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مقدمة
بحثت ورقة ال�سيا�سات هذه يف املجاالت التي ميكن �أن يطالها الإ�صالح والتطوير يف بنية و�صالحيات
جمل�س الأعيان الأردين وخ�صائ�ص �أع�ضائه يف �إطار جممل املنظومة الإ�صالحية للدولة الأردنية ويف
مقدمتها ال�سلطة الت�شريعية .وتناولت الورقة جملة من املحاور ،بد�أتها مبقارنة ع�ضوية جمال�س �شيوخ
خمتارة يف  19دولة من بني حوايل  80دولة لديها غرفة ت�شريعية ثانية ،وا�ستخل�صت �أن ع�ضوية
جمل�س الأعيان الأردين التي متثل  %50من ع�ضوية جمل�س النواب ،تندرج �ضمن الن�سب املرتفعة
عاملي ًا ،وتلعب دور ًا كابح ًا للقرار الت�شريعي ملجل�س النواب يف حالة اخلالف بني املجل�سني.
وبحث املحور الثاين من حماور البحث يف ِ�سنّ �أع�ضاء جمال�س ال�شيوخ ،فوجد �أنها ترتاوح بني -18
� 40سنة ،و�أن عمر العني الذي ين�ص عليه الد�ستور الأردين (� 40سنة) هو �أعلى الأعمار يف العامل ،وال
ي�أخذ به �سوى عدد حمدود من الدول.
وا�ستعر�ضت الورقة �آلية ت�شكيل جمال�س ال�شيوخ يف العامل ،فوجدت �أن �أغلبيتها ،ت�أخذ بنظام
التمثيل اجلهوي �سواء عن طريق االنتخاب غري املبا�شر ،وهو الأو�سع انت�شار ًا� ،أو االنتخاب املبا�شر،
و�أن الدول التي ت�أخذ بنظام التعيني من قبل امللك �أو احلاكم العام ،هي دول الكمونويلث وعدد �آخر
من الدول التي ت�أخذ بهذه ال�صيغة ،وهذا ي�سحب نف�سه على طريقة انتخاب رئي�س جمل�س ال�شيوخ؛
بني االنتخاب يف احلالة الأولى والتعيني يف احلالة الثانية .ويف هذا الإطار� ،أجرت الورقة مراجعة لآلية
اختيار رئي�س جمل�س الأعيان الأردين مقارنة باملجال�س الأخرى ،وكذلك مراجعة �آلية ت�شكيل جمل�س
الأعيان مقارنة مع املجال�س الأخرى .وذلك من منظور الإ�صالح وتطوير البنية التمثيلية للمجل�س.
وبحثت الورقة يف املحور الرابع يف و�ضع اللجان الدائمة يف جمال�س ال�شيوخ من حيث عددها وعدد
الأع�ضاء فيها ،وبينت �أن عددها يرتاوح يف املجال�س املبحوثة من  16 -5جلنة� ،أما من حيث الع�ضوية
فهي ترتاوح بني  51 -7ع�ضو ًا ،غري �أن العديد من املجال�س ال ت�أخذ بنظام ثابت لكل اللجان ،و�إمنا
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حتدد عدد �أع�ضاء كل جلنة �أو ق�سم من اللجان يف �ضوء طبيعة تخ�ص�صها .ويف �إطار هذه املقارنة،
وجدت الورقة �أن هناك جلان ًا غري موجودة قي جمل�س الأعيان الأردين ،مثل جلنة الأمن والدفاع
املوجودة يف جميع املجال�س� ،أو جلنة التنمية الإقليمية املوجودة يف عدد وافر منها.
ويف املحور اخلام�س ،توقفت الورقة �أمام ن�سبة متثيل املر�أة يف جمل�س الأعيان مقارنة مع جمل�س
النواب الأردين ،ووجدت �أنها ن�سبة متماثلة يف جمال�س الأعيان الأخ�يرة ،غري �أن الورقة ب ّينت �أن
هذه الن�سبة ال ترتقي �إلى الن�سبة التي �أو�صت بها اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة والتي �صادقت عليها
احلكومة ،وهي  %20مع حلول العام .2017

�أو ًال :عر�ض امل�شكلة
�إ�صالح ال�سلطة الت�شريعية مطروح بقوة على ب�ساط البحث يف منظومة الإ�صالح التي تتبناها الدولة
الأردنية .وهذا ما يجد �صداه يف الأوراق النقا�شية اخلم�س التي �أطلقها امللك عبداهلل الثاين .ومع
�أنه قد مت ت�سليط الأ�ضواء ،على ال�شق اخلا�ص مبجل�س النواب ارتباط ًا مبو�ضوع احلكومة الربملانية،
وب�إقرار قانون االنتخاب اجلديد الذي �شكل خطوة منقو�صة �إلى الأمام� ،إال �أن اجلناح الآخر لل�سلطة
الت�شريعية ،مل ينل ق�سطه من التوجهات الإ�صالحية اخلا�صة فيما عدا ما متخ�ض عن التعديالت
الد�ستورية ل�سنة  ،2011وما �أقره جمل�س الأعيان نف�سه من تعديالت حتى الآن على و�ضع اللجان
الدائمة وتبني مدونة �سلوك برملانية.
بهذا ،ف�إن تكامل الإ�صالح ال�سيا�سي يتطلب �شمول كل م�ؤ�س�سات الدولة واحتياجها الفعلي للإ�صالح
والتطوير ،وهذا ي�شمل بكل ت�أكيد جمل�س الأعيان .لكن حتى ال تكون الإ�صالحات املقرتحة ذات طبيعة
جمردة ،فقد كان ال بد �أن تو�ضع يف �سياق مو�ضوعي ،وهو ال�سياق الدويل ،من خالل ا�ستعرا�ض عدد
من امل�ؤ�شرات احليوية يف جمال�س ال�شيوخ يف دول خمتارة ،بلغ عددها  19دولة �شملت دو ًال �أوروبية،
و�أخرى من الأمريكيتني ومن �آ�سيا و�إفريقيا و�أ�سرتاليا ،ومن بني هذه الدول الأردن.
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ثاني ًا :جماالت الإ�صالح والتطوير

( )1على �صعيد عدد الأع�ضاء
ين�ص الد�ستور الأردين يف املادة ( )63على �أن جمل�س الأعيان مبا فيه الرئي�س يت�ألف من عدد ال
يتجاوز ن�صف عدد جمل�س النواب .ويف واقع احلال ،ف�إن عدد الأعيان كان يخ�ضع تلقائي ًا للزيادة ليبلغ
ن�صف عدد جمل�س النواب ،يف كل مرة جرى فيها زيادة عدد �أع�ضاء املجل�س النيابي .هذا يف حني �أن
معظم الربملانات يف العامل كما هو مبني يف اجلدول ( ،)1تقل فيها ن�سبة عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ
�إلى عدد �أع�ضاء جمل�س النواب �إلى ن�سبة ترتاوح بني � .%43 -10أما الربملانات الأخرى ،ففيما عدا
جمل�س اللوردات يف اململكة املتحدة الذي يتجاوز فيه عدد اللوردات عدد النواب ،هناك ق�سم قليل
منها تبلغ ن�سبة ال�شيوخ فيها  %50كما هي احلال يف هولندا و�إيطاليا� ،أو ترتفع �إلى حوايل  %60كما
هي احلال يف موريتانيا وفرن�سا� ،أو  %100كما يف البحرين.
اجلدول ()1
عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ مقارنة بعدد �أع�ضاء جمل�س النواب يف دول خمتارة

الرقم

الدولة

1

اململكة املتحدة
البحرين
فرن�سا
موريتانيا
�إيطاليا
الأردن
رومانيا

2
3
4
5
6
7
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عدد �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ

عدد �أع�ضاء جمل�س
النواب

الن�سبة املئوية

779

650

%120.0

40

40

%100

348

577

%60.3

95

56

%58.9

*315

630

%50.0

75

150

%50.0

176

412

%42.7
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الرقم

الدولة

8

بلجيكا
كندا
اجلزائر
ماليزيا
املغرب
الواليات املتحدة
الربازيل
�أملانيا

9
10
11
12
13
14
15

عدد �أع�ضاء جمل�س
ال�شيوخ

عدد �أع�ضاء جمل�س
النواب

الن�سبة املئوية

60

150

%40.0

105

308

%34.1

144

462

%31.2

69

222

%31.1

120

395

%30.4

100

435

%23.0

81

513

%15.8

69

620

%11.1

(*) يوجد ع�ضوان �إ�ضافيان� ،أحدهما ب�صفته رئي�س جمهورية �سابق ،وع�ضو �آخر معني من قبل رئي�س اجلمهورية �ضمن �صالحيته بتعيني خم�سة من
الكفاءات مدى احلياة.

وبالنظر �إلى وظائف جمال�س ال�شيوخ يف العامل ،ف�إنها تت�سم غالب ًا بوظيفة ت�أمني امل�شاركة املت�ساوية
للمناطق التي تتكون منها الدول املعنية يف العملية الت�شريعية ،بينما جند �أن جمل�س الأعيان الأردين
ي�ؤدي ت�شريعي ًا وظيفة مزودجة� ،أحد طرفيها هو «امل�شاركة باخلربة» التي يتميز بها �أع�ضاء جمل�س
الأعيان ،والتي يج�سدونها بني حني و�آخر يف خمالفة بع�ض مواقف جمل�س النواب واتخاذ موقف �أكرث
تقدم ًا منه ،وهو ما يلقى االحرتام .بينما يتمثل طرفها الآخر با�ستثمار االرتفاع الن�سبي لعدد �أع�ضاء
جمل�س الأعيان و�أحكام الت�صويت ب�أغلبية الثلثني على الت�شريعات املختلف عليها ،ملمار�سة دور كابح
لإرادة جمل�س النواب جتاه ت�شريعات يكون موقف النواب �إزاءها �أكرث تقدم ًا ،وهو ما ي�صفه بع�ض
ال�سيا�سيني ب�أنه «الثلث املعطل» .ويف �أحيان كثرية ميار�س النواب على �أنف�سهم «رقابة ذاتية» بحيث ال
يتخذون موقف ًا حمدد ًا برد م�شروع قانون �أو قانون م�ؤقت لأنهم يتوقعون �أن الأعيان �سيمار�سون على
الأغلب هذا الدور الكابح..
�إن املادة ( )92من الد�ستور تعالج احلالة التي يرف�ض فيها �أحد املجل�سني م�شروع �أي قانون مرتني
ويقبله الآخر معد ًال �أو غري معدل ،فيجتمع املجل�سان يف جل�سة م�شرتكة برئا�سة رئي�س جمل�س الأعيان
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لبحث املواد املختلف فيها ،و ُي�شرتط لقبول امل�شروع �أن ي�صدر قرار املجل�س امل�شرتك ب�أكرثية ثلثي
الأع�ضاء احلا�ضرين.
�إن ت�أمني التوازن يف العالقة بني املجل�سني ،يتطلب مراجعة منطوق املادة ( )92يف اجتاه �إعادة
النظر يف الن�صاب ال�لازم لقبول امل�شروع من قبل املجل�س امل�شرتك با�شرتاط �أن ي�صدر القرار
بالأغلبية املطلقة من �أع�ضاء املجل�سني بدل �أكرثية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .وملا كان هذا الأمر
ي�ستدعي تعدي ًال د�ستوري ًا يف �أول فر�صة متاحة ،ف�إن االقرتاب من التوازن املن�شود بني املجل�سني،
يحتاج ،بانتظار �إجراء التعديل الد�ستوري املقرتح ،التوافق على خف�ض ع�ضوية عدد �أع�ضاء جمل�س
الأعيان فعلي ًا �إلى  %30من عدد �أع�ضاء جمل�س النواب ،وهذا �أمر يتفق مع الن�ص الد�ستوري يف املادة
( )63التي حتدد ب�أن جمل�س الأعيان مبا فيه الرئي�س ،يت�ألف من عدد ال يتجاوز عدد �أع�ضاء جمل�س
النواب.
ومن باب املقارنة ،نذكر �أن اجلزائر قد �أدخلت تعدي ًال العام  2008على د�ستورها ين�ص على
�أن «عدد �أع�ضاء جمل�س الأمة (جمل�س ال�شيوخ) ي�ساوي ،على الأكرث ،ن�صف عدد �أع�ضاء املجل�س
ال�شعبي الوطني (جمل�س النواب)» ،ومع ذلك فقد حافظ جمل�س الأمة اجلزائري على حجم ع�ضويته
املحدود ن�سبي ًا بن�سبة  %31.2من ع�ضوية املجل�س ال�شعبي الوطني .ويف املقابل ،فقد اختارت البحرين
ت�شكيل غرفتها الت�شريعية الثانية بالتعيني ،ومن عدد من الأع�ضاء ي�ساوي متام ًا عدد النواب ،وهو 40
ع�ضو ًا ،وال يخفى هنا الدور «الكابح» الذي تتطلع �إليه مملكة البحرين من ت�شكيل جمل�س �شوراها على
هذا النحو يف ظل الن�ص على ا�شرتاط ح�صول الأحكام القانونية املختلف عليها لإقرارها �إلى �أغلبية
احلا�ضرين.
وجدير بالذكر �أن العديد من جمال�س ال�شيوخ ت�أخذ ب�آليات معينة حل�سم اخلالف بني الغرفتني
الت�شريعيتني الأولى والثانية ب�ش�أن الت�شريعات املعرو�ضة عليهما ،وتتميز هذه الآليات يف �أنها ال تلج�أ
�إلى الأغلبية العددية لأي من املجل�سني� ،أو �إلى ا�ستحالة احل�صول على الن�صاب القانوين الالزم
حل�سم اخلالف ل�صالح �أحد هذين املجل�سني ،و�إمنا ت�أخذ ب�آلية تت�سم بتوزيع الأدوار ،بدي ًال ال�ستغالل
الثقل العددي لأحد املجل�سني لتعطيل مترير القرار الت�شريعي القادم من املجل�س الآخر.
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( )2على �صعيد العمر
مبقارنة احلد الأدنى ِل�سنّ ع�ضو جمل�س الأعيان يف الأردن مع مثيله يف  14دولة �أخرى ،جند �أن
الأردن يحل مع �إيطاليا يف املرتبة الأخرية من حيث ارتفاع ِ�سنّ العني �إلى � 40سنة .وهذا ال�شيء ينطبق
كذلك على احلد الأدنى ِل�سنّ ع�ضو جمل�س النواب الأردين ،الذي يحل �أي�ض ًا يف املرتبة الأخرية مع
البحرين من حيث ارتفاع ِ�سنّ النائب �إلى � 30سنة .وبرغم �أن مملكة البحرين قد ا�سرت�شدت بتجربة
جمل�س الأعيان الأردين عندما قررت �إ�ضافة غرفة ت�شريعية ثانية يف نظامها ال�سيا�سي مب�سمى
بال�سنّ الالزم لع�ضوية جمل�س ال�شورى �إلى � 35سنة مقارنة مع 40
«جمل�س ال�شورى»� ،إال �أنها هبطت ِ
�سنة يف احلالة الأردنية.
�إن املطالبة بخف�ض ِ�سنّ �أع�ضاء جمل�س الأمة �إلى رقم مثل � 25سنة ،يواجه مقاومة ت�ستند �إلى جدل
«بيزنطي» قوامه مدى كفاءة ال�شباب من هذه الفئة العمرية لإ�شغال ع�ضوية �إحدى غرفتي الت�شريع
يف الأردن ،بينما كما يبني اجلدول ( ،)2ف�إن هناك عدد ًا متزايد ًا من الدول يتجه نحو الأخذ ب�سن
لل�سن ،وهذا ال يعني �أن ال�شباب يف هذا العمر باتوا يحتلون
الأهلية املدنية وهو � 18سنة معيار ًا وحيد ًا ِ
مقاعد برملانات هذه الدول� ،إمنا يتعلق املوقف هنا باال�ستناد �إلى معيار الأهلية املدنية وح�سب.
ويف جمتمع �شاب كاملجتمع الأردين ،ف�إن الأردن �أحوج من غريه باعتماد هذا املعيار ولو من باب
الر�سالة املحفزة لل�شباب ،والثقة بقدراتهم ،مع �إدراك �أن �أي ًا من املر�شحني لع�ضوية جمل�س الأعيان
من الطبقات التي يذكرها الد�ستور ال يكت�سب خربته �إال يف �سن متقدمة .ولدينا مثال ن�ستعر�ضه
هنا يتعلق مبتو�سط �أعمار �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي العام  2014لدى املجموعة الثانية من
الأع�ضاء وعددها  176ع�ضو ًا ،قبل �إجراء التجديد الن�صفي للع�ضوية ،فقد ب ّينت هذه الدرا�سة �أن
متو�سط �أعمار ه�ؤالء الأع�ضاء هو � 66سنة ،و�أن الفئة الأكرب حجم ًا هي فئة � 70 -61سنة والتي ت�ساوي
 ،%46.6و�أن عدد الأع�ضاء الذين يبلغون من العمر �أقل من � 41سنة هو واحد فقط ،هذا يف حني �أن
�سن احلد الأدنى هو � 24سنة .ويف درا�ستني حول �أعمار �أع�ضاء جمل�سي النواب الرابع ع�شر (-2003
 )2007واخلام�س ع�شر ( )2009-2007يف الأردن ،تبني �أن عدد النواب من الفئة العمرية 35 -30
�سنة قد اقت�صر فقط على نائب واحد ،وعلى نائبني على التوايل.
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ويف مواجهة مطلب خف�ض ِ�سنّ �أع�ضاء جمل�س الأمة �إلى � 25سنة ،يتم التذرع غالب ًا باحلاجة �إلى
تعديل د�ستوري ،وهذا �صحيح ،غري �أن امل�شرع الأردين مل ي�ستثمر �أي ًا من الفر�صتني اللتني �أتيحتا
لتعديل الد�ستور يف العامني  2011و.2014
ويف �شتى الأحوال ،ف�إن خف�ض ِ�سنّ ع�ضو جمل�س الأعيان ،ال يلزم �صاحب القرار بتعيني من هو غري
م�ؤهل للع�ضوية ،لكن ذلك عالوة على ر�سالته الرمزية لل�شباب ،ف�إنه يفتح املجال �أمام اختيار حاالت
�شابة مبدعة �إذا ما توفرت على اخلربة �أو الكفاءة �أو ال�صفة التمثيلية املطلوبة.
اجلدول ()2
احلد الأدنى ل�سِ نّ كل من �أع�ضاء جمل�سي ال�شيوخ والنواب يف دول خمتارة

الرقم

الدولة

احلد الأدنى ل�سن ع�ضو
جمل�س ال�شيوخ

احلد الأدنى ل�سن ع�ضو
جمل�س النواب

1

�أملانيا
هولندا
بلجيكا
املغرب
اململكة املتحدة
�أ�سرتاليا
فرن�سا
ماليزيا
الواليات املتحدة
رومانيا
الربازيل
اجلزائر
البحرين
�إيطاليا
الأردن

� 18سنة
� 18سنة
� 18سنة
� 18سنة
� 18سنة
� 21سنة
� 24سنة
� 30سنة
� 30سنة
� 33سنة
� 35سنة
� 35سنة
� 35سنة
� 40سنة
� 40سنة

� 18سنة
� 18سنة
� 18سنة
� 18سنة
� 18سنة
� 21سنة
� 18سنة
� 21سنة
� 25سنة
� 23سنة
� 18سنة
� 25سنة
� 30سنة
� 25سنة
� 30سنة

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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(� )3إعادة هيكلة الغرفة الت�شريعية
�أ .اختيار رئي�س املجل�س
يف �إطار التوجهات الإ�صالحية للدولة الأردنية ،ال بد من موا�صلة العمل لدمج جمل�س الأعيان �ضمن
املنظومة الإ�صالحية املن�شودة .وهناك ثالثة مكونات لهذا الإ�صالح؛ الأول والأ�سهل هو ما يت�صل
ب�أداء املجل�س وفق ما يحدده النظام الداخلي ،وقد �سجل املجل�س بع�ض الإجنازات على هذا ال�صعيد،
مثل :انتخاب رئي�س لكل جلنة دائمة بدل اعتبار رئي�س املجل�س رئي�س ًا لكل اللجان ،وزيادة مدة اللجان
الدائمة ورئا�ستها �إلى �سنتني ،واعتماد مدونة �سلوك برملانية خا�صة مبجل�س الأعيان؛ واملكون الثاين
يتعلق بالتعديالت �سواء ذات الطبيعة الهيكلية �أو ذات ال�صلة بالأداء التي ال ميكن �إجنازها بدون
تعديل د�ستوري ،من مثل �إطالة الدورة ال�سنوية ملجل�س الأمة بغرفتيه الأولى والثانية �إلى �ستة �أ�شهر؛
واملكون الثالث يتعلق بع�ضوية جمل�س الأعيان ،من مثل زيادة عدد الن�ساء يف ع�ضوية املجل�س �إلى
ثمانية �أعيان ( %10.7من ع�ضوية املجل�س)� ،أو اختيار �أع�ضاء ميثل وجودهم بعد ًا �إ�صالحي ًا بتمثيل
فئات اجتماعية و�سيا�سية جديدة للمرة الأولى يف تاريخ املجل�س.
ونرغب هنا �أن نطرق عنا�صر �إ�ضافية يف جمال الإ�صالح الهيكلي ،ومن ذلك على �سبيل املثال،
الأخذ بتوجه د�ستوري جديد يقوم على مبد�أ انتخاب رئي�س جمل�س الأعيان بدل تعيينه ،وهذا يف ّعل
التناف�س يف حياة املجل�س ويدفع باملر�شحني الأقوياء لهذا املن�صب لبلورة ت�صورات برناجمية خلو�ض
املناف�سه مع زمالئهم على �أ�سا�سها يف �إطار الد�ستور والنظام الداخلي للمجل�س .ونحن �إذا نظرنا �إلى
جمال�س ال�شيوخ يف العامل ،ف�إنا جند �أن معظم هذه املجال�س تنتخب ر�ؤ�ساءها كما هو مبني يف اجلدول
( ،)3وي�ستثنى من ذلك منوذج دول الكومنويلث مثل اململكة املتحدة وكندا �أو بع�ض الدول التي تت�شبه
جزئي ًا ببع�ض مظاهر هذا النموذج كما هي حال الأردن� ،إ�ضافة �إلى الواليات املتحدة التي يحدد
د�ستورها �أن رئي�س جمل�س ال�شيوخ هو نائب رئي�س الواليات املتحدة ،وهذا انعكا�س لثقل هذا النظام
الرئا�سي يف النظام ال�سيا�سي الأمريكي ،برغم �أن رئي�س جمل�س ال�شيوخ ال ي�شارك يف الت�صويت �إال
�إذا تعادلت الأ�صوات .ويبقى �أن ننتهز �أول فر�صة لتعديل الد�ستور ،للأخذ مببد�أ انتخاب رئي�س جمل�س
االعيان.
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اجلدول ( :)3طرق اختيار رئي�س جمل�س ال�شيوخ يف دول خمتارة

الرقم

الدولة

طريقة اختيار رئي�س املجل�س

اجلهة التي تختار الرئي�س

1

الأردن
كندا
اململكة املتحدة

4

الواليات املتحدة

5

البحرين
�أ�سرتاليا
�إيطاليا
�أملانيا
املغرب
فرن�سا
اجلزائر
رومانيا
رو�سيا
موريتانيا
بلجيكا

تعيني
تعيني
تعيني
تعيني (نائب رئي�س الواليات
املتحدة)
تعيني
انتخاب
انتخاب
انتخاب
انتخاب
انتخاب
انتخاب
انتخاب
انتخاب
انتخاب
انتخاب

امللك
احلاكم العام
امللكة

2
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

حكم د�ستوري
امللك
جمل�س ال�شيوخ نف�سه
جمل�س ال�شيوخ نف�سه
البوند�سرات نف�سه
جمل�س امل�ست�شارين نف�سه
جمل�س ال�شيوخ نف�سه
جمل�س الأمة نف�سه
جمل�س ال�شيوخ نف�سه
جمل�س االحتاد نف�سه
جمل�س ال�شيوخ نف�سه
جمل�س ال�شيوخ نف�سه

ب .تطوير البنية التمثيلية للمجل�س
يتبني من خالل ا�ستعرا�ض طرق اختيار جمال�س ال�شيوخ يف العامل املبينة �أدناه وامللخ�صة يف اجلدول
(� ،)4أن هناك ثالثة مناذج هي الأكرث تكرار ًا من بني هذه املجال�س .النموذج الأول هو التعيني الكامل
لأع�ضاء جمل�س الأعيان كما هي احلال يف جمل�س الأعيان الأردين ،وت�أخذ بهذا النموذج بدرجة رئي�سية
دول الكومنويلث ومن يقلدها من الدول الأخرى .ويتمثل النموذج الثاين ويبدو �أنه الأو�سع انت�شار ًا
يف العامل باالنتخاب املبا�شر �أو غري املبا�شر ملجال�س �شيوخ متثل �أ�سا�س ًا الأقاليم التي تتكون منها
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هذه الدول ،لكنها تختلف من حيث اجلهة ذات ال�صالحية يف االنتخاب ،فهناك جمال�س البلديات
واملحافظات يف فرن�سا ،وحكومات الواليات يف �أملانيا ،والربملانات املحلية يف بلجيكا ،والناخبون يف
ا�سرتاليا ،وغري ذلك� .أما النموذج الثالث ،مثل النموذج اجلزائري ،فيجمع ما بني التمثيل اجلهوي
من خالل جمال�س البلديات والواليات ،وما بني التعيني ل�شريحة من اخلربات والكفاءات الوطنية.
ولعل ال�س�ؤال املطروح هو :ملاذا تتجه الدول ب�أغلبيتها نحو ت�شكيل جمال�س �شيوخ على قاعدة التمثيل
اجلهوي برغم وجود جمال�س نيابية تت�شكل من خالل التمثيل املت�ساوي لل�سكان� ،أو من خالل �أنظمة
متثيل ن�سبي للقوائم احلزبية يف بلدان ت�شكل الأحزاب العمود الفقري للحياة ال�سيا�سية فيها .وبرغم
�أن اجلواب التقليدي عن هذا الت�سا�ؤل ،يتجه نحو فكرة التمثيل املت�ساوي للأقاليم بغ�ض النظر عن
عدد �سكانها ،ف�إنه ال بد �أن ن�ستخل�ص �أن هذا املبد�أ ي�شتمل على «حكمة» �سيا�سية وتنموية.
وباال�ستناد �إلى هذه املقاربة ،يبدو لنا �أن منحى التمثيل اجلهوي ينطوي على بعد �إ�صالحي ،وبخا�صة
�إن جاء عن طريق االنتخاب حتى غري املبا�شر .ويف هذا الإطار ،نرى �أن دمج جمل�س الأعيان �ضمن
املنظور الإ�صالحي للدولة الأردنية ،يتطلب الأخذ بوجهة التمثيل اجلهوي من خالل:
1.1ت�شكيل جمل�س الأع��ي��ان من م�صدرين اثنني ،هما :املكون اجلهوي بواقع ثالثة ممثلني لكل
حمافظة ،من خالل االنتخاب غري املبا�شر ،على �أ�سا�س �أن تتمثل الهيئة الناخبة من جمموع
�أع�ضاء املجال�س البلدية ،وجمل�س املحافظة يف املحافظة املعنية (عند انتخابها) ،وجمال�س غرف
التجارة وال�صناعة والنقابات املهنية والعمالية يف املحافظة والأمناء العامني للأحزاب ور�ؤ�ساء
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين امل�سجلة ر�سمي ًا .وميكن و�ضع �شروط للع�ضوية يكون من بينها ،مث ًال:
•�أن يكون مقيم ًا �إقامة دائمة يف املحافظة منذ ثالث �سنوات على الأقل.
•رئي�س جمل�س بلدي �أو حمافظة �أو غرفة جتارة �أو �صناعة �سابق.
•ع�ضو �سابق يف جمل�س نقابة مهنية معرتف بها عامل �أو متقاعد.
•ع�ضو جمل�س نواب �أو �أعيان �سابق.
•�أكادميي يحمل الدكتوراه يف �أحد التخ�ص�صات الإن�سانية �أو العلمية.
•وزير �سابق �أو موظف �سابق يف �أحد �أجهزة الدولة من مرتبة �أمني عام �أو حمافظ �أو عميد ف�أعلى.
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2.2التعيني ب�إرادة ملكية من بني الطبقات التي ين�ص عليها الد�ستور.

�أما فيما يخ�ص عدد �أع�ضاء املجل�س يف ظل الت�شكيلة اجلديدة املقرتحة ،فيمكن الأخ��ذ ب�أحد
اخليارات التالية:
�1.1أن تكون ح�صة التمثيل للمحافظات بن�سبة الثلثني بواقع ثالثة مقاعد للمحافظة ،ويكون
الثلث الآخر من م�صدر التعيني ب�إرادة ملكية .بهذا يبلغ �إجمايل ع�ضوية املجل�س  54ع�ضو ًا،
�آخذين باالعتبار �أنه يف ظل قانون االنتخاب اجلديد ل�سنة  ،2016ف�إن عدد �أع�ضاء جمل�س
النواب �سيهبط �إلى  130ع�ضو ًا.
�2.2أما �إذا مت التم�سك ب�صيغة �أن ت�ساوي ع�ضوية جمل�س الأعيان ن�صف عدد �أع�ضاء جمل�س
النواب كحد �أق�صى ،ف�إن هذا ي�ستلزم رفع عدد الأعيان من م�صدر التعيني ب�إرادة ملكية �إلى
 29مقابل  36ع�ضو ًا ممث ً
ال للمحافظات.
ويف �شتى الأح��وال ،ف�إن �إدخال مكون جديد يف تركيبة جمل�س الأعيان من ممثلني للمحافظات،
يكت�سب �أهميته من الدور املعقود على ذلك يف املجال التنموي ،ذلك �أن وجود ممثلني للمحافظات من
مواطنني ذوي خربة وكفاءة ويقيمون يف حمافظاتهم ،ويتم انتخابهم من قبل هيئة ناخبة من املحافظة
نف�سها� ،سيح ّمل ه�ؤالء م�س�ؤولية ال�سهر من موقعهم يف ال�سلطة الت�شريعية على �إعطاء مو�ضوع التنمية
يف املحافظات الأهمية والأولوية التي ي�ستحقها من ب ّوابتي الت�شريع ،والرقابة على الأداء احلكومي.
ومن املعروف �أن امللك عبداهلل الثاين قد رعا يف �أكرث من مبادرة مو�ضوع التنمية الإقليمية ،بدء ًا من
�سلطة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،لكن هذه املبادرات بحاجة �إلى دعم قوي من ال�سلطتني التنفيذية
والت�شريعية ،لأن حالة االختالل الراهنة يف الو�ضع التنموي ال ت�ساعد الأردن على جتاوز م�صاعبه
االقت�صادية واالجتماعية ،وهذا اخللل مر�شح �إلى مزيد من التدهور� ،إن مل يكن هناك توجه حا�سم
لتنمية املحافظات .بهذا ف�إن �إعادة النظر يف ت�شكيلة جمل�س الأعيان ودوره ،ميكن �أن ت�شكل خطوة
جوهرية يف هذا االجتاه.
اجلدول ( :)4طريقة اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ واجلهة التي تختارهم يف دول خمتارة
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الأردن :تعيني خربات

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين �أن يكون قد �أمت �أربعني �سنة �شم�سية من عمره و�أن يكون
من �إحدى الطبقات الآتية:
ر�ؤ�ساء الوزراء والوزراء احلاليون وال�سابقون ومن �أ�شغل �سابق ًا منا�صب ال�سفراء والوزراء املفو�ضني
ور�ؤ�ساء جمل�س النواب ور�ؤ�ساء وق�ضاة حمكمة التمييز وحماكم اال�ستئناف النظامية وال�شرعية
وال�ضباط املتقاعدون من رتبة �أمري لواء ف�صاعد ًا والنواب ال�سابقون الذين انتخبوا للنيابة ال �أقل من
مرتني ومن ماثل ه�ؤالء من ال�شخ�صيات احلائزين على ثقة ال�شعب واعتماده ب�أعمالهم وخدماتهم
للأمة والوطن.
ماليزيا :تعيني �شخ�صيات متميزة �أو ممثلة للأقليات

يكون الأع�ضاء الذين يعينهم حاكم الدولة يف جمل�س ال�شيوخ املاليزي بنظره �أ�شخا�ص ًا قدموا
خدمات مدنية جليلة �أو �أجن��زوا عم ًال مميز ًا يف مهنهم �أو يف التجارة �أو ال�صناعة �أو الزراعة �أو
الن�شاطات الثقافية �أو اخلدمة االجتماعية التي ميار�سونها �أو يكونون ممثلني للأقليات العرقية �أو
قادرين على متثيل م�صالح ال�سكان الأ�صليني.
املغرب :متثيل جهوي ومهني

يتوزع عدد �أع�ضاء جمل�س امل�ست�شارين يف املغرب وعددهم  120ع�ضو ًا بني ثالثة �أخما�س ميثلون
اجلماعات الرتابية ،يتوزعون بني جهات اململكة بالتنا�سب مع عدد �سكانها ،ومع مراعاة الإن�صاف
بني اجلهات .وينتخب املجل�س اجلهوي على م�ستوى كل جهة ،من بني �أع�ضائه ،الثلث املخ�ص�ص للجهة
من هذا العدد ،وينتخب الثلثني املنبثقني من قبل هيئة ناخبة تتكون على م�ستوى اجلهة من �أع�ضاء
املجال�س اجلماعية وجمال�س العمالت والأقاليم� .أما اخلم�سان الأخريان من الأع�ضاء فتنتخبهم يف
كل جهة هيئات ناخبة تت�ألف من املنتخبني من الغرف املهنية ،ويف املنظمات املهنية للم�شغلني الأكرث
متثيلية ،و�أع�ضاء تنتخبهم على ال�صعيد الوطني ،هيئة ناخبة مكونة من ممثلي امل�أجورين .ومتتد والية
جمل�س امل�ست�شارين �إلى �ست �سنوات مقابل خم�س �سنوات ملجل�س النواب.
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هولندا :متثيل جهوي

يبلغ عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الهولندي  75ع�ضو ًا ،وهو ن�صف عدد �أع�ضاء جمل�س
يتم اختيار �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ بطريقة االنتخاب غري املبا�شر من قبل �أع�ضاء املجال�س الربملانية
للمحافظات الهولندية .ويجرى االنتخاب بعد وقت ال يتجاوز ثالثة �أ�شهر من انتخاب هذه املجال�س.
النواب.

كندا :متثيل جهوي

تتكون كندا من �أربع مناطق ،هي� :أونتاريو ،وكيبيك ،واملقاطعات البحرية ،واملقاطعات الغربية،
وتتمثل هذه املناطق ب�شكل مت�سا ٍو يف جمل�س ال�شيوخ بواقع  24مقعد ًا لكل منطقة .وهناك عدد �آخر من
املقاطعات يتم متثيله بت�سعة مقاعد ،ما يرفع عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ �إلى � 105أع�ضاء.
الواليات املتحدة� :سكان الواليات

يتكون جمل�س ال�شيوخ الأمريكي من  100ع�ضو ،ميثلون  50والية مبعدل ممثلني اثنني لكل والية
يتم انتخابهما ملدة �ست �سنوات ،ويتجدد انتخاب ثلث �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ كل �سنتني مرة .ولذلك
يتقاطع موعد انتخابات جتديد الثلث مع انتخابات الربملان �أحيان�أً ،ومع االنتخابات الرئا�سية �أحيان ًا
�أخرى.
�إيطاليا :متثيل جهوي وتعيني كفاءات

يتم ت�شكيل جمل�س ال�شيوخ الإيطايل ومدته خم�س �سنوات مثل جمل�س النواب ،باالنتخاب املبا�شر
على �أ�سا�س جهوي من  315ع�ضو ًا من بينهم �ستة �أع�ضاء ميثلون دائرة املهجر .وتتم انتخابات اجل�سم
الرئي�سي من ع�ضوية جمل�س ال�شيوخ �ضمن � 20إقليم ًا بالتنا�سب مع عدد ال�سكان .وال ميكن لأي �إقليم
�أن يكون له �أقل من �سبعة ممثلني يف جمل�س ال�شيوخ ما عدا �إقليمي موليزي ،وفايل داو�ستا ،حيث
ُيثالن بع�ضوين وع�ضو واحد على التوايل .وهناك ح�صة من املقاعد تخ�ص�ص كمكاف�أة لالئتالفات
�أو القوائم االنتخابية على م�ستوى الأقاليم.
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وي�صبح ر�ؤ�ساء اجلمهورية ال�سابقون �أع�ضاء مدى احلياة يف جمل�س ال�شيوخ �إال يف حال التنازل عن
هذا املن�صب .كما �أن ب�إمكان رئي�س اجلمهورية �أن يعني خم�سة �أع�ضاء ممن �شرفوا الأمة ب�إجنازاتهم
املتفوقة يف املجاالت االجتماعية والعلمية والفنية والأدبية ك�شيوخ مدى احلياة.
فرن�سا :متثيل جهوي

ُينتخب �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي باالقرتاع العام غري املبا�شر ،حيث يتولى انتخاب �أع�ضاء
املجل�س وعددهم  348ع�ضو ًا هيئة ناخبة تتكون من نواب و�شيوخ و�أع�ضاء جمال�س بلدية وجهوية يف
املناطق املختلفة بح�سب �آخر انتخابات يف العام  .2011وت�شمل ع�ضوية املجل�س متثيل مناطق ما وراء
البحار الفرن�سية� ،إ�ضافة �إلى  12ممث ًال للفرن�سيني يف اخلارج .ويبلغ عدد �أع�ضاء الهيئة الناخبة
حوايل � 162ألف َ
منتخب ،الق�سم الأعظم منهم هم �أع�ضاء املجال�س البلدية .ومتتد والية جمل�س
ال�شيوخ �إلى �ست �سنوات (مقابل خم�س �سنوات ملجل�س النواب) ،ويجري جتديد ع�ضوية ن�صف جمل�س
ال�شيوخ كل ثالث �سنوات مرة.
بلجيكا :متثيل جهوي

باال�ستناد �إلى �أن بلجيكا دولة احتادية تتكون من ثالثة جمتمعات ،هي :الفالمنكي ،والفرن�سي،
والناطق بالأملانية ،ف�إن جمل�س ال�شيوخ فيها الذي متتد واليته �إلى خم�س �سنوات مثله مثل جمل�س
النواب ،يت�ألف من  60ع�ضو ًا ،منهم �أو ًال 29 :ع�ضو ًا معين ًا من قبل الربملان الفالمنكي من بني �أع�ضائه
�أو من بني �أع�ضاء املجموعة اللغوية الهولندية لربملان �إقليم العا�صمة .وثاني ًا� 10 :أع�ضاء معينني من
قبل برملان املجتمع الفرن�سي من بني �أع�ضائه .وثالث ًا :ثمانية �أع�ضاء معينني من قبل برملان منطقة
الوالون من بني �أع�ضائه .ورابع ًا :ع�ضوان معينان من قبل املجموعة اللغوية الفرن�سية يف برملان �إقليم
العا�صمة من بني �أع�ضائه .وخام�س ًا :ع�ضو واحد من قبل برملان اجلماعة الناطقة بالأملانية من بني
�أع�ضائه .و�ساد�س ًا� 10 :أع�ضاء معينني من قبل �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ؛ �ستة منهم يف املجموعة الأولى،
و�أربعة يف املجموعتني الثانية والرابعة.
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الربازيل :متثيل جهوي

لقد حافظ د�ستور العام  1988بعد العودة �إل��ى الدميقراطية على بنية برملانية من غرفتني
ت�شريعيتني ،مع زيادة �صالحيات جمل�س ال�شيوخ يف جمال الإدارة االقت�صادية واملالية لالحتاد .يتكون
جمل�س ال�شيوخ االحتادي الذي متتد واليته �إلى �أربع �سنوات مثله مثل جمل�س النواب من  81ع�ضو ًا
ميثلون  26والية ومقاطعة احتادية ،وينتخبون بح�سب النظام الأغلبي من جولة واحدة مع مالحظة
�أن الناخب ينتخب ع�ضو ًا واحد ًا عندما يتم جتديد الثلث ،وينتخب ع�ضوين عندما يتم جتديد الثلثني.
وتنتخب كل والية ومقاطعة انتخابية ثالثة �شيوخ ملدة ثماين �سنوات .ويتم جتديد متثيل كل والية
ومقاطعة احتادية مرة كل �أربع �سنوات ،وذلك يف عملية تبادلية لإعادة انتخاب الثلث والثلثني .ويتعني
على كل مر�شح لع�ضوية جمل�س ال�شيوخ �أن يكون ع�ضو ًا يف حزب م�سجل ر�سمي ًا.
اجلزائر :متثيل جهوي وتعيني كفاءات

ت�شكلت يف اجلزائر الغرفة الت�شريعية الثانية التي ت�سمى «جمل�س الأمة» للمرة الأولى يف العام
 .1996ويبلغ عدد �أع�ضاء املجل�س  144ع�ضو ًا ،يتم انتخاب ثلثيهم� ،أي  96ع�ضو ًا عن طريق االقرتاع
غري املبا�شر وال�سري ،من بني ومن طرف �أع�ضاء املجال�س ال�شعبية البلدية واملجل�س ال�شعبي الوالئي،
ويتولى رئي�س اجلمهورية تعيني الثلث املتبقي �أي  48ع�ضو ًا ،من بني ال�شخ�صيات والكفاءات الوطنية
يف املجاالت العلمية والثقافية واملهنية واالقت�صادية واالجتماعية .ومتتد مدة املجل�س �إلى �ست �سنوات
(مقابل خم�س �سنوات ملجل�س النواب) ويجري جتديدالن�صف كل ثالث �سنوات.
اململكة املتحدة :متثيل خربات ومرجعيات دينية

ال ي�ستند النظام ال�سيا�سي يف اململكة املتحدة �إلى د�ستور مكتوب ،غري �أن الأعراف املتبعة مل تكن
�أقل جناعة يف ا�ستقراره من د�ساتري الدول الأخرى .وب�سبب طبيعة التعيني لع�ضوية جمل�س اللوردات،
ف�إن عدد �أع�ضاء املجل�س لي�س ثابت ًا .وبلغت ع�ضوية املجل�س  775يف متوز  ،2014من بينهم  26من
املرجعيات الدينية ،و 92من ورثة النبالء ،والباقون معينون ملدى احلياة .ويعترب جمل�س العموم
الربيطاين هو �صاحب القرار النهائي يف الت�شريعات.
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�أ�سرتاليا :متثيل جهوي

يت�ألف جمل�س ال�شيوخ الأ�سرتايل من ممثلني عن كل والية يختارهم �سكان الوالية مبا�شرة بالت�صويت
كدائرة انتخابية واحدة .ويتم متثيل كل والية �أ�سا�سية ب�ستة �أع�ضاء .ويجوز للربملان تغيري عدد املمثلني
لكل والية ،لكن يجب احلفاظ على التمثيل املت�ساوي للواليات الأ�سا�سية بحيث ال يوجد �أقل من �ستة
�أع�ضاء جمل�س �شيوخ يف كل والية .ويبلغ عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ  76ع�ضو ًا ميثلون �ست واليات
بواقع  12ع�ضو ًا عن كل والية ،وع�ضوين عن اثنتني من املناطق الرئي�سية.
�أملانيا :متثيل جهوي

يتكون البوند�سرات من �أع�ضاء يف حكومات الواليات وعددها  16والية .وتقوم حكومات الواليات
بتعيني ه�ؤالء الأع�ضاء و�سحبهم ،وميكن لأع�ضاء �آخرين يف حكوماتها �أن ينوبوا عنهم.
ويكون لكل والية ثالثة �أ�صوات على الأقل يف البوند�سرات؛ ولكل والية يزيد عدد �سكانها عن مليوين
ن�سمة �أربعة �أ�صوات ،ولكل والية يزيد عدد �سكانها عن �ستة ماليني ن�سمة خم�سة �أ�صوات ،وللوالية التي
يزيد عدد �سكانها عن �سبعة ماليني ن�سمة �ستة �أ�صوات
ميكن لكل والية �أن توفد عدد ًا من الأع�ضاء ي�ساوي عدد الأ�صوات املُحددة لها .وال يجوز لأي والية
الإدالء بالأ�صوات املخ�ص�صة لها �إ ّال �إذا كانت �أ�صواتها موحدة ،و�أدلى بها �أع�ضاء الوالية احل�ضور �أو
من ينوبون عنهم.
رومانيا :متثيل جهوي

يت�ألف جمل�س �شيوخ رومانيا ،ومدته �أربع �سنوات مثله مثل جمل�س النواب ،من  176ع�ضو ًا ،يتم
انتخاب  137ع�ضو ًا منهم باالقرتاع العام املبا�شر على م�ستوى املقاطعات ،فيما ُتوزع املقاعد الت�سعة
والثالثني الأخرى على الأحزاب التى حتقق ن�سبة مرتفعة من الأ�صوات تتجاوز  %5من جمموع املقرتعني
بن�سبة ما حترزه من �أ�صواتهم .وتتوزع املقاعد املائة وال�سبعة والثالثون على دوائر فردية ،وهي تعك�س
التمثيل املت�ساوي لل�سكان مبعدل � 160ألف ًا من ال�سكان لكل مقعد من مقاعد جمل�س ال�شيوخ.
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رو�سيا :متثيل جهوي

يت�ألف جمل�س ال�شيوخ الرو�سي (جمل�س االحتاد) من  166ع�ضو ًا (مقابل  450ملجل�س الدوما)،
ميثلون  83كيان ًا لالحتاد الرو�سي تت�ألف من جمهوريات ومقاطعات ومناطق م�ستقلة ومدن ذات �أهمية
احتادية ،بواقع ممثلني اثنني تختارهما الهيئات الت�شريعية والتنفيذية يف كل كيان من هذه الكيانات.
موريتانيا :متثيل جهوي

يبلغ عدد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ املوريتاين  56ع�ضو ًا ،يتم انتخابهم ملدة �ست �سنوات باالقرتاع غري
املبا�شر (مقابل � 5سنوات ملجل�س النواب) ،وذلك من خالل متثيل املجموعات الإقليمية للجمهورية
من جمال�س بلدية ووحدات مماثلةُ .ويثل املوريتانيون املقيمون يف اخلارج يف جمل�س ال�شيوخ بثالثة
�أع�ضاء ،ويجدد ثلث �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ كل �سنتني.
البحرين :تعيني خربات

يت�ألف جمل�س ال�شورى البحريني من  40ع�ضو ًا ب�أمر ملكي .وي�شرتط يف ع�ضو جمل�س ال�شورى �أن
يكون بحريني ًا ،و�أن مي�ضي على من اكت�سب اجلن�سية البحرينية ع�شر �سنوات على الأقل ،وغري حامل
جلن�سية دولة �أخرى ،با�ستثناء من يحمل جن�سية �إحدى الدول الأع�ضاء مبجل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ب�شرط �أن تكون جن�سيته البحرينية ب�صفة �أ�صلية ،ومتمتع ًا بكافة حقوقه املدنية وال�سيا�سية،
و�أن يكون ممن تتوافر فيهم اخلربة �أو الذين �أدوا خدمات جليلة للوطن.

( )4على �صعيد اللجان الدائمة
با�ستعرا�ض واقع اللجان الدائمة يف جمال�س ال�شيوخ يف ع�شر من احلاالت (انظر اجلدول رقم
 ،)5تبني �أن الأردن يندرج �ضمن البلدان التي لديها العدد الأكرب من اللجان وهو  16جلنة ،كما هي
احلال �أي�ض ًا يف الواليات املتحدة وكندا .بينما هناك دول اختارت عدد ًا من اللجان �أقل ،ويهبط حتى
خم�س جلان .غري �أن املالحظ �أن البلدان تختلف يف عدد ال�شيوخ الذي تختاره لع�ضوية اللجان ،حيث
�أن هناك منوذجني؛ الأول هو �أن عدد �أع�ضاء اللجان يف الدولة الواحدة ثابت ،كما هي احلال يف
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بلجيكا� ،أو �أنه يرتاوح بني حد �أدنى وحد �أعلى كما هي احلال يف الأردن والبحرين واملغرب واجلزائر،
�أما املجموعة الأخرى من الدول فتختار عدد ًا معين ًا من الأع�ضاء لكل جمموعة من اللجان تراعي فيه
جمال اخت�صا�ص هذه اللجان.
اجلدول ( :)5و�ضع اللجان الدائمة يف جمال�س ال�شيوخ يف دول خمتارة

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الدولة

الواليات املتحدة
كندا
الأردن
اجلزائر
�أ�سرتاليا
فرن�سا
املغرب
البحرين
موريتانيا
بلجيكا

عدد اللجان

عدد �أع�ضاء اللجنة الواحدة

16
16
16
9
8
7
6
5
5
5

51 ،49
45 -15
8 -7
13 ،10
20

28 ،22 ،20 ،18 ،16 ،12
15 ،9 ،5
12 -7
19 -15 ،15 -10

غري �أن مقارنة جمال اخت�صا�ص اللجان الدائمة يف جمل�س الأعيان الأردين مع املجال�س الأخرى،
ُتبني �أن املجاالت املغطاة يف احلالة الأردنية وا�سعة ن�سبي ًا وبخا�صة �أن عدد اللجان كبري �أي�ض ًا ،ما
ي�سمح بدرجة �أعلى من التخ�ص�ص يف عمل اللجنة الواحدة ،وبرغم ذلك وجدنا �أن هناك نق�ص ًا يف
احلالة الأردنية يف جمالني حيويني ،هما :التنمية الإقليمية (على �صعيد املحافظات) ،وت�سمى يف
املغرب التنمية اجلهوية ،ويف اجلزائر التنمية املحلية ،ما ي�ؤ�شر �إلى �أهمية �أن ي�شكل جمل�س الأعيان
جلنة دائمة للتنمية الإقليمية� ،أو يدمج هذا املجال يف �أعمال جلنة دائمة من اللجان القائمة.
�أما جمال االخت�صا�ص الثاين ،فهو جمال الأمن والدفاع الوطني ،وهذه اللجنة موجودة يف جميع
جمال�س ال�شيوخ التي اطلعنا على و�ضع جلانها الدائمة ،ال بل اخرتنا بع�ض الدول العربية بغر�ض
املقارنة يف هذا املجال حتديد ًا مثل البحرين وموريتانيا واجلزائر واملغرب ،ووجدنا �أن هذه الدول
والدول الأخرى لديها جلنة دائمة خا�صة مبجال الأمن والدفاع الوطني �أو �أن هذه اللجنة م�شرتكة مع
جماالت تخ�ص�ص �أخرى.
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ففي البحرين توجد جلنة للدفاع والأمن الوطني وهي م�شرتكة مع ال�ش�ؤون اخلارجية ،ويف املغرب
جلنة للحدود والدفاع الوطني ،وهي م�شرتكة مع ال�ش�ؤون اخلارجية واملناطق املغربية املحتلة ،ويف
موريتانيا جلنة للدفاع والقوات امل�سلحة وهي م�شرتكة مع ال�ش�ؤون اخلارجية �أي�ض ًا� ،أما اجلزائر ففيها
جلنة للدفاع الوطني.
وعلى �صعيد الدول الأخرى ،هناك جلنة للأمن الوطني والدفاع يف كندا ،ويف �أ�سرتاليا جلنة للدفاع
م�شرتكة مع ال�ش�ؤون اخلارجية والتجارة ،ويف الواليات املتحدة هناك جلنة للخدمات امل�سلحة� ،أما يف
بلجيكا ،ف�إن املكتب الدائم هو الذي ي�سمي اللجان الدائمة.
بهذا ت�ؤكد هذه املعطيات �أهمية �أن يتجه جمل�س الأعيان الأردين نحو ت�شكيل جلنة متخ�ص�صة يف
جمال الدفاع والأمن الوطني ،وبخا�صة بعد التعديل الد�ستوري ل�سنة  ،2014والذي �أخرج تعيني رئي�س
هيئة الأركان امل�شرتكة ومدير املخابرات العامة من نطاق الوالية احلكومية ،وح�صره بجاللة امللك،
وهو الأمر الذي ُيفرت�ض �أنه ي�شكل مقدمة لتفعيل وزارة الدفاع.
ومن امل�ؤكد �أن ت�شكيل جلنة للأمن والدفاع الوطني يف جمل�س الأعيان ي�شكل �إ�ضافة مهمة لعمل
جلان املجل�س الدائمة ،بالنظر �إلى ما ي�شتمل عليه املجل�س من خربات متميزة .ومبا �أننا نفرت�ض
�أن هذه اللجنة �ستت�شكل من نخبة من ر�ؤ�ساء الوزارات �أو الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والع�سكرية
ال�سابقني ،ف�إن هذا ي�شكل �أداة ترفد الهيئات ذات العالقة بخربتها ،وتعزز الدور الرقابي ملجل�س
الأعيان على الأداء احلكومي يف جمال الأمن والدفاع الوطني.

( )5حت�سني متثيل املر�أة يف املجل�س
تتبع ن�سبة ال�سيدات يف جمال�س الأعيان الأخرية ن�سبتهن يف جمل�س النواب .ومبا �أن ن�سبة النائبات
هي  %10يف جمل�س النواب ال�سابع ع�شر ،لذلك ف�إن عدد ال�سيدات الأعيان (بتقريب العدد) هو
ثماين �سيدات ،وهذا ي�ساوي  %10.7من ع�ضوية جمل�س الأعيان ال�ساد�س والع�شرين احلايل .ومبا �أن
قانون االنتخاب اجلديد ل�سنة  ،2016قد خ�ص�ص  15مقعد ًا للكوتا الن�سائية برغم �أنه هبط بعدد
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�أع�ضاء املجل�س �إلى  130ع�ضو ًا ( %11.5من ع�ضوية املجل�س) ،ف�إن عدد ال�سيدات الأعيان ،بعد
هبوط ع�ضوية جمل�س الأعيان �إلى  65ع�ضو ًا يفرت�ض �أن يبقى على حاله� ،أي ثماين �سيدات.
غري �أن ما ينبغي �أن ن�شري �إليه هنا هو �أن احلكومة قد �صادقت على اال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة
الأردنية التي �أعدتها اللجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة ،والتي �أو�صت برفع ن�سبة م�شاركة املر�أة �إلى %20
بحلول العام  ،2017وبرغم �أن احلكومة وجمل�س النواب قد تنكرا ملا تطالب به اال�سرتاتيجية الوطنية
على هذا ال�صعيد ،ف�إن امل�ؤمل �أن يتم رفع متثيل ال�سيدات الأعيان �إلى  %20من ع�ضوية املجل�س
القادم .وحينما يحني �أوان �إعادة هيكلة املجل�س ،فيتعني �أن يتم الن�ص على ن�سبة الن�ساء يف القانون
الذي يفرت�ض �أن ي�صدر لرتجمة التوجه الد�ستوري املقرتح.

( )6التو�صيات
3.3مراجعة املادة ( )92من الد�ستور يف اجتاه �إعادة النظر يف الن�صاب الالزم لقبول م�شروع القانون
من قبل املجل�س امل�شرتك با�شرتاط �أن ي�صدر القرار بالأغلبية املطلقة من �أع�ضاء املجل�سني
جمتمعني بدل �أكرثية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين .وبانتظار �إجراء التعديل الد�ستوري املن�شود ،ف�إن
حتقيق التوازن بني املجل�سني ،يتطلب التوافق على خف�ض عدد �أع�ضاء جمل�س الأعيان �إلى %30
من عدد �أع�ضاء جمل�س النواب.
4.4خف�ض �سن املر�شح لع�ضوية جمل�س الأعيان من � 40إلى � 25سنة يف �أول تعديل قادم للد�ستور ،مبا
يقرتب ب�شكل ملمو�س من �سن الأهلية املدنية الذي بات ي�أخذ به عدد متزايد من الدول ملجال�س
نوابها و�شيوخها.
5.5اعتماد توجه د�ستوري جديد بتبني مبد�أ انتخاب رئي�س جمل�س الأعيان بدل تعيينه ،تفعي ًال
للتناف�س يف حياة املجل�س ،ومبا يتطلب من املر�شحني الأقوياء و�ضع ت�صورات برناجمية خلو�ض
هذه املناف�سة.
�6.6إع��ادة هيكلة جمل�س الأعيان بحيث يتم اختيار ثلثي �أع�ضائه بطريق االنتخاب املبا�شر من
املحافظات بواقع ثالثة �أع�ضاء عن كل حمافظة ،من خالل هيئة ناخبة تت�شكل من املجال�س
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البلدية واملحلية وجمال�س غرف ال�صناعة والتجارة وقادة الأحزاب وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
على م�ستوى املحافظة ،على �أن يقرتن حتديد �شروط الع�ضوية باخلربة والكفاءة والإقامة الدائمة
يف املحافظة ،واختيار الثلث الآخر بالتعيني ب�إرادة ملكية من الطبقات ذاتها التي ين�ص عليها
الد�ستور.
�7.7إ�ضافة جلان دائمة جديدة تعنى باثنني من التخ�ص�صات ،هما :التنمية الإقليمية (على م�ستوى
املحافظات) ،والأمن والدفاع الوطني� ،سواء بت�شكيل جلنة جديدة متخ�ص�صة يف كل جمال من
هذين املجالني �أو دمج هذه التخ�ص�صات بالن�ص الوا�ضح عليها يف �أعمال جلان قائمة.
8.8حت�سني متثيل املر�أة يف جمل�س الأعيان تنفيذ ًا لال�سرتاتيجية الوطنية للمر�أة التي �صادقت عليها
احلكومة وتق�ضي بتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية للمر�أة ورفع الكوتا الن�سائية �إلى  %20مع مطلع العام
.2017

6/17/17 11:53 PM

21 27���� ������- ������ ��������� ������� ������ �������� �� ������ ������.indd 28

21 27���� ������- ������ ��������� ������� ������ �������� �� ������ ������.indd 29

6/17/17 11:53 PM

21 27���� ������- ������ ��������� ������� ������ �������� �� ������ ������.indd 30

6/17/17 11:53 PM

21 27���� ������- ������ ��������� ������� ������ �������� �� ������ ������.indd 31

6/17/17 11:53 PM

ورقة سياسات ()6
الغرفة التشريعية الثانية

التجربة األردنية في السياق الدولي
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