املوظفني
وافق جمل�س النواب على �أن ال تتجاوز رواتب املوظفني وعالواتهم ما ن�سبته %50

من حجم املوازنة ال�سنوية للبلدية ،وت�صبح هذه الن�سبة  %40من حجم املوازنات
بعد خم�س �سنوات من نفاذ قانون البلديات ،ويقدر جمل�س ال��وزراء مقدار هذه
الن�سبة بعد مرور تلك املدة .و�أ�شاد كثري من النواب بهذه املادة باعتبارها من املواد
الإ�صالحية يف القانون .فيما ّبي وزير ال�ش�ؤون البلدية� ،أن هناك تقدم ًا قد حتقق
على هذا ال�صعيد خالل ال�سنوات الأخرية ،حيث هبط متو�سط ن�سبة الرواتب يف
موازنات البلديات من  %78 -77العام � ،2013إلى  %58العام  ،2014ثم �إلى %54
العام  .2015وقد �أ�ضاف جمل�س النواب فقرة على م�شروع القانون ،ح� ّددت �أن
البلديات املعنية بعدم جتاوز رواتب املوظفني يف موازناتها ن�سبة  ،%50هي البلديات
التي تزيد فيها ن�سبة رواتب املوظفني وعالواتهم عن هذه الن�سبة ،حتى ال يكون ذلك
مربر ًا للبلديات التي تقل هذه الن�سبة عندها عن  %50لرفعها �إلى .%50

التو�صيات:
�1.1إعادة النظر بو�ضع �أمانة ع ّمان الكربى ،بحيث يتم يف املرحلة القادمة حتويل
كل واحد من املجال�س املحلية �إلى بلدية كاملة ،ميثلها رئي�سها يف جمل�س �أمانة
ع ّمان الكربى ،متهيد ًا لإلغاء التعيني ب�شكل كامل يف جمل�س الأمانة يف خطوة
الحقة .وتنظيم العالقة ما بني جمل�س الأمانة والبلديات الأع�ضاء يف الأمانة
مبوجب نظام ي�صدر لهذه الغاية.
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�2.2شمول كل من العقبة ووادي مو�سى بقانون البلديات بحيث يت�شكل يف كل منهما
بلدية كاملة ،وحتويل كل من �سلطة �إقليم العقبة االقت�صادية اخلا�صة و�سلطة
�إقليم البرتا التنموي ال�سياحي �إلى مديرية تابعة لوزارة ال�سياحة والآثار.
3.3تعزيز ا�ستقاللية البلديات ارت�ب��اط� ًا بو�ضعها القانوين كم�ؤ�س�سات تتمتع
بال�شخ�صية املعنوية وذات ا�ستقالل مايل و�إداري ،بتقلي�ص تدخل وزارة ال�ش�ؤون
البلدية يف �ش�ؤون املجال�س البلدية ،وذلك ب�سن نظام �أ�سا�سي للبلديات يكفل لها
العمل وفق معايري احلاكمية الر�شيدة ،وت�شكيل حمكمة خا�صة بالبلديات للبت
بالدعاوى التي ُترفع �ضد املجال�س البلدية من قبل الوزارة �أو �أع�ضاء املجال�س
�أنف�سهم �أو املواطنني.
4.4خف�ض �سن الناخب يف االنتخابات البلدية بحيث يتم اال�ستعا�ضة عن عبارة «لكل
�أردين �أكمل � 18سنة من عمره يف التاريخ الذي يحدده جمل�س مفو�ضي الهيئة
امل�ستقلة لالنتخاب (الفقرة �/39أ) ،بعبارة «لكل �أردين بلغ � 18سنة من عمره
يف التاريخ الذي يحدده جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،وذلك �أ�سوة
باملنحى الذي مت اعتماده ب�ش�أن �سن الناخب يف قانون االنتخاب ملجل�س النواب.
5.5خف�ض �سن املرت�شح لالنتخابات البلدية على الأقل بالن�ص على �أن يكون قد بلغ
� 25سنة من عمره يف يوم االقرتاع ،بدل «�أن يكون قد �أكمل � 25سنة �شم�سية من
عمره يف اليوم الذي حدد لتقدمي طلبات الرت�شيح» (البند �/40أ.)1/
6.6تعديل الفقرة (�/17أ) للن�ص على وجوب �أن ي�سبب الوزير قراره بعدم املوافقة
على اقرتا�ض املجل�س البلدي ،بحيث يكون من حق املجل�س البلدي الطعن بقرار
الوزير لدى جهة يحددها القانون ،ولتكن «حمكمة البلديات» ،من �أجل �ضمان
التوازن بني �سلطة الوزير وا�ستقاللية البلدية.
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قانون االنتخاب((( رقم  6ل�سنة 2016
�إن �إ�سهام جمل�س النواب يف تطوير و�إ�صالح قانون االنتخاب اجلديد يكاد يقت�صر
على مترير م�شروع القانون كما جاء من احلكومة ،دون العودة به �إلى اخللف .بهذا
ف�إن �أبرز و�أهم خمرجات احلوار الوطني حول م�شروع قانون االنتخاب مل ي�أخذ
بها جمل�س النواب ،ومل جتد طريقها �إلى القانون اجلديد� ،أما الإ�ضافات الإيجابية
التي ُت�سب للمجل�س ،فهي حمدودة فع ًال ،وتتمثل يف خف�ض �سن الناخب ،و�إنقاذ
حمافظتي البلقاء والكرك من التق�سيم �إلى دوائر �أ�صغر ،و�شمول املنت�سبني املدنيني
للجي�ش والأجهزة الأمنية بحق االنتخاب ،ومتكني العاملني يف العملية االنتخابية من
االقرتاع .ويف املقابل ،ف�إن جمل�س النواب وافق على �شطب القائمة الوطنية على
م�ستوى اململكة ،ومت�سك بنظام الباقي الأعلى بدون ن�سبة ح�سم ،وحرم الأردنيني يف
اخلارج من حق االقرتاع ،و�أبقى على الكوتا الن�سائية مبعدل مقعد لكل حمافظة بدل
املقرتح :مقعد لكل دائرة ،و�أبقى على دوائر البادية كدوائر مغلقة دميغرافي ًا ،و�ألغى
الكوتا «املفتوحة» للم�سيحيني ولل�شرك�س وال�شي�شان.

خف�ض �سن الناخب لأع�ضاء جمل�س النواب
حدد م�شروع قانون االنتخاب �أن لكل �أردين بلغ � 18سنة من عمره يف اليوم الأول
من �شهر كانون الثاين من ال�سنة التي �ستجري فيها االنتخابات احلق يف انتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب .ومبوجب التعديل الذي �أدخله جمل�س النواب على م�شروع
القانون ،ف�إن ال�سن الأدن��ى لالنتخاب هو بلوغ الناخب � 18سنة قبل  90يوم ًا من
((( ُن�شر هذا القانون الذي يت�ألف من  66مادة يف اجلريدة الر�سمية ،العدد رقم  ،5386تاريخ .2016/3/15
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تاريخ االقرتاع .بهذا يكون جمل�س النواب قد خ ّف�ض �سن الناخب مبقدار ثالثة �أ�شهر
على الأقل ،ويزداد مقدار التخفي�ض كلما �أجريت االنتخابات بعيد ًا عن بداية العام.
وب�إجراء انتخابات  2016يوم � 20أيلول ،يكون مقدار التخفي�ض حوايل �ستة �أ�شهر.
وهذا من �ش�أنه زيادة �أعداد الناخبني ال�شباب.

حرمان الأردنيني يف اخلارج من حق االقرتاع
جتاهل م�شروع قانون االنتخاب وكذلك جمل�س النواب حق املواطنني الأردنيني
يف اخلارج مبمار�سة حقهم الد�ستوري يف امل�شاركة يف االنتخابات دون �أي مربرات
مقبولة .ومن املعروف �أن الدول تعالج هذا اجلانب يف العملية االنتخابية من خالل
�إج��راء ترتيبات االق�تراع ملواطنيها الناخبني يف �سفاراتها املنت�شرة يف العامل،
وهذا ما متار�سه دول عربية جم��اورة ل�ل�أردن مثل م�صر والعراق ،حيث ي�شارك
رعاياها املقيمون يف الأردن يف انتخابات بالدهم .و�أكد مدير دائرة الأحوال املدنية
واجلوازات مروان قطي�شات يف مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (برتا)((( �أن «هناك
ما يزيد على � 800ألف مواطن يعملون خارج اململكة� ،إ�ضافة لع�شرات الآالف ممن
يغادرون اململكة لأ�سباب عدة منها الدرا�سة يف اجلامعات» ،و�أ�ضاف ب�أن «هذه الفئة
تقع �ضمن دائرة ممن هم م�سجلون يف �سجالت الناخبني ويحق لهم االقرتاع �إال
�أن قانون االنتخاب ال يوفر الآليات يف متكينهم من قيامهم بواجبهم الوطني يف
حال وجودهم خارج اململكة ،وبالتايل ف�إن ما يقارب املليون ناخب لن يت�سنى لهم
امل�شاركة يف االنتخابات» .و�أعرب قطي�شات عن �أمله ب�أن يتم «�إيجاد �آليات متكنهم
من االقرتاع يف االنتخابات يف ال�سنوات املقبلة».
((( وكالة الأنباء الأردنية (برتا) ،تاريخ .2016/7/31
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منح املوظفني املدنيني يف اجلي�ش والأمن حق االنتخاب
وافق جمل�س النواب على منح املنت�سبني املدنيني للقوات امل�سلحة و�أجهزة الأمن
احلق يف االنتخاب .فقد ن�ص م�شروع قانون االنتخاب على �أنه «يوقف ا�ستعمال حق
االنتخاب ملنت�سبي القوات امل�سلحة واملخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك
والدفاع املدين يف �أثناء وجودهم يف اخلدمة» ،لكن جمل�س النواب �أدخل تعدي ًال
مهم ًا على هذه الفقرة مت مبوجبه عدم �شمول «امل�ستخدم املدين» باال�ستثناء الذي
ي�ستهدف �أف��راد اجلي�ش((( والأمن .وقد جاء يف ت�صريح لرئي�س جمل�س مفو�ضي
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب د .خالد الكاللدة يوم  ،2016/8/24ن�شره موقع الهيئة
الإلكرتوين�،أنه قد «مت �إدراج  5308ناخبني وناخبات من املنت�سبني املدنيني من
القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية على اجلداول النهائية للناخبني وتوزيعهم على
دوائرهم االنتخابية تطبيق ًا لأحكام املادة ( ،)3فقرة (ب) من قانون االنتخاب».

متكني العاملني يف العملية االنتخابية من االقرتاع
�أ�ضاف جمل�س النواب مل�شروع قانون االنتخاب حكم ًا يتطلب من الهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان ممار�سة العاملني يف العملية االنتخابية
حقهم يف االق�تراع وفق تعليمات ت�صدر لهذه الغاية (الفقرة /28ب) ،وبح�سب
املعطيات املتوفرة لدى الهيئة ،ف�إن عدد ه�ؤالء الإجمايل يبلغ نحو � 60ألف �شخ�ص.
و�صرح الناطق الإعالمي با�سم الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب جهاد املومني ب�أن جمل�س
املفو�ضني قد قرر �أن ي�صوت العاملون مع الهيئة يف االنتخابات كل يف مركز االقرتاع
(((

 ا�شتمل تعديل هذه الفقرة (/3ب) على �إ�ضافة عبارة «/اجلي�ش العربي» بعد عبارة القوات امل�سلحة،
و�إ�ضافة كلمة «الفعلية» بعد كلمة «اخلدمة».
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الذي يعمل فيه ،ويف يوم االقرتاع نف�سه .وذكر املومني �أن عدد اامل�شرفني على العملية
االنتخابية ال�سابقة ُيقدر بـ � 43إلى � 48ألف موظف مل يكن متاح لهم الت�صويت.

تق�سيم الدوائر االنتخابية وتوزيع املقاعد النيابية بنظام
رغم املطالبة النيابية وال�شعبية الوا�سعة ب�أن يت�ضمن قانون االنتخاب ملحق ًا
خا�ص ًا بتق�سيم الدوائر االنتخابية ،وتوزيع املقاعد املخ�ص�صة لها ،كما يف قانون
االنتخاب ال�سابق ل�سنة � ،2012إال �أن جمل�س النواب مل يتم�سك بهذا املطلب ،ووافق
على اقرتاح جلنته القانونية ب�أن يت�ضمن القانون تق�سيم ًا مقرتح ًا للدوائر االنتخابية
(املادة  ،)8وترك حرية توزيع املقاعد للحكومة� .أما �صيغة تق�سيم الدوائر ،فقد
كفلت �أن تكون كل واحدة من �أ�صغر ت�سع حمافظات يف اململكة ،وكذلك كل واحدة من
دوائر البدو الثالث ،دائرة انتخابية واحدة ،وهذا ي�شمل حمافظتي البلقاء والكرك
التي لكل واحدة منهما  10مقاعد ح�سب نظام االنتخاب ال�سابق ،ويف املقابل تق�سيم
�أكرب ثالث حمافظات؛ العا�صمة و�إربد والزرقاء� ،إلى �أكرث من دائرة (العا�صمة5 :
دوائر� ،إربد 4 :دوائر ،والزرقاء :دائرتان).
�إن املك�سب من هذه «ال�صفقة» هي �إنقاذ حمافظتي البلقاء والكرك من التق�سيم
�إلى دوائر �أ�صغر� .أما اخل�سارة فتتمثل مبوافقة جمل�س النواب على تق�سيم املحافظات
الثالث الكربى �إلى دوائ��ر فرعية ،وهذا حرم نظام االنتخاب من �أن يعو�ض ولو
جزئي ًا اخل�سارة الكبرية ب�إلغاء القوائم الوطنية على م�ستوى اململكة التي ت�ضمنها
القانون ال�سابق .لأن نتائج نظام القائمة الن�سبية املفتوحة تكون �إيجابية �أكرث كلما
كان عدد املقاعد املخ�ص�صة للدائرة �أكرب.
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الإبقاء على حال الكوتا الن�سائية :مقعد لكل
حمافظة ودائرة بدو
اعتمد جمل�س النواب ال�صيغة نف�سها التي جاءت يف م�شروع القانون بخ�صو�ص
الكوتا الن�سائية ،وهي تخ�صي�ص مقعد واحد لكل واحدة من املحافظات ودوائر
البدو الثالث (املادة  )8بغ�ض النظر عن حقيقة التباين ال�شا�سع بني الدوائر يف
عدد ال�سكان �أو الناخبني� .إن هذا التخ�صي�ص ملقاعد امل��ر�أة ُيلحق ُغبن ًا بحقوق
املر�أة يف املحافظات الثالث الكبرية ،ولذا كان من الإن�صاف تو�سيع دائرة التمثيل
الن�سائي على الأقل بتخ�صي�ص مقعد لكل دائرة انتخابية بدل مقعد لكل حمافظة
ما دام �أنه قد مت تق�سيم املحافظات الثالث الكبرية �إلى دوائر فرعية ،الأمر الذي
كان من �ش�أنه رفع مقاعد املر�أة من � 15إلى  23مقعد ًا� ،آخذين باالعتبار �أن العدد
الإجمايل ملقاعد جمل�س النواب ،ي�شتمل على �سبع مقاعد �إ�ضافية قيا�س ًا بالتوزيع
ال�سابق ملقاعد الدوائر املحلية كان ميكن توظيفها لهذا الغر�ض ،لكنه مت توزيع �ستة
منها لتح�سني متثيل عدد من الدوائر املغبونة يف حجم متثيلها يف هذه املحافظات
الثالث حتديد ًا.

اعتماد نظام القائمة املفتوحة على م�ستوى الدائرة
لقد �شكل اعتماد احلكومة وجمل�س النواب لنظام القائمة الن�سبية املفتوحة كنظام
بديل لل�صوت الواحد (بغ�ض النظر عن عدد املقاعد املخ�ص�صة للدائرة) ،خطوة
�إ�صالحية مهمة للإمام ،لكنها منقو�صة ب�سبب طريقة احت�ساب الفوز ،وغياب ن�سبة
ح�سم ،و�شطب القائمة الوطنية الن�سبية املفتوحة على م�ستوى اململكة .و�إذا نظرنا
لنظام القائمة الن�سبية املفتوحة من حيث املبد�أ فهي �صيغة جيدة لأنها تعطي الناخب
احلق يف �أن يرتب الأ�سماء املرت�شحة يف القائمة ح�سب �أف�ضلياته ،وهذا ّ
يعظم قيمة
ال�صوت االنتخابي التي ال تقت�صر على التف�ضيل فقط بني القوائم كما هي احلال يف
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القائمة الن�سبية املغلقة التي كانت يف انتخابات  2013م�سرح ًا لتغول املال ال�سيا�سي
من خالل التحكم برتتيب املرت�شحني ح�سب ما ترت�أيه القائمة .ومع ذلك ينبغي
االعرتاف �أن الأحزاب ال�سيا�سية تف�ضل ب�شكل عام القائمة الن�سبية املغلقة لأنها
توفر فر�ص ًا �أف�ضل للفوز للقيادات احلزبية التي تختار عادة املواقع الأولى يف قوائم
الأحزاب املرت�شحة ،وكذلك يف حالة ائتالف حزبني �أو �أكرث ،حيث يتم توزيع الأ�سماء
املتفق عليها يف القائمة ح�سب املواقع التي تقررها الأحزاب امل�ؤتلفة.

�شطب القائمة الوطنية على م�ستوى اململكة
لقد خ�ص�ص قانون االنتخاب (ال�سابق) ل�سنة  2012الذي طبق يف انتخابات
،2013قائمة وطنية ن�سبية على م�ستوى اململكة من  27مقعد ًا ،وكانت تلك �أول
جتربة للقائمة الن�سبية املغلقة تطبق يف الأردن ،واقرتنت بطريقة الباقي الأعلى
الحت�ساب الفوز ،وت�ضمنت تلك التجربة جمموعة من مظاهر ال�ضعف واخللل ،لكن
النخب تطلعت �إلى تطوير تلك التجربة �سواء بزيادة عدد املقاعد املخ�ص�صة لها
�أو اال�ستعا�ضة عن طريقة الباقي الأعلى بطريقة �أكرث عدالة ،و�إقرار ن�سبة ح�سم
(عتبة متثيل) مبا يعزز فر�ص القوائم القوية يف احل�صول على متثيل نيابي �أكرب،
تعزيز ًا للتوجه امللكي نحو احلكومات الربملانية .غري �أن م�شروع القانون جاء خلو ًا
من القائمة الوطنية ،وجمل�س النواب �أقر ،من جهته ،القانون دون تعديل على هذا
ال�صعيد رغم �أن احلوار الوطني الذي �أدارته اللجنة القانونية يف جمل�س النواب
قد �أو�صت باحلفاظ على القوائم الوطنية ،كما �أن القوائم الوطنية ت�شكل �أحد
�أبرز مطالب الأحزاب اخلا�صة بتطوير قانون االنتخاب ،ومع كل ذلك ،فقد جتاهل
جمل�س النواب هذه املعطيات ،و�أبقى على نظام االنتخاب كما اعتمدته احلكومة.

- 29 -

�إلغاء الكوتا املفتوحة للم�سيحيني وال�شرك�س وال�شي�شان
ا�شتمل م�شروع قانون االنتخاب الذي تقدمت به احلكومة على تطوير مهم يتعلق
بالتعامل مع كوتات امل�سيحيني وال�شرك�س وال�شي�شان باعتبارها متثل احلد الأدنى
من عدد املقاعد املخ�ص�صة لها يف املحافظات نف�سها ،مع االحتفاظ لهذه الفئات
بحق التناف�س على جميع املقاعد الأخ��رى ،لكن جمل�س النواب قرر عدم املوافقة
على ذلك ،والإبقاء على هذه الكوتات كما كانت عليه يف القوانني ال�سابقة� .إن �أهمية
هذا التوجه الذي اقرتحته احلكومة ال يكمن يف �إعطاء هذه الفئات الفر�صة لإحراز
مقاعد �إ�ضافية يف جمل�س النواب ،بل يكمن يف� ،أو ًال� ،إعطاء احلق للفئات امل�شمولة
بهذه الكوتات يف املناف�سة املفتوحة على �سائر املقاعد ،بحيث ال حترم الكوتا هذه
الفئة من املواطنني من حقهم يف الرت�شح يف �أي دائرة يرغبون ،وثاني ًا ،توفري م�ؤ�شر
للحكم على مدى احلاجة للكوتا� ،إذ كلما تبني �أن هذه الفئات �أو بع�ضها قادرة على
حتقيق الفوز بعدد معقول من املقاعد تناف�سي ًا ،مقارنة مع عدد املقاعد املخ�ص�ص
لها ،تتعزز مربرات اال�ستغناء عن هذه الكوتا.

الإبقاء على دوائر البادية كدوائر مغلقة دميغرافي ًا

مل يعد الإبقاء على دوائ��ر البادية الثالث كدوائر مغلقة دميغرافي ًا يف قانون
االنتخاب �أم��ر ًا مقنع ًا ،فمن الزاوية االجتماعية،مل تعد البداوة كنمط حياة �أو
�إنتاج قائمة ،وبالتايل يتعني اال�ستعا�ضة عن هذه الكوتا ببديل يكفل لهذه الدوائر
االحتفاظ بعدد املقاعد النيابية املخ�ص�صة لها ،وذلك بتحويلها بب�ساطة �إلى دوائر
جغرافية ثالث ،تغطي �أقاليم ال�شمال والو�سط واجلنوب� .إن هذه املعاجلة لكوتا
دوائر البادية ،يقلل من حجم االختالالت يف قانون االنتخاب ،بتحقيق منجزين يف
�آن واحد؛ الأول هو �إلغاء واحدة من الكوتات التاريخية يف قوانني االنتخاب الأردنية،
والثاين هو دمج هذه الدوائر يف منظومة النظام االنتخابي العام والذي �سيعطي
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�أبناء وبنات مناطق البادية احلق يف الرت�شح يف �أي دوائر �أخرى يف اململكة ،فيما
�سي�صبح يف املقابل من حق الناخبني يف الدوائر الأخرى الرت�شح يف دوائر البادية.
�إن م�شروع القانون قد جتاهل هذا املطلب الوطني وال��ذي ي�ؤيده قطاع وا�سع من
الناخبني يف مناطق البادية.

التم�سك بنظام الباقي الأعلى بدون ن�سبة ح�سم
وافق جمل�س النواب على املقرتح احلكومي بخ�صو�ص طريقة احت�ساب الفوز
للقوائم املر�شحة .فكل قائمة حت�صل وفق البند (�/46أ )1/من قانون االنتخاب على
مقاعد يف الدائرة االنتخابية بن�سبة عدد الأ�صوات التي ح�صلت عليها من جمموع
املقرتعني يف الدائرة االنتخابية �إلى عدد املقاعد املخ�ص�صة للدائرة االنتخابية
(دون الكوتا الن�سائية) .وتن�ص الفقرة (/46ب) على �أنه �إذا تعذر �إكمال ملء
املقاعد بالأرقام ال�صحيحة غري الك�سرية ،وفق البند (�/46أ )1/يتم اعتماد طريقة
الباقي الأعلى مللء هذه املقاعد .وهذه هي الطريقة التي مت ا�ستخدامها يف احت�ساب
الفوز للقوائم الوطنية على م�ستوى اململكة يف انتخابات  ،2013وهي طريقة حتابي
القوائم ال�ضعيفة وتظلم القوائم القوية بحجم الأ�صوات التي حت�صل عليها ،لدرجة
�أن قائمة واحدة فقط من بني  226قائمة مرت�شحة (قائمة م .عاطف الطراونة)
جنحت ،من بني جمموع القوائم املرت�شحة يف انتخابات  ،2016يف احل�صول على
مقعدين من املقاعد العامة املخ�ص�صة للدائرة (دون احت�ساب الكوتات).
بهذا يكون جمل�س النواب قد جتاهل حقيقة �أنه يف هذا املرحلة من تطور احلياة
ال�سيا�سية واحلزبية ،ف�إن الأولوية لي�ست لتو�سيع عدد القوائم الفائزة مبقعد على
الأقل� ،إمنا هو تعزيز فر�ص القوائم القوية يف احل�صول على مقاعد �أكرث دعم ًا
لت�شكيل كتل نيابية �أو�سع متثي ًال وتوافق ًا .وعلى هذا ،كان ميكن اعتماد طريقة بديلة
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الحت�ساب الفوز مثل طريقة «دي هونت» التي تعد طريقة �أكرث عدالة .ف� ً
ضال عن
ذلك ،ف�إن نظام التمثيل الن�سبي يرتبط عادة باعتماد ن�سبة ح�سم (عتبة متثيل)
ال�ستبعاد القوائم ال�ضعيفة من توزيع املقاعد ل�صالح القوائم القوية ،بينما خال
قانون االنتخاب من حتديد ن�سبة كهذه.

التو�صيات:
1.1االعرتاف للأردنيني يف اخلارج بحق امل�شاركة يف العملية االنتخابية ،وتكليف
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ب�إ�صدار التعليمات التنفيذية التي ُت ّ
نظم حقهم يف
االقرتاع يف بلدان تواجدهم.
2.2زيادة عدد مقاعد الكوتا الن�سائية بتخ�صي�ص مقعد لكل دائرة انتخابية بدل
مقعد لكل حمافظة بحيث يتم رفع عدد املقاعد املخ�ص�صة للمر�أة من � 15إلى
 23مقعد ًا.
�3.إع��ادة العمل بالقائمة الوطنية على م�ستوى اململكة كدائرة انتخابية واحدة،
3
وتخ�صي�ص ن�صف عدد مقاعد جمل�س النواب لها ،واعتماد ن�سبة ح�سم منا�سبة
لتعزيز فر�ص القوائم القوية باحل�صول على احل�صة الرئي�سية من املقاعد ،مبا
يعزز فر�ص ت�شكيل الكتل النيابية على �أ�س�س حزبية وبرناجمية ،ودمج الكوتات
املختلفة يف �إطار هذه القوائم.
4.4حتويل دوائر البادية �إلى دوائر جغرافية يف نطاق املحافظات الرئي�سية التي هي
جزء منها( ،حمافظات املفرق والعا�صمة ومعان) مع احتفاظها بعدد املقاعد
املخ�ص�ص لها.

- 32 -

قانون الأحزاب( ((1رقم  39ل�سنة 2015
من الالفت لالنتباه يف جمال قوانني الأحزاب ال�سيا�سية منذ العام � ،1992أن كل
القوانني الالحقة كان كل منها يت�ضمن حجم ًا حمدود ًا من التعديالت على القانون
الذي �سبق ،ومع ذلك مل يكن ي�صدر القانون اجلديد كقانون معدل للذي �سبقه� ،إمنا
كقانون جديد ،ومل يكن هناك من تربير منطقي لهذا الأمر �إذا ا�ستثنينا حماولة
التمويه على حمدودية التعديالت ،حجم ًا وم�ضمون ًا ،باحلديث عن قانون جديد.
وينطبق هذا الأمر على �أحدث قانون للأحزاب ل�سنة .2015
فقد ت�ضمن م�شروع القانون كما جاء من احلكومة خف�ض ًا لعدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني
من � 500إلى  150ع�ضو ًا ،حتديد �سن الع�ضو امل�ؤ�س�س بـ � 18سنة بد ًال من � 21سنة،
وا�ستعي�ض عن مرجعية وزارة الداخلية للأحزاب ال�سيا�سية مبرجعية وزارة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والربملانية ،وقد وافق جمل�س النواب على هذه املواد كما وردت يف م�شروع
القانون .بهذا ف�إن دور جمل�س النواب يف �إ�صالح م�شروع القانون ،قد اقت�صر على
حت�سني عدد من الأحكام القانونية بحيث �أ�صبح �أكرث مرونة يف التعامل مع م�شاريع
الأح��زاب التي مل ت�ستكمل �إج��راءات الت�أ�سي�س بعد ،و�سمح بقبول التربعات من
الأ�شخا�ص املعنويني (لكنه �أبقى �سهو ًا وب�سبب الت�سرع على بند يعاقب على ذلك)،
و�ألغى املوافقة امل�سبقة على تعديل النظام الأ�سا�سي للحزب ،واعترب �أن احلزب
امل�ستويف ل�شروط الت�أ�سي�س يع ّد م�سج ًال و�إن مل ي�صدر قرار بت�سجيله .يف املقابل
مل ي�ستجب املجل�س للعديد من املطالبات التي تقدم به نواب لتطوير القانون� ،أو
للمقرتحات التي تقدمت بها الأحزاب ال�سيا�سية .ف�أبقى على منطق ت�أ�سي�س احلزب
(ُ ((1ن�شر هذا القانون الذي يت�ألف من  39مادة يف اجلريدة الر�سمية ،العدد  ،5358تاريخ .2015/9/16

- 33 -

وترخي�صه بدل ت�سجيله ،واعتمد تعريف ًا قا�صر ًا للحزب ال�سيا�سي مل ي�أخذ مببد�أ
تداول ال�سلطة التنفيذية ،ومل يراع البيئة غري الودية جتاه الأحزاب ال�سيا�سية� ،أو
ين�ص على معايري متويل الأحزاب يف القانون ،كما مل ي�أخذ مبعيار عدد الأ�صوات
واملقاعد التي يح�صل عليها احلزب يف االنتخابات ك�أ�سا�س لتمويل احلزب.

مرونة �أكرب يف التعامل مع م�شاريع الأحزاب
تتمثل املرونة الأكرب التي �أدخلها جمل�س النواب على م�شروع القانون يف املحطات
والأو�ضاع التالية:
•ي�سمح القانون خلم�سة من الأردنيني على الأقل يرغبون يف ت�أ�سي�س حزب
�سيا�سي مبمار�سة �أن�شطتهم ال�سيا�سية التح�ضريية وال�تروي��ج لت�أ�سي�س
احل��زب ،على �أن يتقدموا بطلب الت�أ�سي�س عند ا�ستكمال ال�شروط التي
يحددها القانون خالل مدة ال تزيد على �سنة واحدة من تاريخ �إخطار رئي�س
جلنة �ش�ؤون الأحزاب .و�إذا مل ُت�ستكمل ال�شروط خالل ال�سنة ،فعلى مقدمي
الطلب التوقف عن ممار�سة �أن�شطتهم اخلا�صة بت�أ�سي�س احلزب ،وال يحق
لهم التقدم بطلب جديد �إال بعد انق�ضاء ثالثة �أ�شهر (املادة  ،)7بينما كان
م�شروع القانون ين�ص على �ستة �أ�شهر.
•�إذا نق�ص عدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني عن  150ع�ضو ًا لأي �سبب من الأ�سباب
قبل الإع�لان عن ت�أ�سي�س احل��زب ،يتولى �أمني �سر جلنة �ش�ؤون الأح��زاب
تبليغ املفو�ضني بذلك ،وعليهم ا�ستكمال العدد خالل �شهر من تاريخ تبليغهم
و�إال اعترب طلب الت�أ�سي�س ملغى (الفقرة �/13أ) ،بينما كان م�شروع القانون
ي�شرتط ا�ستكمال العدد خالل �أ�سبوعني فقط.
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•زيادة املدة التي يحق فيها لأي من امل�ؤ�س�سني الطعن لدى املحكمة الإدارية
يف قرار جلنة �ش�ؤون الأحزاب رف�ض �إعالن ت�أ�سي�س احلزب من � 30إلى 60
يوم ًا اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ تبليغ قرار الرف�ض �إلى ممثل امل�ؤ�س�سني
(الفقرة �/15أ).

ال�سماح بقبول التربعات من الأ�شخا�ص املعنويني
كان م�شروع القانون ي�سمح للحزب بقبول الهبات والتربعات من الأ�شخا�ص
الأردنيني الطبيعيني على �أن تكون معروفة ومعلنة و�أن ال يزيد جمموع ما يقدمه
ال�شخ�ص الواحد على � 50ألف دينار �سنوي ًا .لكن جمل�س النواب �أ�ضاف �إلى الأ�شخا�ص
الطبيعيني ،الأ�شخا�ص املعنويني (الفقرة /25ب)� ،أي ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف
القطاع اخلا�ص ،و�أزال �سقف الهبات والتربعات املحدد بـ � 50ألف دينار �سنوي ًا.
ويذكر �أن الفقرة التالية من م�شروع القانون كانت حتظر على احلزب تلقي �أي
متويل �أو هبات �أو تربعات نقدية �أو عينية من� :أي دولة �أو جهة خارجية� ،أي �شخ�ص
اعتباري عام �أو خا�ص ،و�أي م�صدر جمهول ،فقرر جمل�س النواب �شطب البند الثاين
الذي يحظر تلقي �أي متويل �أو هبات �أو تربعات من �أي �شخ�ص اعتباري عام �أو
خا�ص ،وذلك ان�سجام ًا مع ال�سماح للحزب بتلقي الهبات والتربعات من الأ�شخا�ص
املعنويني (الفقرة /25ب) .غري �أن املفاج�أة �أن هذا الإجناز بتوفري م�صادر دعم
�إ�ضافية للأحزاب ،يقابله الإبقاء (ب�سبب الت�سرع وال�سهو) على العقوبة التي تن�ص
عليها الفقرة (/33ب) على «كل ع�ضو من �أع�ضاء احلزب ت�سلم ما ًال من �أي �شخ�ص
اعتباري عام �أو خا�ص .»...
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�إلغاء املوافقة امل�سبقة على تعديل النظام الأ�سا�سي
كان م�شروع القانون ي�شرتط على احلزب �إذا ما قرر تعديل نظامه الداخلي �أو
االندماج يف حزب �سيا�سي �آخر �أن يح�صل على موافقة م�سبقة من جلنة �ش�ؤون
الأحزاب ،لكن جمل�س النواب ا�ستعا�ض عن املوافقة امل�سبقة من اللجنة باالكتفاء
ب�إعالمها بذلك ،و�أ�ضاف فقرة ت�شرتط ب�أن يكون التعديل �أو االندماج قد مت «وفق ًا
لأحكام الد�ستور والقانون» (الفقرة �/30أ).

يعد م�سج ًال و�إن مل
احلزب امل�ستويف ل�شروط الت�أ�سي�س ّ
ي�صدر قرار بت�سجيله

تفادي ًا لعدم �إ�صدار جلنة �ش�ؤون الأح��زاب ق��رار ًا بت�سجيل احل��زب �أو برف�ض
م�ستوف لل�شروط التي ين�ص عليها القانون� ،أ�ضاف جمل�س
ت�سجيله برغم �أن احلزب
ٍ
النواب فقرة جديدة للقانون (الفقرة /14د) تن�ص على �أنه �إذا مل ي�صدر عن جلنة
�ش�ؤون الأح��زاب قرار بت�سجيل احلزب �أو برف�ض ت�سجيله خالل املدة املن�صو�ص
عليها يف الفقرتني (�أ) و(ب) من املادة ( ،)14يعترب احلزب م�سج ًال وفق �أحكام
قانون الأحزاب ال�سيا�سية.

القانون اعتمد تعريف ًا قا�صر ًا للحزب ال�سيا�سي
اعتمد قانون الأحزاب اجلديد تعريف احلزب ال�سيا�سي نف�سه الوارد يف القانون
ال�سابق ل�سنة  ،2012وال��ذي يتعامل مع احل��زب باعتباره فقط و�سيلة للم�شاركة
يف احلياة العامة ،حيث ن�صت امل��ادة ( )3من القانون على �أنه «يعترب حزب ًا كل
تنظيم �سيا�سي م�ؤلف من جماعة من الأردنيني ي�ؤ�س�س وفق ًا لأحكام الد�ستور وهذا
القانون بق�صد امل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية وحتقيق �أهداف حمددة تتعلق بال�ش�ؤون
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ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ويعمل بو�سائل م�شروعة و�سلمية» .بهذا يكون
القانون قد �أخفق يف تعريف احلزب ك�أداة لت�أطري املواطنني بهدف تعزيز م�شاركتهم
ال�سيا�سية ،وجتاهل دور احلزب يف تداول ال�سلطة وفق التعريف الدويل ال�سائد ،وهذا
ينعك�س �سلبي ًا على البيئة العامة الر�سمية التي تعمل يف �إطارها الأحزاب ال�سيا�سية.

فك ارتباط ترخي�ص احلزب بعدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني
حافظ القانون على لغة احلديث عن «ت�أ�سي�س احل��زب» الذي هو �ش�أن خا�ص
بامل�ؤ�س�سني ،بدل ا�ستخدام تعبري «ت�سجيل احل��زب» ال��ذي هو �ش�أن �إداري تتواله
اللجنة املعنية .كذلك مل تراع �إجراءات ت�سجيل احلزب (�أو ترخي�صه) �ضرورة �أن
تكفل احلق الد�ستوري يف ت�شكيل احلزب ال�سيا�سي دون قيد يتعلق بعدد امل�ؤ�س�سني ملا
هو �أكرث من ع�شرة �أع�ضاء ،كعدد رمزي و�إجرائي ،وذلك تنفيذ ًا لأحكام الد�ستور
التي ن�صت على حق الأردنيني بت�أليف الأحزاب ال�سيا�سية دون �أي قيد يتعلق بعدد
امل�ؤ�س�سني ،فيما عدا �أن تكون غايتها م�شروعة وو�سائلها �سلمية وذات نظم ال تخالف
�أحكام الد�ستور (الفقرة  ،)2/16وح ّددت الفقرة التالية وظيفة القانون (الفقرة
 )3/16ب�أنه ُينظم «طريقة ت�أليف اجلمعيات والنقابات والأح ��زاب ال�سيا�سية
ومراقبة مواردها».

عدم مراعاة البيئة غري الودية جتاه الأحزاب ال�سيا�سية
مل يراع قانون الأحزاب املناخ ال�سيا�سي غري الودي للأحزاب ال�سيا�سية املتوارث
من حقبة قوانني الطوارىء والأحكام العرفية ،والذي يت�سم بتف�شي «ثقافة اخلوف» من
العمل احلزبي والت�شكيك به ،وعزوف املواطنني والنخب ال�سيا�سية واالجتماعية عن
االنت�ساب للأحزاب ،الأمر الذي يتطلب الأخذ بتعديالت من �ش�أنها تعزيز مناخ الثقة
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بدور الأحزاب وتنمية احلياة ال�سيا�سية ،مثل :عدم و�ضع الن�صو�ص اخلا�صة بالعقوبات
يف قانون الأحزاب واالكتفاء بورودها يف قانون العقوبات ،اال�ستعا�ضة عن املرجعية
احلكومية للأحزاب مبرجعية هيئة وطنية م�ستقلة� ،ضمان حق الطلبة بالرتويج لأفكار
وبرامج �أحزابهم بني زمالئهم ،و�ضمان حق احلزب يف �إي�صال وجهات نظر الأحزاب
و�شرح مبادئها وبرامج عملها للمواطنني عرب و�سائل الإعالم الر�سمية.

عدم الن�ص على معايري متويل الأحزاب يف القانون
اكتفى القانون يف جمال متويل الأحزاب (املادة  )28بالن�ص على «تخ�صي�ص
بند يف املوازنة العامة للدولة للم�ساهمة يف دعم الأحزاب من �أموال اخلزينة» ،غري
�أنه �أحال �شروط تقدمي الدعم ومقداره و�إج��راءات �صرفه �إلى نظام ي�صدر عن
جمل�س الوزراء لهذه الغاية ،ما يعني �أن احلكومة تتحكم ب�شكل كامل يف الرتجمة
العملية لهذه ال�شروط .ورغم �أن التعديل الأخري لنظام امل�ساهمة يف دعم الأحزاب
خ�ص�ص  5000دينار للحزب
ال�سيا�سية (النظام املعدل رقم  111ل�سنة  ،)2016قد ّ
عن كل مر�شح فائز عنه بحد �أق�صى خم�سة مقاعد وملرة واحدة فقط ،ف�إن هذا ال
يعد معيار ًا كافي ًا لربط التمويل ب�شكل رئي�سي ب�إجنازات احلزب االنتخابية من حيث
عدد الأ�صوات وعدد املقاعد التي فاز بها.

التو�صيات:
1.1اال�ستعا�ضة عن تعريف احلزب الوارد يف املادة ( )3بالن�ص التايل« :احلزب
ال�سيا�سي هو كل جماعة من الأردنيني م�ؤلفة طوعي ًا من ع�شرة �أ�شخا�ص ف�أكرث
على �أ�سا�س مبادىء و�أه��داف م�شرتكة بق�صد امل�ساهمة يف ت�أطري املواطنني
وتنظيم م�ساهمتهم يف احلياة ال�سيا�سية ،وخو�ض االنتخابات ب�شتى �أنواعها،
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وميار�س احل��زب ن�شاطه بو�سائل دميقراطية و�سلمية بهدف ت��داول ت�شكيل
احلكومات وامل�شاركة فيها.
2.2ا�ستخدام تعبري «ت�سجيل احلزب» بدل «ت�أ�سي�س احلزب» يف كل مواد القانون،
وذلك ارتباط ًا ب�أن ت�أليف الأح��زاب �أو ت�أ�سي�سها حق د�ستوري للأردنيني ،و�أن
الوظيفة الأولى لقانون الأحزاب هو تنظيم طريقة ت�أليف الأحزاب� ،أي بعبارة
�أخرى ت�سجيلها دون قيد يتجاوز التزام الأح��زاب ب�أن تكون غاياتها م�شروعة
وو�سائلها �سلمية وذات نظم ال تخالف �أحكام الد�ستور.
3.3حت�سني البيئة التي تعمل يف ظلها الأح��زاب ال�سيا�سية ،وتعزيز الثقة بالعمل
احلزبي ب�شتى الو�سائل املمكنة ،ومن ذلك �ضمان حق الطلبة بالرتويج لأفكار
وبرامج �أحزابهم بني زمالئهم ،واالعرتاف للأحزاب بحقها يف �إي�صال وجهات
نظرها و�شرح مبادئها وبرامج عملها للمواطنني عرب و�سائل الإعالم الر�سمية.
4.4تعديل الفقرة ( /33ب) من �أج��ل عدم �شمول ال�شخ�ص االعتباري اخلا�ص
بالعقوبة املن�صو�ص عليها يف هذه الفقرة ،لأن ذلك يتعار�ض مع منطوق الفقرة
(/25ب) التي تعطي احلزب احلق بقبول الهبات والتربعات من الأ�شخا�ص
الأردنيني املعنويني ،و�إع��ادة �صياغة هذه الفقرة للتخل�ص من بع�ض التكرار
الوارد فيها ملفردات «املعلنة واملعروفة واملحددة».
5.5تعديل الفقرة (/25ج) من �أجل �أن ُيحظر على الأحزاب تلقي �أي متويل �أو هبات
�أو تربعات نقدية �أو عينية لي�س فقط من �أي دولة �أو جهة خارجية ،و�أي م�صدر
جمهول ،بل و�أي�ض ًا من �أي �شخ�ص اعتباري عام ،وذلك ان�سجام ًا مع الفقرة
(/33ب) التي تت�ضمن عقوبة لأي ع�ضو من احلزب ت�سلم ما ًال من �أي �شخ�ص
اعتباري عام.
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�6.إ�ضافة بند �إلى الفقرة (�/26أ) يف جمال ا�ستثمار �أموال احلزب وموارده ي�سمح
6
ب�إقامة �أي �أن�شطة ا�ستثمارية �إنتاجية �أو خدمية معلنة وم�شروعة على �أن ُي�ستخدم
فيها عمالة وطنية ح�صر ًا ،و�أن ال يكون الهدف منها حتقيق �أي ك�سب �أو م�صلحة
�شخ�صية لأي من �أع�ضاء احلزب.
7.7اعتماد معيار عدد الأ�صوات وعدد املقاعد النيابية التي يح�صل عليها احلزب
يف االنتخابات النيابية كمعيار رئي�سي لتمويل احلزب ،على �أن ميتد هذا التمويل
على مدار �سنوات والية املجل�س النيابي املنتخب ،والن�ص على هذا املعيار يف
قانون الأحزاب نف�سه ولي�س يف نظام ي�صدر لهذه الغاية� ،إ�ضافة �إلى املعايري
الأخ��رى اخلا�صة بالتمويل الت�شغيلي للحزب (� 50ألف دينار �سنوي ًا) وتاريخ
ا�ستحقاقه (مرور �سنة على الت�سجيل) ،وعدد مقرات احلزب (ثالثة مقرات يف
ثالث حمافظات كحد �أدنى) ،واحلد الأدنى لعدد �أع�ضاء احلزب على �أن ال يقل
عن  500ع�ضو ،ون�سبة الن�ساء وال�شباب فيه على �أن ال تقل عن  %20لكل منهما.
قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة 2010
�صدر قانون العمل �ساري املفعول العام  ،1996وخ�ضع لعدد من التعديالت ،لكن
�أحدث هذه التعديالت و�أو�سعها حجم ًا ،هي قانون العمل امل�ؤقت رقم  26ل�سنة 2010
املعدل لقانون العمل ،حيث ا�شتمل القانون املعدل على  39مادة من �أ�صل  142مادة
هي جمموع مواد قانون العمل النافذ.
وقد �شرعت جلنة العمل والتنمية االجتماعية وال�سكان يف جمل�س النواب يف
ال��دورة العادية الأول��ى ( )2014/5/3 -2013/11/3مبناق�شة القانون امل�ؤقت،
وجنحت يف التو�صل �إلى توافق حول القرار من مواده كافة مب�شاركة �سائر القوى
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والهيئات ذات ال�صلة من وزارة العمل وغرف التجارة وال�صناعة واالحتاد العام
لنقابات العمال يف الأردن ،والنقابات العمالية امل�ستقلة ،وعدد من م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين ومراكز الدرا�سات والبحث ،و�أحيل القانون �إلى رئا�سة جمل�س النواب خالل
الدورة نف�سها .غري �أن رئا�سة املجل�س مل تعر�ض القانون على املجل�س للبت به� ،إلى
�أن حان موعد الدورة الربملانية العادية التالية ،فوقع �إعادة ت�شكيل للجنة العمل
ب�أع�ضاء معظمهم جدد ،فقام ه�ؤالء ب�إعادة فتح قانون العمل امل�ؤقت للبحث جمدد ًا
و�أجروا عليه العديد من التعديالت ،غري �أن رئا�سة جمل�س النواب مل ُتدرجه على
جدول �أعمال املجل�س ،وانتهى جمل�س النواب ال�سابع ع�شر ب�سنواته الأربع والقانون
على حاله.
وها قد انتخب جمل�س نواب جديد ،جمل�س النواب الثامن ع�شر ،وت�شكلت جلنة
العمل جم��دد ًا من �أع�ضاء ج��دد ،و�ستعمل هذه اللجنة على فتح القانون جمدد ًا
للبحث ،و�ستدخل عليه تعديالت �إ�ضافية ،ما يبدد جهد جلان العمل ال�سابقة ،و ُيبقي
على قانون م�ؤقت ل�سبع �سنوات متتالية على الو�ضعية التي �صاغت به احلكومة هذا
القانون ،وجمل�س النواب ال يحرك �ساكن ًا.
�إن خطورة هذا الو�ضع ال يكمن فقط يف عدم البت بو�ضع القانون امل�ؤقت� ،إمنا
كذلك ب�إغالق الباب �أما �أية تعديالت جديدة على القانون الأ�صلي ما دام القانون
امل�ؤقت مل يعر�ض على املجل�س ،وه��ذا يعطل �أي��ة توجهات لإ�صالح قانون العمل،
ناهيك عن �أن القانون امل�ؤقت نف�سه يت�ضمن العديد من املواد املهمة ذات ال�صلة
بحق التنظيم النقابي وحريته� ،سواء للقطاع العمايل �أو لقطاع �أ�صحاب العمل الذي
تتطلع النقابات القائمة فيه �إلى ت�شكيل احتاد عام لها �أ�سوة باالحتاد العام لنقابات
العمال ،كما يت�ضمن القانون امل�ؤقت ق�ضايا حيوية �أخرى ذات �صلة باحلقوق العمالية
مثل احل�ضانات التي يتوجب على �أرباب العمل �إن�شا�ؤها وفق القواعد وال�شروط التي
يحددها القانون ،وغريها.

- 41 -

التو�صيات:

1.1تعريف النزاع العمايل اجلماعي على �أنه «كل خالف ين�ش�أ بني ممثلي العمال
�أو النقابة من جهة وبني �صاحب العمل �أو نقابة �أ�صحاب العمل من جهة �أخرى
حول تطبيق عقد عمل جماعي �أو تف�سريه �أو يتعلق بظروف العمل» ،بينما يح�صر
القانون امل�ؤقت اخلالف بني النقابة وبني �صاحب العمل �أو نقابة �أ�صحاب العمل،
يف حني �أن القانون الأ�صلي يح ّدد اخلالف بني جمموعة من العمال �أو النقابة
وبني �صاحب العمل �أو نقابة �أ�صحاب العمل.
�2.2إ�ضافة تعريف لتعبري «ممثلو العمال» على �أنهم «جمموعة من العمال ال تقل عن
 %50من عدد العاملني يف املن�ش�أة».
و�إ�ضافة العبارة التالية لتعريف العامل «والعامل بنظام ال�ضمان بحيث يكون
مالك العمل مبثابة �صاحب عمل واملت�ضمن هو العامل»لي�صبح تعريف العامل
الكامل هو «كل �شخ�ص ذكر ًا كان �أو �أنثى ي�ؤدي عم ًال لقاء �أجر ويكون تابع ًا
ل�صاحب العمل وحتت �إمرته وي�شمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة �أو
الت�أهيل والعامل بنظام ال�ضمان بحيث يكون مالك العمل مبثابة �صاحب عمل
واملت�ضمن هو العامل» .وهذا ينطبق ب�شكل خا�ص على فئة �سواقي التك�سيات.
3.3ربط التزام �صاحب العمل بتهيئة ح�ضانة لرعاية �أطفال العاملني لديه ،ب�أن
يكون لديهم ما ال يقل عن  15طف ًال ال تزيد �أعمارهم على �أربع �سنوات ،بدل
ربطه با�ستخدام ما ال يقل عن  20عاملة ،ح�سب ما جاء يف القانون امل�ؤقت .مع
جواز �أن ي�شرتك �أكرث من �صاحب عمل يف فتح احل�ضانة يف منطقة جغرافية
واحدة �شريطة عدم حتميل العاملني �أي نفقات.
4.4االع�تراف بحق نقابات �أ�صحاب العمل القائمة ت�شكيل احتاد عام لها� ،أ�سوة
باالحتاد العام لنقابات العمال يف الأردن ،وتعديل املواد،33 ،32 ،29 ،27 ،25 :

- 42 -

و ،34من قانون العمل امل�ؤقت ل�ضمان حتقيق هذا الغر�ض ،وحتقيق الإن�سجام
بني ن�صو�ص املواد امل�شار �إليها.
5.5رفع مدة الإجازة ال�سنوية للعامل من  14يوم ًا يف ال�سنة �إلى  21يوم ًا ،على �أن
ُت�صبح مدة الإجازة  30يوم ًا �إذا �أم�ضى يف اخلدمة لدى �صاحب العمل نف�سه
خم�س �سنوات مت�صلة.
6.6تعديل املجاالت التي يحق خلم�سني �شخ�ص ًا ت�أ�سي�س نقابة فيها من العاملني
يف «املهنة الواحدة �أو املهن املتماثلة �أو املرتبطة ببع�ضها يف �إنتاج واحد»� ،إلى
العاملني يف «ال�صناعة �أو الن�شاط االقت�صادي الواحد �أو ال�صناعات والأن�شطة
االقت�صادية املتماثلة �أو املرتبطة ببع�ضها يف �إنتاج واحد» ,مبا يخدم التو�سع
يف ت�شكيل النقابات العمالية ان�سجام ًا مع تطور االقت�صاد الوطني والت�صنيفات
العربية والدولية يف هذا ال�ش�أن.
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املالحق
امللحق ( :)1نتائج احلوار الوطني حول م�شروع كل من قانوين
الالمركزية والبلديات ل�سنة 2015
ح�صيلة احلوار الوطني الذي �أدارته اللجنة النيابية امل�شرتكة الإدارية والقانونية،
و�شملت �ستة لقاءات داخل جمل�س النواب ولقاءات �أخرى �شملت حمافظات اململكة
االثنتي ع�شرة .وفيما يلي التو�صيات اخلا�صة مب��واد حم��ددة من م�شروع قانون
الالمركزية ومتثل ما ن�سبته  ،%20.4والتو�صيات اخلا�صة مبواد حمددة من م�شروع
قانون البلديات ومتثل  .%23.6وهناك تو�صيات عامة تخ�ص القانونني �أو �أحدهما،
لكن دون الإ� �ش��ارة �إل��ى رق��م امل��ادة يف م�شروع القانون ،ومتثل  %56من جممل
التو�صيات( .امل�صدر :الوثيقة التي �أعدتها اللجنة امل�شرتكة وعر�ضتها يف م�ؤمتر
�صحفي).
( )1 -1التو�صيات اخلا�صة مب�شروع قانون الالمركزية ل�سنة 2015

رقم املادة التو�صية
3

 -1يجب عدم اخللط بني ال�صالحيات الأمنية والتنموية للمحافظ.
�-2إبقاء �صالحيات ومهام املحافظ يف الت�شكيالت الإدارية ولي�س يف قانون
الالمركزية.
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رقم املادة التو�صية

4

-1تو�ضيح �آلية اختيار املجل�س التنفيذي يف حال وجود �أكرث من دائرة ر�سمية
تابعة للوزارة نف�سها يف املحافظة.
-2وجوب �إ�شراك بع�ض مديرات املدار�س يف املحافظات لزيادة التمثيل
اجلندري ب�سبب مالم�سة املديرات لواقع املجتمع ب�شكل مبا�شر.
-3تو�ضيح �آلية اختيار املدراء التنفيذين للبلديات يف كل حمافظة و�ضمهم
للمجل�س التنفيذي للمحافظة.
-4على القانون �أن يت�ضمن �إعطاء احلق للمواطنني و�أع�ضاء جمال�س
املحافظات واملجال�س البلدية بح�ضور جل�سات املجال�س التنفيذية.
-5يجب �أن ي�ضع القانون �آلية وا�ضحة لن�شر وثائق وخمرجات اجتماعات
املجال�س التنفيذية وتفا�صيل �أدائها.

5

�-1ضرورة احلد من تداخل ال�صالحيات بني املجل�س التنفيذي واملجال�س
الأخرى يف املحافظة.

6

-1يجب �أن يتم انتخاب جمل�س املحافظة بن�سبة .%100
�-2ضرورة وجود متثيل للمر�أة من خالل الكوتا �سواء كن�سبة مئوية من
املنتخبني �أو بالتعيني.
 -3وجوب متثيل ال�شباب يف جمل�س املحافظة.
 -4و�ضع �أ�س�س يتم االعتماد عليها للتعيني .
� -5ضمان عدم تغول احلكومة يف الن�سبة املئوية املعينة.
-6على القانون �أن يت�ضمن �آلية وا�ضحة لتق�سيم الدوائر االنتخابية
وتخ�صي�ص املقاعد لكل منها.

8

�-1ضرورة �إ�شراك جمل�س املحافظة يف و�ضع اال�سرتاتيجيات واخلطط
التنموية.
�-2إعطاء احلق ملجل�س املحافظة بتعديل �أي موازنات تعود للمحافظة نف�سها.
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رقم املادة التو�صية
11

-1ال يجوز �إحالة اخلالف بني املجل�سني لرئي�س الوزراء لأننا بهذا نعزز من
املركزية.
-2يف حال حدوث خالف يجتمع املجل�سان التنفيذي واملحافظة �أ�سوه مبجل�س
الأمة.

12

-1يجب �أن يت�ضمن الإطار القانوين مدة ا�ستمرار املجل�س �إذا تعذر �إجراء
االنتخابات يف وقتها.

13

-1تخفي�ض �سن الرت�شح ملجل�س املحافظة لعمر � 18سنة �أ�سوة بحقه يف
االنتخاب.
�-2إ�ضافة كلمة �شم�سية لن�ص الفقرة (�/13أ) لت�صبح كما يلي( :لكل �أردين
�أكمل ثماين ع�شرة �سنة �شم�سية).
-3يجب �إ�ضافة جملة «مبوجب قرار املحكمة» �إلى ن�ص الفقرة (/13ب).

17

 -1يجب �أن تكون لكل ناخب �أ�صوات بعدد مقاعد جمل�س املحافظة.
 -2يجب اعتماد نظام القوائم يف انتخابات جمل�س املحافظة.

19

� -1إلغاء ا�شرتاط ال�شهادة اجلامعية �ضمن �شروط الرت�شح .
 -2اعتماد دورة تدريبية ت�ؤهل املرت�شحني خلو�ض االنتخابات.
-3البع�ض �أيد �أن يكون �شرط الرت�شح هو ال�شهادة اجلامعية �أو الثانوية
العامة على �أقل تقدير .

20

 -1يجب �أن يكون رئي�س املجل�س متفرغ ًا للقيام باملهام على �أكمل وجه.

21

 -1يجب �أن يو�ضح يف ن�ص الفقرة (/ 21ب) ،ما هو املق�صود بالدائرة.

24

-2يجب و�ضع �أ�س�س وا�ضحة لطريقة تعيني باقي جمل�س املحافظة يف حال مل
يتوافر مر�شحون مللء كافة مقاعد املجل�س.
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رقم املادة التو�صية
26

 -1يجب �أن تكون الدعاية �ضمن �ضوابط معينة ال �أن ترتك حرة.

28

-1ن�صت الفقرة (/28ب) على �أنه �إذا ا�شتملت ورقة االفرتاع على �أكرث
من ا�سم ،في�ؤخذ اال�سم الأول ،ولكن ماذا �إن كان هناك مر�شحان اثنان
مت�شابهان باال�سم الأول.
-2ال يجوز �أن يكون هناك �أي هام�ش خط�أ يف �أوراق �صناديق االقرتاع كما
بينت الفقرة (د) من املادة (.)28

31

-1ال بد �أن ي�شرتط ت�أجيل انعقاد املجل�س وانتخاب رئي�سه حلني البت يف
الطعون املقدمة تفادي ًا لأي خلل متثيلي.

35

-1ال بد من �أن مينع القانون حل املجال�س املنتخبة �أو �إنهاء ع�ضوية �أي من
�أع�ضائها �إال ب�أمر ق�ضائي ي�صدر مبقت�ضى مربر قانوين ثابت قطعي ًا.
-2املادة ( ،)35الفقرة (ب )2/معومة جد ًا ،وقد يتم تداخل امل�صالح
ال�شخ�صية فيها ،لذا يجب تعديلها بناء على قرار من ال�سلطة الق�ضائية.
( )2 -1التو�صيات اخلا�صة مب�شروع قانون البلديات ل�سنة 2015

رقم املادة التو�صية
2

-1يجب �إ�ضافة ن�ص يتيح لرئي�س الوزراء �إنابة �شخ�ص عنه فيما يتعلق
ب�أمانة عمان.

3

 -1يجب �أن يتم انتخاب �أمنب عام انتخاب ًا ولي�س تعيين ًا.
 -2يجب �أن يتم انتخاب جميع �أع�ضاء جمل�س �أمانة عمان.
 -3يجب �أن يكون قانون خا�ص للبلدية ي�سري �أعمالها مبا �أنها م�ؤ�س�سة �أهلية.
� -4ضرورة احلد من التغول احلكومي ممث ُال بوزير البلديات على البلدية.
�-5إلغاء اال�ستثناءات وو�ضع قانون خا�ص لأمانة عمان الكربى وانتخاب
�أمينها �أ�سوة بباقي البلديات.
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رقم املادة التو�صية
4

-1تكري�س ًا لنهج ال�شفافية يجب �أن تكون جميع جل�سات املجل�س البلدي
مفتوحة �أمام جميع املواطنني.

5

�-1أهمية مراجعة الت�شريعات الأردنية للحد من ت�ضارب امل�صالح بني املجل�س
البلدي واملحلي والوزارات الر�سمية.
-2حتديد دور ومتثيل البلديات ال�صغرى يف املجال�س املحلية واملحافظة،
ومعاجلة الفروق التنموية والإيرادات لتميز الفروق التنموية من خالل
الدعم املركزي.
 -3احلد من تغول وزير البلديات على املجال�س البلدية وقراراتها.
� -4إعادة تعريف البلدية مبا �أنها تابعة مالي ًا و�إداري ًا لوزارة البلديات.

7

 -1تو�سيع �صالحيات رئي�س البلدية.

9

�-1أن ال يتم ح�صر التعيني بحامل �شهادة يف الهند�سة و�أن تكون ال�شهادة
عبارة عن �أف�ضلية يف التعيني واالرتكاز على اخلربات الإدارية والفنية.
�-2أن يكون عقد املدير التنفيذي ملدة � 4سنوات حتى يت�سنى له �إجناز املهام
املوكولة �إليه.
-3يجب �أن ال يكون هناك �أي تداخل يف مهام رئي�س املجل�س البلدي ومهام
املدير التنفيذي.

10

 -1عدم جواز ت�أجيل االنتخابات بناء على قرار من جمل�س الوزراء.
-2عدم ح�صر قرار ف�صل البلديات يف يد الوزير ،و�إن�شاء جلنة خمت�صة
للبت يف الف�صل.
 -3توزيع احل�ص�ص على الألوية ب�صورة عادلة.

11

-1تخفي�ض �شرط الإيرادات لأقل من � 800ألف دينار بد ًال عن مليون ون�صف.
-2يجب �أن يكون لأبناء املنطقة دور يف عملية تو�سيع حدود �أي بلدة �أو
ت�ضييقها.
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رقم املادة التو�صية
12

� -1إ�صدار ت�شريع خا�ص لأمانة ع ّمان ب�شرط انتخاب الأمني.

14

� -1ضرورة �إيجاد ت�شريع خا�ص لتفعيل ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.

19

 -1زيادة ن�سبة ر�سوم امل�شتقات النفطية من � %8إلى .%10

22

-1زيادة دعم البلديات من �إيرادات ال�سياحة خ�صو�ص ًا يف املناطق
ال�سياحية.

24

 -1يجب ت�ضمني دور للبلدة يف قرار �شطب �أي مبلغ م�ستحق.

30

-1ال بد من �أن مينع القانون حل املجال�س املنتخبة �أو �إنهاء ع�ضوية �أي من
�أع�ضائها �إال ب�أمر ق�ضائي ي�صدر مبقت�ضى مربر قانوين ثابت قطعي ًا.
-2و�ضع �أ�س�س ت�ضبط عملية التعيني لإكمال الن�صاب القانوين يف عدد
�أع�ضاء املجل�س.

31

 -1زيادة متثيل املر�أة يف املجال�س البلدية.

35

-1يجب �أن ال نبقي اخلوف من فقدان الوظيفة عائق ًا دون تر�شح العديد من
ذوي الكفاءة واخلربة ،واحلل الأ�سلم �أن يعترب املوظف املر�شح للرئا�سة �أو
الع�ضوية جماز ًا حكم ًا مبجرد تر�شحه ،ف�إذا ما فاز يعترب �إجازة دون راتب
من وظيفته الأ�صلية مدة خدمته يف املجل�س البلدي و�إذا مل يحالفه احلظ
عاد �إلى وظيفته.
-2يجب �إعادة حق الرت�شح ملن كان مفل�س ًا احتيالي ًا يف حال مت رد االعتبار
�إليه.
-3عدم ا�شرتاط امل�ؤهل العلمي للرت�شح وذلك لوجود �شبهه د�ستورية بحرمان
�شريحة كبرية من املجتمع الأردين من حق الرت�شح.
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رقم املادة التو�صية
42

-1وجوب و�ضع �أ�س�س لتعيني املجل�س البلدي واملحلي يف حال مل يتقدم �أحد
للرت�شح.

50

 -1عدم اللجوء للتعيني واالكتفاء باالنتخاب فقط.
-2يجب �أن يتم انتخاب رئي�س املجل�س املحلي من قبل الأع�ضاء الفائزين
للحد من النزاعات.

51

� -1ضرورة �إنهاء التغول احلكومي بالتعيني.

52

� -1ضرورة االحتكام �إلى قرار الق�ضاء يف �إلغاء نتائج �أي انتخابات.

53

-1يجب �أن ال تكون العقوبات �ضمن قانون البلديات لأنها بالأ�صل موجودة
�ضمن قانون العقوبات.

63

�-1ضرورة تبيان الأ�سباب املوجبة للإعفاء حتى ال يكون احلل مزاجي ًا،
وكذلك �أن يخ�ضع ملراقبة الق�ضاء الذي له �أن يتحقق من وجود هذه
الأ�سباب ،و�أن يكون الن�ص «�إذا جتاوز الرئي�س �صالحياته وخالف القوانني
والأنظمة النافذة بعد �إنذاره يعفى من رئا�سة البلدية».

66

-1يجب اعتماد نظام اخلدمة املدنية لتطبيقه على املوظفني ويكون نظام ًا
كام ًال جلميع موظفي البلدية.

67

�-1إلغاء القوانني التي تتيح للوزير املوافقة على �إقامة التحالفات �ضمن
البلديات و�إرجاء القرار للبلديات نف�سها.

68

 -1االكتفاء بتقارير ديوان املحا�سبة يف التفتي�ش ومراقبة البلديات.
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الرقم

التو�صية

1

القانون �أفرغ من م�ضمونه ،وكان هناك جانب مظلم ا�سمه التعليمات
والأوامر .ويجب �أن يت�ضمن القانون جميع املواد القانونية النظامية للإدارة
املحلية.

2

�ضرورة وجود �ضابطة عدلية لرئي�س البلدية بالإ�ضافة للمهام املوكولة �إليه.

3

يجب �أن ال تتغول املجال�س الالمركزية على البلدية.

4

�أن يكون رئي�س الإدارة العامة يف املحافظة هو رئي�س جمل�س املحافظة
املنتخب.

5

مراجعة قانون دمج البلديات للوقوف على �أبرز نقاط ال�ضعف فيه.

6

احلد من تغول جمل�س الوزراء على ال�ش�ؤون املالية للبلديات.

7

�أطالب �أن يكون يف قانون الالمركزية وقانون البلديات حت�صين ًا لقرار املجل�س
البلدي ،لأن قرار املجل�س البلدي يجب �أن يكون قرار �أعلى �سلطة يف املنطقة ال
يتغول عليه وزير وال جمل�س وزراء.

8

�ضرورة ايجاد م�سمى وظيفي ل�ضبط العمل ،ويجب ان يكون هذا الو�صف
بالقانون.

9

�ضرورة �إيجاد خطط ا�ستالم وت�سليم للمهام بني املجال�س املتعاقبة.

10

و�ضع �أ�س�س لتوزيع املوازنات بني املحافظات.

11

و�ضع معايري و�ضمانات مو�ضوعية لت�أهيل العاملني بالبلديات من ر�ؤ�ساء
و�أع�ضاء وتكون هذه املعايري موجودة ومن�شورة �أمام النا�س وتقوم عليها
م�ؤ�س�سات لها خربة.
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الرقم

التو�صية

12

لتحقيق الالمركزية الإدارية ال بد للحكومة �أن تقدم خريطة جغرافية �سكانية
لتحقيق عدالة اخلدمات.

13

يجب مراجعة جميع الت�شريعات الأردنية التي قد حتتوي على تعار�ض مع
تطبيق قانون الالمركزية.

14

�أن تكون عائدات املحافظات امل�شكلة للإقليم الواحد تعود على جميع
املحافظات امل�شكلة لهذا الإقليم.

15

�ضرورة حل تداخل ال�صالحيات بني املجل�س البلدي واملحلي وكيفية معاجلة
الفروق املالية والتنموية والإيرادات.

16

حتديد دور البلديات ال�صغرى يف املجال�س املحلية واملحافظة ومعاجلة الفروق
التنموية والإيرادات لتميز الفروق التنموية من خالل الدعم املركزي.

17

الت�أكيد على عدم فتح باب للموظف ليقوم بعمليات التفتي�ش على البلديات
من �أي دائرة كانت �إال الدوائر التي حتمل �صفة رقابية مثل ديوان املحا�سبة �أو
مكافحة الف�ساد �أو امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة.

18

�ضرورة منح حق االنتخاب لأفراد الأجهزة الأمنية يف قانون البلديات.

19

يجب �أن يراعي الإطار القانوين لالمركزية النوع االجتماعي.

20

بناء قدرات املوظفني يف دوائر اخلدمات.

21

�أن يت�ضمن القانون �إعادة م�أ�س�سة للبلديات ،و�أن يكون هناك حتديد و�صف
وظيفي لكل موظفي البلدية.

22

تفعيل وتعزيز مبد�أ م�شاركة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العامة و�إلزامها بتخ�صي�ص
مبلغ لدعم البلديات.

- 52 -

الرقم

التو�صية

23

املادة التي ت�ستثنى العقبة فيها من قانون البلديات هي مادة غري د�ستورية
وتت�صادم مع املبد�أ الد�ستوري يف �أن املواطنني مت�ساوون يف احلقوق
والواجبات ونطالب ب�أن يعود للعقبة جمل�س بلدي متكامل.

24

التزام احلكومة بدفع ما جتنيه من ر�سوم امل�شتقات النفطية ور�سوم منح
الرخ�ص واملخالفات يف نهاية كل �شهر للبلديات.

25

تفعيل وتعزيز ال�شركات العاملة على الأر�ض الأردنية بتخ�صي�ص مبالغ �سنوية
ثابته لدعم البلديات �ضمن �إطار م�س�ؤولياتها االجتماعية.

26

الرتكيز على �أن يكون قانون البلديات ملتزم ًا ب�إعطاء �أكرب قدر ممكن من
اال�ستقاللية يف اتخاذ القرار للبلديات مبا يدعم ا�ستقاللها املايل والإداري
ح�سب تعريف البلدية يف م�شروع القانون.

27

ت�أكيد �أن يتواءم قانون البلديات مع الالمركزية لتعزيز امل�شاركة ال�شعبية
يف �صنع القرار التنموي ومراعاة ذلك يف امل�سائل امليدانية والتطبيق العملي
و�آليات التنفيذ.

28

�إلغاء �أي ن�ص قانوين يجيز ملجل�س الوزراء ت�أجيل االنتخابات واحت�ساب مدة
الت�أجيل �ضمن مدة املجل�س البلدي القادم.

29

العمل على �إلغاء املواد القانونية التي جتيز للحكومة �إ�صدار �أي �أنظمة دون
الرجوع للمجال�س البلدية ودون ال�شراكة مع ال�سلطة الت�شريعية �أو املجتمع
املحلي.

30

تكري�س �سلطة جمل�س املحافظة املنتخب وتراتبيته الإدارية على املجل�س
التنفيذي من خالل منحه �صالحية �إعداد و�صياغة املوازنات للمحافظات
واخلطط اال�سرتاتيجية طويلة الأمد وتو�ضيح �آليات امل�ساءلة التي يحق ملجل�س
املحافظة �أن ميار�سها.
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الرقم

التو�صية

31

تعديل �آلية احت�ساب �أعمار الناخبني ليكون مرتبط ًا بيوم االقرتاع حيث يتم
حتديد �سن االنتخاب مبا ي�سبق يوم االنتخاب بــ � 60إلى  90يوم ًا.

32

يجب �أن يت�ضمن الإطار القانوين لالمركزية والبلديات �ضمانات مالية �أو
�شيكات لإزالة الدعاية االنتخابية.

33

على قانون الالمركزية �أن يت�ضمن �آلية وا�ضحة لتق�سيم الدوائر االنتخابية
وتخ�صي�ص املقاعد لكل منها.

34

على القانون �أن يو�ضح �آلية اتخاذ القرارات داخل جمل�س املحافظة (ت�صويت
مبا�شر ،اللجان�.....إلخ).

امللحق ( :)2العماوي ي�ستعر�ض نتائج احلوار الوطني حول
م�شروع قانون االنتخاب
امل�صدر� :صحيفة الر�أي ،املوقع الإلكرتوين ،تاريخ 2015/11/12

ك�شف رئي�س اللجنة القانونية يف جمل�س النواب النائب د .م�صطفى العماوي �أبرز
نتائج جولة احلوار الوطني التي قادتها اللجنة برئا�سته .وقال�« :إن اللجنة تو�صلت
�إلى العديد من التو�صيات .و�أ�شار �إلى �أن الآراء املطروحة خالل احلوارات تباينت
بني م�ؤيد مل�شروع القانون كام ًال وبني م�ؤيد لبع�ض املواد � ،إال �أن معظمهم ث ّمن النقلة
النوعية يف النظام االنتخابي واخلال�ص من ال�صوت الواحد .و�أو�ضح �أن  %68من
املواطنني الذين �شاركوا يف ح��وارات اللجنة ،رك��زوا على تغليظ العقوبات للمال
ال�سيا�سي ،الفت ًا �إلى �أن  %54ثمنوا االنتهاء من ال�صوت الواحد.

- 54 -

و�أ�شار �إل��ى �أن اللجنة تلقت خالل احل��وارات �ألف ًا و 123مقرتح ًا حول قانون
االنتخاب ،الفت ًا �إلى �أن  %35من املواطنني طالبوا بوجود معايري وم�ؤ�شرات داخل
م�شروع القانون عن نظام تق�سيم الدوائر االنتخابية .ونوه العماوي �إلى �أن %40
من املواطنني طالبوا باعادة القائمة الوطنية ،و %29طالبوا بالغاء ر�سوم الرت�شيح،
الفت ًا �إلى �أن مقرتحات و�صلت اللجنة تطالب ب�إلغاء الكوتا الن�سائية من القانون.
ولفت العماوي �إلى �أن اللجنة جمعت  27تو�صية بعد حوارها مع املواطنني وخمتلف
الأطياف ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين من بينها �أن على القانون �أن يراعي
تق�سيم الدوائر و�أن يت�ضمن م�ؤ�شرات ومعايري وا�ضحة لتق�سيم الدوائر االنتخابية،
ويجب �أن يكون عدد املرت�شحني يف القائمة م�سا ٍو لعدد املقاعد يف الدائرة بد ًال من
اعتماد احلد الأدنى للقائمة بثالثة مر�شحني .و�أ�ضاف �أنه مت مطالبة املجل�س ب�إعادة
النظر مبو�ضوع طريقة ت�سجيل الناخبني وفق �إجراءات متكاملة ،و�أنه ميكن اعتماد
اجل��داول النهائية لالنتخابات النيابية ال�سابقة كجداول �أولية لالنتخابات التي
�سيتم �إجرا�ؤها على �أن يتم حتديثها وفق الأ�صول.
و�أ�شار �إلى �أن املواطنني طالبوا جمل�س النواب ب�إلغاء ر�سوم الرت�شح ب�شكل كامل
حتى يتم �إف�ساح املجال �أمام جميع املواطنني ممار�سة حقهم يف الرت�شح مبا يك ّر�س
العدالة االنتخابية وزيادة عدد الكوتا للمر�أة بحيث تكون مقعد لكل دائرة ولي�س
لكل حمافظة .ولفت �إلى �أن املواطنني طالبوا ب�أن يت�ضمن القانون �آلية وا�ضحة مللء
املقعد امل�سيحي �أو ال�شرك�سي �أو ال�شي�شاين يف حال �شغوره لأي �سبب �إذ ال تت�ضمن
املادة ( )56من م�شروع القانون �آلية وا�ضحة� ،إ�ضافة �إلى �ضرورة ت�ضمني القانون
�إجراءات ت�صويت الأ�شخا�ص املعوقني و�ضرورة تعزيز و�صول املعوقني �إلى مراكز
االقرتاع.
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ونوه �إلى �أن تو�صيات املواطنني ت�ضمنت ت�ضمني القانون ن�سبة ح�سم (عتبة) التي
يتوجب على القائمة جتاوزها لتناف�س على املقاعد املخ�ص�صة لتلك الدائرة على �أن
ال ت�شكل هذه الن�سبة حتدي ًا �أمام الأحزاب النا�شئة.
ومن بني التو�صيات التي ذكرها العماوي� ،أنه يجب �أن يت�ضمن القانون ن�ص ًا
�صريح ًا يتيح للمراقبني املحليني مراقبة جمريات االنتخاب من بداية الت�سجيل
وحتى يوم االقرتاع والفرز وفرتة الطعونات وذلك لتتواءم مع ما حتدث به جاللة
امللك يف الورقة النقا�شية اخلام�سة عن �ضرورة �إ�شراك امل�ؤ�س�سات يف عملية املراقبة
لتعزيز نهج الت�شاركية يف �صنع القرار على �أن تكون هذه امل�ؤ�س�سات �شريكة يف �إجناح
االنتخابات بكل مهنية وم�صداقية.
وبني �أن عدد املواطنني الذين �شاركوا يف ح��وارات اللجنة حول م�شروع قانون
االنتخاب يف املحافظات بلغ � 6آالف و 842مواطن ًا ،منهم خم�سة �آالف يف املحافظات،
خالل  30اجتماع ًا عقدته اللجنة.
و�أ�شار العماوي �إلى �أن عدد امل�شاركني يف حوارات اللجنة داخل جمل�س النواب من
خمتلف الأطياف ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين بلغ �ألف ًا و 58م�شارك ًا ،الفتا
�إلى �أن اللجنة عملت � 57ساعة عمل طوال فرتة احلوارات كافة.
ولفت العماوي �إلى �أن ن�سبة الن�ساء اللواتي ح�ضرن حوارات اللجنة حول القانون
بلغت  %34من امل�شاركني ب�شكل عام والبالغ عددهم �ستة �آالف و  842مواطن ًا ،يف
حني كانت ن�سبة ال�شباب  %17من حجم امل�شاركني باحلوارات.
ونوه العماوي �إلى �أن �أهداف احلوار كانت :ا�ستطالع الآراء حول م�شروع قانون
االنتخاب املقرتح ،التعرف �إلى �أهم نقاط ال�ضعف ح�سب وجهات نظر املواطنني،
تفعيل دور اللجان النيابية الدائمة و �سد الفجوات مع القواعد االنتخابية ،وتو�سيع
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امل�شاركة ال�شعبية يف عملية �صنع القرار ومواءمة النهج الربملاين مع توجهات جاللة
امللك ب�ضرورة �إ�شراك املواطن يف �صنع القرارات.
وحول خطوات اللجنة املقبلة حول القانون �أ�شار �إلى �أنها �ست�ستكمل امل�شاورات
مع الكتل الربملانية ،واالط�لاع على التجارب العاملية فيما يخ�ص طرق احت�ساب
وفرز املقاعد ،و�إجراء خلوة للجنة امل�صغرة لبحث التو�صيات والعمل على تنقيحها
وت�ضمينها مل�شروع القانون ومن ثم عر�ض م�شروع القانون ب�صيغته النهائية �أمام
جمل�س النواب.

امللحق (� :)3إعالن مبادئ �صادر عن الأحزاب ال�سيا�سية
الأردنية ب�ش�أن �إ�صالح قانوين االنتخاب والأحزاب
بعد �سل�سلة اجتماعات عمل لبحث �سبل �إ�صالح قانوين االنتخاب والأحزاب ل�سنة
 ،2012تو�صل ممثلو  27حزب ًا من بني الأحزاب ال�سيا�سية الأردنية القائمة يف 20
ني�سان  ،2014ب�شكل توافقي �إلى �إعالن املبادئ التايل كمنطلق للحوار مع احلكومة
وجمل�س النواب وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين� ،سعي ًا وراء حتقيق توافق وطني عام
للتعديالت املن�شودة على قانوين االنتخاب والأحزاب والتي من �ش�أنها حتقيق نقلة
نوعية يف عملية الإ�صالح ال�سيا�سي التي تدعو �إليها الدولة الأردنية .وتتوزع هذه
املبادئ بني قانوين االنتخاب والأحزاب على النحو التايل:

( )1 -3املبادئ اخلا�صة بقانون االنتخاب
�1.1ضرورة تطوير قانون االنتخاب ملجل�س النواب ،والتخل�ص من تركة نظام ال�صوت
الواحد املجزوء ،واحلر�ص على �ضمان توافق وطني حول القانون اجلديد.
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2.2زيادة عدد املقاعد املخ�ص�صة للقائمة الوطنية بحيث ي�صل �إلى  %50من عدد
مقاعد املجل�س النيابي.
3.3ح�صر القائمة الوطنية بالأحزاب ال�سيا�سية ،على �أن تت�شكل من حزب �سيا�سي
واحد �أو ائتالف �أحزاب ،ويحق للحزب �أن ير�شح �شخ�صيات م�ستقلة على قائمته
االنتخابية.
4.4اعتماد ن�سبة ح�سم (عتبة متثيل) للقوائم الوطنية املر�شحة يف الدائرة العامة
مبقدار (.%)1
5.5جواز اتفاق القوائم فيما بينها على تبادل الأ�صوات الزائدة لديها ،بحيث يتم
جمع �أ�صوات القوائم امل�ؤتلفة ،ف�إذا كانت كافية للفوز مبقعد ،يذهب هذا املقعد
للقائمة التي لديها العدد الأكرب من الأ�صوات الزائدة .ويتعني �أن تكون االتفاقات
بهذا اخل�صو�ص موثقة ر�سمي ًا ومعلنة للر�أي العام منذ بداية ت�شكيل القوائم.
6.6ال�سعي نحو حتقيق عدالة التمثيل بني الدوائر االنتخابية ومعاجلة االختالالت
على هذا ال�صعيد ،والنظر يف تقلي�ص الفروق يف عدد املقاعد املخ�ص�صة للدوائر
االنتخابية ,ومنح الناخب عدد ًا من الأ�صوات م�ساوي ًا لعدد املقاعد املخ�ص�صة
لدائرته االنتخابية.
7.7و�ضع �سقف للإنفاق يف احلمالت االنتخابية للحد من ظاهرة ا�ستخدام املال
ال�سيا�سي ،وقيام املر�شحني يف الدوائر املحلية والدائرة العامة بفتح ح�ساب
بنكي تودع فيه الأموال املخ�ص�صة للإنفاق على احلملة االنتخابية على �أن يقدم
املر�شحون بعد االنتخابات ك�شف ًا يبينون فيه �أوجه الإنفاق.
�8.8شطب امل��ادة رق��م ( )67من قانون االنتخاب واخلا�صة ب�إ�سقاط اجلرائم
االنتخابية بعد مرور ثالث �سنوات على �إج��راء االنتخابات ،الأمر الذي يكفل
عدم �سقوط اجلرائم االنتخابية بالتقادم.
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�9.9إع ��ادة النظر يف ع��دد ونظام احت�ساب الفوز للمقاعد املخ�ص�صة للمر�أة،
وتخ�صي�ص حوايل  %25من مقاعد املجل�س النيابي للن�ساء.
1010دمج املقاعد املخ�ص�صة لدوائر البادية الثالث يف مناطقها اجلغرافية مع
احتفاظها بعدد املقاعد نف�سه ،والإبقاء على املقاعد املخ�ص�صة للم�سيحيني
ولل�شرك�س وال�شي�شان �ضمن الدوائر املحلية.
1111تعزيز �صالحيات الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ب�صفتها �ضابطة عدلية من �أجل
مكافحة اجلرائم االنتخابية املرتبطة ب�شراء الأ��ص��وات واال�ستخدام غري
امل�شروع للمال ال�سيا�سي.
1212و�ضع ر�سوم تر�شح حمددة للقائمة الوطنية ال تكون حا�صل �ضرب عدد املر�شحني
على القائمة الوطنية باملبلغ املحدد للمر�شح الفرد ،مبا يراعي التوجه ب�أن تكون
القوائم الوطنية حم�صورة بالأحزاب ال�سيا�سية.

( )2-3املبادئ اخلا�صة بقانون الأحزاب ال�سيا�سية

�1.1إعادة النظر بتعريف احلزب ال�سيا�سي لي�صبح �أكرث ان�سجام ًا مع التوجه الدويل
لتعريف احل��زب ،ومع التوجه الراهن لت�شكيل حكومات برملانية باعتبار �أن
احلزب يهدف �إلى تداول ال�سلطة �سلمي ًا �أو امل�شاركة فيها.
2.2تعديل �شروط ترخي�ص احلزب ال�سيا�سي بخف�ض عدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني �إلى
 150ع�ضو ًا من ثالث حمافظات فقط .على �أن يقرتن متويل احلزب من خزينة
الدولة بتحقيقه حجم ع�ضوية ال يقل عن  500ع�ضو من �سبع حمافظات ،و�أن ال
تقل ن�سبة الن�ساء بينهم عن  ،%10ون�سبة امل�ؤ�س�سني من كل حمافظة عن .%5
ومتديد الفرتة الزمنية التي مينحها القانون خلم�سة من الأردنيني الراغبني يف
ت�أ�سي�س حزب �سيا�سي ال�ستكمال �شروط ت�أ�سي�سه املن�صو�ص عليها يف القانون.

 - 593.3اال�ستعا�ضة عن نظام متويل الأحزاب ال�سيا�سية بقانون ينظم عملية التمويل.

4.4عدم ربط التمويل ال�سنوي للأحزاب ال�سيا�سية بعدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني فقط،
و�إمنا ربطه مبعايري �أخرى كعدد الفروع املنت�شرة للحزب يف املناطق اجلغرافية
وع��دد مقاعد احل��زب يف الربملان ويف املجال�س البلدية ،وباحلد الأدن��ى من
الع�ضوية ( 500ع�ضو مث ًال) ،من �ضمنها ن�سبة معينة على الأقل من الن�ساء
وال�شباب.
5.جت��رمي من يعر�ض حزبيني �أو �أقاربهم مل�ضايقات �أمنية �أو معي�شية ب�سبب
5
انتمائهم احلزبي �أو ل�صلة القرابة مع �أحد الأع�ضاء احلزبيني ،خالف ًا للمادة
19من قانون الأح��زاب التي تن�ص على �أنه «ال يجوز التعر�ض لأي مواطن �أو
م�ساءلته �أو حما�سبته �أو امل�سا�س بحقوقه الد�ستورية �أو القانونية ب�سبب انتمائه
احلزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك».
6.6اال�ستعا�ضة عن مرجعية وزارة الداخلية للأحزاب ال�سيا�سية بالهيئة امل�ستقلة
لالنتخاب بحيث تتغري ت�سميتها �إلى الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب والأحزاب.
�7.7إلغاء �شرط املوافقة امل�سبقة للجنة الأحزاب على تعديل النظام الأ�سا�سي للحزب
�أو دجمه يف حزب �آخر (الفقرةج ،املادة  ،)30واال�ستعا�ضة عنه بالن�ص على �أن
�أي تعديل للنظام الأ�سا�سي للحزب �أو دجمه يف حزب �آخر ينبغي �أال يتعار�ض مع
�أحكام الد�ستور و�إال يعترب باط ً
ال ،مع وجوب �إعالم جلنة الأحزاب بذلك.
8.8تكفل الدولة لطلبة اجلامعات وكليات املجتمع احلكومية واخلا�صة حقهم يف
االنت�ساب للأحزاب والرتويج لأفكار وبرامج �أحزابهم بني زمالئهم الطلبة.
9.9عدم و�ضع الن�صو�ص اخلا�صة بالعقوبات يف قانون الأحزاب واالكتفاء بورودها
يف قانون العقوبات .وكذلك �إلغاء الن�ص على ا�ستثناء الق�ضاة ومنت�سبي القوات
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امل�سلحة والأجهزة الأمنية من ع�ضوية الأحزاب واالكتفاء بوروده يف الت�شريعات
اخلا�صة بهذه الفئات .
�10إع��ادة الن�ص على حق احلزب يف ا�ستخدام و�سائل الإع�لام الر�سمية لبيان
 10
وجهة نظره و�شرح مبادئه وب��راجم��ه ،كما ك��ان من�صو�ص ًا عليه يف قانون
الأحزاب ال�سابق ل�سنة .2007
1111االع�تراف بحق الأح��زاب ال�سيا�سية يف الطعن بد�ستورية القوانني والأنظمة
النافذة لدى املحكمة الد�ستورية.

الأحزاب ال�سيا�سية املُوقعة على �إعالن املبادئ اخلا�ص ب�إ�صالح
قانوين االنتخاب والأحزاب
الرقم

ا�سم احلزب

1

احلزب ال�شيوعي الأردين

2

احلزب الوطني الأردين

3

احلزب الوطني الد�ستوري

4

احلزب العربي الأردين

5

حزب �أردن �أقوى

6

حزب جبهة العمل الإ�سالمي
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الرقم

ا�سم احلزب

7

حزب جبهة العمل الوطني

8

حزب دعاء

9

حزب م�ساواة

10

حزب االحتاد الوطني

11

حزب الإ�صالح

12

حزب الإ�صالح والتجديد (ح�صاد)

13

حزب البعث العربي اال�شرتاكي

14

حزب البعث العربي التقدمي

15

حزب التجمع الوطني الدميقراطي (تواد)

16

حزب التيار الوطني

17

حزب اجلبهة الأردنية املوحدة

18

حزب احلركة القومية

19

حزب احلرية وامل�ساواة
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الرقم

ا�سم احلزب

20

حزب احلياة

21

حزب الر�سالة

22

حزب الرفاه

23

حزب ال�شعب الدميقراطي الأردين (ح�شد)

24

حزب ال�شباب الوطني

25

حزب العدالة والتنمية

26

حزب الفر�سان

27

حزب الو�سط الإ�سالمي

دور مجلس النواب السابع عشر في
إصالح قوانين العمل العام

