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مقدمة

ي�ضطلع جمل�س الأعيان (الغرفة الت�شريعية الثانية) بح�سب الن�صو�ص الواردة يف الد�ستور والنظام الداخلي
ملجل�س الأعيان ،بوظيفتني �أ�سا�سيتني ،هما :الوظيفة الت�شريعية والوظيفة الرقابية.
وقد بلغ عدد جل�سات املجل�س يف دورته العادية الثالثة والأخرية  13جل�سة ،عقدها يف الفرتة من منت�صف
ن�شرين الثاين � 2015إلى منت�صف �أيار  .2016ودعي املجل�س لالنعقاد يف دورة ا�ستثنائية ق�صرية يف الفرتة من
� 2016 /5/16إلى  ،2016/5/26وذلك لإقرار م�شروع قانون �صندوق اال�ستثمار الأردين ل�سنة .2016
يبحث هذا التقرير يف تقييم �إجن��ازات جمل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرين يف دورت��ه الثالثة والأخ�يرة
( ،)2016/5/15 -2015/11/15مبا يف ذلك يف جمال الت�شريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية ،والتي ت�شتمل ب�شكل
خا�ص على :قانون االنتخاب ل�سنة  ،2016قانون الأحزاب ل�سنة  ،2015قانون الالمركزية ل�سنة  ،2015قانون
البلديات ل�سنة  ،2015قانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ل�سنة .2015

مجلس األعيان السادس والعشرون

تَ�ش ّكل جمل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرون بتاريخ  .2013/10/25ومع �أن مدة جمل�س الأعيان هي �أربع �سنوات،
مبقت�ضى املادة ( )65من الد�ستور� ،إال �أن هذا املجل�س مل يكمل مدته الد�ستورية ،وا�ستمر �أقل من ثالث �سنوات
بقليل .
(((

(((

(((
(((

 تن�ص الفقرة الأولى من املادة ( )65من الد�ستور على ان «مدة الع�ضوية يف جمل�س الأعيان �أربع �سنوات ويتجدد تعيني الأع�ضاء كل �أربع �سنوات ويجوز
�إعادة تعيني من انتهت مدته منهم».
 ارتبط عدم �إكمال املجل�س مدته الد�ستورية بانتخاب جمل�س النواب الثامن ع�شر من  130ع�ضو ًا ،وكان هذا ي�ستلوم تقلي�ص عدد �أع�ضاء جمل�س
الأعيان من � 75إلى  65ع�ضو ًا على �أكرث تقدير وفق ًا للمادة ( )63من الد�سنور التي تن�ص على �أن جمل�س الأعيان مبا فيه الرئي�س يت�ألف من عدد ال
يتجاوز ن�صف عدد جمل�س النواب.
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تر�أ�س هذا املجل�س د .عبدالر�ؤوف الروابدة .وقد بلغ عدد �أع�ضائه  75ع�ضو ًا� ،أي ن�صف عدد �أع�ضاء جمل�س
النواب ال�سابع ع�شر (انظر امللحق رقم .)1

وقد �شهد املجل�س ال�ساد�س والع�شرون التغريات التالية يف ع�ضويته:

•ا�ستقالة ال�سيدة جانيت املفتي من ع�ضوية جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ  ،2013/10/28وذلك ب�سبب
ظروفها ال�صحية.
•ا�ستقالة د .مروان را�سم كمال من جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ  2013/10/31ب�سبب كونه يحمل جن�سية
دولة �أخرى.
•تعيني كل من ال�سيد عادل ار�شيد ،ود .هيام كلمات ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2013/12/16
•ا�ستقالة ال�سيدة �أ�سمى ح ّنا خ�ضر من ع�ضوية جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ  ،2014/4/23يف �أعقاب
�صدور الإرادة امللكية بتعيينها ع�ضو ًا يف الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب.
•ا�ستقالة د .هاين امللقي من ع�ضوية جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ  2014/11/9ب�سبب تعيينه رئي�س ًا ل�سلطة
العقبة االقت�صادية اخلا�صة.
•تعيني د .كامل حمادين ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2014/11/9
•تعيني ال�سيد عماد فاخوري ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2014/11/13
•ا�ستقالة ال�سيد عماد فاخوري من ع�ضوية جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2015/3/2
•تعيني د� .أمني حممود ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2015/3/3
•تعيني ال�سيد في�صل عاكف الفايز رئي�س ًا ملجل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2015/10/25
•ا�ستقالة د .عبد الر�ؤوف الروابدة من ع�ضوية جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2015/10 /25
•تعيني ال�سيد �أحمد علي عايد ال�سويلميني ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2015/11/25
•ا�ستقالة كل من د .جواد العناين ،د .عادل الطوي�سي ،م .مو�سى املعايطة ،د .وجيه عوي�س ،ود .يا�سني اخلياط
من ع�ضوية جمل�س الأعيان ب�سبب دخولهم حكومة دولة د .هاين امللقي اعتبار ًا من تاريخ .2016/6 /1
•تعيني د .عبداهلل الن�سور ع�ضو ًا يف جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ .2016/6/7
•ا�ستقالة ال�سيد حممد �أحمد الذويب من ع�ضوية جمل�س الأعيان اعتبار ًا من تاريخ

2016/6/15
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أوال ً :الوظيفة التشريعية لمجلس األعيان

تتمثل الوظيفة الت�شريعية ملجل�س الأعيان ب�إقرار م�شاريع القوانني� ،أو اقرتاح م�شاريع قوانني ،وذلك على
النحو التايل:
�أ -مناق�شة م�شاريع القوانني:
يحيل رئي�س جمل�س الأعيان م�شاريع القوانني التي ترد من جمل�س النواب �إلى اللجان املخت�صة التي تقوم
بدرا�ستها واتخاذ القرار ب�ش�أن �أحكامها ،ثم ترفع للرئي�س الذي يحيله بدوره �إلى املجل�س للمناق�شة والإقرار.
وتنح�صر �صالحيات جمل�س الأعيان يف مرحلة �إقرار م�شاريع القوانني يف ثالثة مواقف؛ ف�إما قبول امل�شروع،
�أو رف�ضه� ،أو تعديله .ف�إذا وافق املجل�س على م�شروع قانون كما �أقره جمل�س النواب ،ير�سل للحكومة لريفع
�إلى امللك للت�صديق عليه و�إ�صداره ون�شره يف اجلريدة الر�سمية� .أما �إذا مل يوافق املجل�س على م�شروع قانون
كما �أقره جمل�س النواب �سواء كان قرار جمل�س الأعيان بالرف�ض �أو بالتعديل� ،أو باحلذف �أو بالإ�ضافة ،يعيده
الرئي�س �إلى جمل�س النواب لإعادة النظر فيه.
ف�إذا قبل جمل�س النواب م�شروع القانون كما ورد من جمل�س الأعيان ،يحيله رئي�س جمل�س النواب �إلى جمل�س
الأعيان مبا�شرة لت�صديقه مبجموعه ،ثم ير�سل �إلى احلكومة لرفعه �إلى امللك للت�صديق عليه.
غي فيها،
�أما �إذا رف�ض جمل�س النواب تعديل م�شروع قانون بال�صيغة التي �أقرها جمل�س الأعيان �أو ب ّدل �أو ّ
يحيله رئي�س جمل�س النواب �إلى اللجنة املخت�صة للنظر يف املواد املختلف عليها.
و�إذا مل يوافق جمل�س الأعيان للمرة الثانية على قرار جمل�س النواب كما �أعيد �إليه ،يبلغ رئي�س جمل�س الأعيان
رئي�س جمل�س النواب وجوب عقد جل�سة م�شرتكة يجتمع فيها املجل�سان لبحث املواد املختلف فيها برئا�سة رئي�س
جمل�س الأعيان ،وي�شرتط عندئذ لإقرار امل�شروع �أكرثية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين للجل�سة امل�شرتكة.
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القوانني التي �أقرها جمل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرون خالل الدورة العادية الثالثة.
القـانـون

الرقم
1

القانون امل�ؤقت رقم  29ل�سنة  2010قانون معدل لقانون �صندوق �شهداء الأمن العام

2

م�شروع قانون معدل لقانون الزراعة ل�سنة 2015

3

م�شروع قانون الالمركزية ل�سنة 2015

4

م�شروع قانون معدل لقانون ت�شكيل املحاكم الع�سكرية ل�سنة 2015

5

قانون م�ؤقت رقم  63ل�سنة  2002قانون اللجنة الوطنية للقانون الدويل الإن�ساين

6

م�شروع قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية 2016

7

م�شروع قانون موازنة الوحدات احلكومية ل�سنة 2016

8

م�شروع قانون معدل لقانون �صندوق �شهداء الدفاع املدين العام ل�سنة 2013

9

م�شروع قانون معدل لقانون هيئة اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل ل�سنة 2015

10

م�شروع قانون االنتخاب ل�سنة 2015

11

م�شروع قانون معدل لقانون تطوير امل�شاريع االقت�صادية ل�سنة 2008

12

م�شروع قانون معدل لقانون ال�صناعة والتجارة ل�سنة 2011

13

م�شروع قانون معدل لقانون حت�صيل الأموال الأمريية ل�سنة ( 2015حمال على جل�سة م�شرتكة)

14

م�شروع قانون معدل لقانون الإقامة و�ش�ؤون الأجانب ل�سنة ( 2014حمال على جل�سة م�شرتكة)

15

م�شروع قانون معدل لقانون براءات االخرتاع ل�سنة 2007

16

م�شروع قانون معدل لقانون خدمة ال�ضباط يف القوات امل�سلحة ل�سنة 2015

17

م�شروع قانون معدل لقانون �أ�صول املحاكمات ال�شرعية ل�سنة 2014

18

م�شروع قانون معدل لقانون �سلطة �إقليم البرتا التنموي ال�سياحي ل�سنة 2015

19

م�شروع قانون النزاهة ومكافحة الف�ساد ل�سنة 2015

20

قانون م�ؤقت رقم  33ل�سنة  2010قانون النقل العام للركاب (�أعيد �إلى جمل�س النواب)
10
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الرقم

القـانـون

21

قانون م�ؤقت رقم  51ل�سنة  2007قانون تنظيم النقل العام للركاب �ضمن حدود �أمانة ع ّمان الكربى

22

م�شروع تعديل الد�ستور الأردين ل�سنة 2016

23

م�شروع قانون املخدرا ت وامل�ؤثرات العقلية ل�سنة 2015

24

م�شروع قانون معدل لقانون الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ل�سنة 2016

25

م�شروع قانون معدل لقانون قوات الدرك ل�سنة 2016

26

م�شروع قانون معدل لقانون املخابرات العامة ل�سنة 2016

27

م�شروع قانون معدل لقانون خدمة ال�ضباط يف القوات امل�سلحة الأردنية ل�سنة 2016

28

م�شروع قانون معدل لقانون االنتخاب ل�سنة 2016

29

م�شروع قانون معدل لقانون ا�ستقالل الق�ضاء ل�سنة 2016

30

م�شروع قانون الأر�صاد اجلوية ل�سنة 2016

31

م�شروع قانون معدل لقانون البنك املركزي الأردين ل�سنة 2015

32

م�شروع قانون معدل لقانون ال�صحة العامة ل�سنة ( 2015حمال على جل�سة م�شرتكة)

ب -اقرتاح م�شاريع القوانني:
ن�صت املادة ( )95من الد�ستور على �أنـه «يجوز لع�شرة �أو �أكرث من �أع�ضاء �أي من جمل�سي الأعيان والنواب �أن
يقرتحوا القوانني ويحال كل اقرتاح �إلى اللجنة املخت�صة يف املجل�س لإبداء الر�أي ف�إذا ر�أى املجل�س قبول االقرتاح
�أحاله �إلى احلكومة لو�ضعه يف �صيغة م�شروع قانون وتقدميه للمجل�س يف الدورة نف�سها �أو يف الدورة التي تليها.».

اقرتاح بقانون قدّمه الأعيان:

ق ّدم �أع�ضاء جمل�س الأعيان اقرتاح ًا بقانون ،هو قانون امل�س�ؤولية الطبية ،وقد ُار�سل �إلى احلكومة بعد موافقة
املجل�س عليه ،فقامت بدورها ب�إر�سال م�شروع قانون امل�س�ؤولية الطبية ل�سنة � 2016إلى جمل�س الأمة بتاريخ
.2016/5/5
11
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ثانياً :الوظيفة الرقابية لمجلس األعيان

�إن مهمة رقابة جمل�س الأعيان على �أعمال وت�صرفات ال�سلطة التنفيذية هي من الوظائف الأ�سا�سية التي
يقوم بها املجل�س مبوجب �أحكام الد�ستور والنظام الداخلي للمجل�س .وميكن تق�سيم الوظيفة الرقابية ملجل�س
الأعيان من حيث طبيعتها �إلى نوعني:
�أ -الرقابة ال�سيا�سية:
وهي الرقابة على �أعمال احلكومة يف �إدارة �ش�ؤون الدولة ومراقبة م�شروعية عملها بحيث يكون مطابق ًا
للد�ستور والقوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة مبا يحقق وي�صون امل�صلحة العامة.
ويف الإطار نف�سه ،تت�سع رقابة جمل�س الأعيان للحكومة ،يف �سيا�ستها اخلارجية ،ويف معامالتها وعالقاتها
مع العامل اخلارجي واملواقف ال�سيا�سية التي تتخذها .وميار�س جمل�س الأعيان وظيفته الرقابية من خالل عدة
و�سائل حمددة يف الد�ستور والنظام الداخلي ملجل�س الأعيان وتتلخ�ص هذه الو�سائل مبا يلي:
الأ�سئلة الربملانية :يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الأعيان توجيه الأ�سئلة �إلى احلكومة ،وال�س�ؤال هو
ا�ستفهام العني من رئي�س الوزراء �أو الوزراء عن �أمر ال يعلمه يف �ش�أن من ال�ش�ؤون التي تدخل يف اخت�صا�صاتهم،
�أو رغبته يف التحقق من ح�صول واقعة و�صل علمها �إليه� ،أو ا�ستعالمه عن نية احلكومة يف �أمر من الأمور� .شارك
يف توجيه هذه الأ�سئلة �سبعة �أعيان ،هم :م .وجيه عزايزة ،توفيق كري�شان ،م .عالء بطاينة ،د .حممد ال�صقور،
د .عبداهلل الب�شري ،د .حممد احلاليقة ،وم .عاطف التل .وقد ُو ّجهت ت�سعة من هذه الأ�سئلة �إلى رئي�س الوزراء،
فيما ُو ّجهت الأ�سئلة الباقية �إلى وزراء :التنمية االجتماعية ،النقل ،الطاقة والرثوة املعدنية ،التخطيط والتعاون
الدويل ،والتعليم العايل والبحث العلمي( .انظر امللحق رقم .)3
الأ�سئلة املوجهة للحكومة :بلغ عدد الأ�سئلة املوجهة للحكومة من قبل �أع�ضاء جمل�س الأعيان � 14س�ؤا ًال ،وقد
�أجابت احلكومة عنها جميعها.
12
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اال�ستجوابات :يحق لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الأعيان �أن يوجه ا�ستجوابات للحكومة ،واال�ستجواب بح�سب
النظام الداخلي للمجل�س هو حما�سبة رئي�س الوزراء والوزراء �أو �أحدهم على ت�صرف له يف �ش�أن من ال�ش�ؤون
العامة .ومل تت�ضمن الدورة الثالثة من عمر املجل�س توجيه �أي ا�ستجواب ،وهذا لي�س ا�ستثناء� ،إذ لي�س من تقاليد
الأعيان توجيه ا�ستجوابات للحكومة.
املناق�شة العامة :املناق�شة العامة هي تبادل الر�أي وامل�شورة بني املجل�س واحلكومة .ويجوز خلم�سة �أع�ضاء
�أو �أكرث �أن يتقدموا �إلى املجل�س بطلب مناق�شة �أي من الأمور والق�ضايا العامة ،كما يجوز للحكومة �أن تطلب
املناق�شة العامة مع املجل�س �إذا ر�أت ذلك �ضروري ًا .ومل ت�شهد الدورة العادية الثالثة طلب ًا عقد جل�سة ر�سمية
للمناق�شة العامة.
االقرتاحات برغبة :االقرتاح برغبة هو دعوة احلكومة للقيام خطي ًا ب�أي عمل ذي �أهمية يدخل يف اخت�صا�صها.
ويقدم العني خطي ًا االقرتاح برغبة بداية �إلى رئي�س املجل�س ،وعلى الرئي�س �إحالته �إلى اللجنة املخت�صة التي
تو�صي خالل  15يوم ًا بقبول االقرتاح �أو رف�ضه ،ف�إذا وافق املجل�س على قبوله �أبلغه الرئي�س �إلى رئي�س الوزراء.
وتوجه جلان املجل�س الدائمة يف العادة التو�صيات �سواء للمجل�س نف�سه �أو للحكومة يف �أمور تت�صل مبجال عملها
�أو ن�شاطها املجتمعي.
العرائ�ض وال�شكاوى :ين�ص النظام الداخلي ملجل�س الأعيان على حق املواطن يف �أن يرفع �إلى املجل�س عري�ضة
فيما له �صلة بال�ش�ؤون العامة �أو �شكوى فيما ينوبه من �أمور �شخ�صية .ويحيل الرئي�س هذه العرائ�ض وال�شكاوى
�إلى مكتب املجل�س لدرا�ستها ،وللمكتب حفظها �أو �إحالة ال�شكاوى �إلى اللجنة الإدارية ،و�إحالة العرائ�ض �إلى
اللجان املخت�صة.
خال�صة :يت�ضح من مراجعة �أداء جمل�س الأعيان يف اجلانب الرقابي� ،سيادة ال�ضعف على هذا اجلانب،
فبا�ستثناء عدد حمدود من الأ�سئلة النيابية املوجهة �إلى احلكومة ،وبع�ض تو�صيات اللجان الدائمة ،ال يوجد
هناك �شيء ُيذكر ،برغم �أن الأعيان ميكن �أن يكونوا فاعلني يف هذا اجلانب بالنظر �إلى خربتهم الطويلة يف
عمل �أجهزة الدولة .وعندما نتحدث عن الأ�سئلة ،الأداة الأكرث فاعلية وحيوية يف الرقابة الواقعية ملجل�س الأعيان
على الأداء احلكومي ،ف�إننا نق�صد اجلانب النوعي من الرقابة ،ولي�س اجلانب الكمي الذي ي�ست�أثر به جمل�س
النواب كما هو معروف.
13
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ب -الرقابة املالية:
ميار�س جمل�س الأعيان دور ًا رقابي ًا على ال�ش�ؤون املالية للدولة من خالل ما يلي:
1.1امل�شاركة يف �إقرار م�شروع قانون املوازنة العامة للدولة.
2.2الرقابة على فر�ض ال�ضرائب حيث ال تفر�ض �أية �ضريبة �أو ر�سم �إال بقانون �صادر عن جمل�س الأمة ب�شقيه
الأعيان والنواب.
3.3الرقابة على عقود االمتياز :حيث يجب �أن ي�صادق جمل�س الأمة ب�شقية الأعيان والنواب بقانون على كل
امتياز يعطى ملنح �أي حق يتعلق با�ستثمار املناجم �أو املعادن �أو املرافق العامة يف البالد.

ثالثاً :اللجان الدائمة في مجلس األعيان

�أ -عدد اللجان الدائمة و�أ�سمائها:
يوجد لدى جمل�س الأعيان  16جلنة دائمة ،وينتخب املجل�س ملدة �سنتني �أع�ضاء هذه اللجان الدائمة ،وهي:
1.1اللجنة القانونيــة.
2.2اللجنة املالية واالقت�صاديـة.
3.3جلنة ال�ش�ؤون العربية والدولية واملغرتبني.
4.4اللجنة الإداريــــة.
5.5جلنة الرتبيـــة والتعليــم.
6.6جلنة الإعــالم والتوجيه الوطنـي.
7.7جلنة ال�صحـة والبيئـة وال�سكــان.
8.8جلنة الزراعــة وامليـاه.
9.9جلنة العمل والتنمية االجتماعية.
1010جلنة الطاقة والرثوة املعدنية.
14
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1111جلنة ال�سياحة والتــراث.
1212جلنة اخلدمـات العامة.
1313جلنة احلريات وحقوق املواطنني.
1414جلنــة فل�سطيــن.
1515جلنـة املـر�أة.
1616جلنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة.
ب -تو�صيات اللجان الدائمة:
�أر�سل جمل�س الأعيان �إلى احلكومة العديد من التو�صيات املقرتحة من قبل �أع�ضائه وجلانه الدائمة ،ومن
�أهم هذه التو�صيات:
•التو�صية و�أ�سبابها املوجبة لو�ضع م�شروع قانون ينظم �أحكام امل�س�ؤولية الطبية بتاريخ  ،2015/12/15و�إحالتها
�إلى احلكومة لو�ضعها يف �صيغة م�شروع قانون ح�سب الآلية الد�ستورية املتبعة.
•تو�صية جلنة ال�صحة والبيئة وال�سكان حول طلب امل�ست�شفيات اخلا�صة للح�صول على موافقة ال�ستقدام
ممر�ضات �أجنبيات بتاريخ  ،2015/12/15ب�سبب النق�ص يف الكوادر التمري�ضية يف بع�ض االخت�صا�صات.
وح ّدد االقرتاح �أال تتجاوز ن�سبة املمر�ضات الأجنبيات  %20من الكوادر التمري�ضية يف تلك امل�ست�شفيات(.مل
يتم الرد من قبل احلكومة ،فتم خماطبتها مرة �أخرى).
•  14تو�صية مقرتحة من جلنة املر�أة بتاريخ  ،2015/12/17م�شتقة من زيارتها �إلى لواء الرمثا.
•رفع تو�صيتني بعد مناق�شة القانون امل�ؤقت رقم  29ل�سنة  2010قانون معدل لقانون �صندوق �شهداء الأمن
العام ،وم�شروع قانون �صندوق �شهداء الدفاع املدين ل�سنة ،2013وهما:
�1.1ضرورة �إعادة النظر يف تعريف ال�شهيد الذي ورد يف القانونني املذكورين و�أي ت�شريع �آخر يرد فيه هذا
التعريف ،لكي ي�شمل جميع الأحكام واملعايري والأ�س�س العتبار املتوفى من هذه الأجهزة �شهيد ًا ،ومن ثم
اال�ستفادة من االمتيازات واملنافع املقررة لذويهم يف هذه القوانني.
�2.2ضرورة درا�سة و�ضع ت�شريع موحد ومتكامل ينظم جميع الأحكام املتعلقة ب�صناديق �شهداء منت�سبي
القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية الأخرى.
15
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•تو�صية بتاريخ  2016/1/12التخاذ الإجراءات الالزمة لزيارة �أع�ضاء جلنة ال�سياحة والرتاث ملحافظة م�أدبا.
•تو�صية بتاريخ  2016/1/18التخاذ الإج��راءات الالزمة لزيارة �أع�ضاء جلنة امل��ر�أة �إلى حمافظتي عجلون
وجر�ش.
•تو�صية مقدمة من جلنة ال�صحة والبيئة وال�سكان بتاريخ  2016/4/14بخ�صو�ص زيادة املخ�ص�صات املالية
للمجل�س الأعلى لل�سكان.
•تو�صية بـتاريخ  2016/5/12بـ «�أال يقوم جمل�س الوزراء ب�إعفاء �أي �شخ�ص من الغرامات املحكوم بها مبقت�ضى
�أحكام قانون املخدرات وامل�ؤثرات العقلية».
•تو�صية بتاريخ  2016/5/12لـ «تعديل عنوان الق�سم ال�ساد�س من القانون الأ�صلي لقانون البنك املركزي الأردين
لي�صبح «الق�سم ال�ساد�س/العالقات مع البنوك وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة وامل�ؤ�س�سات املالية» بد ًال من
«العالقات مع البنوك املرخ�صة وم�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة» ان�سجام ًا مع تعديل املواد ( )2و()15
و( )16من م�شروع قانون معدل لقانون البنك املركزي الأردين ل�سنة .2015
•تو�صية بتاريخ  2016/5/19لإقامة �سد لال�ستفادة من مياه الأمطار والينابيع يف مناطق معينة يف حمافظة
الطفيلة.
•تو�صيات من جلنة فل�سطني حول م�شكالت تواجه �أبناء املخيمات يف اململكة ،من خالل لقاءات اللجنة ب�أبناء
املخيمات بتاريخ .2016/4/20
•تو�صية جلنة ال�صحة والبيئة للإ�سراع يف و�ضع قانون امل�س�ؤولية الطبية ،والتن�سيق مع نقابة الأطباء حلل
امل�شكالت الطبية ،تاريخ .2016/3/24
•تو�صيات جلنة ال�سياحة والرتاث املتعلقة مبطالب القطاع ال�سياحي يف �سلطة �إقليم البرتاء التنموي ال�سياحي
بعد زيارة اللجنة لها بتاريخ  ،2016/2/19-16وتاريخ .2016/3/15
•تو�صيات جلنة املر�أة بعد زيارتها ملحافظتي الطفيلة والعقبة املتعلقة مب�ساعدة الفتيات يف توفري مهن للعمل
بها ،وو�ضع كوتا للن�ساء يف �أماكن �صنع القرار يف العقبة.
•تو�صيات اللجنة املالية واالقت�صادية مل�شروع قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية  ،2016وم�شروع قانون موازنات
الوحدات احلكومية لل�سنة املالية  ،2016تاريخ .2016/1/24
16
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•تو�صية املجل�س للحكومة ب�إ�صدار ت�شريع جديد موحد ومتكامل ينظم كافة ال�ش�ؤون املتعلقة بالتعليم العايل
والبحث العلمي واجلامعات الأردنية ،يف �ضوء بحث جلنة الرتبية والتعليم ،للقانون امل�ؤقت رقم  24ل�سنة 2009
قانون معدل لقانون التعليم العايل والبحث العلمي ،والقانون امل�ؤقت رقم  17ل�سنة  2010قانون معدل لقانون
التعليم العايل والبحث العلمي ،وم�شروع قانون معدل لقانون اجلامعات الأردنية ل�سنة .2014
ج� -أن�شطة اللجان الدائمة:
1.1جلنة ال�سياحة والرتاث:
•زيارة حمافظة مادبا بتاريخ .2015/12/30
•لقاء ت�شاوري مع �أع�ضاء اللجنة بتاريخ .2016/2/14
•زيارة �إقليم البرتاء التنموي ال�سياحي خالل الفرتة .2016/2/19-16
•لقاء مع املجل�س الفيدرايل الرو�سي بتاريخ .2016/4/13
•زيارة عجلون وح�ضور مهرجان ام قي�س ال�سياحي بتاريخ .2016/4/28
•تكرمي �أ�سرة الفيلم العاملي ال�سياحي «ذيب» بتاريخ .2016/5/4
•لقاء �أع�ضاء اللجنة بناريخ .2016/5/18
2.2جلنة ال�ش�ؤون العربية والدولية واملغرتبني:
•اجتماع لبحث �آلية عمل اللجنة بتاريخ .2015/12/2
•اجتماع مع وزير التخطيط بتاريخ .2015/12/31
•لقاء مع مدير املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف الأردن بتاريخ .2016/1/10
•اجتماع مع وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني بتاريخ .2016/2/16
•اجتماع مع وفد كلية الدفاع اجلوي الأمريكية بتاريخ .2016/2/18
•اجتماع مع �أع�ضاء �سابقني يف الكونغر�س الأمريكي بتاريخ .2016/4/11
17
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•لقاء مع ع�ضو الربملان النم�ساوي ال�سيد بيرت بيلز ،ولقاء وفد برملاين من جمهورية جنوب �إفريقيا بتاريخ
.2016/5/14
•لقاء مع ممثل املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف الأردن بتاريخ .2016/8/8
•لقاء وفد من الربملان الرتكي بتاريخ .2016/8/18
3.3جلنة ال�صحة والبيئة وال�سكان
•زيارة مركز اخلاليا اجلذعية مع دولة رئي�س املجل�س بتاريخ .2016/8/31
•اجتماع مع �أمني عام اجلمعية الأردنية للت�أمينات ال�صحية ،ورئي�س االحتاد الأردين ل�شركات الت�أمني،
ومدير �شركة مدنت الأردن بتاريخ .2016/8/24
•اجتماع مع �أم�ين عام منتدى الربملانيني العرب لل�سكان والتنمية ،ونقيب الأطباء الأردن��ي�ين بتاريخ
.2016/3/9
•لقاء مع وزير البيئة ،و�أمني عام الوزارة بتاريخ .2016/1/5
•لقاء مع وزير ال�صحة ملناق�شة نظام التامني ال�صحي لل�سادة الوزراء والأعيان ،وم�شروع قانون امل�س�ؤولية
الطبية بتاريخ .2016/5/11
4.4جلنة الزراعة واملياه
•اجتماع لبحث �آلية عمل اللجنة بتاريخ .2015/12/15
•لقاء مع وزير الزراعة بتاريخ .2016/2/23
•لقاء مع وزير الزراعة ملناق�شة االعتداءات على املناطق احلرجية بتاريخ .2016/8/3
5.5جلنة ال�صحة والبيئة وال�سكان
•اجتماع لبحث ق�ضايا حمالة �إلى اللجنة بتاريخ .2016/2/3
•زيارة حمافظتي معان والعقبة بتاريخ .2016/3/23
•زيارة دارات �سمري �شما بتاريخ .2016/4/13
•لقاء وزير العمل والرئي�س التنفيذي ل�شركة م�صفاة البرتول بتاريخ .2016/8/4
18
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6.6جلنة املر�أة
•زيارة لوائي الرمثا وال�شجرة بتاريخ .2015/10/14
•زيارة حمافظة الطفيلة بتاريخ .2016/2/22
•زيارة حمافظة العقبة بتاريخ .2016/2/23
•زيارة دار الوفاق الأ�سري بتاريخ .2016/3/21
•زيارة حمافظتي عجلون وجر�ش بتاريخ .2016/4/10
•زيارة املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة بتاريخ .2016/4/20
•زيارة �إدارة حماية الأ�سرة يف مديرية الأمن العام بتاريخ .2016/5/16
7.7جلنة احلريات وحقوق املواطنني
•اجتماع لبحث �آلية عمل اللجنة بتاريخ .2015/12/9
•زيارة املركز الوطني حلقوق الإن�سان بتاريخ .2015/12/22
•لقاء مع رئي�س احتاد النقابات العمالية امل�ستقلة الأردين ورئي�س مركز حرية وحماية ال�صحفيني بتاريخ
.2015/12/27
•جل�سة م�شرتكة مع اللجنة الإدارية ولقاء مع وزير الداخلية ملناق�شة اجللوة الع�شائرية وقانون منع اجلرائم
بتاريخ .2016/1/12
•لقاء رئي�س احتاد النقابات العمالية امل�ستقلة والهيئة الإدارية بتاريخ .2016/1/20
•لقاء مع املن�سق احلكومي حلقوق الإن�سان بتاريخ .2016/4/5
•انتخاب ال�سيد حممد بندقجي رئي�س ًا للجنة ،وال�سيدة تغريد حكمت مقرر ًا بتاريخ .2016/7/13
8.8جلنة الإعالم والتوجيه الوطني
•اجتماع لبحث �آلية عمل اللجنة بتاريخ .2015/12/3
•انتخاب مقرر اللجنة بتاريخ .2015/12/20
•اجتماع لبحث ر�سالة مركز حرية وحماية ال�صحفيني بتاريخ .2016/1/17
•بحث مو�ضوع الإعالم الإلكرتوين بتاريخ .2016/3/6
19
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9.9جلنة الرتبية والتعليم
•عر�ض رئي�س اللجنة حول تنمية املوارد الب�شرية والنظر يف كتاب نقيب املعلمني املتعلق بعالوة الطب�شورة
بتاريخ .2015/12/21
•لقاء جلنة عمداء الكليات اخلا�صة بتاريخ .2016/2/1
•مناق�شة م�شروع قانون معدل لقانون اعتماد م�ؤ�س�سات التعليم العايل بتاريخ .2016/2/9
•بحث زيادة �أعداد حملة الدكتوراه بتاريخ .2016/3/9
•لقاء مع وزير الرتبية و التعليم ملناق�شة نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة ال�صيفية بتاريخ .2016/7/26
•النظر يف ال�شكوى املقدمة من جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة البلقاء التطبيقية الذين مت
نقلهم �إلى جامعة العلوم الإ�سالمية بتاريخ .2016/9/4
1010اللجنة الإدارية
•بحث �آلية عمل اللجنة بتاريخ .2015/12/8
•جل�سة م�شرتكة مع جلنة احلريات وحقوق املواطنني ،ولقاء مع وزير الداخلية بخ�صو�ص اجللوة الع�شائرية
بتاريخ .2016/1/12
•لقاء وزير تطوير القطاع العام بتاريخ .2016/2/17
•لقاء مع جمموعة من وجهاء معان ملناق�شة البيع الآجل بتاريخ .2016/2/22
•لقاء رئي�س مفو�ضية �إقليم البرتاء بتاريخ  2016/3/21ملناق�شة قانون معدل لقانون �سلطة �إقليم البرتاء
ل�سنة .2015
•بحث ال�شكاوى املحالة �إلى اللجنة بتاريخ .2016/8/29
1111جلنة فل�سطني
•بحث �آلية عمل اللجنة بتاريخ .2015/12/6
•لقاء مع وزير الأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية ملناق�شة االعتداءات على املقد�سات يف القد�س
بتاريخ .2016/1/18
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•لقاء مدير دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية بتاريخ .2016/2/23
•لقاء �أمني عام اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س بتاريخ .2016/4/11
•زيارة خميم احل�سني ولقاء ر�ؤ�ساء اللجان بتاريخ .2016/3/24
•لقاء جلنتي خميم �إربد وعزمي املفتي بتاريخ .2016/6/16
1212املالية واالقت�صادية
•مناق�شة م�شروع قانون املوازنة العامة لل�سنة املالية .2016
•مناق�شة م�شروع قانون موازنات الوحدات احلكومية امل�ستقلة لل�سنة املالية .2016
•مناق�شة م�شروع قانون معدل لقانون البنك املركزي ل�سنة .2015
1313جلنة الثقافة وال�شباب والريا�ضة
•زيارة املركز الوطني للثقافة والفنون بتاريخ .2016/3/8
•زيارة كلية الرتبية الريا�ضية يف اجلامعة االردنية بتاريخ .2016/4/27
•زيارة مركز هيا الثقايف بتاريخ .2016/7/31
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دور مجلس األعيان في إصالح القوانين الناظمة للحياة السياسية

أوال ً :قانون األحزاب السياسية

مت �إدراج م�شروع قانون الأحزاب ال�سيا�سية ل�سنة  ،2014يف ن�ص الإرادة امللكية لدعوة جمل�س الأمة لالنعقاد
يف دور ا�ستثنائية بتاريخ  1حزيران  .2015وعقدت اللجنة القانونية يف املجل�س �أول جل�سة ملناق�شة م�شروع القانون
بتاريخ  ،2015/5/16حيث �أو�صت باملوافقة على م�شروع القانون كما ورد من جمل�س النواب.
و�أدرج جمل�س الأعيان قرار جلنته القانونية املتعلق بقانون الأحزاب بتاريخ  2015/6/22على جدول �أعمال
جل�سة عامة ،فوافق على م�شروع القانون دون تعديل بح�سب تو�صية اللجنة القانونية� ،أي كما جاء من جمل�س
النواب.
واجلدير بالذكر �أن جمل�س الإعيان مل يرتك �أي �أثر خا�ص على م�ضامني قانون الأحزاب� ،إال �إذا اعتربنا �أن
موافقته على القانون جتعله �شريك ًا يف �إخراجه على النحو الذي جاء به من جمل�س النواب .ويف هذا الإطار
�سجل مرونة �أكرب يف التعامل مع م�شاريع الأحزاب ،و�سمح بقبول التربعات من
ميكن ت�سجيل �أن القانون قد ّ
الأ�شخا�ص املعنويني للمرة الأولى ،و�ألغى املوافقة امل�سبقة على تعديل النظام الأ�سا�سي ،وع ّد احلزب امل�ستويف
ل�شروط الت�أ�سي�س م�سج ًال و�إن مل ي�صدر قرار بت�سجيله.
(((

غري �أن القانون قد اعتمد تعريف ًا قا�صر ًا للحزب ال�سيا�سي جتاهل دور احلزب يف ت�أطري املواطنني بهدف
تعزيز م�شاركتهم ال�سيا�سية ،ويف تداول ال�سلطة التنفيذية وفق التعريف الدويل ال�سائد .كما مل يراع �ضرورة
فك ترخي�ص احلزب بعدد الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني ،لأن ممار�سة احلق الد�ستوري بت�أليف الأحزاب لي�س بحاجة
لربطه بعدد� ،إال �إذا كان هذا العدد رمزي ًا و�إجرائي ًا ك�أن يكون خم�سة �أو ع�شرة ،بينما ميكن ا�شرتاط عدد معني
(((

 انظر :دور جمل�س النواب ال�سابع ع�شر يف �إ�صالح قوانني العمل العام ،مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية ،ع ّمان ،الأردن ،كانون الأول ،2016
�ص.25 -22
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من امل�ؤ�س�سني �أو الأع�ضاء كمعيار للح�صول على التمويل مث ًال .ومل يراع القانون البيئة ال�سائدة غري الودية جتاه
الأحزاب ال�سيا�سية ،كما �أنه مل ين�ص على معايري متويل الأحزاب يف القانون وتركها لنظام امل�ساهمة يف دعم
الأحزاب ال�سيا�سية.
(((

وخالل اجلل�سة العامة التي عقدها جمل�س الأعيان ملناق�شة م�شروع القانون ،برز عدد من الآراء املخالفة،
لكنها مل حتظ بدعم املجل�س ،وهي:
اقرتاح الإبقاء على عدد امل�ؤ�س�سني � 500شخ�ص ،ولي�س � 150شخ�ص ًا كما ورد يف م�شروع القانون .وا�ستند هذا
الر�أي �إلى التخوف من �أن ي�ؤدي ذلك �إلى �سيطرة �أ�شخا�ص على الأحزاب� ،أو ت�صبح ذات طابع عائلي.لكن مل
يتم الت�صويت على االقرتاح لأنه جاء بعد �إقرار املادة ذات ال�صلة.
عدم ا�شرتاط �أن يكون ال�شخ�ص مقيم ًا عادة يف اململكة ك�أحد ال�شروط التي يجب �أن تتوفر يف الع�ضو امل�ؤ�س�س،
مبا ي�سمح للمغرتبني امل�شاركة كم�ؤ�س�سني يف الأحزاب (مل يطرح االقرتاح للت�صويت).
فيما يتعلق بتمويل الأحزاب من خالل التربعات والهبات ،فقد كان جمل�س النواب قد �ألغى التحديد للمبلغ بـ
� 50ألف دينار كحد �أعلى ،بينما ورد اقرتاح بالإبقاء على الن�ص كما ورد من احلكومة ،وورد اقرتاح �آخر برفع
املبلغ �إلى � 100ألف دينار ،ومل ينجح االقرتاحان.
مت رفع القانون باملوافقة عليه �إلى احلكومة يف اليوم نف�سه الذي مت فيه �إقرار القانون كما ورد من جمل�س
النواب .وهذا م�ؤ�شر على ا�ستعجال احلكومة لإ�صدار القانون.
ثانياً :قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة لالنتخاب لسنة 2015

مت حتديد مو�ضوع اجلل�سة حول املادتني مو�ضع اخلالف من القانون ،وهما املادة ( ،)8واملادة ( .)13وتقابل
املادة ( )8من م�شروع القانون املعدل ،املادة ( )16من القانون الأ�صلي ال�ساري املفعول ،وتتعلق ب�شطب البند
ون�صه« :على الوزارات والدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعامة تكليف العاملني فيها
الثاين من املادة ّ
(((

امل�صدر ال�سابق� ،ص.25-22
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للعمل لدى الهيئة بدوام كلي �أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة من القيام مبهامها» ،علم ًا �أن الفقرة (�أ) من املادة
تن�ص على« :يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيني املوظفني وامل�ستخدمني فيها
مبقت�ضى نظام ي�صدر لهذه الغاية.».
وكان جمل�س النواب قد وافق على الفقرة (ب) التي وردت يف م�شروع القانون يف املادة مع تعديل الفقرة
بتقييد املوظفني ب�أنظمة اخلدمة املدنية ،يف حني كان قرار الأعيان �شطب الفقرة (ب) ،واالكتفاء بن�ص الفقرة
(�أ) من املادة ( )16يف القانون الأ�صلى و�أ�صر كل من املجل�سني على موقفه من املادة.
�أما املادة ( )13من م�شروع القانون املعدل ،فقد جاءت كتعديل على املادة ( )26من القانون الأ�صلي وتن�ص
على« :ي�صدر جمل�س الوزراء �أنظمة �ش�ؤون املوظفني وامل�ستخدمني و�ش�ؤون اللوازم والأ�شغال العامة والأمور املالية
والإداري��ة يف الهيئة» ،حيث ن�صت املادة ( )13على �إلغاء املادة ( )26من القانون الأ�صلي واال�ستعا�ضة عنها
بالن�ص الآتي« :ي�صدر جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون» ،وقد كان قرار جمل�س النواب
هو تعديل املادة يف القانون الأ�صلي ب�إلغاء عبارة «�ش�ؤون املوظفني وامل�ستخدمني و ،»..يف حني خالف الأعيان قرار
النواب بالإ�صرار مرتني على �شطب املادة والإبقاء على ن�ص املادة ( )26كما وردت يف القانون الأ�صلي.
ومت عقد جل�سة م�شرتكة لهذه الغاية ،وتلخ�صت املداخالت فيها بالآتي:
•ركزت مداخالت النواب على �أن يكون التعيني يف الهيئة عن طريق ديوان اخلدمة املدنية ومن خالل �أنظمته،
بهدف حتقيق العدالة خا�صة مع وجود مئات الآالف من املنتظرين على قوائم التعيني� ،إ�ضافة �إلى حتقيق
توجه الدولة يف هيكلة م�ؤ�س�ساتها الر�سمية و�ضرورة دمج بع�ض امل�ؤ�س�سات واال�ستفادة من هذه العملية يف
حتويل الفائ�ض من املوظفني �إلى م�ؤ�س�سات الدولة الر�سمية مبا فيها الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب.
•مت اقرار القانون وخا�صة املادتني مو�ضع اخلالف يف اجلل�سة امل�شرتكة ،ورفع القانون �إلى احلكومة مبتوافق ًا
مع قرار الأعيان.
•ويف اجلل�سة امل�شرتكة ،احتد النقا�ش ،حيث متت الإ�شارة من قبل رئا�سة املجل�س �إلى �صالحية رئي�س اجلل�سة
وهو رئي�س جمل�س الأعيان يف �إقفال باب النقا�ش �إذا اقتنع ب�أن املو�ضوع �أخذ حقه من النقا�ش .وقد �أ�شري
�إلى ذلك عند طلب الكثري من النواب التحدث حول املادة ،لكن مت وقف النقا�ش والت�صويت على املادة وفق ًا
لقرار الأعيان.
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6/17/17 3:37 AM

26.indd 24

•لعله من املرجح �أن تكون مداخالت النواب لها عالقة بطريقة تعامل النواب مع مطالب املواطنني اخلدماتية
وال�ضغوط التي يتعر�ضون اليها ،خا�صة فيما يخ�ص التوظيف والوا�سطة ،بحيث ُيغلق خ�ضوع اجلميع لنظام
اخلدمة املدنية بوابة الوا�سطة ،وبالتايل يخفف من ال�ضغوط عليهم.
ثالثاً :قانون البلديات لسنة 2015

مت �إقراره من قبل جمل�س الأعيان بتاريخ  2015/8/31يف الدورة اال�ستثنائية الثانية للدورة العادية الثانية.
مل يرتك جمل�س الأعيان �أية �أثر خا�ص على �أحكام قانون البلديات رقم  41ل�سنة  ،2015حيث وافق عليه كما
جاء من جمل�س النواب ،ما يعني �أنه �شريك ملجل�س النواب يف ال�صيغة التي جاء بها ب�سلبياتها و�إيجابياته .ويف
هذا الإطار ميكن مالحظة �أن القانون قد خ ّث�ض �سن الناخب يف االنتخابات البلدية ،وو�ضع �ضمانات الفتطاع
وحتويل الأموال املخ�ص�صة للبلديات ،وو�ضع �سقف ًا لإنفاق البلديات على رواتب املوظفني.
(((

ويف املقابل ،ت�ضمن القانون عدد ًا من املثالب� ،أبرزها عدم �شمولية االنتخاب ملجل�س �أمانة عمان الكربى مبا
يف ذلك �أمني ع ّمان الذي يتولى رئي�س الوزراء تعيينه ،خالف ًا لر�ؤ�ساء جميع بلديالت اململكة الذين يتم انتخابهم
باالقرتاع املبا�شر .وا�ستثنى القانون �سلطة منطقة العقبة و�إقليم البرتا من �أحكامه ،وفر�ض قيود ًا وا�سعة على
ا�ستقاللية املجال�س البلدية .ومل ي�شرتط ت�سبيب قرار وزير ال�ش�ؤون البلدية برف�ض اقرتا�ض املجل�س البلدي.
(((

رابعاً :قانون الالمركزية لسنة 2015

احتل قانون الالمركزية م�ساحة جدل وا�سع حول مفهوم الالمركزية ،ومربرات ا�ست�صدار قانون خا�ص بها ،و
كيفية و�ضع القانون ،ال �سيما �أن هناك جهات �أخرى منتخبة تقوم جزئي ًا بالوظيفة ذاتها ملجال�س احلكم املحلي،
�إ�ضافة �إلى ما تقوم به املجال�س التنفيذية واال�ست�شارية يف �أداء �أدوار تندرج حتت املهام التي �أ�شار �إليها القانون.
(((
(((
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وبح�سب احلكومة وامل�ؤيدين ،ف���إن الهدف من هذا القانون هو توفري املناخ املالئم لت�شجيع اال�ستثمار،
واملحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها يف املحافظات ،والعمل على توفري �أف�ضل اخلدمات للمواطنني،
واتخاذ التدابري الالزمة حلماية ال�صحة العامة والبيئة والتن�سيق يف حاالت الطوارئ ،وتنفيذ �سيا�سة الدولة،
وتو�سيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية يف اتخاذ القرار التنموي ،حيث يتم حتديد احتياجات املحافظات وفقا للميزة
الن�سبية لكل حمافظة.
وافق جمل�س الأعيان على م�شروع القانون كما ورد من جمل�س النواب عدا مادتني ،ومت عقد جل�سة م�شرتكة يف
 2015/9/20من �أجل مناق�شة هاتني املادتني مو�ضع اخلالف بني املجل�سني ،وهما:
•البند �/4أ.4/
•الفقرة (�/6أ) ،و الفقرة (/6ج) امل�ضافة من جمل�س الأعيان ،والفقرة (ج) من م�شروع القانون.
•ن�صت الفقرة (�/4أ) من م�شروع القانون على تركيبة املجل�س التنفيذي يف كل حمافظة برئا�سة املحافظ
وع�ضوية املت�صرفني واثنني من مدراء الأق�ضية يف املحافظة وم�ساعد املحافظ ل�ش�ؤون التنمية ،حيث وافق
الأعيان على قرار جمل�س النواب الذي �أ�ضاف �أربعة من احلكام الإداريني مع �إ�ضافة نائب املحافظ �أي�ض ًا،
ووافق املجل�سان على ذلك بعد املرور بالقنوات الت�شريعية املعروفة.
•مل يوافق جمل�س الأعيان على قرار جمل�س النواب فيما يتعلق بالبند (�/4أ )4/الذي يتعلق بتعيني ثالثة من
املدراء التنفيذيني للبلديات يف املحافظة كحد �أدنى ،حيث وافق النواب على املادة بعد تعديل الفقرة ،ورفع
العدد �إلى �أربعة بدل ثالثة ،يف حني �أ�صر جمل�س الأعيان على موقفه وهو �شطب البند ،والنتيجة �أن الن�ص
ن�ص البند على ثالثة حد ًا �أعلى ي�سميهم وزير ال�ش�ؤون البلدية.
الأ�صلي بقي على حاله � ،أي ّ
•برغم �أن جمال�س املحافظات هي جوهر قانون الالمركزية� ،إال �أن م�شروع القانون مل يع ّرفها �سوى بعبارة
«املجال�س امل�شكلة مبقت�ضى �أحكام القانون» .لكن جمل�س النواب �أ�ضاف للفقرة (�/6أ) التي كانت تن�ص
على �أنه «يكون لكل حمافظة جمل�س ي�سمى جمل�س املحافظة» ،عبارة «يت�ألف من عدد من الأع�ضاء ويتمتع
ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري» ،وتعد هذه �إ�ضافة نوعية لأنها �أع��ادت االعتبار ملجل�س
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�شجع النواب على الذهاب يف هذا االجتاه ،وجود قرار تف�سريي
املحافظة باعتباره «برملان املحافظة» ،وما ّ
للمحكمة الد�ستورية �أجاز منح ال�شخ�صية 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 الثلثني لإق��راره ،لكن امللك �أعاد القانون �إلى جمل�س الأمة ،الفت ًا �إلى
وجوب الأخذ 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.
(((

•بخ�صو�ص الفقرة (/6ج)� ،أ�صر جمل�س الأعيان على موقفه بعد �إدخال تعديل على الن�ص الوارد من احلكومة
يف م�شروع القانون« :يعني جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير ما ال يقل عن  %25من عدد �أع�ضاء املجل�س
املنتخبني �أع�ضاء يف املجل�س» ،ومت التعديل �إلى« :يعني جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير ما ال يقل عن
 %15من عدد �أع�ضاء املجل�س املنتخبني �أع�ضاء يف املجل�س ،على �أن يخ�ص�ص ثلث هذه الن�سبة للن�ساء.»...
•عر�ض بع�ض النواب يف اجلل�سة امل�شرتكة وجهة نظرهم بخ�صو�ص موقف جمل�س النواب من الفقرات مو�ضع
اخلالف ،حيث طرحوا مربرات رفع عدد املدراء التنفيذيني للبلديات يف املجل�س التنفيذي �إلى �أربعة بهدف
زيادة امل�شاركة والتن�سيق بني البلديات واملجل�س التنفيذي ،وت�سهيل العمل ،وذلك بالنظر �إلى �أن هذه الفئة
هي التي تتعامل ب�شكل مبا�شر مع تفا�صيل العمل يف البلديات وخا�صة الأمور املالية ،لذا كان هناك اقرتاح
لإ�ضافة عبارة «كحد �أدنى» بعد «ثالثة ،»..وكان طرح �آخر مواز لهذا الر�أي يت�ضمن �إ�شراك جميع املدراء
التنفيذيني للبلديات يف املحافظة حتت املربر ذاته� ،أي ارتباط ًا بطبيعة العمل .و�أ�صر كل من املجل�سني على
موقفه ،فبقي الن�ص الأ�صلي.
•بخ�صو�ص الن�سبة املعينة وتخ�صي�ص ثلثها للن�ساء� ،أثنى كثريون على قرار الأعيان باعتباره داعم ًا للمر�أة،
ووافقت الأغلبية على قرار الأعيان .وفيما يخ�ص الفقرة (ب) من املادة ذاتها ،فقد ن�صت على �أن حتديد
عدد �أع�ضاء جمال�س املحافظات املنتخبني ،وتق�سيم الدوائر االنتخابية واملقاعد املخ�ص�صة لها يف كل
حمافظة يتم بنظام ي�صدر لهذه الغاية .وقد وافق جمل�س النواب على هذه الفقرة كما وردت من احلكومة،
(((
(((
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يف حني اقرتح جمل�س الأعيان �إ�ضافة الفقرة (ج) لتت�ضمن (ج ،)1بتخ�صي�ص  %10من املقاعد يف كل
جمل�س حمافظة للن�ساء ،مبينا �آلية ملء هذه املقاعد .وبالتايل لعب جمل�س الأعيان دور ًا �إيجابي ًا يف �ضمان
تخ�صي�ص ح�صة من مقاعد جمل�س املحافظة للن�ساء من بوابتي االنتخاب والتعيني.
لقد ب ّينا يف الفقرات ال�سابقة اجلوانب التي متيز بها جمل�س الأعيان �إيجابي ًا ،وهي التي تخ�ص متثيل املر�أة،
فيما كان دوره �سلبي ًا فيما يتعلق بتعريف جمل�س املحافظة على نحو يت�سق مع تف�سري املحكمة الد�ستورية .و�إذا
ما اعتربنا جمل�س الأعيان �شريك ًا يف �إقرار بقية �أحكام القانون كما جاءت من جمل�س النواب ،ف�إن اجلوانب
الإيجابية التي ُتت�سب ل�صاحله ،ت�شمل خف�ض �سن الناخب لأع�ضاء جمل�س املحافظة ،االكتفاء ب�إطالع جمل�س
املحافظة على كيفية تنفيذ البلديات ملوازناتها بدل مراقبة التنفيذ ،والتم�سك بحق جمل�سي املحافظة والتنفيذي
معاجلة خالفاتهما ،بدل �إحالته �إلى رئ�س الوزراء.
(((

�أما اجلوانب ال�سلبية ،فت�شمل اعتماد عدد �أع�ضاء جمل�س املحافظة وتق�سيم الدوائر االنتخابية بنظام ولي�س
�ضمن القانون نف�سه ،عدم �شمولية االنتخاب لأع�ضاء جمل�س املحافظة ،حمدودية �صالحيات جمل�س املحافظة،
مترير نظام لكل ناخب �صوتان يف الدوائر متعددة املقاعد ،وهو نظام ال يختلف جوهري ًا مع نظام ال�صوت
الواحد ،وال يقدم ما هو مفيد للأحزاب ال�سيا�سية.
(((1

خامساً :قانون االنتخاب لسنة 2016

ت�ضمن م�شروع القانون (كما ورد من جمل�س النواب) الرت�شح وفق قوائم مفتوحة ،واعتماد التمثيل الن�سبي يف
احت�ساب الفوز  ،وحدد عدد مقاعد املجل�س بـ  130مقعد ًا ،بد ًال من  ،150وق�سم اململكة �إلى  23دائرة انتخابية،
يتم توزيع املقاعد النيابية عليها بنظام ت�ضعه احلكومة ،كما مت �إقرار �أن تكون كل حمافظة يف الأردن دائرة
انتخابية واحدة با�ستثناء عمان (خم�س دوائر) ،و�إربد (�أربع دوائر) ،والزرقاء (دائرتني) ،كما مت تخ�صي�ص
 15مقعد ًا للمر�أة بواقع مقعد عن كل حمافظة ودائرة من دوائر البدو.
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.10 -8
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ومع تخ�صي�ص م�شروع القانون كوتا للن�ساء� ،إال �أنه �أتاح للمر�أة املناف�سة على جميع املقاعد العامة ،ما اعتربه
بع�ض املراقبني قانون ًا داعم ًا للمر�أة ،ومن جهة �أخرى ،مل يحدد القانون ما يعرف بـ «عتبة التمثيل» �أو «ن�سبة
ح�سم» ،واعتمد نظام الباقي الأعلى كطريقة الحت�ساب الفوز.
عقد جمل�س الأعيان جل�سته ال�ساد�سة بتاريخ  2016/3/2ملناق�شة م�شروع قانون االنتخاب ملجل�س النواب،
وعر�ض قرار اللجنة القانونية املتعلق مب�شروع القانون بتاريخ  .2016/2/29وقد �أو�ضح مقرر اللجنة القانونية
يف املجل�س الأ�سباب املوجبة لهذا القانون« :تعزيز نهج الإ�صالح ال�سيا�سي ،ومتكني القوى ال�سيا�سية من الت�آلف
يف كتل �أو جتمعات انتخابية النتخاب جمل�س نواب ميثل الفئات االجتماعية واالجتاهات الفكرية وال�سيا�سية،
ول�ضمان �سالمة العملية االنتخابية ب�إدارة الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب».
منذ �إر�سال م�شروع القانون �إلى جمل�س الأمة لقي جد ًال وا�سع ًا ،فقد اعتربه �سيا�سيون خطوة �إلى الوراء من
حيث امل�ضمون الدميقراطي والإ�صالحي ،ولن ي�ؤدي �إلى ت�شكيل احلكومات الربملانية التي دعا �إليها جاللة
امللك� ،إذ ترك القانون الباب مفتوح ًا لآلية ت�شكيل القوائم دون ا�شرتاط االنت�ساب �إلى الأحزاب �أو الرت�شح على
قوائمها.
وكما يف قوانني الأحزاب والبلديات ،ف�إن جمل�س الأعيان مل يكن له �أي �أثر خا�ص يف تطوير م�شروع القانون،
�إذ وافق عليه كما جاء من جمل�س النواب ،وبالتايل يع ّد �شريك ًا له يف احلال الذي �صدر به القانون.
وتتمثل اجلوانب الإيجابية التي تبناها الأعيان والنواب خالف ًا للن�ص الوارد من احلكومة ،يف خف�ض �سن
الناخب لأع�ضاء جمل�س النواب من � 18سنة يف اليوم الأول من �شهر كانون الثاين من ال�سنة التي جتري فيها
االنتخابات �إلى � 18سنة قبل  90يوم ًا من تاريخ االقرتاع .ومنح املوظفني املدنيني يف اجلي�ش والأمن حق االنتخاب،
وهذا ي�شمل  5308ناخبني وناخبات بح�سب ت�صريح لرئي�س جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب يف � 24آب
� .2016إ�ضافة �إلى متكني العاملني يف العملية االنتخابية من االقرتاع ،ويبلغ عدد ه�ؤالء حوايل � 60ألف �شخ�ص،
وقد ق�� ّررت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب �أن ي�صوت كل واحد منهم يف مركز االق�تراع والفرز الذي يعمل فيه.
هذا ف�ض ًال عن اعتماد نظام القائمة الن�سبية املفتوحة على م�ستوى الدائرة �أو املحافظة بدي ًال لنظام ال�صوت
الواحد.
(((1

(((1
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ويف املقابل ،ف�إن ي�ؤخذ على جمل�سي الأعيان والنواب ب�أنهما حرما الأردنيني يف اخلارج من حق االقرتاع،
ويبلغ عدد ه�ؤالء حوايل املليون ن�سمة ،وتكمن امل�شكلة يف عدم ن�ص القانون على �إجراءات حمددة متكنهم من
القيام بواجبهم الوطنيُ .ي�ضاف �إلى ذلك تق�سيم الدوائر االنتخابية وتوزيع املقاعد النيابية بنظام ولي�س �ضمن
القانون نف�سه �أو مبلحق له (انظر امللق رقم  .)2عالوة على �شطب القائمة الوطنية على م�ستوى اململكة ،وهي
ال�صيغة التي �شكلت يف قانون االنتخاب ال�سابق ل�سنة � 2012أهم تطوير عرفته قوانني االنتخاب الأردنية.
(((1

كذلك فقد �أبقى قانون االنتخاب على الكوتا الن�سائية على حالها ب�صيغة مقعد لكل حمافظة ودائرة من دوائر
البدوـ �أي ما جمموعه  15مقعد ًا ،واخفق يف التقاط الفر�صة لرفع عدد مقاعد الكوتا �إلى  23مقعد ًا ب�صيغة مقعد
لكل دائرة انتخابية .كما �ألغى الأعيان والنواب الكوتا املفتوحة للم�سيحيني وال�شرك�س وال�شي�شان التي تبيح لهم
املناف�سة على جميع املقاعد العامة ،وكان الإبقاء على �صيغة الكوتا املفتوحة الدليل العملي للإبقاء على هذه
الكوتا �أم �إلغائها.
(((1

و�أبقى القانون �أي�ض ًا على دوائر البادية كدوائر مغلقة دميغرافي ًا ،متجاه ًال �أنه مل تعد هناك مربرات اجتماعية
�أو �سيا�سية للإبقاء على هذه الكوتا ،يف الوقت الذي ميكن فيه �إلغاء هذه الكوتا واالحتفاظ لهذه املناطق بح�صتها
من املقاعد� .أما املثلب الأكرث �إ�ساءة لنظام االنتخاب ب�صيغة القائمة الن�سبية املفتوحة ،فيتمثل بالتم�سك بنظام
الباقي الأعلى بدون ن�سبة ح�سم �أو عتبة متثيل ،وهو الأمر الذي ق ّل�ص فر�ص الفوز للقوائم القوية ب�أكرث من مقعد
واحد من املقاعد العامة خارج نطاق الكوتات.
(((1

اخلال�صة:
يتبني من العر�ض ال�سابق لإجنازات جمل�س الأعيان �أهمية الدور الذي يقوم به الأعيان كدور مكمل ملجل�س
النواب لإن�ضاج عملية الت�شريع والرقابة .وقد كان لقرارات املجل�س دور مهم يف �إعادة بع�ض الأمور �إلى ن�صابها
ال �سيما يف جمال متكني املر�أة والتوا�صل مع املجتمع املحلي.
(((1
(((1
(((1
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غري �أنه ،جتدر الإ�شارة �إلى �أنه ال يوجد فرق جوهري بني دور غرفتي جمل�س الأمة ،فيما عدا منح الثقة
للحكومة ،كون جمل�س النواب منتخب من قبل ال�شعب باالقرتاع احلر املبا�شر ،بينما يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س
الأعيان ب�إرادة ملكية.
التو�صيات:
1.1دعوة جمل�س الأعيان �إلى االرتقاء بامل�ضمون الإ�صالحي لدوره الت�شريعي مبا يتناغم واملنظومة الإ�صالحية
يعب عن امللك يف ُخطب العر�ش والأوراق النقا�شية.
للدولة الأردنية التي ّ
2.2الت�أكيد على حاجة جمل�س الأعيان لتن�شيط دوره الرقابي على احلكومة ،وخا�صة يف جانب الأ�سئلة النيابية،
التي ميكن ا�ستثمارها يف توجيه �أنظار احلكومة �إلى �إ�صالح الإدارة العامة وال�سيا�سات احلكومية وحماربة
الف�ساد الإداري واملايل.
3.3تعديل املادة ( )34من النظام الداخلي ملجل�س الأعيان الواردة يف ف�صل «اللجان الدائمة» ،وذلك ب�شطب
عبارة «جل�سات اللجان �سرية» ،فهذا التعبري يتنافى مع مبد�أ ال�شفافية .وهناك فقرة �ضمن مواد هذا الف�صل
كاف ،حيث تن�ص الفقرة (�/38أ) على �أنه «يقت�صر ح�ضور
تراعي اخل�صو�صية يف اجتماعات اللجان ،وهذا ٍ
اللجان على �أع�ضاء املجل�س و�أمانة �سر كل جلنة واخلرباء الذين ت�ستدعيهم».
�4.4إ�ضافة جلنة جديدة �إلى اللحان الدائمة حتمل م�سمى «جلنة الأمن والدفاع» �أ�سوة بجميع جمال�س ال�شيوخ
يف العامل ،ال �سيما يف ظل التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد �أن كفلت التعديالت الد�ستورية عام  2014للملك
�أن يتولى منفرد ًا تعيني كل من قائد اجلي�ش ومدير املخابرات العامة ،هذا ف�ض ًال عن وجود خربات يف جمال
الأمن والدفاع يف جمل�س الأعيان يتعني اال�ستفادة منها كرديف لأجهزة الدولة املعنية بالأمن والدفاع.
5.5تخ�صي�ص ف�صل يف النظام الداخلي ملجل�س الأعيان يت�ضمن �آلية تف�صيلية لعمل اجلل�سات امل�شرتكة بني
النواب والأعيان والأحكام الناظمة لها.
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المالحق

امللحق رقم (:)1
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرين لدى ت�شكيله بتاريخ 2013/10/25
الرقم

الرقم

اال�سم

اال�سم

1

دولة ال�سيد عبد الر�ؤوف الروابدة

39

معايل الدكتور يا�سني احل�سبان

2

دولة ال�سيد في�صل عاكف الفايز

40

معايل املهند�س عاطف التل

3

دولة الدكتور معروف البخيت

41

معايل املهند�س وجيه عزايزة

4

دولة ال�سيد �سمري زيد الرفاعي

42

معايل الدكتور حممد بركات الزهري

5

معايل ال�سيد مروان احلمود

43

معايل الدكتور يا�سني اخلياط

6

معايل الدكتور رجائي املع�شر

44

معايل الدكتور �شبيب فرح عماري

7

معايل املهند�س علي ال�سحيمات

45

معايل ال�سيد يو�سف اجلازي

8

معايل الدكتور جواد �أحمد العناين

46

معايل ال�سيد ب�سام حدادين

9

معايل الدكتور عبداهلل عويدات

47

معايل ال�سيد حممد �صامد الرقاد

10

معايل الدكتور طاهر حمدى كنعان

48

معايل ال�سيد �أ�سامة امللكاوي

11

معايل ال�سيد ه�شام فايز ال�شراري

49

�سعادة ال�سيد حممد الأزايدة

12

معايل الدكتور ب�سام خليل ال�ساكت

50

�سعادة ال�سيدة مي �أبو ال�سمن

13

معايل ال�سيد ابراهيم الغباب�شة

51

�سعادة الدكتورة نوال الفاعوري

14

معايل الدكتور حممد ال�صقور

52

�سعادة الدكتور جعفر احلنيطي

15

معايل الدكتور مروان را�سم كمال

53

�سعادة ال�سيدة جانيت املفتي

16

معايل ال�سيد حممد احمد الذويب

54

�سعادة ال�سيدة هيفاء النجار
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الرقم

الرقم

اال�سم

اال�سم

17

معايل ال�سيد توفيق حممود كري�شان

55

�سعادة املهند�س حممد ال�شهوان

18

معايل ال�سيد عبد االله اخلطيب

56

�سعادة ال�سيد حممد البندقجي

19

معايل ال�سيدة �سلوى �ضامن امل�صري

57

�سعادة الدكتور زيد الكيالين

20

معايل املهند�س منري ح�سني �صوبر

58

�سعادة املهند�س خالد �أبو العز

21

معايل ال�سيد حممد عودة اجنادات

59

�سعادة ال�سيد عواد امل�ساعيد

22

معايل الدكتور كمال نا�صر برهم

60

�سعادة ال�سيد ح�سن �أبو نعمة

23

معايل الدكتور هاين فوزى امللقي

61

�سعادة الدكتور �صفوان طوقان

24

معايل ال�سيد نايف �سعود القا�ضي

62

�سعادة ال�سيد عبداهلل �آل عيون

25

معايل املهند�س ها�شم ال�شبول

63

�سعادة ال�سيد �أديب اجلالمدة

26

معايل الدكتور حممد احمد احلاليقة

64

�سعادة الدكتورة رائدة القطب

27

معايل ال�سيد �صالح القالب

65

�سعادة الدكتور غازي البقاعني

28

معايل ال�سيد حممد جواد حديد

66

�سعادة ال�سيد عوين العدوان

29

معايل الدكتور عبد علي ال�شخابنة

67

�سعادة ال�سيدة تغريد حكمت

30

معايل ال�سيد حيدر حممود حيدر

68

�سعادة ال�سيدة �إملي عي�سى نفاع

31

معايل ال�سيد �أ�سمى حنا خ�ضر

69

ح�سان
�سعادة الدكتور ها�شم �أبو ّ

32

معايل الدكتور تي�سري ال�صمادي

70

�سعادة الدكتور عبداهلل الب�شري

33

معايل املهند�س خالد �أني�س االيراين

71

�سعادة الدكتور حممد عبيدات

34

معايل الدكتور عادل عي�سى الطوي�سي

72

�سعادة الدكتور مهند �صالح العزة

35

معايل املهند�س �شحادة ابو هديب

73

�سعادة ال�سيد زياد احلم�صي

36

معايل املهند�س عالء عارف البطاينة

74

�سعادة ال�سيد �سمري حممد قردن

37

معايل املهند�س مو�سى املعايطة

75

�سعادة ال�سيد يا�سر ح�سني العتوم

38

معايل الدكتور وجيه عوي�س
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امللحق رقم (:)2

درا�سة حول عدم جواز �صدور تق�سيم الدوائر االنتخابية وتوزيع املقاعد النيابية بنظام
�شكلت درا�سة مركز �إحقاق للدرا�سات واال�ست�شارات ( )2016/8/31مرافعة قانونية يف اعتبار �أن تق�سيم
الدوائر االنتخابية وتوزيع املقاعد النيابية بنظام ،يخالف املادة ( )67من الد�ستور والتي تن�ص على« :يت�ألف
جمل�س النواب من �أع�ضاء منتخبني انتخابا عام ًا �سري ًا ومبا�شر ًا ووفق ًا لقانون االنتخاب� ..إلخ».
يق�ضي هذا الن�ص ب�أن تنظم الأحكام اخلا�صة بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب مبوجب القانون (قانون
االنتخاب) ،ومن املعلوم �أن القانون هو الت�شريع الذي ت�صدره ال�سلطة الت�شريعية (جمل�س الأمة ،وامللك) ،وعليه
ال يجوز �أن جتري االنتخابات وفق ًا لنظام -ي�صدر عن ال�سلطة التنفيذية� -أو غريه.
كما جاء يف قرار املجل�س العايل اخلا�ص بتف�سري ن�صو�ص الد�ستور رقم ( )2ل�سنة  2008ما يلي:
(من القواعد الد�ستورية اجلوهرية املتفق عليها فقه ًا وت�شريع ًا وق�ضا ًء� ،أن الد�ستور هو املرجع الوحيد الذي
يحدد اخت�صا�صات ال�سلطات و�أ�سلوب ممار�ستها لها ،و�أنه ال يجوز �إ�ضافة �أي اخت�صا�صات جديدة لأية �سلطة
د�ستورية غري االخت�صا�صات التي ن�ص الد�ستور عليها ،كما �أنه ال يجوز التعدي على ال�صالحيات الد�ستورية
لأية �سلطة �أو االنتقا�ص منها �أو امل�شاركة فيها من قبل �أية جهة �أخ��رى ،فعندما ينيط الد�ستور ب�سلطة من
ال�سلطات اخت�صا�صات حمددة �أو �صالحية معينة ،امتنع على ال�سلطات الأخرى ممار�سة هذا االخت�صا�ص �أو
هذه ال�صالحية� ،إذ �أنه ال ي�ؤخذ يف القواعد والأحكام الد�ستورية بالقاعدة امل�أخوذ بها يف الأحكام والقواعد
املدنية القائلة (�إن الأ�صل يف الأمور الإباحة ما مل يرد دليال لتحرمي ن�ص ًا �أو داللة)( ..انتهى االقتبا�س).
وعليه ،ف�إن جميع الأحكام القانونية اخلا�صة ب�إن�شاء الدوائر االنتخابية وتق�سيمها على م�ستوى اململكة
وحتديد عدد املقاعد لكل دائرة هي �أحكام تعترب من الأحكام اجلوهرية والأ�سا�سية يف قانون االنتخاب ،وعليه
ال يجوز تنظيم هذه الأحكام �إال مبوجب قانون فهذا االخت�صا�ص هو من االخت�صا�صات املعقود ح�صري ًا لل�سلطة
الت�شريعية مبوجب الد�ستور ،وال يحق لل�سلطة الت�شريعية التنازل عن هذه االخت�صا�صات الد�ستورية لأي �سلطة
�أخرى ،كما ال يجوز لها تفوي�ض �صالحياتها واخت�صا�صاتها هذه �إال بن�ص يرد يف الد�ستور ،وقد خال الد�ستور
من هذا الن�ص ،وبالتايل ال يجوز لها تفوي�ض اخت�صا�صها مبوجب ن�ص يف القانون ،ولذا فالن�ص الوارد يف قانون
االنتخاب هو ن�ص يخالف �أحكام الد�ستور على نحو ما مت بيانه ،و�إ�ضافة لذلك هو ن�ص يخالف مبد�أ ا�ستقالل
ال�سلطات.
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و�إذا كان ملجل�س الوزراء �صالحية �إ�صدار �أنظمة لتنفيذ القوانني ،فلي�س له �إ�صدار �أنظمة ت�شريعية �إال فيما
حدد له الد�ستور على �سبيل احل�صر ،كما �أنه لي�س لل�سلطة الت�شريعية �أن تفو�ض اخت�صا�صها هذا لل�سلطة
التنفيذية �أو غريها �إال مبوجب ن�ص يف الد�ستور الذي يحدد االخت�صا�صات لل�سلطات العامة يف اململكة� .أي �أنه
ال يجوز �أن يحيل قانون االنتخاب تنظيم الدوائر االنتخابية واملقاعد املخ�ص�صة لها �إلى نظام.
�إن ما ق�ضت به املادة ( )8من قانون االنتخاب رقم  6ل�سنة  2016ب�أن يتم تق�سيم اململكة �إلى دوائر انتخابية
يخ�ص�ص لها مائة وثالثون مقعد ًا نيابي ًا وفقا لنظام خا�ص ي�صدر لهذه الغاية ،هو �أمر خمالف لأحكام الد�ستور
الأردين� ،إذ �إن النظام االنتخابي وتق�سيم الدوائر االنتخابية هما جوهر العملية االنتخابية و�أ�سا�سها ،وهما
الغاية الأ�سا�سية لإ�صدار الت�شريع (القانون) ،و�إن تف�صيل �أحكامهما و�ضبطها هو عمل ت�شريعي قانوين بامتياز
وفق �أحكام املادة ( )67من الد�ستور ،واخت�صا�ص �إ�صدار القانون يناط ح�صر ًا مبجل�س الأمة وم�صادقة امللك،
وهذا االخت�صا�ص ال يجوز تفوي�ضه ملجل�س الوزراء ب�أي حال من الأحوال عرب �إ�صدار القرارات �أو الأنظمة حتى
لو ن�ص القانون على ذلك� ،إذ �أن �صالحية جمل�س الوزراء د�ستوري ًا يف �إ�صدار الأنظمة تنح�صر بنوعني من هذه
الأنظمة:
1.1الأنظمة امل�ستقلة :وهي الأنظمة التي ت�صدر عن ال�سلطة التنفيذية يف م�سائل حمددة بالد�ستور من مثل
امل�سائل املتعلقة بالتق�سيمات الإداري��ة وكيفية �إدارة الدولة وتنظيم �أعمال امل�ؤ�س�سات احلكومية و�ش�ؤون
املوظفني وخالفه وهي املق�صودة يف املادة ( )120من الد�ستور والتي جاء فيها «التق�سيمات الإداري��ة 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.».
2.2الأنظمة التنفيذية :وهي الأنظمة التي ي�صدرها جمل�س ال��وزراء بهدف تنفيذ �أحكام القانون �إذا ن�ص
القانون على ذلك ،وهذه الأنظمة ال يجوز لها �أن تت�ضمن حكم ًا ت�شريعي ًا ُيع ّدل �أو يلغي حكم ًا ورد يف القانون
وال يجوز �أن تت�ضمن �أي�ض ًا حكم ًا ت�شريعي ًا جديد ًا مل يرد يف القانون نف�سه ،حيث ق�ضت املادة ( )31من
الد�ستور ب�أن امللك ي�صدق على القوانني وي�صدرها وي�أمر بو�ضع الأنظمة الالزمة لتنفيذها ب�شرط �أن ال
تت�ضمن ما يخالف �أحكامها) ،ومن املُجمع عليه بكل و�ضوح تف�سري ًا وق�ضاء وفقه ًا مهمة الأنظمة التنفيذية
هي �أن تت�ضمن القواعد التف�صيلية الالزمة لتطبيق القانون وح�سب ،ال �أن تت�ضمن �أحكام ًا ت�شريعية جديدة
مل يت�ضمنها القانون.
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�إن النظام الذي يتحدث عنه ن�ص املادة ( ،)8هو بال�ضرورة نظام تنفيذي ،ت�صدره احلكومة ا�ستناد ًا للمادة
( )31من الد�ستور ،ومن بديهيات علم القانون� ،أنه ال يجوز للنظام التنفيذي �أن ي�ضيف �أحكام ًا جديدة �إلى
القانون ،كما ال متلك ال�سلطة الت�شريعية �أية �صالحية يف الد�ستور تفو�ض مبوجبها احلكومة �إ�صدار �أحكام
جديدة يف النظام ت�ضيفها �إلى القانون.
وعليه ف�إن حتديد عدد مقاعد الدوائر االنتخابية هو حكم جديد ،وال يجوز ت�شريع هذا احلكم مبوجب نظام
ي�صدره جمل�س الوزراء ،ولذلك ،ف�إن الفقرة (�/8أ) �سابقة الذكر ،ت�سلب من ال�سلطة الت�شريعية اخت�صا�صها
يف ت�شريع تلك الأحكام اجلديدة ،وبالتايل ف�إن هذه الفقرة تغدو خمالفة لأحكام الد�ستور حتم ًا ،وحتى من
باب املالءمة ال�سيا�سية ،ف�إنه ال يجوز �إعطاء جمل�س الوزراء (ال�سلطة التنفيذية) �صالحية تف�صيل الدوائر
تغيه يف �ساعة
االنتخابية� ،ضيق ًا �أو ات�ساع ًا ،وحتديد مقاعد كل دائرة ،مبوجب نظام ت�ستطيع �أن تع ّدله �أو ّ
واحدة ،لتحابي من تريد وحترم من تريد.
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امللحق رقم (:)3

الأ�سئلة الربملانية

واملوجه �إلى معايل وزير التنمية االجتماعية واملت�ضمن تزويد خطة
1.1ال�س�ؤال املقدم من املهند�س وجيه عزايزة ّ
الإ�صالح االجتماعي يف جمل�س الوزراء عام  2013لتنفيذ الربنامج من النواحي الفنية واملالية والإدارية.
واملوجه �إلى دولة رئي�س ال��وزراء واملت�ضمن �إر�سال توجيه �إلى
2.2ال�س�ؤال املقدم من معايل توفيق كري�شان
ّ
كاف لإعادة ت�أهيل الطريق ال�صحراوي من العقبة �إلى ع ًمان ،وطلب
احلكومة بخ�صو�ص تخ�صي�ص مبلغ ٍ
االجابة عنه من قبل وزير اال�شغال العامة والإ�سكان.
3.3الأ�سئلة املقدمة من املهند�س عالء البطاينة (:)7-3
4.4ال�س�ؤال املوجه �إلى دولة رئي�س الوزراء واملت�ضمن حتديث الت�شريعات ذات الأثر املايل على خزينة الدولة
والتى م�ضى عليها �أكرث من ع�شر �سنوات ،وطلب الإجابة عنه من قبل وزير املالية.
املوجه �إلى دولة رئي�س الوزراء واملت�ضمن م�شروع ال�شبكة الوطنية لل�سكك احلديدية والذي يحتوي
5.5ال�س�ؤال ّ
على موانئ برية يف العقبة ومعان وع ّمان واملفرق .ومبا �أن نواة ال�شبكة يف ع ّمان ،فقد كان املقرتح �أن يكون
هناك تخ�صي�ص جلزء من �أر�ض املا�ضونة املوجودة على امتداد طريق ع ّمان الدائري ،وطلب الإجابة عنه
من قبل معايل وزير النقل.
املوجه �إلى دولة رئي�س الوزراء واملت�ضمن املدرج ال�شمايل ملطار امللكة علياء الدويل ،وطلب الإجابة
6.6ال�س�ؤال ّ
عنه من قبل معايل وزير النقل.
املوجه �إلى دولة رئي�س الوزراء واملت�ضمن بيان عدم قيام احلكومة ولغاية تاريخه بتعديل نظام ر�سوم
7.7ال�س�ؤال ّ
الطريان وفق ًا التفاقية �إعادة ت�أهيل وتو�سعة وت�شغيل مطار امللكة علياء الدويل املوقعة من قبل اجلهة املانحة
(احلكومة الأردنية) وحق امل�ستثمر (�شركة جمموعة املطار الدويل» ،)»AIGوطلب الإجابة عنه من قبل
معايل وزير النقل.
املوجه �إلى معايل وزير النقل واملت�ضمن ب�أن نتائج تدقيق ال�سالمة الدويل الذي قامت به منظمة
8.8ال�س�ؤال ّ
الطريان املدين « »ICAOم�ؤخر ًا على قطاع الطريان املدين يف اململكة ،قد �أظهرت ع��دد ًا من املالحظات
ال�سلبية .لبيان الإجراءات التى قامت بها هيئة الطريان املدين ملعاجلة هذه النتائج ،وما هو الو�ضع الراهن،
و�آثار ذلك فيما يتعلق با�سم الأردن على الئحة الدول التي اجتازت املعدل العاملي للتطبيق الفعلي للمتطلبات
الدولية.
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9.9الأ�سئلة املقدمة من قبل الدكتور حممد ال�صقور (:)10 -8
املوجه �إلى دولة رئي�س الوزراء واملت�ضمن ما هي خطط و�إجراءات احلكومة يف مراكزها واملدار�س
1010ال�س�ؤال ّ
اخلا�صة والعامة وم�ست�شفياتها للحد من خطر تطور ظاهرة مر�ض ال�سكري وانت�شاره بني الأح��داث؟
والإجابة عليه من قبل معايل نائب رئي�س الوزراء ووزير الرتبية والتعليم ومعايل وزير ال�صحة.
املوجه �إلى معايل وزير الطاقة والرثوة املعدنية املت�ضمن �سبب الت�أخري يف درا�سات الطاقة البديلة
1111ال�س�ؤال ّ
وزيادة كلفتها بينما نحن ن�سارع الزمن للحد من فاتورة الطاقة املرتفعة واحل�صول على طاقة رخي�صة
و�صديقة للبيئة.
املوجه �إلى دولة رئي�س الوزراء واملت�ضمن عدم الرتخي�ص ل�شركات الإ�سكان وامل�ستثمرين يف قطاع
1212ال�س�ؤال ّ
الإ�سكان ب�إقامة م�شاريعهم يف الأحوا�ض غري املخدومة بال�صرف ال�صحي والعمل على �سرعة �إي�صال
خدمة ال�صرف ال�صحي للمناطق املكتظة بهذه امل�شاريع ،واالجابة عليه من قبل وزير الأ�شغال العامة
والإ�سكان.
واملوجه �إلى دولة رئي�س ال��وزراء واملت�ضمن يف �ضوء خطة
1313ال�س�ؤال املقدم من الدكتور عبداهلل الب�شري
ّ
احلكومة بدعم قطاع ال�سياحة حول �إجراءات احلكومة لدعم قطاع ال�سياحة العالجية ،وطلب الإجابة عنه
من قبل وزير ال�سياحة والآثار.
واملوجة �إلى معايل وزير التخطيط والتعاون الدويل
1414ال�س�ؤال املقدم من قبل الدكتور حممد احلاليقة
ّ
واملت�ضمن ما هي قيمة املبالغ التي مت �إنفاقها من املنحة اخلليجية وتوزيعها على القطاعات املختلفة ،وهل
لدى احلكومة �أية تقديرات لفر�ص العمل التى �أحدثتها املنحة اخلليجية.
واملوجه �إلى معايل وزير التعليم العايل والبحث
1515ال�س�ؤال املقدم من قبل معايل الدكتور حممد احلاليقة
ّ
العلمي واملت�ضمن �أين و�صل م�شروع �إن�شاء جامعة �صينية يف اململكة.
واملوجه �إلى دولة رئي�س الوزراء واملت�ضمن ما الذي
1616ال�س�ؤال املقدم من قبل معايل املهند�س عاطف التل
ّ
مت �إجنازه بخ�صو�ص ال�صندوق اال�ستثماري ،وطلب الإجابة عنه من قبل معايل وزير التخطيط والتعاون
الدويل.
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