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مقدمة
حزمة  عليه  يُعر�س  �أن  يف  ن��ادرة  فر�سة  ع�سر  �ل�سابع  �لنو�ب  ملجل�س  �أتيح  لقد 
قو�نني  مقدمتها  ويف  الإقر�رها،  �ل�سيا�سي  و�الإ�ساح  �لعام  �لعمل  قو�نني  �أهم  من 
�لتقرير  هذ�  يف  و�سنحاول  و�لعمل.  و�الأح��ز�ب  و�لبلديات  و�لامركزية  �النتخاب 
وتعزيز  �لت�سريعات  ه��ذه  تطوير  يف  �لنو�ب  جمل�س  م�ساهمة  م��دى  على  �لوقوف 

م�سامينها �الإ�ساحية. 

ع�سر،  �ل�سابع  للمجل�س  �ملتعاقبة  �ل��دور�ت  �فتتاح  يف  �لعر�س  ُخطب  �أن  وبرغم 
قد �أ�سارت �إلى �لتطوير �ملن�سود، �إلى �أن خطبة �لعر�س يف �فتتاح �لدورة �الأخرية)1) 
�مللك  �أّك��د  فقد  مطلوب،  هو  ما  حتديد  يف  �أفا�ست  قد  ع�سر،  �ل�سابع  للمجل�س 
�اللتز�م »بخيار �الإ�ساح �ل�سامل«، وقال �إن قانوين �لبلديات و�لامركزية ي�سكان 
�أ�سا�سية لتو�سيع �ساحيات �الإد�رة �ملحلية يف �ملحافظات، وتعميق م�ساركة  ركيزة 
م�ستقبلي  ت�سور  وو�سع  �أولوياتهم،  حتديد  يف  �مل�ساهمة  من  ومتكينهم  �ملو�طنني، 

مل�سار �لتنمية يف مناطقهم، وتوزيع مكت�سباتها ب�سكل �أكرث عد�لة وفاعلية«.

�ملنا�سبة و�ملحفزة  �لبيئة  �الأحز�ب �سي�سهم يف توفري  باأن »قانون  �مللك  و�أ�ساف 
للحياة �حلزبية وت�سجيع �مل�ساركة فيها، بناء على بر�مج وطنية هادفة«، وقال »�إننا 
نتطلع �أي�سًا �إلى �إجناز قانون �نتخاب نوعي ينقلنا �إلى مرحلة متقدمة يف م�سريتنا 
�لدميقر�طية، يحقق عد�لة �أكرث يف �لتمثيل، ويعمل على تو�سيع �مل�ساركة يف �حلياة 

)1) �فتتحت �لدورة �الأخرية )�لعادية �لثالثة( بتاريخ 2015/11/15. 
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�حلكومات  ت�سكيل  يف  روؤيتنا  لتحقيق  �لربملاين،  �لعمل  بنوعية  ويرتقي  �ل�سيا�سية، 
�لربملانية«. �أما قانون �لعمل فقد ورد يف خطبة �لعر�س �إلى �أع�ساء جمل�س �الأمة يف 
�فتتاح �لدورة �الأولى)2)، حيث �أ�سار �مللك �إلى جمموعة من �لت�سريعات �لتي قال �إننا 

نحتاج منكم �لتعاون يف �إجنازها، وذكر من بينها قانون �لعمل. 

�ل��دور  �إل��ى  باالإ�سافة  �جل��دي��دة،  �لت�سريعات  لهذه  �لنقدية  �ل��ق��ر�ءة  وت�ستند 
�لوطنية  �إلى خمرجات �حلو�ر�ت  �إز�ءها،  �لنو�ب  �ملطلوب من جمل�س  �الإ�ساحي 
�لقانونية  �للجنة  �لنو�ب؛  جمل�س  يف  �ملعنية  �لد�ئمة  �للجان  بفاعلية  �أد�رتها  �لتي 
باالإ�سافة  �أو كلجان م�سرتكة،  �سو�ء كلجان منفردة  �لعمل  �الإد�رية وجلنة  و�للجنة 
�إلى �إعان مبادىء �سادر عن �الأحز�ب �ل�سيا�سية �الأردنية. ونتناول فيما يلي ح�سيلة 
هذه �لقر�ءة �لنقدية لدور جمل�س �لنو�ب يف �إ�ساح قو�نني �لعمل �لعام �مل�سار �إليها 
�سمن �لت�سل�سل �لتايل: قانون �لامركزية، قانون �لبلديات، قانون �النتخاب، قانون 

�الأحز�ب، وقانون �لعمل.

قانون الالمركزية)3) رقم 49 ل�سنة 2015

�أن  عن  �لامركزية  قانون  �إ���س��اح  يف  �ل��ن��و�ب  جمل�س  ل��دور  �ملر�جعة  ك�سفت 
و�ال�ستقال  �العتبارية  �ل�سخ�سية  تثبيت  يف  متثل  قد  للمجل�س  �الإيجابي  �ل��دور 
و�لتم�سك بحق جمل�سي  �لناخب،  �ملحافظة، وتخفي�س �سن  و�الإد�ري ملجل�س  �ملايل 
�ملحافظة و�لتنفيذي مبعاجلة خافاتهما، و�الكتفاء باطاع جمل�س �ملحافظة على 

)2) �فتتحت �لدورة �الأولى )غري �لعادية( بتاريخ 2013/2/10.  

�لعدد  �لر�سمية،  �جلريدة  يف  مادة   47 من  يتكون  �لذي   2015 ل�سنة   49 رقم  �لامركزية  قانون  )3)  ن�سر 

5375، تاريخ 2015/12/31. 



- 9 -

�جلو�نب،  من  عدد  يف  �ملجل�س  �أخفق  حني  يف  ملو�زناتها،  �لبلديات  تنفيذ  كيفية 
�أبرزها: �ملو�فقة على عدم �سمول �النتخاب الأع�ساء جمل�س �ملحافظة، و�ملو�فقة على 
�أع�ساء جمل�س  �ساحيات حمدودة ملجل�س �ملحافظة، وترك �حلكومة  حُتدد عدد 
مت  حتى  �لن�سائية  �لكوتا  �إق��ر�ر  عن  و�لرت�جع  بنظام،  �لدو�ئر  وتق�سيم  �ملحافظة 
�إقر�رها باجلل�سة �مل�سرتكة مع �الأعيان. و�عتماد طريقة ت�سويت )�سوتان لكل ناخب 
�إلى عامل �ل�سوت �لو�حد بعيدً� عن مكت�سبات  يف �لدو�ئر متعددة �ملقاعد( تنتمي 

نظام �لقو�ئم �لن�سبية.

تثبيت ال�سخ�سية العتبارية وال�ستقالل املايل والإداري
جمل�س  �إل��ى  �حلكومة  �أحالته  �ل��ذي  �لامركزية  قانون  م�سروع  �أحكام  ك�سفت 
�لقانون  جوهر  ُت�سّكل  �لتي  �ملحافظات  جمال�س  �أن   ،2015/3/8 بتاريخ  �لنو�ب 
تبني �النتخابات  �لتو�سع يف  �ملوجبة من حيث   باأ�سبابه  �مل�ستهدفة  ب�سفتها �جلهة 
�لدميقر�طية، وزيادة �مل�ساركة �ل�سعبية يف �سنع �لقر�ر  �لتنموي وتنفيذه، وتطبيق 
�ملجال�س  بعبارة  �سوى  ُتعّرف  مل  �ملحافظات،  م�ستوى  على  �الإد�ري���ة  �لامركزية 
�مل�سكلة مبقت�سى �أحكام هذ� �لقانون، دون �أن تتمتع باأي �سفة خا�سة، وهذ� ي�سعها 
تتمتع  �أهلية  موؤ�س�سة  �أنها  قانونها على  ين�س  �لتي  �لبلدية  بكثري من  �أدنى  �سّلم  يف 

بال�سخ�سية �ملعنوية ذ�ت ��ستقال مايل و�إد�ري. 

غري  �أن جمل�س �لنو�ب قد �أجرى تعديًا على �لفقرة )6/�أ( من م�سروع �لقانون 
�لتي كانت تن�س على �أنه »يكون لكل حمافظة جمل�س ي�سمى )جمل�س �ملحافظة(«، 
فاأ�ساف �إليها عبارة »يتاألف من عدد من �الأع�ساء ويتمتع ب�سخ�سية �عتبارية ذ�ت 
ملجل�س  �العتبار  �أع��ادت  الأنها  نوعيًة،  �إ�سافًة  هذه  وُتعد  و�إد�ري«.  مادي  ��ستقال 
�لنو�ب �لذهاب يف هذ�  �ملحافظة باعتباره »برملان �ملحافظة«. ومما �سجع جمل�س 
�ل�سخ�سية  منح  للم�سرع  �أجاز   �لد�ستورية  للمحكمة  تف�سريي  قر�ر  وجود  �الجتاه، 
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م�ستوى  على  �أي  �لو��سع،  مبعناها  �ملحلية  و�ملجال�س  �لبلدية،  للمجال�س  �العتبارية 
�تخذ جمل�س  �ملقابل،  �لد�ستور. يف  للمادة )121( من  �سندً�  �الإقليم،  �أو  �ملحافظة 
�الأعيان قر�رً�)4) بعدم مترير �ملقرتح �لنيابي، ومت�سك مبوقفه يف �جلل�سة �لت�سريعية 
لكن  الإق��ر�ره،  �الأمة  �أع�ساء جمل�س  ثلثي  توفر   دون  ما حال  �لنو�ب،  مع  �مل�سرتكة 
�ملحكمة  بتف�سري  �الأخ��ذ  وج��وب  �إل��ى  الفتًا  �الأم��ة،  �إل��ى جمل�س  �لقانون  �أع��اد  �مللك 
و�ال�ستقال  �العتبارية  بال�سخ�سية  �ملحافظات  ملجال�س  �عرتف  �لذي  �لد�ستورية 

�ملايل و�الإد�ري، وهو ما دفع جمل�س �الأمة الإقر�ر هذه �ل�سيغة.

ويذكر �أن عددً� من �لنو�ب كان قد دفع يف �لقر�ءة �الأولى مل�سروع �لقانون بعدم 
بتاريخ  �ملجل�س  فقرر  �لد�ستور،  من  و)121(   )120( للمادتني  �سندً�  د�ستوريته 
»ومنهاج  بعبارة  �ملق�سود  تف�سري  �لد�ستورية  �ملحكمة  من  �لطلب   ،2015/3/15

�إد�رتها« يف �ملادة )120( من �لد�ستور، وما �إذ� كانت تعني �أنه يجوز تنظيم �الإد�رة 
�ملادة  يف  �ملحلية«  »�ملجال�س  عبارة  وتف�سري   نظام،  �أو  بقانون  و�ملحلية  �حلكومية 
وهل ميتد  و�لقروية،  �لبلدية  �ملجال�س  تعني  كانت  �إذ�  وعّما  �لد�ستور،  من   )121(
ذلك �إلى �أي جمل�س حملي غري �ملجال�س �لبلدية و�لقروية �ملن�سو�س عليها يف هذه 

�ملادة و�لتي يتم تنظيمها بقو�نني)5).

�ملايل  و�ال�ستقال  �العتبارية  �ل�سخ�سية  �سيغة  على  �ملو�فقة  بعدم  مربر�ته  عن  �الأعيان  جمل�س  )4)  د�فع 

و�الإد�ري باأن جمل�س �ملحافظة »موكول �إليه �لعديد من �ملهام و�ل�ساحيات �ملحددة مبوجب �أحكام هذ� 
�لقانون و�ملتعلقة بالتن�سيق و�ملتابعة بني مهام �ملجل�س ومهام �ملحافظ لتنفيذ �ل�سيا�سات �لعامة للدولة يف 
�ملحافظة و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لازمة ل�سمان تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�س ورفعها �إلى �جلهات ذ�ت �الخت�سا�س، 

و�إن �ل�سخ�سية �ملعنوية ال تثبت الأ�سخا�س و�إمنا ملوؤ�س�سات وفقًا الأحكام �لقانون. 
�أو  بلدية  جمال�س  تديرها  �ملحلية  و�ملجال�س  �لبلدية  »�ل�سوؤون  �أن  على  �لد�ستور  من   )121( �ملادة  )5)  تن�س 

حملية وفاقًا لقو�نني خا�سة«. وتن�س �ملادة )120( من �لد�ستور على �أن �لتق�سيمات �الإد�رية يف �ململكة 
�الأردنية �لها�سمية وت�سكيات دو�ئر �حلكومة ودرجاتها و�أ�سماوؤها ومنهاج �إد�رتها وكيفية تعيني �ملوظفني 
�لوزر�ء  جمل�س  ي�سدرها  باأنظمة  تعني  و�خت�سا�ساتهم  �ساحياتهم  وحدود  عليهم  و�الإ�سر�ف  وعزلهم 

مبو�فقة �مللك. 
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وجاء يف �لقر�ر �لتف�سريي للمحكمة �لد�ستورية رقم 1 ل�سنة 2015، �ل�سادر بتاريخ 
2015/5/18، �أن »�ل�سلطة �لت�سريعية ال متتلك حق �لت�سريع يف �مل�سائل �ملن�سو�س 

و�أن  �حلكومية«.  �الإد�رة  ب�سوؤون  �ل�سلة  ذ�ت  �لد�ستور  من   )120( �ملادة  يف  عليها 
ال  �أن  يتوجب  �لد�ستور،  من   )121( �مل��ادة  يف  �ل���و�ردة  �ملحلية«  »�ملجال�س  عبارة 
تف�سر تف�سريً� �سيقًا لتنح�سر باملجال�س �لبلدية و�لقروية فقط، بل يجوز �أن ميتد 
نطاقها لت�سمل �أية وحد�ت �أو جمال�س حملية �أخرى �إذ� �جتهت نية �مل�سرع �إلى منح 
�إد�رتها،  �أو �ملجال�س �لتي يكون �النتخاب جزءً� من ت�سكيل جمال�س  هذه �لوحد�ت 
�ل�سخ�سية �العتبارية و�ال�ستقال �ملايل و�الإد�ري، ما د�مت تخ�سع لرقابة �الإد�رة 

�ملركزية �سمن �إطار �لو�ساية �الإد�رية.

اعتماد عدد اأع�ساء جمل�س املحافظة وتق�سيم الدوائر  بنظام
�أحال م�سروع قانون �لامركزية حتديد عدد �أع�ساء جمل�س �ملحافظة �ملنتخبني 
وتق�سيم �لدو�ئر �النتخابية و�ملقاعد �ملخ�س�سة لها يف كل حمافظة �إلى نظام ي�سدر 
لهذه �لغاية، وهذ� ما �أكد عليه جمل�س �لنو�ب يف قر�ره بهذ� �خل�سو�س، رغم وجود 
�ملجل�س  �أع�ساء  عدد  يبني  بالقانون  ملحق  بوجود  طالبت  عديدة  نيابية  �أ�سو�ت 
وتوزيع �لدو�ئر �النتخابية يف �ملحافظة و�ملقاعد �ملخ�س�سة لها، ف�سًا عن �أن �أحد 
تو�سيات �حلو�ر �لوطني �لذي �أد�رته �للجنة �مل�سرتكة �الإد�رية و�لقانونية قد تبنت 
�ملقاعد �سمن قانون، و�سّددت على و�سوح  �لدو�ئر وتوزيع  تق�سيم  �أن يكون  مطلب 

�ملعايري �لتي ي�ستند �إليها ذلك.

عدم �سمولية النتخاب لأع�ساء جمل�س املحافظة
برغم �أن �الأ�سباب �ملوجبة مل�سروع قانون �لامركزية �لتي و�سعتها �حلكومة تن�س 
م�سروع  فاإن  �لدولة«،  لعمل  نهجًا  �لدميقر�طية  �النتخابات  تبني  يف  »�لتو�سع  على 
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�لقانون قد منح جمل�س �لوزر�ء بناء على تن�سيب وزير �لد�خلية �حلق يف تعيني ما ال 
يزيد عن 25% من �أع�ساء جمل�س �ملحافظة �ملنتخبني، �أع�ساء يف �ملجل�س. وو�جهت 
�لنو�ب،  جمل�س  د�خ��ل  ويف  �لعام  �ل��ر�أي  �أو�ساط  يف  و��سعة  معار�سة  �لفقرة  هذه 
و�قرتحت �للجنة �مل�سرتكة �الإد�رية و�لقانونية يف جمل�س �لنو�ب، رمبا كحل و�سط، 
25% من ممثلي �لقطاعات �لن�سائية و�الأحز�ب  15% من �ملعينني بن�سبة  �أن يكون 
على  �لنو�ب،  �سغط  حتت  و�فقت،  لكنها  و�لتجارة،  �ل�سناعة  وغ��رف  و�لنقابات 
�سطب �لفقرة �خلا�سة بالتعيني كاملة، مبا يكر�س وجود جمال�س حمافظات منتخبة 
ختام  يف  عاد  �ملجل�س  �أن  غري  ذلك.  على  �لنو�ب  جمل�س  وو�ف��ق  ع�سويتها،  بكامل 
بن�سبة  �لتعيني  �سيغة  و�أقر  للت�سويت،  �ملادة  هذه  لفتح  �لقانون  مل�سروع  مناق�ساته 

25% كما جاءت من �حلكومة ومت�سك بها.

يف �ملقابل، �أدخل جمل�س �الأعيان تعديًا على هذه �لن�سبة بخف�سها �إلى 15%، ويف 
�لوقت نف�سه تخ�سي�س �ل� 10% �لتي مت �سطبها ككوتا للمر�أة. وح�سم جمل�س �الأمة 

�خلاف بني �لنو�ب و�الأعيان بهذ� �خل�سو�س، باإقر�ر �لتعيني بن�سبة 15% فقط.

كوتا ن�سائية: 10% من املنتخبني وُثلث املعينني
�ملحافظة  جمل�س  مقاعد  من  ن�سبة  �أية  تخ�سي�س  �لقانون  م�سروع  يت�سمن  مل 
مقاعد  تخ�سي�س  على  �لن�س  نحو  �الأردنية  �لدولة  توجه  ��ستقر�ر  برغم  للمر�أة، 
قانون  م�سروع  يف  نف�سها  �حلكومة  عك�سته  ما  وهذ�  �ملنتخبة،  �ملجال�س  يف  للمر�أة 
من   %25 عن  يقل  ال  ما  �ل�سابق،  �لبلديات  قانون  مثل  خ�س�س،  �ل��ذي  �لبلديات 
�أقّر  ولقد  �ملجال�س.  تلك  يف  ع�سو�ت  للن�ساء،  �ملنتخبني،  �لبلدية  �ملجال�س  �أع�ساء 
للن�ساء  �ملحافظات  15% من ع�سوية جمال�س  بتخ�سي�س  �قرت�حًا  �لنو�ب  جمل�س 
باقرت�ح من نائبات ومو�فقة رئي�س �للجنة �مل�سرتكة �الإد�رية و�لقانونية، ثم تر�جع 
عنه يف ختام مناق�سات �لقانون. لكن جمل�س �الأعيان مت�سك ب�سيغة �لكوتا للمر�أة 
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بن�سبة 10%، وكذلك بتخ�سي�س ثلث مقاعد �ملعينني يف جمل�س �ملحافظة للن�ساء. 
وو�فق جمل�س �الأمة على �سيغة جمل�س �الأعيان حينما �لتئم للبت يف �ملو�د �ملختلف 

حولها بني جمل�سي �لنو�ب و�الأعيان.

الكتفاء باطالع جمل�س املحافظة على كيفية 
تنفيذ البلديات ملوازناتها

جمل�س  ب�ساحيات  �خلا�سة  �لبنود  �سمن  �لامركزية  قانون  م�سروع  ت�سمن 
جلميع  �ل�سنوية  �ملو�زنات  تنفيذ  »مر�قبة  على  ين�س  8/�أ/3(   ( بندً�  �ملحافظة، 
بلديات �ملحافظة«. وقد �قرتحت �للجنة �مل�سرتكة �الإد�رية و�لقانونية تعديًا على هذ� 
�لبند، باال�ستعا�سة عن كلمة »مر�قبة« بعبارة »�الطاع على كيفية«، فاأ�سبح ن�س 
�ملحافظة«.  بلديات  �ل�سنوية جلميع  �ملو�زنات  تنفيذ  �لبند هو »�الطاع على كيفية 
�لتد�خل يف �ساحيات  �أنهى  �أنه  باعتبار  به  �لتعديل، ورّحب  �ملجل�س هذ�  �أيد  وقد 
هيئتني كل منهما منتخبة، �إذ ال يجوز �أن تر�قب و�حدة تنفيذ مو�زنة �الأخرى، يف 

�لوقت �لذي تناط به عملية �ملر�قبة لتنفيذ �ملو�زنة بديو�ن �ملحا�سبة.

حمدودية �سالحيات جمل�س املحافظة
�إن �ل�ساحيات �لتي �أوكلها قانون �لامركزية ملجل�س �ملحافظة تعد �ساحيات 
منقو�سة يف �جتاهني رئي�سيني؛ �أواًل، يف �جتاه �لعاقة مع �ملحافظ و�ملجل�س �لتنفيذي 
�ملكون من عدد من �حلكام �الإد�ريني ومديري �لدو�ئر و�الأجهزة �حلكومية. وثانيًا 

فيما يخ�س مدى �ل�ساحيات �ملمنوحة �إليها يف جانب �سناعة �لقر�ر �لتنموي. 

فلئن �أعطى �لقانون، �ملحافظ و�ملجل�س �لتنفيذي، مكانة �حلكومة �ملحلية، و�أعطى 
جمل�س �ملحافظة مكانة �ملجل�س �لت�سريعي، فاإن تفعيل �لعاقة بني �جلهتني وعدم 
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تغول �ملجل�س �لتنفيذي على عمل جمل�س �ملحافظة كان يتطلب منح �الأخري �ساحية 
��ستجو�ب �ملحافظ �أو �أي من �أع�ساء �ملجل�س �لتنفيذي، و�سحب �لثقة منهم.

�إن مل  �لتنفيذي �ستكون �سكلية  �أد�ء �ملجل�س  �أن رقابة �ملجل�س �ملحلي على  ذلك 
هذ�  نيابية  �أ�سو�ت  عدة  دعمت  وقد  كهذه.  �ساحية  �ملحافظة  جمل�س  لدى  يكن 
�لتوجه، غري �أن �ملجل�س مل ياأخذ به. وفيما يخ�س �لدور �لتنموي ملجل�س �ملحافظة، 
فاإنه يتمثل باإقر�ر ما يحيله �إليه �ملجل�س �لتنفيذي، من م�ساريع تنموية و��ستثمارية، 
د�ئرة  حتددها  �لتي  �ل�سقوف  �سمن  �ملحافظة  مو�زنة  يخ�س  فيما  �الأم��ر  وكذلك 
��ستثمارية  م�ساريع  �إن�ساء  �قرت�ح   حق  وللمجل�س  �ملالية.  وز�رة  يف  �لعامة  �ملو�زنة 
يتوقف على مدى  �أن هذ�  �الأخ��رى، غري  �ملحافظات  و�لقيام مب�ساريع م�سرتكة مع 

تبني �ملجل�س �لتنفيذي لهذه �مل�ساريع.

التم�سك بحق جمل�سي املحافظة والتنفيذي معاجلة خالفاتهما
�إذ�  �أنه  على   )11( �مل��ادة  من  )�أ(  �لفقرة  يف  �لامركزية  قانون  م�سروع  ن�س 
�ملتعلقة  �مل�سائل  �أي من  �لتنفيذي حول  و�ملجل�س  �ملحافظة  ن�ساأ خاف بني جمل�س 
باملحافظة، يجوز لوزير �لد�خلية بناء على تن�سيب من �ملحافظ �إحالة هذ� �خلاف 
�إلى رئي�س �لوزر�ء للف�سل فيه، ويكون قر�ره ملزمًا. ويف حال عدم �تخاذ �ملجل�س 
قر�رً� �أو تعذر �تخاذ �لقر�ر يف �أي من �الأمور �لتي تقع �سمن �خت�سا�سه، فلمجل�س 

�لوزر�ء �لبت فيها.

لقد �حتلت هذه �لفقرة حيزً� و��سعًا من �لنقا�س الأنها توكل ح�سم �خلاف بني 
جمل�س  ��ستقالية  درجة  من  �لتقليل  �ساأنه  ما  وهو  �ملركزية،  للحكومة  �ملجل�سني 
لذلك  �ملحافظ.  ير�أ�سه  �لذي  �ملُعني  �لتنفيذي  �ملجل�س  ل�سالح  �ملنتخب  �ملحافظة 
�جتهدت �للجنة �مل�سرتكة �الإد�رية و�لقانونية باقرت�ح بديل عن �ل�سيغة �حلكومية، 
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متثل باإحالة �خلاف �إلى جلنة تكون برئا�سة �لوزير وع�سوية كل من ديو�ن �ملحا�سبة 
ونقيبي �ملحامني و�ملهند�سني و�أحد �أع�ساء جمل�س �ملحافظة، غري �أن هذه �ل�سيغة 
هيئة  ت�سكيل  على  �لن�س  ب�سبب  ت�سريعيًا  �سليمة  غري  �عتربت  �إذ  �لدعم،  جتد  مل 
به عدة  تقدم  �قرت�حًا  �ملجل�س  وط��ّور  �ملعني مبو�سوع �خل��اف،  �الإط��ار  من خارج 
برئا�سة  �ملجل�سني  من  م�سرتكة  جلنة  �إلى  �خلاف  ذلك  »يحال  �أن  باجتاه  �أع�ساء 
رئي�س جمل�س �ملحافظة، وتتكون من عدد مت�ساٍو من �الأع�ساء من كا �ملجل�سني«. 
و��ستملت هذه �ل�سيغة على بنود �إ�سافية حتدد �آلية دعوة رئي�س جمل�س �ملحافظة 

لعقد �جتماعات هذه �للجنة و�تخاذ قر�رها �مللزم.

خف�س �سن الناخب لأع�ساء جمل�س املحافظة
يف  عمره  من  �سم�سية  �سنة   18 �أكمل  قد  �لناخب  يكون  �أن  �لنو�ب  جمل�س  ق��ّرر 
�لتاريخ �لذي يحدده جمل�س مفو�سي �لهيئة �مل�ستقلة لانتخاب، الأن �لهيئة �ستعمل 
�إلى  وي�سكل هذ� خطوة �سغرية  �سنة.   18 �إلى  �الأق��رب  �لناخب  يكون عمر  �أن  على 
حتديد  على  ت  ون�سّ �لقانون،  م�سروع  يف  ج��اءت  �لتي  �ل�سيغة  مع  مقارنة  �الأم��ام 
18 �سنة من عمره يف �ليوم �الأول من �سهر كانون  �سن �لناخب باأن يكون قد �أكمل 
�لثاين من �ل�سنة �لتي يجري فيها �النتخاب، ما يعني �أن عمر �لناخب �إذ� ما �أجريت 

�النتخابات يف �سهر متوز، �سيكون 18 �سنة و�سبعة �أ�سهر. 

مترير نظام لكل ناخب �سوتان يف الدوائر متعددة املقاعد
على  �سوتان  ناخب  لكل  يكون  �أن  على  ب��د�ي��ة،  �ل��ن��و�ب،  جمل�س  ر�أي  ��ستقر 
�إلى عدد مقاعد كل د�ئرة يف  �الأكرث يف �نتخابات جمال�س �ملحافظات دون �لنظر 
�ملحافظة، ويكون بذلك قد �أيد �ل�سيغة �لتي جاء بها م�سروع قانون �لامركزية بهذ� 
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�خل�سو�س، هذ� علمًا �أن �للجنة �مل�سرتكة قد �أدخلت تعديًا على هذه �ل�سيغة، ن�ّس 
للد�ئرة.  �ملخ�س�سة  �ملقاعد  لعدد  م�ساٍو  �الأ�سو�ت  للناخب عدد من  يكون  �أن  على 
وت�سبه هذه �ل�سيغة �لنظام �النتخابي �لذي كان معتمدً� يف �نتخابات جمل�س �لنو�ب 
يدعم  �ملجل�س مل  �أن  �إال  �حلرة«،  »�لقائمة  ت�سمية  عليه  يطلق  و�لذي   ،1989 �لعام 
جمل�س  لكن  �حلكومة.  �قرتحتها  �لتي  لل�سيغة  و�نحاز   �مل�سرتكة،  جلنته  مقرتح 
»يكون  وهي  �الأعيان،  جمل�س  �قرتحها  �لتي  دقة  �الأكرث  �ل�سيغة  و�أيد  عاد  �لنو�ب 
لكل ناخب �سوتان �إذ� كان يف �لد�ئرة �أكرث من مقعد و�حد«، وهذه �ل�سيغة �أنهت 
�اللتبا�س حول ما �إذ� كان من حق �لناخب �أن يختار �ثنني من �ملر�سحني يف �لد�ئرة 

�لتي ُخ�س�س لها مقعد و�حد فقط. 

التو�سيات: 
�ملجال�س .11 تكون  بحيث  �النتخاب،  بعملية  �ملحافظة  �أع�ساء جمل�س   �سمول جميع 

�إجمايل  من   %20 بن�سبة  للمر�أة  كوتا  تخ�سي�س  مع  بكامل ع�سويتها،  منتخبة 
ع�سوية �ملجل�س.

توجيه .21 �أع�سائه  حق  من  يكون  �أن  باجتاه  �ملحافظة  جمل�س  �ساحيات   تطوير 
للحكومة  و�لتو�سية  و��ستجو�بهم،  �لتنفيذي،  �ملجل�س  و�أع�ساء  لرئي�س  �الأ�سئلة 

باإنهاء ع�سويتهم يف �ملجل�س، و�لتي ميار�سونها ب�سفتهم �لوظيفية.

 خف�س �سن �لناخب النتخابات جمال�س �ملحافظات باأن يكون قد بلغ 18�سنة يف .31
�أن يكون  �مل�ستقلة لانتخاب، بدل  �لهيئة  �لذي يحدده جمل�س مفو�سي  �لتاريخ 
�أ�سوة  �ملفو�سني،  جمل�س  يحدده  �لذي  �لتاريخ  يف  عمره  من  �سنة   18 �أكمل  قد 

بال�سيغة �لتي �عتمدها �مل�سّرع يف قانون �النتخاب. 
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�لن�سبية  �لقائمة  �عتماد  يتم  بحيث  �ملحافظات  ملجل�س  �النتخاب  نظام  تعديل 
لدو�ئر  مماثلة  دو�ئر  ويف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �ملحافظات  م�ستوى  على  �ملفتوحة 
قانون  مع  �لتناغم  باب  من  وذلك  �لكبرية.  �لثاث  �ملحافظات  يف  �لنو�ب  جمل�س 
�لدو�ئر  على  فيها  �ملرت�سحني  �لقائمة،  ت��وزع  �أن  على  �ل��ن��و�ب،  ملجل�س  �النتخاب 
�لفرعية �لتي تختار �ملناف�سة فيها بحيث ال يتجاوز عددهم عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة 

لتلك �لدو�ئر. 

قانون البلديات)6) رقم 41 ل�سنة 2015

�قت�سرت �أبرز �لتعديات �لتي �أدخلها جمل�س �لنو�ب على م�سروع قانون �لبلديات 
على خف�س �سن �لناخب، و�لن�س على �سمانات القتطاع وحتويل �الأمو�ل �ملخ�س�سة 
�ملجل�س  مّرر  بينما  �ملوظفني.  رو�تب  على  �لبلديات  �إنفاق  �سقف  وو�سع  للبلديات، 
عدم  مقدمتها  يف  �لدميقر�طي،  وغري  �ل�سلبي  �مل�سمون  ذ�ت  �الأحكام  من  ع��ددً� 
�سمولية �النتخاب ملجل�س �أمانة عّمان �لكربى، و��ستثناء كل من �لعقبة وو�دي مو�سى 

من ت�سكيل بلدية لها، و�الإبقاء على قيود و��سعة على ��ستقالية �ملجال�س �لبلدية. 

عدم �سمولية النتخاب ملجل�س اأمانة عمان الكربى
من  غريها  مثل  بلدية  �أنها  على  قانونيًا،  ُتعامل،  �لكربى  عمان  �أمانة  �أن  برغم 
�لبلديات،�إال �أن هناك عددً� من �أحكام �لقانون تتعامل معها على نحو خمتلف، ال 
�سيما فيما يخ�س �نتخاب جمل�س �الأمانة و�الأمني. فقد و�فق جمل�س �لنو�ب على ما 

)6) ُن�سر هذ� �لقانون �لذي يتاألف من 77 مادة يف �جلريدة �لر�سمية، �لعدد رقم 5363، تاريخ 2015/10/18. 
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جاء يف م�سروع �لقانون بهذ� �خل�سو�س، حيث �أوكل �لقانون ملجل�س �لوزر�ء حتديد 
ويعني  مبا�سرً�،  �نتخابًا  منهم   %75 ُينتخب  �أن  على  �الأمانة  جمل�س  �أع�ساء  عدد 
جمل�س �لوزر�ء بناء على تن�سيب وزير �ل�سوؤون �لبلدية ما ال يزيد على 25% من عدد 
�أع�سائه. �أما �لتطور �الإيجابي فهو  ما جاء يف م�سروع �لقانون وو�فق عليه جمل�س 
�لنو�ب بخ�سو�س تق�سيم �أمانة عمان �لكربى �إلى جمال�س حملية يحددها جمل�س 
�لوزر�ء ويحدد عدد �الأع�ساء يف كل منها على �أن ال يقل عن خم�سة �أع�ساء مبن فيهم 
رئي�س �ملجل�س �ملحلي �لذي يكون هو �لع�سو �لذي يح�سل على �أعلى �الأ�سو�ت. هذ� 
باالنتخاب  ثلثني  �الأمانة بني  2011، يق�سم جمل�س  ل�سنة  �ل�سابق  �لقانون  فيما كان 

وثلث بالتعيني، ويق�سم �الأمانة �إلى دو�ئر �نتخابية.  

ا�ستثناء �سلطة منطقة العقبة واإقليم البرتا
�خلا�سة،  �القت�سادية  �لعقبة  منطقة  �سلطة  ��ستثناء  على  �لنو�ب  جمل�س  و�فق 
و�سلطة �إقليم �لبرت� �لتنموي �ل�سياحي، من �أحكام قانون �لبلديات وفق �ل�سيغة �لتي 
جاءت يف م�سروع �لقانون �ملقدم من �حلكومة. وهذ� يكّر�س عددً� من �ال�ستثناء�ت 
حلق �ملو�طنني يف �نتخاب �سائر ممثليهم على قدم �مل�ساو�ة. ولي�س و��سحًا �إلى متى 
ميكن  تدرجية  �سيغ  هناك  كانت  �إذ�  وما  �ملنو�ل،  هذ�  على  �لو�سع  هذ�  �سي�ستمر 

�الأخذ بها و�سواًل �إلى �إعادة حق هذه �ملناطق يف �نتخاب كامل ممثليها.

قيود وا�سعة على ا�ستقاللية املجال�س البلدية
��ستمل م�سروع قانون �لبلديات على كم كبري جدً� من �الأحكام �لتي جتعل �لبلدية 
هيئة تابعة لوزير �ل�سوؤون �لبلدية وتاأمتر باأمره، ومل يذهب جمل�س �لنو�ب يف �الجتاه 
�لذي يحمي ��ستقالية �لبلدية �إال يف حاالت حمدودة جدً� برغم وجود �قرت�حات 
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من �لنو�ب يف هذ� �الجتاه. ففي �لفقرة )7/ج( �خلا�سة بحق رئي�س �ملجل�س �لبلدي 
تفوي�س �أي من �ساحياته لنائبه �أو الأي ع�سو يف �ملجل�س �أو للمدير �لتنفيذي، فاإن 
هذ� م�سروط باأن يكون �لتفوي�س خطيًا وحمددً� ومقرتنًا بقر�ر �ملجل�س، غري �أن هذه 
�لوزير،  مو�فقة  �أي�سًا  ت�سرتط  بل  بذلك  �لقانون  م�سروع  تكتفي يف  تكن  �لفقرة مل 
جمل�س  و�فق  بينما  بذلك،  �لوزير  باإعام  �الكتفاء  �إلى  �ل�سرط  هذ�  �لنو�ب  فعّدل 
�لنو�ب على �أن يكون تعيني �ملدير �لتنفيذي بقر�ر من �لوزير برغم مقرتحات �لعديد 
من �لنو�ب �سطب هذ� �ل�سرط. ومع �أن تدخل �لوزير ي�ستهدف نظريًا عدم خروج 
�ملجل�س �لبلدي عن �ساحياته وجتاوز مو�زنته، �إال �أن هناك مبالغة بهذ� �الأمر ت�سل 
�ململكة  موؤمتر  خارج  له يف  م�ساركة  �أي  على  �لوزير  مو�فقة  �لقانون  ��سرت�ط  حد 

)�لبند 7/�أ/3(.

خف�س �سن الناخب يف النتخابات البلدية
�ل�سنة  �ليوم �الأول من  18 �سنة يف  ب�  �لناخب  �لبلديات �سن  حّدد م�سروع قانون 
�أن �النتخابات �ستجري يف �سهر  متوز،  و�إذ� �فرت�سنا  �لتي يجري فيها �النتخاب. 
�سنة   18 حو�يل  �سيكون  �لقانون  م�سروع  مبوجب  �لناخب  لعمر  �الأدن��ى  �حلد  فاإن 
و�سبعة �أ�سهر، بينما ��سرتط �لقانون بح�سب قر�ر جمل�س �لنو�ب �أن يكون �لناخب 
قد �أكمل 18 �سنة من عمره  يف �لتاريخ �لذي يحدده جمل�س مفو�سي �لهيئة �مل�ستقلة 
لانتخاب، ومبا �أنه من �ملتوقع �أن يقرر جمل�س �ملفو�سني حتديد �لتاريخ �لذي يكمل 
�أو قبله بعدة �أ�سهر، فاإنه �سيكون يف كلتا  18 �سنة، �إما يوم �النتخاب،  فيه �لناخب 
�حلالتني خف�س ل�سن �لناخب، �أما �ل�سيغة �الأمثل فهي �لتي تبناها جمل�س �لنو�ب 
يف قانون �النتخاب، ومت فيها �ال�ستعا�سة عن عبارة »�أكمل 18 �سنة« بعبارة »بلغ 18 

�سنة«، و�لفرق بني �ل�سيغتني هو 12 �سهرً�.
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عدم ت�سبيب قرار الوزير برف�س اقرتا�س املجل�س
ن�ست �لفقرة )17/�أ( على حق �ملجل�س �لبلدي باالقرت��س �سريطة مو�فقة وزير 
�ل�سوؤون �لبلدية. وكانت �للجنة �مل�سرتكة �الإد�رية و�لقانونية، قد �قرتحت �سطب بقية 
�لفقرة �لتي جاءت فيها مو�فقة �لوزير: »على �جلهة �ملقر�سة و�لغاية �لتي �سينفق 
من �أجلها ومقد�ر �لفائدة وكيفية �ل�سد�د و�أي �سروط خا�سة قد ي�ستلزمها �حل�سول 
�لعودة  �أجل  �مل�سرتكة من  قر�ر جلنته  �لنو�ب  �لقر�س«. وخالف جمل�س  على هذ�  
للن�س �ملقرتح من �حلكومة، لكن �أحدً� مل يتوقف �أمام حقيقة �أن �لوزير هنا مطلق 
�ل�ساحية بالرف�س �أو �لقبول، ولي�س هناك ما يلزمه بت�سبيب قر�ره، وخ�سوع هذ� 

�لقر�ر للم�ساءلة. 

�سمانات لقتطاع وحتويل الأموال املخ�س�سة للبلديات
 �أدخل جمل�س �لنو�ب تعديات على �ملو�د )20 �إلى 23( تلتقي عند هدف حت�سني 
مو�رد �لبلديات و�سمان حتويل �الأمو�ل �ملخ�س�سة لها دون مماطلة �أو ت�سويف. فقد 
كانت �لفقرة )20/�أ( تن�س على فر�س ر�سوم بن�سبة 8% من قيمة �مل�ستقات �لنفطية 
�مل�ستوردة �أو �ملنتجة يف �الأردن لتوزيعها على �لبلديات وجمال�س �خلدمات �مل�سرتكة، 
و��ستعي�س عن هذه �لن�سبة �لتي كان ُيخ�سى باأن تتحول �إلى ذريعة لزيادة �ل�سريبة 
�مل�ستقات  على  �مل�ستوفاة  �لر�سوم  على   %50 ن�سبة  بو�سع  �لنفطية،  �مل�ستقات  على 
�لنفطية، و�أو�سح وزير �ل�سوؤون �لبلدية �أن �لن�سبة �الأخرية ال يقل مردودها عن ن�سبة 
�أ�سعار �مل�ستقات �لنفطية ز�د هذ� �ملردود. من  8% بل تزيد عنها، وكلما ز�دت  �ل� 
جهة �أخرى، �أقر جمل�س �لنو�ب �ال�ستعا�سة عن تعبري »فر�س ر�سوم«، و«تخ�سي�س« 
بتعبري »ُيقتطع وُيحول )�أو حُتول(« يف �ملو�د )20، 21، 22(. كذلك، مت �إ�سافة فقرة 
يف �ملادة )23( تن�س على �أن �لو�رد�ت �لتي جتبيها �حلكومة ملنفعة �لبلديات ويتعني 
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�أن تقيد كاأمانة لدى وز�رة �ملالية، يجب �أن »حتول يف نهاية كل �سهر  �إلى بنك تنمية 
�ملدن و�لقرى« حتى ال تكون عر�سة لا�ستخد�م من قبل وز�رة �ملالية.

و�سع �سقف لإنفاق البلديات على رواتب املوظفني 
و�فق جمل�س �لنو�ب على �أن ال تتجاوز رو�تب �ملوظفني وعاو�تهم ما ن�سبته %50 
40% من حجم �ملو�زنات  من حجم �ملو�زنة �ل�سنوية للبلدية، وت�سبح هذه �لن�سبة 
هذه  مقد�ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  ويقدر  �لبلديات،  قانون  نفاذ  من  �سنو�ت  خم�س  بعد 
�لن�سبة بعد مرور تلك �ملدة. و�أ�ساد كثري من �لنو�ب بهذه �ملادة باعتبارها من �ملو�د 
�الإ�ساحية يف �لقانون. فيما بنّي وزير �ل�سوؤون �لبلدية، �أن هناك تقدمًا قد حتقق 
�لرو�تب يف  ن�سبة  �ل�سنو�ت �الأخرية، حيث هبط متو�سط  �ل�سعيد خال  على هذ� 
مو�زنات �لبلديات من 77- 78% �لعام 2013، �إلى 58% �لعام 2014، ثم �إلى %54 
�أن  ح��ّددت  �لقانون،  م�سروع  على  فقرة  �لنو�ب  جمل�س  �أ�ساف  وقد   .2015 �لعام 
�لبلديات �ملعنية بعدم جتاوز رو�تب �ملوظفني يف مو�زناتها ن�سبة 50%، هي �لبلديات 
�لتي تزيد فيها ن�سبة رو�تب �ملوظفني وعاو�تهم عن هذه �لن�سبة، حتى ال يكون ذلك 

مربرً� للبلديات �لتي تقل هذه �لن�سبة عندها عن 50% لرفعها �إلى %50.  

التو�سيات:
 �إعادة �لنظر  بو�سع �أمانة عّمان �لكربى، بحيث يتم يف �ملرحلة �لقادمة حتويل .11

كل و�حد من �ملجال�س �ملحلية �إلى بلدية كاملة، ميثلها رئي�سها يف جمل�س �أمانة 
�الأمانة يف خطوة  ب�سكل كامل يف جمل�س  �لتعيني  الإلغاء  �لكربى، متهيدً�  عّمان 
�الأمانة  يف  �الأع�ساء  و�لبلديات  �الأمانة  جمل�س  بني  ما  �لعاقة  وتنظيم  الحقة. 

مبوجب نظام ي�سدر لهذه �لغاية.
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 �سمول كل من �لعقبة وو�دي مو�سى بقانون �لبلديات بحيث يت�سكل يف كل منهما .21
�لعقبة �القت�سادية �خلا�سة و�سلطة  �إقليم  بلدية كاملة، وحتويل كل من �سلطة 

�إقليم �لبرت� �لتنموي �ل�سياحي �إلى مديرية تابعة لوز�رة �ل�سياحة و�الآثار.

تتمتع .31 كموؤ�س�سات  �لقانوين  بو�سعها  �رت��ب��اط��ًا  �لبلديات  ��ستقالية   تعزيز 
بال�سخ�سية �ملعنوية وذ�ت ��ستقال مايل و�إد�ري، بتقلي�س تدخل وز�رة �ل�سوؤون 
�لبلدية يف �سوؤون �ملجال�س �لبلدية، وذلك ب�سن نظام �أ�سا�سي للبلديات يكفل لها 
�لعمل وفق معايري �حلاكمية �لر�سيدة، وت�سكيل حمكمة خا�سة بالبلديات للبت 
�أو �أع�ساء �ملجال�س  بالدعاوى �لتي ُترفع �سد �ملجال�س �لبلدية من قبل �لوز�رة 

�أنف�سهم �أو �ملو�طنني.

 خف�س �سن �لناخب يف �النتخابات �لبلدية بحيث يتم �ال�ستعا�سة عن عبارة »لكل .41
�أردين �أكمل 18 �سنة من عمره يف �لتاريخ �لذي يحدده جمل�س مفو�سي �لهيئة 
�مل�ستقلة لانتخاب )�لفقرة 39/�أ(، بعبارة »لكل �أردين بلغ 18 �سنة من عمره 
يف �لتاريخ �لذي يحدده جمل�س مفو�سي �لهيئة �مل�ستقلة لانتخاب، وذلك �أ�سوة 

باملنحى �لذي مت �عتماده ب�ساأن �سن �لناخب يف قانون �النتخاب ملجل�س �لنو�ب.

 خف�س �سن �ملرت�سح لانتخابات �لبلدية على �الأقل بالن�س على �أن يكون قد بلغ .51
25 �سنة من عمره يف يوم �القرت�ع، بدل »�أن يكون قد �أكمل 25 �سنة �سم�سية من 

عمره يف �ليوم �لذي حدد لتقدمي طلبات �لرت�سيح« )�لبند 40/�أ/1(.

 تعديل �لفقرة )17/�أ( للن�س على وجوب �أن ي�سبب �لوزير قر�ره بعدم �ملو�فقة .61
على �قرت��س �ملجل�س �لبلدي، بحيث يكون من حق �ملجل�س �لبلدي �لطعن بقر�ر 
�لوزير لدى جهة يحددها �لقانون، ولتكن »حمكمة �لبلديات«، من �أجل �سمان 

�لتو�زن بني �سلطة �لوزير و��ستقالية �لبلدية.
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قانون النتخاب)7) رقم 6 ل�سنة 2016

�إن �إ�سهام جمل�س �لنو�ب يف تطوير و�إ�ساح قانون �النتخاب �جلديد يكاد يقت�سر 
على مترير م�سروع �لقانون كما جاء من �حلكومة، دون �لعودة به �إلى �خللف. بهذ� 
ياأخذ  مل  �النتخاب  قانون  م�سروع  حول  �لوطني  �حلو�ر  خمرجات  و�أهم  �أبرز  فاإن 
بها جمل�س �لنو�ب، ومل جتد طريقها �إلى �لقانون �جلديد، �أما �الإ�سافات �الإيجابية 
و�إنقاذ  �لتي حُت�سب للمجل�س، فهي حمدودة فعًا، وتتمثل يف خف�س �سن �لناخب، 
حمافظتي �لبلقاء و�لكرك من �لتق�سيم �إلى دو�ئر �أ�سغر، و�سمول �ملنت�سبني �ملدنيني 
للجي�س و�الأجهزة �الأمنية بحق �النتخاب، ومتكني �لعاملني يف �لعملية �النتخابية من 
على  �لوطنية  �لقائمة  �سطب  على  و�فق  �لنو�ب  جمل�س  فاإن  �ملقابل،  ويف  �القرت�ع. 
م�ستوى �ململكة، ومت�سك بنظام �لباقي �الأعلى بدون ن�سبة ح�سم، وحرم �الأردنيني يف 
�خلارج من حق �القرت�ع، و�أبقى على �لكوتا �لن�سائية مبعدل مقعد لكل حمافظة بدل 
�ملقرتح: مقعد لكل د�ئرة، و�أبقى على دو�ئر �لبادية كدو�ئر مغلقة دميغر�فيًا، و�ألغى 

�لكوتا »�ملفتوحة« للم�سيحيني ولل�سرك�س و�ل�سي�سان.

خف�س �سن الناخب لأع�ساء جمل�س النواب
حدد م�سروع قانون �النتخاب �أن لكل �أردين بلغ 18 �سنة من عمره يف �ليوم �الأول 
�لتي �ستجري فيها �النتخابات �حلق يف �نتخاب  �ل�سنة  �لثاين من  من �سهر كانون 
�لنو�ب على م�سروع  �أدخله جمل�س  �لذي  �لتعديل  �لنو�ب. ومبوجب  �أع�ساء جمل�س 
من  يومًا   90 قبل  �سنة   18 �لناخب  بلوغ  هو  لانتخاب  �الأدن��ى  �ل�سن  فاإن  �لقانون، 

)7) ُن�سر هذ� �لقانون �لذي يتاألف من 66 مادة يف �جلريدة �لر�سمية، �لعدد رقم 5386، تاريخ 2016/3/15. 
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تاريخ �القرت�ع. بهذ� يكون جمل�س �لنو�ب قد خّف�س �سن �لناخب مبقد�ر ثاثة �أ�سهر  
على �الأقل، ويزد�د مقد�ر �لتخفي�س كلما �أجريت �النتخابات بعيدً� عن بد�ية �لعام. 
وباإجر�ء �نتخابات 2016 يوم 20 �أيلول، يكون مقد�ر �لتخفي�س حو�يل �ستة �أ�سهر.  

وهذ� من �ساأنه زيادة �أعد�د �لناخبني  �ل�سباب.

حرمان الأردنيني يف اخلارج من حق القرتاع
�لنو�ب حق �ملو�طنني �الأردنيني  جتاهل م�سروع قانون �النتخاب وكذلك جمل�س 
يف �خلارج مبمار�سة حقهم �لد�ستوري يف �مل�ساركة يف �النتخابات دون �أي مربر�ت 
مقبولة. ومن �ملعروف �أن �لدول تعالج هذ� �جلانب يف �لعملية �النتخابية من خال 
�لعامل،  يف  �ملنت�سرة  �سفار�تها  يف  �لناخبني  ملو�طنيها  �الق��رت�ع  ترتيبات  �إج��ر�ء 
ي�سارك  حيث  و�لعر�ق،  م�سر  مثل  ل��اأردن  جم��اورة  عربية  دول  متار�سه  ما  وهذ� 
رعاياها �ملقيمون يف �الأردن يف �نتخابات بادهم. و�أكد مدير د�ئرة �الأحو�ل �ملدنية 
و�جلو�ز�ت مرو�ن قطي�سات يف مقابلة مع وكالة �الأنباء �الأردنية )برت�()8) �أن »هناك 
ما يزيد على 800 �ألف مو�طن يعملون خارج �ململكة، �إ�سافة لع�سر�ت �الآالف ممن 
يغادرون �ململكة الأ�سباب عدة منها �لدر��سة يف �جلامعات«، و�أ�ساف باأن »هذه �لفئة 
�إال  �القرت�ع  لهم  ويحق  �لناخبني  د�ئرة ممن هم م�سجلون يف �سجات  تقع �سمن 
�لوطني يف  بو�جبهم  قيامهم  من  �الآليات يف متكينهم  يوفر  ال  �النتخاب  قانون  �أن 
حال وجودهم خارج �ململكة، وبالتايل فاإن ما يقارب �ملليون ناخب لن يت�سنى لهم 
�مل�ساركة يف �النتخابات«. و�أعرب قطي�سات عن �أمله باأن يتم »�إيجاد �آليات متكنهم 

من �القرت�ع يف �النتخابات يف �ل�سنو�ت �ملقبلة«.

)8) وكالة �الأنباء �الأردنية )برت�(، تاريخ 2016/7/31. 
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منح املوظفني املدنيني يف اجلي�س والأمن حق النتخاب
و�فق جمل�س �لنو�ب على منح �ملنت�سبني �ملدنيني للقو�ت �مل�سلحة و�أجهزة �الأمن 
�حلق يف �النتخاب. فقد ن�س م�سروع قانون �النتخاب على �أنه »يوقف ��ستعمال حق 
�لدرك  وقو�ت  �لعام  و�الأمن  �لعامة  و�ملخابر�ت  �مل�سلحة  �لقو�ت  ملنت�سبي  �النتخاب 
تعديًا  �أدخل  �لنو�ب  جمل�س  لكن  �خلدمة«،  يف  وجودهم  �أثناء  يف  �ملدين  و�لدفاع 
مهمًا على هذه �لفقرة مت مبوجبه عدم �سمول »�مل�ستخدم �ملدين« باال�ستثناء �لذي 
مفو�سي  جمل�س  لرئي�س  ت�سريح  يف  جاء  وقد  و�الأمن.  �جلي�س)9)  �أف��ر�د  ي�ستهدف 
2016/8/24، ن�سره موقع �لهيئة  �لهيئة �مل�ستقلة لانتخاب د. خالد �لكالدة يوم 
من  �ملدنيني  �ملنت�سبني  من  وناخبات  ناخبني   5308 �إدر�ج  »مت  قد  �الإلكرتوين،�أنه 
وتوزيعهم على  للناخبني  �لنهائية  �الأمنية على �جلد�ول  و�الأجهزة  �مل�سلحة  �لقو�ت 

دو�ئرهم �النتخابية تطبيقًا الأحكام �ملادة )3(، فقرة )ب( من قانون �النتخاب«.

متكني العاملني يف العملية النتخابية من القرتاع
�أ�ساف جمل�س �لنو�ب مل�سروع قانون �النتخاب حكمًا يتطلب من �لهيئة �مل�ستقلة 
لانتخاب �تخاذ �لتد�بري �لازمة ل�سمان ممار�سة �لعاملني يف �لعملية �النتخابية 
وبح�سب  28/ب(،  )�لفقرة  �لغاية  لهذه  ت�سدر  تعليمات  وفق  �الق��رت�ع  يف  حقهم 
�ملعطيات �ملتوفرة لدى �لهيئة، فاإن عدد هوؤالء �الإجمايل يبلغ نحو 60 �ألف �سخ�س. 
و�سرح �لناطق �الإعامي با�سم �لهيئة �مل�ستقلة لانتخاب جهاد �ملومني باأن جمل�س 
�ملفو�سني قد قرر �أن ي�سوت �لعاملون مع �لهيئة يف �النتخابات كل يف مركز �القرت�ع 

�مل�سلحة،  �لقو�ت  عبارة  بعد  �لعربي«  »/�جلي�س  عبارة  �إ�سافة  على  )3/ب(  �لفقرة  هذه  تعديل  )9)  ��ستمل 

و�إ�سافة كلمة »�لفعلية« بعد كلمة »�خلدمة«.   
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�لذي يعمل فيه، ويف يوم �القرت�ع نف�سه. وذكر �ملومني �أن عدد ��مل�سرفني على �لعملية 
�النتخابية �ل�سابقة ُيقدر ب� 43 �إلى 48 �ألف موظف مل يكن متاح لهم �لت�سويت. 

تق�سيم الدوائر النتخابية وتوزيع املقاعد النيابية بنظام

ملحقًا  �النتخاب  قانون  يت�سمن  باأن  �لو��سعة  و�ل�سعبية  �لنيابية  �ملطالبة  رغم 
قانون  يف  كما  لها،  �ملخ�س�سة  �ملقاعد  وتوزيع  �النتخابية،  �لدو�ئر  بتق�سيم  خا�سًا 
�النتخاب �ل�سابق ل�سنة 2012، �إال �أن جمل�س �لنو�ب مل يتم�سك بهذ� �ملطلب، وو�فق 
على �قرت�ح جلنته �لقانونية باأن يت�سمن �لقانون تق�سيمًا مقرتحًا للدو�ئر �النتخابية 
فقد  �لدو�ئر،  تق�سيم  �سيغة  �أما  للحكومة.  �ملقاعد  توزيع  وترك حرية   ،)8 )�ملادة 
كفلت �أن تكون كل و�حدة من �أ�سغر ت�سع حمافظات يف �ململكة، وكذلك كل و�حدة من 
دو�ئر �لبدو �لثاث، د�ئرة �نتخابية و�حدة، وهذ� ي�سمل حمافظتي �لبلقاء و�لكرك 
�لتي لكل و�حدة منهما 10 مقاعد ح�سب نظام �النتخاب �ل�سابق، ويف �ملقابل تق�سيم 
�أكرب ثاث حمافظات؛ �لعا�سمة و�إربد و�لزرقاء، �إلى �أكرث من د�ئرة )�لعا�سمة: 5 

دو�ئر، �إربد: 4 دو�ئر، و�لزرقاء: د�ئرتان(. 

�إن �ملك�سب من هذه »�ل�سفقة« هي �إنقاذ حمافظتي �لبلقاء و�لكرك من �لتق�سيم 
�إلى دو�ئر �أ�سغر. �أما �خل�سارة فتتمثل مبو�فقة جمل�س �لنو�ب على تق�سيم �ملحافظات 
ولو  يعو�س  �أن  �النتخاب من  نظام  دو�ئ��ر  فرعية، وهذ� حرم  �إلى  �لكربى  �لثاث 
جزئيًا �خل�سارة �لكبرية باإلغاء �لقو�ئم �لوطنية على م�ستوى �ململكة �لتي ت�سمنها 
�لقانون �ل�سابق. الأن نتائج نظام �لقائمة �لن�سبية �ملفتوحة تكون �إيجابية �أكرث كلما 

كان عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة للد�ئرة �أكرب. 
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الإبقاء على حال الكوتا الن�سائية: مقعد لكل 
حمافظة ودائرة بدو

�عتمد جمل�س �لنو�ب �ل�سيغة نف�سها �لتي جاءت يف م�سروع �لقانون بخ�سو�س 
ودو�ئر  �ملحافظات  من  و�حدة  لكل  و�حد  مقعد  تخ�سي�س  وهي  �لن�سائية،  �لكوتا 
�لدو�ئر يف  �ل�سا�سع بني  �لتباين  �لنظر عن حقيقة  8( بغ�س  �لثاث )�ملادة  �لبدو 
بحقوق  ُغبنًا  ُيلحق  �مل��ر�أة  ملقاعد  �لتخ�سي�س  هذ�  �إن  �لناخبني.  �أو  �ل�سكان  عدد 
�ملر�أة يف �ملحافظات �لثاث �لكبرية، ولذ� كان من �الإن�ساف تو�سيع د�ئرة �لتمثيل 
�لن�سائي على �الأقل بتخ�سي�س مقعد لكل د�ئرة �نتخابية بدل مقعد لكل حمافظة 
ما د�م �أنه قد مت تق�سيم �ملحافظات �لثاث �لكبرية �إلى دو�ئر فرعية، �الأمر �لذي 
كان من �ساأنه رفع مقاعد �ملر�أة من 15 �إلى 23 مقعدً�، �آخذين باالعتبار �أن �لعدد 
بالتوزيع  �إ�سافية قيا�سًا  �لنو�ب، ي�ستمل على �سبع مقاعد  �الإجمايل ملقاعد جمل�س 
�ل�سابق ملقاعد �لدو�ئر �ملحلية كان ميكن توظيفها لهذ� �لغر�س، لكنه مت توزيع �ستة 
منها لتح�سني متثيل عدد من �لدو�ئر �ملغبونة يف حجم متثيلها يف هذه �ملحافظات 

�لثاث حتديدً�.

اعتماد نظام القائمة املفتوحة على م�ستوى الدائرة
لقد �سكل �عتماد �حلكومة وجمل�س �لنو�ب لنظام �لقائمة �لن�سبية �ملفتوحة كنظام 
بديل لل�سوت �لو�حد )بغ�س �لنظر عن عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة للد�ئرة(، خطوة 
�إ�ساحية مهمة لاإمام، لكنها منقو�سة ب�سبب طريقة �حت�ساب �لفوز، وغياب ن�سبة 
ح�سم، و�سطب �لقائمة �لوطنية �لن�سبية �ملفتوحة على م�ستوى �ململكة. و�إذ� نظرنا 
لنظام �لقائمة �لن�سبية �ملفتوحة من حيث �ملبد�أ فهي �سيغة جيدة الأنها تعطي �لناخب 
�حلق يف �أن يرتب �الأ�سماء �ملرت�سحة يف �لقائمة ح�سب �أف�سلياته، وهذ� يعّظم قيمة 
�ل�سوت �النتخابي �لتي ال تقت�سر على �لتف�سيل فقط بني �لقو�ئم كما هي �حلال يف 
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�لقائمة �لن�سبية �ملغلقة �لتي كانت يف �نتخابات 2013 م�سرحًا لتغول �ملال �ل�سيا�سي 
ينبغي  ذلك  ومع  �لقائمة.  ترتاأيه  ما  ح�سب  �ملرت�سحني  برتتيب  �لتحكم  خال  من 
الأنها  �ملغلقة  �لن�سبية  �لقائمة  عام  ب�سكل  تف�سل  �ل�سيا�سية  �الأحز�ب  �أن  �العرت�ف 
توفر فر�سًا �أف�سل للفوز للقياد�ت �حلزبية �لتي تختار عادة �ملو�قع �الأولى يف قو�ئم 
�الأحز�ب �ملرت�سحة، وكذلك يف حالة �ئتاف حزبني �أو �أكرث، حيث يتم توزيع �الأ�سماء 

�ملتفق عليها يف �لقائمة ح�سب �ملو�قع �لتي تقررها �الأحز�ب �ملوؤتلفة.

�سطب القائمة الوطنية على م�ستوى اململكة

�نتخابات  يف  طبق  �لذي   2012 ل�سنة  )�ل�سابق(  �النتخاب  قانون  خ�س�س  لقد 
�أول  تلك  وكانت  مقعدً�،   27 من  �ململكة  م�ستوى  على  ن�سبية  وطنية  2013،قائمة 

�الأعلى  �لباقي  بطريقة  و�قرتنت  �الأردن،  يف  تطبق  �ملغلقة  �لن�سبية  للقائمة  جتربة 
الحت�ساب �لفوز، وت�سمنت تلك �لتجربة جمموعة من مظاهر �ل�سعف و�خللل، لكن 
�إلى تطوير تلك �لتجربة �سو�ء بزيادة عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة لها  �لنخب تطلعت 
ن�سبة ح�سم  و�إقر�ر  �أكرث عد�لة،  �الأعلى بطريقة  �لباقي  �ال�ستعا�سة عن طريقة  �أو 
)عتبة متثيل( مبا يعزز فر�س �لقو�ئم �لقوية يف �حل�سول على متثيل نيابي �أكرب، 
تعزيزً� للتوجه �مللكي نحو �حلكومات �لربملانية. غري �أن م�سروع �لقانون جاء خلوً� 
من �لقائمة �لوطنية، وجمل�س �لنو�ب �أقر، من جهته، �لقانون دون تعديل على هذ� 
�لنو�ب  �لقانونية يف جمل�س  �للجنة  �أد�رته  �لذي  �لوطني  �حلو�ر  �أن  رغم  �ل�سعيد 
�أحد  ت�سكل  �لوطنية  �لقو�ئم  �أن  كما  �لوطنية،  �لقو�ئم  على  باحلفاظ  �أو�ست  قد 
�أبرز مطالب �الأحز�ب �خلا�سة بتطوير قانون �النتخاب، ومع كل ذلك، فقد جتاهل 

جمل�س �لنو�ب هذه �ملعطيات، و�أبقى على نظام �النتخاب كما �عتمدته �حلكومة.
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اإلغاء الكوتا املفتوحة للم�سيحيني وال�سرك�س وال�سي�سان
��ستمل م�سروع قانون �النتخاب �لذي تقدمت به �حلكومة على تطوير مهم يتعلق 
�الأدنى  باعتبارها متثل �حلد  و�ل�سي�سان  و�ل�سرك�س  �مل�سيحيني  كوتات  مع  بالتعامل 
من عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة لها يف �ملحافظات نف�سها، مع �الحتفاظ لهذه �لفئات 
�ملو�فقة  �لنو�ب قرر عدم  لكن جمل�س  �الأخ��رى،  �ملقاعد  �لتناف�س على جميع  بحق 
على ذلك، و�الإبقاء على هذه �لكوتات كما كانت عليه يف �لقو�نني �ل�سابقة. �إن �أهمية 
هذ� �لتوجه �لذي �قرتحته �حلكومة ال يكمن يف �إعطاء هذه �لفئات �لفر�سة الإحر�ز 
مقاعد �إ�سافية يف جمل�س �لنو�ب، بل يكمن يف، �أواًل، �إعطاء �حلق للفئات �مل�سمولة 
بهذه �لكوتات يف �ملناف�سة �ملفتوحة على �سائر �ملقاعد، بحيث ال حترم �لكوتا هذه 
�لفئة من �ملو�طنني من حقهم يف �لرت�سح يف �أي د�ئرة يرغبون، وثانيًا، توفري موؤ�سر 
للحكم على مدى �حلاجة للكوتا، �إذ كلما تبني �أن هذه �لفئات �أو بع�سها قادرة على 
حتقيق �لفوز بعدد معقول من �ملقاعد تناف�سيًا، مقارنة مع عدد �ملقاعد �ملخ�س�س 

لها، تتعزز مربر�ت �ال�ستغناء عن هذه �لكوتا.     

الإبقاء على دوائر البادية كدوائر مغلقة دميغرافيًا
قانون  يف  دميغر�فيًا  مغلقة  كدو�ئر  �لثاث  �لبادية  دو�ئ��ر  على  �الإبقاء  يعد  مل 
�أو  حياة  كنمط  �لبد�وة  تعد  �الجتماعية،مل  �لز�وية  فمن  مقنعًا،  �أم��رً�  �النتخاب 
�لدو�ئر  �لكوتا ببديل يكفل لهذه  �إنتاج قائمة، وبالتايل يتعني �ال�ستعا�سة عن هذه 
�الحتفاظ بعدد �ملقاعد �لنيابية �ملخ�س�سة لها، وذلك بتحويلها بب�ساطة �إلى دو�ئر 
لكوتا  �ملعاجلة  هذه  �إن  و�جلنوب.  و�لو�سط  �ل�سمال  �أقاليم  تغطي  ثاث،  جغر�فية 
دو�ئر �لبادية، يقلل من حجم �الختاالت يف قانون �النتخاب، بتحقيق منجزين يف 
�آن و�حد؛ �الأول هو �إلغاء و�حدة من �لكوتات �لتاريخية يف قو�نني �النتخاب �الأردنية، 
�سيعطي  و�لذي  �لعام  �النتخابي  �لنظام  �لدو�ئر يف منظومة  و�لثاين هو دمج هذه 
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�أخرى يف �ململكة، فيما  �أي دو�ئر  �أبناء وبنات مناطق �لبادية �حلق يف �لرت�سح يف 
�سي�سبح يف �ملقابل من حق �لناخبني يف �لدو�ئر �الأخرى �لرت�سح يف دو�ئر  �لبادية. 
من  و��سع  قطاع  يوؤيده  و�ل��ذي  �لوطني  �ملطلب  هذ�  جتاهل  قد  �لقانون  م�سروع  �إن 

�لناخبني يف مناطق �لبادية. 

التم�سك بنظام الباقي الأعلى بدون ن�سبة ح�سم 
�لفوز  �حت�ساب  طريقة  بخ�سو�س  �حلكومي  �ملقرتح  على  �لنو�ب  جمل�س  و�فق 
للقو�ئم �ملر�سحة. فكل قائمة حت�سل وفق �لبند )46/�أ/1( من قانون �النتخاب على 
مقاعد يف �لد�ئرة �النتخابية بن�سبة عدد �الأ�سو�ت �لتي ح�سلت عليها من جمموع 
�النتخابية  للد�ئرة  �ملخ�س�سة  �ملقاعد  عدد  �إلى  �النتخابية  �لد�ئرة  يف  �ملقرتعني 
ملء  �إكمال  تعذر  �إذ�  �أنه  على  )46/ب(  �لفقرة  وتن�س  �لن�سائية(.  �لكوتا  )دون 
�ملقاعد باالأرقام �ل�سحيحة غري �لك�سرية، وفق �لبند )46/�أ/1( يتم �عتماد طريقة 
�لباقي �الأعلى مللء هذه �ملقاعد. وهذه هي �لطريقة �لتي مت ��ستخد�مها يف �حت�ساب 
�لفوز للقو�ئم �لوطنية على م�ستوى �ململكة يف �نتخابات 2013، وهي طريقة حتابي 
�لقو�ئم �ل�سعيفة وتظلم �لقو�ئم �لقوية بحجم �الأ�سو�ت �لتي حت�سل عليها، لدرجة 
226 قائمة مرت�سحة )قائمة م. عاطف �لطر�ونة(  �أن قائمة و�حدة فقط من بني 
2016، يف �حل�سول على  جنحت، من بني جمموع �لقو�ئم �ملرت�سحة يف �نتخابات 

مقعدين من �ملقاعد �لعامة �ملخ�س�سة للد�ئرة )دون �حت�ساب �لكوتات(. 

بهذ� يكون جمل�س �لنو�ب قد جتاهل حقيقة �أنه يف هذ� �ملرحلة من تطور �حلياة 
�لفائزة مبقعد على  �لقو�ئم  �ل�سيا�سية و�حلزبية، فاإن �الأولوية لي�ست لتو�سيع عدد 
دعمًا  �أكرث  �لقوية يف �حل�سول على مقاعد  �لقو�ئم  تعزيز فر�س  هو   �إمنا  �الأقل، 
لت�سكيل كتل نيابية �أو�سع متثيًا وتو�فقًا. وعلى هذ�، كان ميكن �عتماد طريقة بديلة 



- 31 -

ف�سًا عن  �أكرث عد�لة.  تعد طريقة  �لتي  »دي هونت«  مثل طريقة  �لفوز  الحت�ساب 
ن�سبة ح�سم )عتبة متثيل(  باعتماد  �لن�سبي يرتبط عادة  �لتمثيل  فاإن نظام  ذلك، 
خا  بينما  �لقوية،  �لقو�ئم  ل�سالح  �ملقاعد  توزيع  من  �ل�سعيفة  �لقو�ئم  ال�ستبعاد 

قانون �النتخاب من حتديد ن�سبة كهذه.

التو�سيات:
وتكليف .11 �النتخابية،  �لعملية  يف  �مل�ساركة  بحق  �خلارج  يف  لاأردنيني   �العرت�ف 

يف  حقهم  ُتنّظم  �لتي  �لتنفيذية  �لتعليمات  باإ�سد�ر  لانتخاب  �مل�ستقلة  �لهيئة 
�القرت�ع يف بلد�ن تو�جدهم.

بدل .21 �نتخابية  د�ئرة  لكل  بتخ�سي�س مقعد  �لن�سائية  �لكوتا  مقاعد   زيادة عدد 
مقعد لكل حمافظة بحيث يتم رفع عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة للمر�أة من 15 �إلى 

23 مقعدً�.

و�حدة، .31 �نتخابية  كد�ئرة  �ململكة  م�ستوى  على  �لوطنية  بالقائمة  �لعمل   �إع��ادة 
وتخ�سي�س ن�سف عدد مقاعد جمل�س �لنو�ب لها، و�عتماد ن�سبة ح�سم منا�سبة 
لتعزيز فر�س �لقو�ئم �لقوية باحل�سول على �حل�سة �لرئي�سية من �ملقاعد، مبا 
يعزز فر�س ت�سكيل �لكتل �لنيابية على �أ�س�س حزبية وبرناجمية، ودمج �لكوتات 

�ملختلفة يف �إطار  هذه �لقو�ئم.  

 حتويل دو�ئر �لبادية �إلى دو�ئر جغر�فية يف نطاق �ملحافظات �لرئي�سية �لتي هي .41
جزء منها، )حمافظات �ملفرق و�لعا�سمة ومعان( مع �حتفاظها بعدد �ملقاعد 

�ملخ�س�س لها.



- 32 -

قانون الأحزاب)10) رقم 39 ل�سنة 2015

من �لافت لانتباه يف جمال قو�نني �الأحز�ب �ل�سيا�سية منذ �لعام 1992، �أن كل 
�لقو�نني �لاحقة كان كل منها يت�سمن حجمًا حمدودً� من �لتعديات على �لقانون 
�لذي �سبق، ومع ذلك مل يكن ي�سدر �لقانون �جلديد كقانون معدل للذي �سبقه، �إمنا 
�إذ� ��ستثنينا حماولة  كقانون جديد، ومل يكن هناك من تربير منطقي لهذ� �الأمر 
جديد.  قانون  عن  باحلديث  وم�سمونًا،  حجمًا  �لتعديات،  حمدودية  على  �لتمويه 

وينطبق هذ� �الأمر على �أحدث قانون لاأحز�ب ل�سنة 2015. 

فقد ت�سمن م�سروع �لقانون كما جاء من �حلكومة خف�سًا لعدد �الأع�ساء �ملوؤ�س�سني 
من 500 �إلى 150 ع�سوً�، حتديد �سن �لع�سو �ملوؤ�س�س ب� 18 �سنة بداًل من 21 �سنة، 
و��ستعي�س عن مرجعية وز�رة �لد�خلية لاأحز�ب �ل�سيا�سية مبرجعية وز�رة �ل�سوؤون 
�ل�سيا�سية و�لربملانية، وقد و�فق جمل�س �لنو�ب على هذه �ملو�د كما وردت يف م�سروع 
�لقانون. بهذ� فاإن دور جمل�س �لنو�ب يف �إ�ساح م�سروع �لقانون، قد �قت�سر  على 
حت�سني عدد من �الأحكام �لقانونية بحيث �أ�سبح �أكرث مرونة يف �لتعامل مع م�ساريع 
من  �لتربعات  بقبول  و�سمح  بعد،  �لتاأ�سي�س  �إج��ر�ء�ت  ت�ستكمل  مل  �لتي  �الأح��ز�ب 
�الأ�سخا�س �ملعنويني )لكنه �أبقى �سهوً� وب�سبب �لت�سرع على بند يعاقب على ذلك(، 
�حلزب  �أن  و�عترب  للحزب،  �الأ�سا�سي  �لنظام  تعديل  على  �مل�سبقة  �ملو�فقة  و�ألغى 
�ملقابل  يف  بت�سجيله.  قر�ر  ي�سدر  مل  و�إن  م�سجًا  يعّد  �لتاأ�سي�س  ل�سروط  �مل�ستويف 
�أو  �لقانون،  لتطوير  نو�ب  به  تقدم  �لتي  �ملطالبات  من  للعديد  �ملجل�س  ي�ستجب  مل 
للمقرتحات  �لتي تقدمت بها �الأحز�ب �ل�سيا�سية. فاأبقى على منطق تاأ�سي�س �حلزب 

)10) ُن�سر هذ� �لقانون �لذي يتاألف من 39 مادة يف �جلريدة �لر�سمية، �لعدد 5358، تاريخ 2015/9/16. 



- 33 -

ياأخذ مببد�أ  �ل�سيا�سي مل  للحزب  قا�سرً�  تعريفًا  و�عتمد  ت�سجيله،  بدل  وترخي�سه 
تد�ول �ل�سلطة �لتنفيذية، ومل ير�ع �لبيئة غري �لودية جتاه �الأحز�ب �ل�سيا�سية، �أو 
ين�س على معايري متويل �الأحز�ب يف �لقانون، كما مل ياأخذ مبعيار عدد �الأ�سو�ت 

و�ملقاعد �لتي يح�سل عليها �حلزب يف �النتخابات كاأ�سا�س لتمويل �حلزب.

مرونة اأكرب يف التعامل مع م�ساريع الأحزاب
تتمثل �ملرونة �الأكرب �لتي �أدخلها جمل�س �لنو�ب على م�سروع �لقانون يف �ملحطات 

و�الأو�ساع �لتالية:

حزب  1 تاأ�سي�س  يف  يرغبون  �الأقل  على  �الأردنيني  من  خلم�سة  �لقانون  ي�سمح 
لتاأ�سي�س  و�ل��رتوي��ج  �لتح�سريية  �ل�سيا�سية  �أن�سطتهم  مبمار�سة  �سيا�سي 
�لتي  �ل�سروط  ��ستكمال  عند  �لتاأ�سي�س  بطلب  يتقدمو�  �أن  على  �حل��زب، 
يحددها �لقانون خال مدة ال تزيد على �سنة و�حدة من تاريخ �إخطار رئي�س 
جلنة �سوؤون �الأحز�ب. و�إذ� مل ُت�ستكمل �ل�سروط خال �ل�سنة، فعلى مقدمي 
�أن�سطتهم �خلا�سة بتاأ�سي�س �حلزب، وال يحق  �لطلب �لتوقف عن ممار�سة 
لهم �لتقدم بطلب جديد �إال بعد �نق�ساء ثاثة �أ�سهر )�ملادة 7(، بينما كان 

م�سروع �لقانون ين�س على �ستة �أ�سهر.

�الأ�سباب  1 150 ع�سوً� الأي �سبب من  �ملوؤ�س�سني عن  �إذ� نق�س عدد �الأع�ساء 
�الأح��ز�ب  �سوؤون  �سر جلنة  �أمني  يتولى  �حل��زب،  تاأ�سي�س  �الإع��ان عن  قبل 
تبليغ �ملفو�سني بذلك، وعليهم ��ستكمال �لعدد خال �سهر من تاريخ تبليغهم 
و�إال �عترب طلب �لتاأ�سي�س ملغى )�لفقرة 13/�أ(، بينما كان م�سروع �لقانون 

ي�سرتط ��ستكمال �لعدد خال �أ�سبوعني فقط.
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�ملوؤ�س�سني �لطعن لدى �ملحكمة �الإد�رية  1 �لتي يحق فيها الأي من  زيادة �ملدة 

يف قر�ر جلنة �سوؤون �الأحز�ب رف�س �إعان تاأ�سي�س �حلزب من 30 �إلى 60 

يومًا �عتبارً� من �ليوم �لتايل لتاريخ تبليغ قر�ر �لرف�س �إلى ممثل �ملوؤ�س�سني 

)�لفقرة 15/�أ(.

ال�سماح بقبول التربعات من الأ�سخا�س املعنويني

�الأ�سخا�س  من  و�لتربعات  �لهبات  بقبول  للحزب  ي�سمح  �لقانون  م�سروع  كان 

يقدمه  ما  جمموع  يزيد  ال  و�أن  ومعلنة  معروفة  تكون  �أن  على  �لطبيعيني  �الأردنيني 

�ل�سخ�س �لو�حد على 50 �ألف دينار �سنويًا. لكن جمل�س �لنو�ب �أ�ساف �إلى �الأ�سخا�س 

يف  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  �أي  25/ب(،  )�لفقرة  �ملعنويني  �الأ�سخا�س  �لطبيعيني، 

�سنويًا.  دينار  �ألف   50 ب�  �ملحدد  و�لتربعات  �لهبات  �سقف  و�أز�ل  �خلا�س،  �لقطاع 

�أي  تلقي  �حلزب  على  حتظر  كانت  �لقانون  م�سروع  من  �لتالية  �لفقرة  �أن  ويذكر 

متويل �أو هبات �أو تربعات نقدية �أو عينية من: �أي دولة  �أو جهة خارجية، �أي �سخ�س 

�عتباري عام �أو خا�س، و�أي م�سدر جمهول، فقرر جمل�س �لنو�ب �سطب �لبند �لثاين 

�أو  �عتباري عام  �سخ�س  �أي  �أو تربعات من  �أو هبات  �أي متويل  تلقي  �لذي يحظر 

خا�س، وذلك �ن�سجامًا مع �ل�سماح للحزب بتلقي �لهبات و�لتربعات من �الأ�سخا�س 

�ملعنويني )�لفقرة 25/ب(. غري �أن �ملفاجاأة �أن هذ� �الإجناز  بتوفري م�سادر دعم 

�إ�سافية لاأحز�ب، يقابله �الإبقاء )ب�سبب �لت�سرع و�ل�سهو( على �لعقوبة �لتي تن�س 

عليها �لفقرة )33/ب( على »كل ع�سو من �أع�ساء �حلزب ت�سلم مااًل من �أي �سخ�س 

�عتباري عام �أو خا�س ...«.
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اإلغاء املوافقة امل�سبقة على تعديل النظام الأ�سا�سي
�أو  �إذ� ما قرر تعديل نظامه �لد�خلي  كان م�سروع �لقانون ي�سرتط على �حلزب 
�سوؤون  جلنة  من  م�سبقة  مو�فقة  على  يح�سل  �أن  �آخر  �سيا�سي  حزب  يف  �الندماج 
�للجنة باالكتفاء  ��ستعا�س عن �ملو�فقة �مل�سبقة من  �لنو�ب  �الأحز�ب، لكن جمل�س 
باإعامها بذلك، و�أ�ساف فقرة ت�سرتط باأن يكون �لتعديل �أو �الندماج قد مت »وفقًا 

الأحكام �لد�ستور و�لقانون« )�لفقرة 30/�أ(.

احلزب امل�ستويف ل�سروط التاأ�سي�س يعّد م�سجاًل واإن مل 
ي�سدر قرار بت�سجيله

برف�س  �أو  �حل��زب  بت�سجيل  ق��ر�رً�  �الأح��ز�ب  �سوؤون  جلنة  �إ�سد�ر  لعدم  تفاديًا 
ت�سجيله برغم �أن �حلزب م�ستوٍف لل�سروط �لتي ين�س عليها �لقانون، �أ�ساف جمل�س 
�لنو�ب فقرة جديدة للقانون )�لفقرة 14/د( تن�س على �أنه �إذ� مل ي�سدر عن جلنة 
�ملن�سو�س  �ملدة  خال  ت�سجيله  برف�س  �أو  �حلزب  بت�سجيل  قر�ر  �الأح��ز�ب  �سوؤون 
عليها يف �لفقرتني )�أ( و)ب( من �ملادة )14(، يعترب �حلزب م�سجًا وفق �أحكام 

قانون �الأحز�ب �ل�سيا�سية.

القانون اعتمد تعريفًا قا�سرًا للحزب ال�سيا�سي
�عتمد قانون �الأحز�ب �جلديد تعريف �حلزب �ل�سيا�سي نف�سه �لو�رد يف �لقانون 
للم�ساركة  و�سيلة  فقط  باعتباره  �حل��زب  مع  يتعامل  و�ل��ذي   ،2012 ل�سنة  �ل�سابق 
كل  حزبًا  »يعترب  �أنه  على  �لقانون  من   )3( �مل��ادة  ن�ست  حيث  �لعامة،  �حلياة  يف 
تنظيم �سيا�سي موؤلف من جماعة من �الأردنيني يوؤ�س�س وفقًا الأحكام �لد�ستور وهذ� 
�لقانون بق�سد �مل�ساركة يف �حلياة �ل�سيا�سية وحتقيق �أهد�ف حمددة تتعلق بال�سوؤون 
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�ل�سيا�سية و�القت�سادية و�الجتماعية ويعمل بو�سائل م�سروعة و�سلمية«. بهذ� يكون 
�لقانون قد �أخفق يف تعريف �حلزب كاأد�ة لتاأطري �ملو�طنني بهدف تعزيز م�ساركتهم 
�ل�سيا�سية، وجتاهل دور �حلزب يف تد�ول �ل�سلطة وفق �لتعريف �لدويل �ل�سائد، وهذ� 
ينعك�س �سلبيًا على �لبيئة �لعامة �لر�سمية �لتي تعمل يف �إطارها �الأحز�ب �ل�سيا�سية. 

فك ارتباط ترخي�س احلزب بعدد الأع�ساء املوؤ�س�سني
خا�س  �ساأن  هو  �لذي  �حل��زب«  »تاأ�سي�س  عن  �حلديث  لغة  على  �لقانون  حافظ 
تتواله  �إد�ري  �ساأن  هو  �ل��ذي  �حل��زب«  »ت�سجيل  تعبري  ��ستخد�م  بدل  باملوؤ�س�سني، 
�للجنة �ملعنية. كذلك مل تر�ع �إجر�ء�ت ت�سجيل �حلزب )�أو ترخي�سه( �سرورة �أن 
تكفل �حلق �لد�ستوري يف ت�سكيل �حلزب �ل�سيا�سي دون قيد يتعلق بعدد �ملوؤ�س�سني ملا 
هو �أكرث من ع�سرة �أع�ساء، كعدد رمزي و�إجر�ئي، وذلك تنفيذً� الأحكام �لد�ستور 
�لتي ن�ست على حق �الأردنيني بتاأليف �الأحز�ب �ل�سيا�سية دون �أي قيد يتعلق بعدد 
�ملوؤ�س�سني، فيما عد� �أن تكون غايتها م�سروعة وو�سائلها �سلمية وذ�ت نظم ال تخالف 
2/16(، وحّددت �لفقرة �لتالية وظيفة �لقانون )�لفقرة  �أحكام �لد�ستور )�لفقرة 
�ل�سيا�سية  و�الأح���ز�ب  و�لنقابات  �جلمعيات  تاأليف  »طريقة  ُينظم  باأنه   )3/16

ومر�قبة مو�ردها«.

عدم مراعاة البيئة غري الودية جتاه الأحزاب ال�سيا�سية
مل ير�ع قانون �الأحز�ب �ملناخ �ل�سيا�سي غري �لودي لاأحز�ب �ل�سيا�سية �ملتو�رث 
من حقبة قو�نني �لطو�رىء و�الأحكام �لعرفية، و�لذي يت�سم بتف�سي »ثقافة �خلوف« من 
�لعمل �حلزبي و�لت�سكيك به، وعزوف �ملو�طنني و�لنخب �ل�سيا�سية و�الجتماعية عن 
�النت�ساب لاأحز�ب، �الأمر �لذي يتطلب �الأخذ بتعديات من �ساأنها تعزيز مناخ �لثقة 
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بدور �الأحز�ب وتنمية �حلياة �ل�سيا�سية، مثل: عدم و�سع �لن�سو�س �خلا�سة بالعقوبات 
يف قانون �الأحز�ب و�الكتفاء بورودها يف قانون �لعقوبات، �ال�ستعا�سة عن �ملرجعية 
�حلكومية لاأحز�ب مبرجعية هيئة وطنية م�ستقلة، �سمان حق �لطلبة بالرتويج الأفكار 
وبر�مج �أحز�بهم بني زمائهم، و�سمان حق �حلزب يف �إي�سال وجهات نظر �الأحز�ب 

و�سرح مبادئها وبر�مج عملها للمو�طنني عرب و�سائل �الإعام �لر�سمية.

عدم الن�س على معايري متويل الأحزاب يف القانون 
بالن�س على »تخ�سي�س   )28 �الأحز�ب )�ملادة  �لقانون يف جمال متويل  �كتفى 
بند يف �ملو�زنة �لعامة للدولة للم�ساهمة يف دعم �الأحز�ب من �أمو�ل �خلزينة«، غري 
عن  ي�سدر  نظام  �إلى  �سرفه  و�إج��ر�ء�ت  ومقد�ره  �لدعم  تقدمي  �سروط  �أحال  �أنه 
�أن �حلكومة تتحكم ب�سكل كامل يف �لرتجمة  جمل�س �لوزر�ء لهذه �لغاية، ما يعني 
�لعملية لهذه �ل�سروط. ورغم �أن �لتعديل �الأخري لنظام �مل�ساهمة يف دعم �الأحز�ب 
�س 5000 دينار للحزب  �ل�سيا�سية )�لنظام �ملعدل رقم 111 ل�سنة 2016(، قد خ�سّ
عن كل مر�سح فائز عنه بحد �أق�سى خم�سة مقاعد وملرة و�حدة فقط، فاإن هذ� ال 
يعد معيارً� كافيًا لربط �لتمويل ب�سكل رئي�سي باإجناز�ت �حلزب �النتخابية من حيث 

عدد �الأ�سو�ت وعدد �ملقاعد �لتي فاز بها. 

التو�سيات:
�لتايل: »�حلزب .11 بالن�س  �ملادة )3(  �لو�رد يف  تعريف �حلزب   �ال�ستعا�سة عن 

�ل�سيا�سي هو كل جماعة من �الأردنيني موؤلفة طوعيًا من ع�سرة �أ�سخا�س فاأكرث 
�ملو�طنني  تاأطري  يف  �مل�ساهمة  بق�سد  م�سرتكة  و�أه��د�ف  مبادىء  �أ�سا�س  على 
�أنو�عها،  ب�ستى  �النتخابات  وخو�س  �ل�سيا�سية،  �حلياة  يف  م�ساهمتهم  وتنظيم 
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ت�سكيل  ت��د�ول  بهدف  و�سلمية  دميقر�طية  بو�سائل  ن�ساطه  �حل��زب  وميار�س 
�حلكومات و�مل�ساركة فيها.

�لقانون، .21 »تاأ�سي�س �حلزب« يف كل مو�د   ��ستخد�م تعبري »ت�سجيل �حلزب« بدل 
و�أن  لاأردنيني،  د�ستوري  حق  تاأ�سي�سها  �أو  �الأح��ز�ب  تاأليف  باأن  �رتباطًا  وذلك 
�لوظيفة �الأولى لقانون �الأحز�ب هو  تنظيم طريقة تاأليف �الأحز�ب، �أي بعبارة 
م�سروعة  غاياتها  تكون  باأن  �الأح��ز�ب  �لتز�م  يتجاوز  قيد  دون  ت�سجيلها  �أخرى 

وو�سائلها �سلمية وذ�ت نظم ال تخالف �أحكام �لد�ستور.  

بالعمل .31 �لثقة  وتعزيز  �ل�سيا�سية،  �الأح��ز�ب  ظلها  يف  تعمل  �لتي  �لبيئة   حت�سني 
�لو�سائل �ملمكنة، ومن ذلك �سمان حق �لطلبة بالرتويج الأفكار  ب�ستى  �حلزبي 
وبر�مج �أحز�بهم بني زمائهم، و�العرت�ف لاأحز�ب بحقها يف �إي�سال وجهات 

نظرها و�سرح مبادئها وبر�مج عملها للمو�طنني عرب و�سائل �الإعام �لر�سمية.

�خلا�س .41 �العتباري  �ل�سخ�س  �سمول  عدم  �أج��ل  من  ب(   /33( �لفقرة   تعديل 
بالعقوبة �ملن�سو�س عليها يف هذه �لفقرة، الأن ذلك يتعار�س مع منطوق �لفقرة 
�الأ�سخا�س  من  و�لتربعات  �لهبات  بقبول  �حلق  �حلزب  تعطي  �لتي  )25/ب( 
�لتكر�ر  بع�س  من  للتخل�س  �لفقرة  هذه  �سياغة  و�إع��ادة  �ملعنويني،  �الأردنيني 

�لو�رد فيها ملفرد�ت »�ملعلنة و�ملعروفة و�ملحددة«. 

 تعديل �لفقرة )25/ج( من �أجل �أن ُيحظر على �الأحز�ب تلقي �أي متويل �أو هبات .51
�أو تربعات نقدية �أو عينية لي�س فقط من �أي دولة �أو جهة خارجية، و�أي م�سدر 
�لفقرة  مع  �ن�سجامًا  وذلك  عام،  �عتباري  �سخ�س  �أي  من  و�أي�سًا  بل  جمهول، 
)33/ب( �لتي تت�سمن عقوبة الأي ع�سو من �حلزب ت�سلم مااًل من �أي �سخ�س 

�عتباري عام. 
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 �إ�سافة بند �إلى �لفقرة )26/�أ( يف جمال ��ستثمار �أمو�ل �حلزب ومو�رده ي�سمح .61
باإقامة �أي �أن�سطة ��ستثمارية �إنتاجية �أو خدمية معلنة وم�سروعة على �أن ُي�ستخدم 
فيها عمالة وطنية ح�سرً�، و�أن ال يكون �لهدف منها حتقيق �أي ك�سب �أو م�سلحة 

�سخ�سية الأي من �أع�ساء �حلزب. 

 �عتماد معيار عدد �الأ�سو�ت وعدد �ملقاعد �لنيابية �لتي يح�سل عليها �حلزب .71
يف �النتخابات �لنيابية كمعيار رئي�سي لتمويل �حلزب، على �أن ميتد هذ� �لتمويل 
�ملعيار يف  على هذ�  و�لن�س  �ملنتخب،  �لنيابي  �ملجل�س  والية  �سنو�ت  مد�ر  على 
�ملعايري  �إلى  �إ�سافة  �لغاية،  لهذه  ي�سدر  نظام  ولي�س يف  نف�سه  �الأحز�ب  قانون 
وتاريخ  �سنويًا(  دينار  �ألف   50( للحزب  �لت�سغيلي  بالتمويل  �خلا�سة  �الأخ��رى 
��ستحقاقه )مرور �سنة على �لت�سجيل(، وعدد مقر�ت �حلزب )ثاثة مقر�ت يف 
ثاث حمافظات كحد �أدنى(، و�حلد �الأدنى لعدد �أع�ساء �حلزب على �أن ال يقل 
عن 500 ع�سو، ون�سبة �لن�ساء و�ل�سباب فيه على �أن ال تقل عن 20% لكل منهما. 

قانون العمل املوؤقت رقم 26 ل�سنة 2010

�سدر قانون �لعمل �ساري �ملفعول �لعام 1996، وخ�سع لعدد من �لتعديات، لكن 
�أحدث هذه �لتعديات و�أو�سعها حجمًا، هي قانون �لعمل �ملوؤقت رقم 26 ل�سنة 2010 
�ملعدل لقانون �لعمل، حيث ��ستمل �لقانون �ملعدل على 39 مادة من �أ�سل 142 مادة 

هي جمموع مو�د قانون �لعمل �لنافذ. 

يف  �لنو�ب  جمل�س  يف  و�ل�سكان  �الجتماعية  و�لتنمية  �لعمل  جلنة  �سرعت  وقد 
�ملوؤقت،  �لقانون  مبناق�سة   )2014/5/3  -2013/11/3( �الأول��ى  �لعادية  �ل��دورة 
وجنحت يف �لتو�سل �إلى تو�فق حول �لقر�ر  من مو�ده كافة مب�ساركة �سائر �لقوى 



- 40 -

�لعام  و�الحتاد  و�ل�سناعة  �لتجارة  وغرف  �لعمل  وز�رة  من  �ل�سلة  ذ�ت  و�لهيئات 
لنقابات �لعمال يف �الأردن، و�لنقابات �لعمالية �مل�ستقلة، وعدد من موؤ�س�سات �ملجتمع 
�ملدين ومر�كز �لدر��سات و�لبحث، و�أحيل �لقانون �إلى رئا�سة جمل�س �لنو�ب خال 
�لدورة نف�سها. غري �أن رئا�سة �ملجل�س مل تعر�س �لقانون على �ملجل�س للبت به، �إلى 
�لعمل  للجنة  ت�سكيل  �إعادة  فوقع  �لتالية،  �لعادية  �لربملانية  �لدورة  موعد  حان  �أن 
باأع�ساء معظمهم جدد، فقام هوؤالء باإعادة فتح قانون �لعمل �ملوؤقت للبحث جمددً� 
و�أجرو� عليه �لعديد من �لتعديات، غري �أن رئا�سة جمل�س �لنو�ب مل ُتدرجه على 
جدول �أعمال �ملجل�س، و�نتهى جمل�س �لنو�ب �ل�سابع ع�سر ب�سنو�ته �الأربع و�لقانون 

على حاله.

وها قد �نتخب جمل�س نو�ب جديد، جمل�س �لنو�ب �لثامن ع�سر، وت�سكلت جلنة 
جمددً�  �لقانون  فتح  على  �للجنة  هذه  و�ستعمل  ج��دد،  �أع�ساء  من  جم��ددً�  �لعمل 
للبحث، و�ستدخل عليه تعديات �إ�سافية، ما يبدد جهد جلان �لعمل �ل�سابقة، وُيبقي 
على قانون موؤقت ل�سبع �سنو�ت متتالية على �لو�سعية �لتي �ساغت به �حلكومة هذ� 

�لقانون، وجمل�س �لنو�ب ال يحرك �ساكنًا.

�إن خطورة هذ� �لو�سع ال يكمن فقط يف عدم �لبت بو�سع �لقانون �ملوؤقت، �إمنا 
كذلك باإغاق �لباب �أما �أية تعديات جديدة على �لقانون �الأ�سلي ما د�م �لقانون 
�لعمل،  قانون  الإ�ساح  توجهات  �أي��ة  يعطل  وه��ذ�  �ملجل�س،  على  يعر�س  مل  �ملوؤقت 
�ل�سلة  �ملهمة ذ�ت  �ملو�د  �لعديد من  يت�سمن  نف�سه  �ملوؤقت  �لقانون  �أن  ناهيك عن 
بحق �لتنظيم �لنقابي وحريته، �سو�ء للقطاع �لعمايل �أو لقطاع �أ�سحاب �لعمل �لذي 
تتطلع �لنقابات �لقائمة فيه �إلى ت�سكيل �حتاد عام لها �أ�سوة باالحتاد �لعام لنقابات 
�لعمال، كما يت�سمن �لقانون �ملوؤقت ق�سايا حيوية �أخرى ذ�ت �سلة باحلقوق �لعمالية 
مثل �حل�سانات �لتي يتوجب على �أرباب �لعمل �إن�ساوؤها وفق �لقو�عد و�ل�سروط �لتي 

يحددها �لقانون، وغريها.
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التو�سيات:
 تعريف �لنز�ع �لعمايل �جلماعي على �أنه »كل خاف ين�ساأ بني ممثلي العمال .11

اأو النقابة من جهة وبني �ساحب �لعمل �أو نقابة �أ�سحاب �لعمل من جهة �أخرى 
حول تطبيق عقد عمل جماعي �أو تف�سريه �أو يتعلق بظروف �لعمل«، بينما يح�سر  
�لقانون �ملوؤقت �خلاف بني النقابة وبني �ساحب �لعمل �أو نقابة �أ�سحاب �لعمل، 
يف حني �أن �لقانون �الأ�سلي يحّدد �خلاف بني جمموعة من العمال اأو النقابة 

وبني �ساحب �لعمل �أو نقابة �أ�سحاب �لعمل.

 �إ�سافة تعريف لتعبري »ممثلو �لعمال« على �أنهم »جمموعة من �لعمال ال تقل عن .21
50% من عدد �لعاملني يف �ملن�ساأة«. 

يكون  �ل�سمان بحيث  بنظام  »و�لعامل  �لعامل  لتعريف  �لتالية  �لعبارة   و�إ�سافة 
�لعامل  �لعامل«لي�سبح تعريف  مالك �لعمل مبثابة �ساحب عمل و�ملت�سمن هو 
تابعًا  ويكون  �أجر  لقاء  يوؤدي عمًا  �أنثى  �أو  كان  ذكرً�  �سخ�س  »كل  هو  �لكامل 
�أو  �لتجربة  �إمرته وي�سمل ذلك �الأحد�ث ومن كان قيد  �لعمل وحتت  ل�ساحب 
�لتاأهيل و�لعامل بنظام �ل�سمان بحيث يكون مالك �لعمل مبثابة �ساحب عمل 

و�ملت�سمن هو �لعامل«. وهذ� ينطبق ب�سكل خا�س على فئة �سو�قي �لتك�سيات.

باأن .31 لديه،  �لعاملني  �أطفال  لرعاية  ح�سانة  بتهيئة  �لعمل   �ساحب  �لتز�م   ربط 
�أربع �سنو�ت، بدل  �أعمارهم على  15 طفًا ال تزيد  يكون لديهم ما ال يقل عن 
ربطه با�ستخد�م ما ال يقل عن 20 عاملة، ح�سب ما جاء يف �لقانون �ملوؤقت. مع 
�أكرث من �ساحب عمل يف فتح �حل�سانة يف منطقة جغر�فية  ي�سرتك  �أن  جو�ز 

و�حدة �سريطة عدم حتميل �لعاملني �أي نفقات.

�أ�سوة .41 لها،  عام  �حتاد  ت�سكيل  �لقائمة  �لعمل  �أ�سحاب  نقابات  بحق   �الع��رت�ف 
باالحتاد �لعام لنقابات �لعمال يف �الأردن، وتعديل �ملو�د: 25، 27، 29، 32، 33، 



- 42 -

�الإن�سجام  �ملوؤقت ل�سمان حتقيق هذ� �لغر�س، وحتقيق  �لعمل  و34، من قانون 
بني ن�سو�س �ملو�د �مل�سار �إليها. 

�أن .51 21 يومًا، على  �إلى  14 يومًا يف �ل�سنة   رفع مدة �الإجازة �ل�سنوية للعامل من 
ُت�سبح مدة �الإجازة 30 يومًا �إذ� �أم�سى يف �خلدمة لدى �ساحب �لعمل  نف�سه 

خم�س �سنو�ت مت�سلة.

�لعاملني .61 من  فيها  نقابة  تاأ�سي�س  �سخ�سًا  خلم�سني  يحق  �لتي  �ملجاالت   تعديل 
�إلى   �إنتاج و�حد«،  �أو �ملرتبطة ببع�سها يف  �أو �ملهن �ملتماثلة  �لو�حدة  يف »�ملهنة 
�لعاملني يف »�ل�سناعة �أو �لن�ساط �القت�سادي �لو�حد �أو �ل�سناعات و�الأن�سطة 
�لتو�سع  يخدم   و�حد«، مبا  �إنتاج  ببع�سها يف  �ملرتبطة  �أو  �ملتماثلة  �القت�سادية 
يف ت�سكيل �لنقابات �لعمالية �ن�سجامًا مع تطور �القت�ساد �لوطني و�لت�سنيفات 

�لعربية و�لدولية يف هذ� �ل�ساأن.
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املالحق

امللحق )1(: نتائج احلوار الوطني حول م�سروع كل من قانوين 
الالمركزية والبلديات ل�سنة 2015

ح�سيلة �حلو�ر �لوطني �لذي �أد�رته �للجنة �لنيابية �مل�سرتكة �الإد�رية و�لقانونية، 
و�سملت �ستة لقاء�ت د�خل جمل�س �لنو�ب ولقاء�ت �أخرى �سملت حمافظات �ململكة 
قانون  م�سروع  من  حم��ددة  مب��و�د  �خلا�سة  �لتو�سيات  يلي  وفيما  ع�سرة.  �الثنتي 
�لامركزية ومتثل ما ن�سبته 20.4%، و�لتو�سيات �خلا�سة مبو�د حمددة من م�سروع 
قانون �لبلديات ومتثل 23.6%. وهناك تو�سيات عامة تخ�س �لقانونني �أو �أحدهما، 
جممل  من   %56 ومتثل  �لقانون،  م�سروع  يف  �مل��ادة  رق��م  �إل��ى  �الإ���س��ارة  دون  لكن 
موؤمتر  يف  وعر�ستها  �مل�سرتكة  �للجنة  �أعدتها  �لتي  �لوثيقة  )امل�سدر:  �لتو�سيات. 

�سحفي(. 

)1- 1( التو�سيات اخلا�سة مب�سروع قانون الالمركزية ل�سنة 2015

التو�سية رقم املادة

1- يجب عدم �خللط بني �ل�ساحيات �الأمنية و�لتنموية للمحافظ.

2-  �إبقاء �ساحيات ومهام �ملحافظ يف �لت�سكيات �الإد�رية ولي�س يف قانون 

�لامركزية.
3
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التو�سية رقم املادة

1-  تو�سيح �آلية �ختيار �ملجل�س �لتنفيذي يف حال وجود �أكرث من د�ئرة ر�سمية 

تابعة للوز�رة نف�سها يف �ملحافظة.
2-  وجوب �إ�سر�ك بع�س مدير�ت �ملد�ر�س يف �ملحافظات لزيادة �لتمثيل 

�جلندري ب�سبب مام�سة �ملدير�ت لو�قع �ملجتمع ب�سكل مبا�سر.
3-  تو�سيح �آلية �ختيار �ملدر�ء �لتنفيذين للبلديات يف كل حمافظة و�سمهم 

للمجل�س �لتنفيذي للمحافظة.
4-  على �لقانون �أن يت�سمن �إعطاء �حلق للمو�طنني و�أع�ساء جمال�س 

�ملحافظات و�ملجال�س �لبلدية بح�سور جل�سات �ملجال�س �لتنفيذية.
5-  يجب �أن ي�سع �لقانون �آلية و��سحة لن�سر وثائق وخمرجات �جتماعات 

�ملجال�س �لتنفيذية وتفا�سيل �أد�ئها.

4

1-  �سرورة �حلد من تد�خل �ل�ساحيات بني �ملجل�س �لتنفيذي و�ملجال�س 

�الأخرى يف �ملحافظة.
5

1-  يجب �أن يتم �نتخاب جمل�س �ملحافظة بن�سبة %100.

2-  �سرورة وجود متثيل للمر�أة من خال �لكوتا �سو�ء كن�سبة مئوية من 

�ملنتخبني �أو بالتعيني.
3- وجوب متثيل �ل�سباب يف جمل�س �ملحافظة.

4- و�سع �أ�س�س يتم �العتماد عليها للتعيني  .

5- �سمان عدم تغول �حلكومة يف �لن�سبة �ملئوية �ملعينة.

6-  على �لقانون �أن يت�سمن �آلية و��سحة لتق�سيم �لدو�ئر �النتخابية 

وتخ�سي�س �ملقاعد لكل منها. 

6

1-  �سرورة �إ�سر�ك جمل�س �ملحافظة يف و�سع �ال�سرت�تيجيات و�خلطط 

�لتنموية.
2-  �إعطاء �حلق ملجل�س �ملحافظة بتعديل �أي مو�زنات تعود للمحافظة نف�سها.

8
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التو�سية رقم املادة

1-  ال يجوز �إحالة �خلاف بني �ملجل�سني لرئي�س �لوزر�ء الأننا بهذ�  نعزز من 

�ملركزية.
2-  يف حال حدوث خاف يجتمع �ملجل�سان �لتنفيذي و�ملحافظة �أ�سوه مبجل�س 

�الأمة.

11

1-  يجب �أن يت�سمن �الإطار �لقانوين مدة ��ستمر�ر �ملجل�س �إذ� تعذر �إجر�ء 

�النتخابات يف وقتها.
12

1-  تخفي�س �سن �لرت�سح ملجل�س �ملحافظة لعمر 18 �سنة �أ�سوة بحقه يف 

�النتخاب.
2-  �إ�سافة كلمة �سم�سية لن�س �لفقرة )13/�أ( لت�سبح كما يلي: )لكل �أردين 

�أكمل ثماين ع�سرة �سنة �سم�سية(.
3-  يجب �إ�سافة جملة »مبوجب قر�ر �ملحكمة« �إلى ن�س �لفقرة )13/ب(.

13

1- يجب �أن تكون لكل ناخب �أ�سو�ت بعدد مقاعد جمل�س �ملحافظة. 

2- يجب �عتماد نظام �لقو�ئم يف �نتخابات جمل�س �ملحافظة.
17

1- �إلغاء ��سرت�ط �ل�سهادة �جلامعية �سمن �سروط �لرت�سح .

2- �عتماد دورة تدريبية توؤهل �ملرت�سحني خلو�س �النتخابات.

3-  �لبع�س �أيد �أن يكون �سرط �لرت�سح هو �ل�سهادة �جلامعية �أو �لثانوية 

�لعامة على �أقل تقدير .

19

1- يجب �أن يكون رئي�س �ملجل�س متفرغًا للقيام باملهام على �أكمل وجه.  20

1- يجب �أن يو�سح يف ن�س �لفقرة )21 /ب(، ما هو �ملق�سود بالد�ئرة. 21

2-  يجب و�سع �أ�س�س و��سحة لطريقة تعيني باقي جمل�س �ملحافظة يف حال مل 

يتو�فر مر�سحون مللء كافة مقاعد �ملجل�س.
24
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التو�سية رقم املادة

1- يجب �أن تكون �لدعاية �سمن �سو�بط معينة ال �أن ترتك حرة. 26

1-  ن�ست �لفقرة )28/ب( على �أنه �إذ� ��ستملت ورقة �الفرت�ع على �أكرث 

من ��سم، فيوؤخذ �ال�سم �الأول، ولكن ماذ� �إن كان هناك مر�سحان �ثنان 
مت�سابهان باال�سم �الأول.

2-  ال يجوز �أن يكون هناك �أي هام�س خطاأ يف �أور�ق �سناديق �القرت�ع كما 

بينت �لفقرة )د( من �ملادة )28(.

28

1-  ال بد �أن ي�سرتط تاأجيل �نعقاد �ملجل�س و�نتخاب رئي�سه حلني �لبت يف 

�لطعون �ملقدمة تفاديًا الأي خلل متثيلي.
31

1-  ال بد من �أن مينع �لقانون حل �ملجال�س �ملنتخبة �أو �إنهاء ع�سوية �أي من 

�أع�سائها �إال باأمر ق�سائي ي�سدر مبقت�سى مربر قانوين ثابت قطعيًا.
2-  �ملادة )35(، �لفقرة )ب/2( معومة جدً�، وقد يتم تد�خل �مل�سالح 

�ل�سخ�سية فيها، لذ� يجب تعديلها بناء على قر�ر من �ل�سلطة �لق�سائية.

35

)1- 2( التو�سيات اخلا�سة مب�سروع قانون البلديات ل�سنة 2015 

التو�سية رقم املادة

1-  يجب �إ�سافة ن�س يتيح لرئي�س �لوزر�ء �إنابة �سخ�س عنه فيما يتعلق 

باأمانة عمان. 
2

1- يجب �أن يتم �نتخاب �أمنب عام �نتخابًا ولي�س تعيينًا.

2- يجب �أن يتم �نتخاب جميع �أع�ساء جمل�س �أمانة عمان.

3- يجب �أن يكون قانون خا�س للبلدية ي�سري �أعمالها مبا �أنها موؤ�س�سة �أهلية.

4- �سرورة �حلد من �لتغول �حلكومي ممثُا بوزير �لبلديات على �لبلدية.

5-  �إلغاء �ال�ستثناء�ت وو�سع قانون خا�س الأمانة عمان �لكربى و�نتخاب 

�أمينها �أ�سوة بباقي �لبلديات. 

3



- 47 -

التو�سية رقم املادة

1-  تكري�سًا لنهج �ل�سفافية يجب �أن تكون جميع جل�سات �ملجل�س �لبلدي 

مفتوحة �أمام جميع �ملو�طنني.
4

1-  �أهمية مر�جعة �لت�سريعات �الأردنية للحد من ت�سارب �مل�سالح بني �ملجل�س 

�لبلدي و�ملحلي و�لوز�ر�ت �لر�سمية.
2-  حتديد دور ومتثيل �لبلديات �ل�سغرى يف �ملجال�س �ملحلية و�ملحافظة، 

ومعاجلة �لفروق �لتنموية و�الإير�د�ت لتميز �لفروق �لتنموية من خال 
�لدعم �ملركزي.

3- �حلد من تغول وزير �لبلديات على �ملجال�س �لبلدية وقر�ر�تها.

4- �إعادة تعريف �لبلدية مبا �أنها تابعة ماليًا و�إد�ريًا لوز�رة �لبلديات.

5

1- تو�سيع �ساحيات رئي�س �لبلدية. 7

1-  �أن ال يتم ح�سر �لتعيني بحامل �سهادة يف �لهند�سة و�أن تكون �ل�سهادة 

عبارة عن �أف�سلية يف �لتعيني و�الرتكاز على �خلرب�ت �الإد�رية و�لفنية.
2-  �أن يكون عقد �ملدير �لتنفيذي ملدة 4 �سنو�ت حتى يت�سنى له �إجناز �ملهام 

�ملوكولة �إليه.
3-  يجب �أن ال يكون هناك �أي تد�خل يف مهام رئي�س �ملجل�س �لبلدي ومهام 

�ملدير �لتنفيذي.

9

1- عدم جو�ز تاأجيل �النتخابات بناء على قر�ر من جمل�س �لوزر�ء.

2-  عدم ح�سر قر�ر ف�سل �لبلديات يف يد �لوزير، و�إن�ساء جلنة خمت�سة 

للبت يف �لف�سل.
3- توزيع �حل�س�س على �الألوية ب�سورة عادلة.

10

1-  تخفي�س �سرط �الإير�د�ت الأقل من 800 �ألف دينار بداًل عن مليون ون�سف.

2-  يجب �أن يكون الأبناء �ملنطقة دور يف عملية تو�سيع حدود �أي بلدة �أو 

ت�سييقها.
11
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التو�سية رقم املادة

1- �إ�سد�ر ت�سريع خا�س الأمانة عّمان ب�سرط �نتخاب �الأمني. 12

1- �سرورة �إيجاد ت�سريع خا�س لتفعيل �ل�سر�كة مع �لقطاع �خلا�س. 14

1- زيادة ن�سبة ر�سوم �مل�ستقات �لنفطية من 8% �إلى %10. 19

1-  زيادة دعم �لبلديات من �إير�د�ت �ل�سياحة خ�سو�سًا يف �ملناطق 

�ل�سياحية.
22

1- يجب ت�سمني دور للبلدة يف قر�ر �سطب �أي مبلغ م�ستحق. 24

1-  ال بد من �أن مينع �لقانون حل �ملجال�س �ملنتخبة �أو �إنهاء ع�سوية �أي من 

�أع�سائها �إال باأمر ق�سائي ي�سدر مبقت�سى مربر قانوين ثابت قطعيًا.
2-  و�سع �أ�س�س ت�سبط عملية �لتعيني الإكمال �لن�ساب �لقانوين يف عدد 

�أع�ساء �ملجل�س.

30

1- زيادة متثيل �ملر�أة يف �ملجال�س �لبلدية. 31

1-  يجب �أن ال نبقي �خلوف من فقد�ن �لوظيفة عائقًا دون تر�سح �لعديد من 

ذوي �لكفاءة و�خلربة، و�حلل �الأ�سلم �أن يعترب �ملوظف �ملر�سح للرئا�سة �أو 
�لع�سوية جمازً� حكمًا مبجرد تر�سحه، فاإذ� ما فاز يعترب �إجازة دون ر�تب 
من وظيفته �الأ�سلية مدة خدمته يف �ملجل�س �لبلدي و�إذ� مل يحالفه �حلظ 

عاد �إلى وظيفته.
2-  يجب �إعادة حق �لرت�سح ملن كان مفل�سًا �حتياليًا يف حال مت رد �العتبار 

�إليه.
3-  عدم ��سرت�ط �ملوؤهل �لعلمي للرت�سح وذلك لوجود �سبهه د�ستورية بحرمان 

�سريحة كبرية من �ملجتمع �الأردين من حق �لرت�سح.

35
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التو�سية رقم املادة

1-  وجوب و�سع �أ�س�س لتعيني �ملجل�س �لبلدي و�ملحلي يف حال مل يتقدم �أحد 

للرت�سح.
42

1- عدم �للجوء للتعيني و�الكتفاء باالنتخاب فقط.

2-  يجب �أن يتم �نتخاب رئي�س �ملجل�س �ملحلي من قبل �الأع�ساء �لفائزين 

للحد من �لنز�عات.
50

1- �سرورة �إنهاء �لتغول �حلكومي بالتعيني. 51

1- �سرورة �الحتكام �إلى قر�ر �لق�ساء يف �إلغاء نتائج �أي �نتخابات. 52

1-  يجب �أن ال تكون �لعقوبات �سمن قانون �لبلديات الأنها باالأ�سل موجودة 

�سمن قانون �لعقوبات.
53

1-  �سرورة تبيان �الأ�سباب �ملوجبة لاإعفاء حتى ال يكون �حلل مز�جيًا، 

وكذلك �أن يخ�سع ملر�قبة �لق�ساء �لذي له �أن يتحقق من وجود هذه 
�الأ�سباب، و�أن يكون �لن�س »�إذ� جتاوز �لرئي�س �ساحياته وخالف �لقو�نني 

و�الأنظمة �لنافذة بعد �إنذ�ره يعفى من رئا�سة �لبلدية«. 

63

1-  يجب �عتماد نظام �خلدمة �ملدنية لتطبيقه على �ملوظفني ويكون نظامًا 

كامًا جلميع موظفي �لبلدية.
66

1-  �إلغاء �لقو�نني �لتي تتيح للوزير �ملو�فقة على �إقامة �لتحالفات �سمن 

�لبلديات و�إرجاء �لقر�ر للبلديات نف�سها.
67

1- �الكتفاء بتقارير ديو�ن �ملحا�سبة يف �لتفتي�س ومر�قبة �لبلديات. 68
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)1- 3( تو�سيات عامة  

التو�سية الرقم 

�لقانون �أفرغ من م�سمونه، وكان هناك جانب مظلم ��سمه �لتعليمات 
و�الأو�مر. ويجب �أن يت�سمن �لقانون جميع �ملو�د �لقانونية �لنظامية لاإد�رة 

�ملحلية. 
1

�سرورة وجود �سابطة عدلية لرئي�س �لبلدية باالإ�سافة للمهام �ملوكولة �إليه. 2

يجب �أن ال تتغول �ملجال�س �لامركزية على �لبلدية. 3

�أن يكون رئي�س �الإد�رة �لعامة يف �ملحافظة هو رئي�س جمل�س �ملحافظة 
�ملنتخب.

4

مر�جعة قانون دمج �لبلديات للوقوف على �أبرز نقاط �ل�سعف فيه. 5

�حلد من تغول جمل�س �لوزر�ء على �ل�سوؤون �ملالية للبلديات. 6

�أطالب �أن يكون يف قانون �لامركزية وقانون �لبلديات حت�سينًا لقر�ر �ملجل�س 
�لبلدي، الأن قر�ر �ملجل�س �لبلدي يجب �أن يكون قر�ر �أعلى �سلطة يف �ملنطقة ال 

يتغول عليه وزير وال جمل�س وزر�ء.  
7

�سرورة �يجاد م�سمى وظيفي ل�سبط �لعمل، ويجب �ن يكون هذ� �لو�سف 
بالقانون.

8

�سرورة �إيجاد خطط ��ستام وت�سليم للمهام بني �ملجال�س �ملتعاقبة. 9

و�سع �أ�س�س لتوزيع �ملو�زنات بني �ملحافظات. 10

و�سع معايري و�سمانات مو�سوعية لتاأهيل �لعاملني بالبلديات من روؤ�ساء 
و�أع�ساء وتكون هذه �ملعايري موجودة ومن�سورة �أمام �لنا�س وتقوم عليها 

موؤ�س�سات لها خربة.
11
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التو�سية الرقم 

لتحقيق �لامركزية �الإد�رية ال بد للحكومة �أن تقدم خريطة جغر�فية �سكانية 
لتحقيق عد�لة �خلدمات.

12

يجب مر�جعة جميع �لت�سريعات �الأردنية �لتي قد حتتوي على تعار�س مع 
تطبيق قانون �لامركزية.

13

�أن تكون عائد�ت �ملحافظات �مل�سكلة لاإقليم �لو�حد تعود على جميع 
�ملحافظات �مل�سكلة لهذ� �الإقليم.

14

�سرورة حل تد�خل �ل�ساحيات بني �ملجل�س �لبلدي و�ملحلي وكيفية معاجلة 
�لفروق �ملالية و�لتنموية و�الإير�د�ت. 

15

حتديد دور �لبلديات �ل�سغرى يف �ملجال�س �ملحلية و�ملحافظة ومعاجلة �لفروق 
�لتنموية و�الإير�د�ت لتميز �لفروق �لتنموية من خال �لدعم �ملركزي.

16

�لتاأكيد على عدم فتح باب للموظف ليقوم بعمليات �لتفتي�س على �لبلديات 
من �أي د�ئرة كانت �إال �لدو�ئر �لتي حتمل �سفة رقابية مثل ديو�ن �ملحا�سبة �أو 

مكافحة �لف�ساد �أو �ملوؤ�س�سات ذ�ت �ل�سلة.
17

�سرورة منح حق �النتخاب الأفر�د �الأجهزة �الأمنية يف قانون �لبلديات. 18

يجب �أن ير�عي �الإطار �لقانوين لامركزية �لنوع �الجتماعي. 19

بناء قدر�ت �ملوظفني يف دو�ئر �خلدمات. 20

�أن يت�سمن �لقانون �إعادة ماأ�س�سة للبلديات، و�أن يكون هناك حتديد و�سف 
وظيفي لكل موظفي �لبلدية.

21

تفعيل وتعزيز مبد�أ م�ساركة �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لعامة و�إلز�مها بتخ�سي�س 
مبلغ لدعم �لبلديات.

22
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التو�سية الرقم 

�ملادة �لتي ت�ستثنى �لعقبة فيها من قانون �لبلديات هي مادة غري د�ستورية 
وتت�سادم مع �ملبد�أ �لد�ستوري يف �أن �ملو�طنني مت�ساوون يف �حلقوق 

و�لو�جبات ونطالب باأن يعود للعقبة جمل�س بلدي متكامل.
23

�لتز�م �حلكومة بدفع ما جتنيه من ر�سوم �مل�ستقات �لنفطية ور�سوم منح 
�لرخ�س و�ملخالفات يف نهاية كل �سهر للبلديات.

24

تفعيل وتعزيز �ل�سركات �لعاملة على �الأر�س �الأردنية بتخ�سي�س مبالغ �سنوية 
ثابته لدعم �لبلديات �سمن �إطار م�سوؤولياتها �الجتماعية.

25

�لرتكيز على �أن يكون قانون �لبلديات ملتزمًا باإعطاء �أكرب قدر ممكن من 
�ال�ستقالية يف �تخاذ �لقر�ر للبلديات مبا يدعم ��ستقالها �ملايل و�الإد�ري 

ح�سب تعريف �لبلدية يف م�سروع �لقانون.
26

تاأكيد �أن يتو�ءم قانون �لبلديات مع �لامركزية لتعزيز �مل�ساركة �ل�سعبية 
يف �سنع �لقر�ر �لتنموي ومر�عاة ذلك يف �مل�سائل �مليد�نية و�لتطبيق �لعملي 

و�آليات �لتنفيذ.
27

�إلغاء �أي ن�س قانوين يجيز ملجل�س �لوزر�ء تاأجيل �النتخابات و�حت�ساب مدة 
�لتاأجيل �سمن مدة �ملجل�س �لبلدي �لقادم.

28

�لعمل على �إلغاء �ملو�د �لقانونية �لتي جتيز للحكومة �إ�سد�ر �أي �أنظمة دون 
�لرجوع للمجال�س �لبلدية ودون �ل�سر�كة مع �ل�سلطة �لت�سريعية �أو �ملجتمع 

�ملحلي.
29

تكري�س �سلطة جمل�س �ملحافظة �ملنتخب وتر�تبيته �الإد�رية على �ملجل�س 
�لتنفيذي من خال منحه �ساحية �إعد�د و�سياغة �ملو�زنات للمحافظات 

و�خلطط �ال�سرت�تيجية طويلة �الأمد وتو�سيح �آليات �مل�ساءلة �لتي يحق ملجل�س 
�ملحافظة �أن ميار�سها.

30
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التو�سية الرقم 

تعديل �آلية �حت�ساب �أعمار �لناخبني ليكون مرتبطًا بيوم �القرت�ع حيث يتم 
حتديد �سن �النتخاب مبا ي�سبق يوم �النتخاب ب�� 60 �إلى 90 يومًا.

31

يجب �أن يت�سمن �الإطار �لقانوين لامركزية و�لبلديات �سمانات مالية �أو 
�سيكات الإز�لة �لدعاية �النتخابية.

32

على قانون �لامركزية �أن يت�سمن �آلية و��سحة لتق�سيم �لدو�ئر �النتخابية 
وتخ�سي�س �ملقاعد لكل منها.

33

على �لقانون �أن يو�سح �آلية �تخاذ �لقر�ر�ت د�خل جمل�س �ملحافظة )ت�سويت 
مبا�سر، �للجان.....�إلخ(.

34

امللحق )2(: العماوي ي�ستعر�س نتائج احلوار الوطني حول 

م�سروع قانون النتخاب

امل�سدر: �سحيفة �لر�أي، �ملوقع �الإلكرتوين، تاريخ 2015/11/12

ك�سف رئي�س �للجنة �لقانونية يف جمل�س �لنو�ب �لنائب د. م�سطفى �لعماوي �أبرز 
نتائج جولة �حلو�ر �لوطني �لتي قادتها �للجنة برئا�سته. وقال: »�إن �للجنة تو�سلت 
�إلى �لعديد من �لتو�سيات. و�أ�سار �إلى �أن �الآر�ء �ملطروحة خال �حلو�ر�ت تباينت 
بني موؤيد مل�سروع �لقانون كامًا وبني موؤيد لبع�س �ملو�د ، �إال �أن معظمهم ثّمن �لنقلة 
�لنوعية يف �لنظام �النتخابي و�خلا�س من �ل�سوت �لو�حد. و�أو�سح �أن 68% من 
للمال  �لعقوبات  تغليظ  على  رك��زو�  �للجنة،  ح��و�ر�ت  يف  �ساركو�  �لذين  �ملو�طنني 

�ل�سيا�سي، الفتًا �إلى �أن 54% ثمنو� �النتهاء من �ل�سوت �لو�حد.
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قانون  حول  مقرتحًا  و123  �ألفًا  �حل��و�ر�ت  خال  تلقت  �للجنة  �أن  �إل��ى  و�أ�سار 
�النتخاب، الفتًا �إلى �أن 35% من �ملو�طنني طالبو� بوجود معايري وموؤ�سر�ت د�خل 
 %40 �أن  �إلى  �لعماوي  ونوه  �النتخابية.  �لدو�ئر  تق�سيم  نظام  عن  �لقانون  م�سروع 
من �ملو�طنني طالبو� باعادة �لقائمة �لوطنية، و29% طالبو� بالغاء ر�سوم �لرت�سيح، 

الفتًا �إلى �أن مقرتحات و�سلت �للجنة تطالب باإلغاء �لكوتا �لن�سائية من �لقانون.

ولفت �لعماوي �إلى �أن �للجنة جمعت 27 تو�سية بعد حو�رها مع �ملو�طنني وخمتلف 
�الأطياف �ل�سيا�سية وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين من بينها �أن على �لقانون �أن ير�عي 
تق�سيم �لدو�ئر و�أن يت�سمن موؤ�سر�ت ومعايري و��سحة لتق�سيم �لدو�ئر �النتخابية، 
ويجب �أن يكون عدد �ملرت�سحني يف �لقائمة م�ساٍو لعدد �ملقاعد يف �لد�ئرة بداًل من 
�عتماد �حلد �الأدنى للقائمة بثاثة مر�سحني. و�أ�ساف �أنه مت مطالبة �ملجل�س باإعادة 
�لنظر مبو�سوع طريقة ت�سجيل �لناخبني وفق �إجر�ء�ت متكاملة، و�أنه ميكن �عتماد 
�لتي  لانتخابات  �أولية  كجد�ول  �ل�سابقة  �لنيابية  لانتخابات  �لنهائية  �جل��د�ول 

�سيتم �إجر�وؤها على �أن يتم حتديثها وفق �الأ�سول.

و�أ�سار �إلى �أن �ملو�طنني طالبو� جمل�س �لنو�ب باإلغاء ر�سوم �لرت�سح ب�سكل كامل 
حتى يتم �إف�ساح �ملجال �أمام جميع �ملو�طنني ممار�سة حقهم يف �لرت�سح مبا يكّر�س 
ولي�س  د�ئرة  لكل  مقعد  تكون  بحيث  للمر�أة  �لكوتا  عدد  وزيادة  �النتخابية  �لعد�لة 
لكل حمافظة. ولفت �إلى �أن �ملو�طنني طالبو� باأن يت�سمن �لقانون �آلية و��سحة مللء 
�ملقعد �مل�سيحي �أو �ل�سرك�سي �أو �ل�سي�ساين يف حال �سغوره الأي �سبب �إذ ال تت�سمن 
�ملادة )56( من م�سروع �لقانون �آلية و��سحة، �إ�سافة �إلى �سرورة ت�سمني �لقانون 
مر�كز  �إلى  �ملعوقني  و�سول  تعزيز  و�سرورة  �ملعوقني  �الأ�سخا�س  ت�سويت  �إجر�ء�ت 

�القرت�ع.
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ونوه �إلى �أن تو�سيات �ملو�طنني ت�سمنت ت�سمني �لقانون ن�سبة ح�سم )عتبة( �لتي 
يتوجب على �لقائمة جتاوزها لتناف�س على �ملقاعد �ملخ�س�سة لتلك �لد�ئرة على �أن 

ال ت�سكل هذه �لن�سبة حتديًا �أمام �الأحز�ب �لنا�سئة.

ن�سًا  �لقانون  يت�سمن  �أن  يجب  �أنه  �لعماوي،  ذكرها  �لتي  �لتو�سيات  بني  ومن 
�لت�سجيل  بد�ية  من  �النتخاب  جمريات  مر�قبة  �ملحليني  للمر�قبني  يتيح  �سريحًا 
وحتى يوم �القرت�ع و�لفرز وفرتة �لطعونات وذلك لتتو�ءم مع ما حتدث به جالة 
�مللك يف �لورقة �لنقا�سية �خلام�سة عن �سرورة �إ�سر�ك �ملوؤ�س�سات يف عملية �ملر�قبة 
لتعزيز نهج �لت�ساركية يف �سنع �لقر�ر على �أن تكون هذه �ملوؤ�س�سات �سريكة يف �إجناح 

�النتخابات بكل مهنية وم�سد�قية.

قانون  م�سروع  حول  �للجنة  ح��و�ر�ت  يف  �ساركو�  �لذين  �ملو�طنني  عدد  �أن  وبني 
�النتخاب يف �ملحافظات بلغ 6 �آالف و842 مو�طنًا، منهم خم�سة �آالف يف �ملحافظات، 

خال 30 �جتماعًا عقدته �للجنة.

و�أ�سار �لعماوي �إلى �أن عدد �مل�ساركني يف حو�ر�ت �للجنة د�خل جمل�س �لنو�ب من 
�ألفًا و58 م�ساركًا، الفتا  خمتلف �الأطياف �ل�سيا�سية وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين بلغ 

�إلى �أن �للجنة عملت 57 �ساعة عمل طو�ل فرتة �حلو�ر�ت كافة.

ولفت �لعماوي �إلى �أن ن�سبة �لن�ساء �للو�تي ح�سرن حو�ر�ت �للجنة حول �لقانون 
بلغت 34% من �مل�ساركني ب�سكل عام و�لبالغ عددهم �ستة �آالف و 842 مو�طنًا، يف 

حني كانت ن�سبة �ل�سباب 17% من حجم �مل�ساركني باحلو�ر�ت. 

ونوه �لعماوي �إلى �أن �أهد�ف �حلو�ر كانت: ��ستطاع �الآر�ء حول م�سروع قانون 
�أهم نقاط �ل�سعف ح�سب وجهات نظر �ملو�طنني،  �إلى  �لتعرف  �النتخاب �ملقرتح، 
تفعيل دور �للجان �لنيابية �لد�ئمة و �سد �لفجو�ت مع �لقو�عد �النتخابية، وتو�سيع 
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�مل�ساركة �ل�سعبية يف عملية �سنع �لقر�ر ومو�ءمة �لنهج �لربملاين مع توجهات جالة 
�مللك ب�سرورة �إ�سر�ك �ملو�طن يف �سنع �لقر�ر�ت. 

�مل�ساور�ت  �أنها �ست�ستكمل  �إلى  �أ�سار  �لقانون  �ملقبلة حول  �للجنة  وحول خطو�ت 
�حت�ساب  طرق  يخ�س  فيما  �لعاملية  �لتجارب  على  و�الط��اع  �لربملانية،  �لكتل  مع 
وفرز �ملقاعد، و�إجر�ء خلوة للجنة �مل�سغرة لبحث �لتو�سيات و�لعمل على تنقيحها 
�أمام  �لنهائية  ب�سيغته  �لقانون  م�سروع  ثم عر�س  ومن  �لقانون  مل�سروع  وت�سمينها 

جمل�س �لنو�ب.

امللحق )3(: اإعالن مبادئ �سادر عن الأحزاب ال�سيا�سية 
الأردنية ب�ساأن اإ�سالح قانوين النتخاب والأحزاب 

بعد �سل�سلة �جتماعات عمل لبحث �سبل �إ�ساح قانوين �النتخاب و�الأحز�ب ل�سنة 
2012، تو�سل ممثلو 27 حزبًا من بني �الأحز�ب �ل�سيا�سية �الأردنية �لقائمة يف 20 

ني�سان 2014، ب�سكل تو�فقي �إلى �إعان �ملبادئ �لتايل كمنطلق للحو�ر مع �حلكومة 
عام  وطني  تو�فق  حتقيق  ور�ء  �سعيًا  �مل��دين،  �ملجتمع  وموؤ�س�سات  �لنو�ب  وجمل�س 
للتعديات �ملن�سودة على قانوين �النتخاب و�الأحز�ب و�لتي من �ساأنها حتقيق نقلة 
هذه  وتتوزع  �الأردنية.  �لدولة  �إليها  تدعو  �لتي  �ل�سيا�سي  �الإ�ساح  عملية  يف  نوعية 

�ملبادئ بني قانوين �النتخاب و�الأحز�ب على �لنحو �لتايل:

)3- 1( املبادئ اخلا�سة بقانون النتخاب
 �سرورة تطوير قانون �النتخاب ملجل�س �لنو�ب، و�لتخل�س من تركة نظام �ل�سوت .11

�لو�حد �ملجزوء، و�حلر�س على �سمان تو�فق وطني حول �لقانون �جلديد. 
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 زيادة عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة للقائمة �لوطنية بحيث ي�سل �إلى 50% من عدد .21
مقاعد �ملجل�س �لنيابي. 

 ح�سر �لقائمة �لوطنية باالأحز�ب �ل�سيا�سية، على �أن تت�سكل من حزب �سيا�سي .31
و�حد �أو �ئتاف �أحز�ب، ويحق للحزب �أن ير�سح �سخ�سيات م�ستقلة على قائمته 

�النتخابية.

 �عتماد ن�سبة ح�سم )عتبة متثيل( للقو�ئم �لوطنية �ملر�سحة يف �لد�ئرة �لعامة .41
مبقد�ر )1(%. 

 جو�ز �تفاق �لقو�ئم فيما بينها على تبادل �الأ�سو�ت �لز�ئدة لديها، بحيث يتم .51
جمع �أ�سو�ت �لقو�ئم �ملوؤتلفة، فاإذ� كانت كافية للفوز مبقعد، يذهب هذ� �ملقعد 
للقائمة �لتي لديها �لعدد �الأكرب من �الأ�سو�ت �لز�ئدة.  ويتعني �أن تكون �التفاقات 

بهذ� �خل�سو�س موثقة ر�سميًا ومعلنة للر�أي �لعام منذ بد�ية ت�سكيل �لقو�ئم. 

�لدو�ئر �النتخابية ومعاجلة �الختاالت .61 �لتمثيل بني   �ل�سعي نحو حتقيق عد�لة 
على هذ� �ل�سعيد، و�لنظر يف تقلي�س �لفروق يف عدد �ملقاعد �ملخ�س�سة للدو�ئر 
�النتخابية، ومنح �لناخب عددً� من �الأ�سو�ت م�ساويًا لعدد �ملقاعد �ملخ�س�سة 

لد�ئرته �النتخابية. 

�ملال .71 ��ستخد�م  للحد من ظاهرة  �النتخابية  لاإنفاق يف �حلمات  �سقف   و�سع 
ح�ساب  بفتح  �لعامة  و�لد�ئرة  �ملحلية  �لدو�ئر  يف  �ملر�سحني  وقيام  �ل�سيا�سي، 
بنكي تودع فيه �الأمو�ل �ملخ�س�سة لاإنفاق على �حلملة �النتخابية على �أن يقدم 

�ملر�سحون بعد �النتخابات ك�سفًا يبينون فيه �أوجه �الإنفاق.

�جلر�ئم .81 باإ�سقاط  و�خلا�سة  �النتخاب  قانون  من   )67( رق��م  �مل��ادة   �سطب 
يكفل  �لذي  �الأمر  �النتخابات،  �إج��ر�ء  على  �سنو�ت  ثاث  مرور  بعد  �النتخابية 

عدم �سقوط �جلر�ئم �النتخابية بالتقادم. 
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للمر�أة، .91 �ملخ�س�سة  للمقاعد  �لفوز  �حت�ساب  ونظام  ع��دد  يف  �لنظر   �إع���ادة 
وتخ�سي�س حو�يل 25% من مقاعد �ملجل�س �لنيابي للن�ساء.

مع .101 �جلغر�فية  مناطقها  يف  �لثاث  �لبادية  لدو�ئر  �ملخ�س�سة  �ملقاعد   دمج 
للم�سيحيني  �ملخ�س�سة  �ملقاعد  على  و�الإبقاء  نف�سه،  �ملقاعد  بعدد  �حتفاظها 

ولل�سرك�س و�ل�سي�سان �سمن �لدو�ئر �ملحلية. 

 تعزيز �ساحيات �لهيئة �مل�ستقلة لانتخاب ب�سفتها �سابطة عدلية من �أجل .111
غري  و�ال�ستخد�م  �الأ���س��و�ت  ب�سر�ء  �ملرتبطة  �النتخابية  �جلر�ئم  مكافحة 

�مل�سروع للمال �ل�سيا�سي.

 و�سع ر�سوم تر�سح حمددة للقائمة �لوطنية ال تكون حا�سل �سرب عدد �ملر�سحني .121
على �لقائمة �لوطنية باملبلغ �ملحدد للمر�سح �لفرد، مبا ير�عي �لتوجه باأن تكون 

�لقو�ئم �لوطنية حم�سورة باالأحز�ب �ل�سيا�سية.

)3-2( املبادئ اخلا�سة بقانون الأحزاب ال�سيا�سية
 �إعادة �لنظر بتعريف �حلزب �ل�سيا�سي لي�سبح �أكرث �ن�سجامًا مع �لتوجه �لدويل .11

�أن  باعتبار  برملانية  حكومات  لت�سكيل  �لر�هن  �لتوجه  ومع  �حل��زب،  لتعريف 
�حلزب يهدف �إلى تد�ول �ل�سلطة �سلميًا �أو �مل�ساركة فيها. 

 تعديل �سروط ترخي�س  �حلزب �ل�سيا�سي بخف�س عدد �الأع�ساء �ملوؤ�س�سني �إلى .21
150 ع�سوً� من ثاث حمافظات فقط. على �أن يقرتن متويل �حلزب من خزينة 

�لدولة بتحقيقه حجم ع�سوية ال يقل عن 500 ع�سو من �سبع حمافظات، و�أن ال 
تقل ن�سبة �لن�ساء بينهم عن 10%، ون�سبة �ملوؤ�س�سني من كل حمافظة عن %5. 
ومتديد �لفرتة �لزمنية �لتي مينحها �لقانون خلم�سة من �الأردنيني �لر�غبني يف 

تاأ�سي�س حزب �سيا�سي ال�ستكمال �سروط تاأ�سي�سه �ملن�سو�س عليها يف �لقانون.
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 �ال�ستعا�سة عن نظام متويل �الأحز�ب �ل�سيا�سية بقانون ينظم عملية �لتمويل..31

 عدم ربط �لتمويل �ل�سنوي لاأحز�ب �ل�سيا�سية بعدد �الأع�ساء �ملوؤ�س�سني فقط، .41
و�إمنا ربطه مبعايري �أخرى كعدد �لفروع �ملنت�سرة للحزب يف �ملناطق �جلغر�فية 
من  �الأدن��ى  وباحلد  �لبلدية،  �ملجال�س  ويف  �لربملان  يف  �حل��زب  مقاعد  وع��دد 
�لن�ساء  من  �الأقل  على  معينة  ن�سبة  �سمنها  من  مثًا(،  ع�سو   500( �لع�سوية 

و�ل�سباب.  

ب�سبب .51 معي�سية  �أو  �أمنية  مل�سايقات  �أقاربهم  �أو  حزبيني  يعر�س  من   جت��رمي 
للمادة  �أحد �الأع�ساء �حلزبيني، خافًا  �لقر�بة مع  �أو ل�سلة  �نتمائهم �حلزبي 
�أو  مو�طن  الأي  �لتعر�س  يجوز  »ال  �أنه  على  تن�س  �لتي  �الأح��ز�ب  قانون  19من 

م�ساءلته �أو حما�سبته �أو �مل�سا�س بحقوقه �لد�ستورية �أو �لقانونية ب�سبب �نتمائه 
�حلزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك«.

�مل�ستقلة .61 بالهيئة  �ل�سيا�سية  لاأحز�ب  �لد�خلية  وز�رة  مرجعية  عن   �ال�ستعا�سة 
لانتخاب بحيث تتغري ت�سميتها �إلى �لهيئة �مل�ستقلة لانتخاب و�الأحز�ب. 

 �إلغاء �سرط �ملو�فقة �مل�سبقة للجنة �الأحز�ب على تعديل �لنظام �الأ�سا�سي للحزب .71
�أو دجمه يف حزب �آخر )�لفقرةج، �ملادة 30(، و�ال�ستعا�سة عنه بالن�س على �أن 
�أي تعديل للنظام �الأ�سا�سي للحزب �أو دجمه يف حزب �آخر ينبغي �أال يتعار�س مع 

�أحكام �لد�ستور و�إال يعترب باطًا، مع وجوب �إعام جلنة �الأحز�ب بذلك. 

يف .81 حقهم  و�خلا�سة  �حلكومية  �ملجتمع  وكليات  �جلامعات  لطلبة  �لدولة   تكفل 
�النت�ساب لاأحز�ب و�لرتويج الأفكار وبر�مج �أحز�بهم بني زمائهم �لطلبة.

 عدم و�سع �لن�سو�س �خلا�سة بالعقوبات يف قانون �الأحز�ب و�الكتفاء بورودها .91
يف قانون �لعقوبات. وكذلك �إلغاء �لن�س على ��ستثناء �لق�ساة ومنت�سبي �لقو�ت 
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�مل�سلحة و�الأجهزة �الأمنية من ع�سوية �الأحز�ب و�الكتفاء بوروده يف �لت�سريعات 
�خلا�سة بهذه �لفئات .

لبيان .101 �لر�سمية  �الإع��ام  و�سائل  ��ستخد�م  على حق �حلزب يف  �لن�س   �إع��ادة 
قانون  يف  عليه  من�سو�سًا  ك��ان  كما  وب��ر�جم��ه،  مبادئه  و�سرح  نظره  وجهة 

�الأحز�ب �ل�سابق ل�سنة 2007.

و�الأنظمة .111 �لقو�نني  بد�ستورية  �لطعن  يف  �ل�سيا�سية  �الأح��ز�ب  بحق   �الع��رت�ف 
�لنافذة لدى �ملحكمة �لد�ستورية.

الأحزاب ال�سيا�سية املُوقعة على اإعالن املبادئ اخلا�س باإ�سالح 

قانوين النتخاب والأحزاب

ا�سم احلزبالرقم

�حلزب �ل�سيوعي �الأردين 1

�حلزب �لوطني �الأردين 2

�حلزب �لوطني �لد�ستوري 3

�حلزب �لعربي �الأردين 4

حزب �أردن �أقوى 5

حزب جبهة �لعمل �الإ�سامي6
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ا�سم احلزبالرقم

حزب جبهة �لعمل �لوطني 7

حزب دعاء 8

حزب م�ساو�ة 9

حزب �الحتاد �لوطني 10

حزب �الإ�ساح 11

حزب �الإ�ساح و�لتجديد )ح�ساد( 12

حزب �لبعث �لعربي �ال�سرت�كي 13

حزب �لبعث �لعربي �لتقدمي 14

حزب �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي )تو�د( 15

حزب �لتيار �لوطني16

حزب �جلبهة �الأردنية �ملوحدة 17

حزب �حلركة �لقومية18

حزب �حلرية و�مل�ساو�ة19
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ا�سم احلزبالرقم

حزب �حلياة20

حزب �لر�سالة21

حزب �لرفاه 22

حزب �ل�سعب �لدميقر�طي �الأردين )ح�سد( 23

حزب �ل�سباب �لوطني  24

حزب �لعد�لة و�لتنمية25

حزب �لفر�سان 26

حزب �لو�سط �الإ�سامي 27
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