


وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية



»إننا نخطو اليوَم أولى خطواتنا في مئويّة الدولة الثانية، ونريد أن 
يكون أّول ما يسّجله تاريُخنا الوطنّي، أنها بدأت بجهٍد وطنّي مْخلص 

وحثيث نحو مزيٍد من التطوير والتقّدم«

عبداهلل الثاني ابن الحسين 
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رسالة جاللة امللك عبدالله الثاني إلى دولة السيد سمير الرفاعي

يعهد إليه فيها برئاسة اللجنة املَلكية لتحديث املنظومة السياسّية

بسم هللا الرحمن الرحيم

دولة األخ سمري الرفاعي، حفظه هللا،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

ــك منــذ أعــوام طويلــة  فيطيــُب يل أن أبعــَث إليــك بصــادِق تحيــايت وأطيــِب أمنيــايت بالتوفيــق، وقــد عرفتُ

ــَت  ــي تســلّمتَها، وتحّمل ــعِ الت ــف املواق ــرٍة وعزميــة يف مختل ــَت مبثاب ــا عمل ــك، ولطامل ــا لوطن ــا مخلًص أردنيًّ

ــدة. ــك الوحي ــك وبوصلتُ ــه غايتُ ــك أّن األردنَّ ومصلحتَ ــة، متســلًّحا بإميانِ عــبَء املســؤولية بأمان

ــك برئاســة  ــُد إلي ــي أعه ــث، فإنن ــاء والتحدي ــن مراحــِل البن ــدة م ــٍة جدي ــواِب مرحل ــوَم ونحــُن عــى أب الي

ــد لالنتخــاب  ــوٍن جدي ــا وضــَع مــروِع قان ــون مهّمتُه ــية، تك ــة السياس ــث املنظوم ــة لتحدي ــة امللَكيّ اللّجن

ــن  ــِة حكــًا بالقانونَ ــالِت الدســتورية املتصل ــد لألحــزاِب السياســية، والنظــَر بالتعدي ــوٍن جدي ومــروِع قان

ــة،  ــإدارِة املحلي ــِة ل ــاِت الناظم ــِر التريع ــِة بتطوي ــاِت املتعلق ــَم التوصي ــايب، وتقدي ــل الني ــاِت العم وآلي

وتوســيعِ قاعــدِة املشــاركة يف صنــعِ القــرار، وتهيئــِة البيئــِة التريعيــة والسياســية الضامنــة لــدوِر الشــباب 

ــة. ــاة العام ــرأة يف الحي وامل

رسالة جاللة الملك بتشكيل الّلجنة المَلكّية لتحديث المنظومة السياسّية
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

دولة األخ العزيز،

إّن التحديــَث والتطويــر مــن ســاِت الــدول والشــعوب الحيــة، وشــعبُنا األردينُّ العزيــز كان دوًمــا يف مقدمــِة 

م واإلصــالح، وإننــي ألشــعُر بالفخــر مبــا أنجــَز بلُدنــا يف مســرته الطويلــة، مثلــا  الشــعوب الطامحــِة للتقــدُّ

ــة  ــات يف مارس ــن واألردني ــّق األردني ــان ح ــر لض ــة التطوي ــة عملي ــؤولية يف مواصل ــب املس ــعُر بواج أش

حيــاٍة برملانيــة وحزبيــة ترقــى بدميقراطيتهــم وحياتِهــم، وتســاهم يف تحقيــق أمنياتهــم، مــع دخــول الدولــة 

مئويتَهــا الثانيــة.

ــداف  ــن األه ــٍو يضم ــى نح ــة، ع ــية والربملاني ــاة السياس ــة يف الحي ــٍة نوعي ــداث نقل ــى إح ــون ع ــا عازم إنن

والطموحــات املرجــّوة يف املســتقبل، واألمــُل معقــوٌد عليكــم للخــروج بإطــاٍر تريعــي يؤّســس لحيــاة حزبيــة 

فاعلــة قــادرة عــى إقنــاع الناخبــن بطروحاتهــا، للوصــول إىل برملــاٍن قائــم عــى الُكتـَـل والتيــارات الربامجيــة، 

والتأســيس ملرحلــٍة متقدمــة يف أســلوِب مارســة الســلطة التنفيذيــة ملســؤولياتها اســتناًدا لقواعــد وأحــكام 

الدســتور األردين العتيــد.

ــبل الكفيلــة  ــَدور الشــباب والبحــث يف السُّ نــا يف هــذا الصــدد إيــالُء لجنِتكــم الكرميــة االهتــاَم ِب ومــا يهمُّ

لتحفيــز مشــاركتهم يف الحيــاة الحزبيــة والربملانيــة، ومتكــن املــرأة األردنيــة مــن املشــاركة الفاعلــة، وتعزيــز 

قيــم املواطنــة، حقوقـًـا وواجبــات والحريــات املكفولــة بالتريعــات، وااللتــزام التــام مببــدأ ســيادة القانــون.

وهنــا أجــد لزاًمــا عــّي التأكيــد أّن األوراق النقاشــية الســبعة التــي طرحتُهــا للنقــاش العــام قبــل ســنوات، 

ــن شــأنها اإلســهام يف رســم خارطــة  ــٌة اسرتشــادية لعملكــم، م ــام، هــي وثيق ــن اهت ــه م ــت في ــا قوبل وم

ــا وشــعبنا. ملســتقبِل بلدن

ــا إىل  ــي، وتقدمه ــتتبّناها حكومت ــم س ــج عملك ــة، أن نتائ ــات كافّ ــن واألردني ــام األردني ــن أم ــي أضم وإنن

ــر. ــر أو التأث ــاوالت للتغي ــالت أو مح ــوًرا ودون أّي تدخ ــة ف ــس األم مجل

ــق  ــدّرج نحــو تحقي ــال املت ــن االنتق ــة تضم ــن توافقي ــل بوضــع مشــاريع قوان ــوَم تتمث إّن مســؤوليتكم الي

األهــداف املســتقبلية كاملــة، والتمثيــل العــادل للمواطنــن عــى امتــداد الوطــن، وتخدمهــم يف حارضهــم، 

وتســترف تطــور حياتهــم ومســتقبلهم.

ــا  ــجله تاريُخن ــا يس ــون أوُل م ــد أن يك ــة، ونري ــة الثاني ــة الدول ــا يف مئوي ــوم أوىل خطواتن ــو الي ــا نخط إنن

ــدم. ــر والتق ــن التطوي ــٍد م ــو مزي ــث نح ــص وحثي ــي مْخل ــد وطن ــدأت بجه ــا ب ــي، أنه الوطن
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دولة األخ العزيز،

إننــي بانتظــار نتائــج أعالكــم التــي تتضمــن التوصيــات ومشــاريع القوانــن املقرتَحة، عــى أاّل يتأخــر تقدميها 

عــن موعــد انعقــاد الــدورة العاديــة املقبلة ملجلــس األمة.

وقــد اخرنــا دولَتكــم لــرؤس اللجنــة امللَكّيــة لتحديــث املنظومــة السياســّية، والــذواِت التاليــة أســاؤهم 

أعضــاء فيهــا:

1.     معايل وزير الشؤون السياسية والربملانية.

2.     معايل الدكتور صالح ارشيدات.

3.     معايل الدكتور أمن عبدالله محمود.

4.     معايل السيد سمر فهيم الحباشنة.

5.     معايل السيد عبدالرحيم العكور.

6.     معايل األستاذ أحمد فالح طبيشات.

7.     معايل السيد بسام حدادين.

8.     معايل السيد وليد محي الدين املرصي.

9.     معايل الدكتور محمد املومني.

10. معايل السيدة ريم ممدوح أبو حسان.

11. معايل السيد مازن تريك القايض.

12. معايل السيدة خولة العرموطي.

13. معايل السيد حديثة جال حديثة الخريشا.

14. معايل الدكتور أحمد عي العبادي.

15. معايل الدكتور محمد سليان أبو رمان.

16. معايل الدكتور فارس عبدالحافظ بريزات.

17. سعادة الدكتور مصطفى حارنة.

18. سعادة السيد مدالله الطراونة.

19. عطوفة السيدة سمر الحاج حسن.

20. عطوفة السيد يارس حسن فالح العتوم.

21. سعادة السيد حمزة منصور.

رسالة جاللة الملك بتشكيل الّلجنة المَلكّية لتحديث المنظومة السياسّية



8
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22. سعادة السيد محمد طه أرسالن.

23. سعادة السيد حسن القييس.

24. سعادة الدكتور خالد البكار.

25. سعادة السيد جميل النمري.

26. سعادة السيد محمد الحجوج الدوامية.

27. سعادة السيدة وفاء بني مصطفى.

28. سعادة السيدة عبلة أبو علبة.

29. سعادة السيد خميس عطية.

30. سعادة السيد عدنان السواعر.

31. سعادة الدكتور مصطفى ياغي.

32. سعادة السيد عي السنيد.

33. سعادة السيد أمجد آل خطاب.

34. سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح.

35. سعادة السيد قيس الزيادين.

36. سعادة السيد خالد رمضان.

37. سعادة الدكتور إبراهيم البدور.

38. سعادة السيد إبراهيم أبو العز.

39. سعادة الدكتورة دميه طهبوب.

40. سعادة السيد فرج اطميزه.

41. سعادة الدكتور أحمد عبدالرحيم الشناق.

42. سعادة السيد نظر عربيات.

43. سعادة الدكتور رشف القضاة.

44. سعادة الدكتور زيد روحي زيد الكيالين.

45. سعادة السيد عبدالهادي الفالحات.

46. سعادة السيد أحمد سارة الزعبي.

47. عطوفة الدكتورة عبلة عاوي.

48. سعادة السيد سائد كراجه.

49. سعادة الدكتور ليث كال نرصاوين.
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50. سعادة الدكتورة وفاء عوين الخرضاء*.

51. سعادة السيدة برى شاهر أبو شحوت.

52. سعادة السيدة آسيا عبداملطلب ياغي.

53. عطوفة السيد محمد محمود أحمد صقر.

54. عطوفة السيد بالل حسن التل.

55. عطوفة السيد رمضان الرواشدة.

56. عطوفة الدكتور رائد العدوان.

57. سعادة السيد وائل أكرم أسعد السقا.

58. سعادة السيد زياد خازر املجايل.

59. سعادة الدكتور مهند أحمد مبيضن.

60. سعادة الدكتور يعقوب نارصالدين.

61. سعادة السيد عريب الرنتاوي*.

62. سعادة الدكتور زيد مصطفى عيادات.

63. سعادة الدكتور موىس شتيوي.

64. سعادة الدكتور حسن الرباري*.

65. سعادة الدكتور عامر عيىس بني عامر.

66. سعادة الدكتور »محمد عامر« زياد السبايلة.

67. سعادة الدكتور هاين عبدالكريم أخو رشيدة.

68. سعادة الدكتور محمد عي عقله الفرجات.

69. سعادة الدكتورة ميساء سعيد موىس بيضون.

70. سعادة الدكتور عمر مشهور حديثه الجازي.

71. سعادة الدكتورة ريم خليف عبدالله املرايات.

72. سعادة السيد محمد خر الصباغ.

73. سعادة السيدة منى غياث سختيان.

74. سعادة السيد باسم إبراهيم سكجها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استقال / ت.

رسالة جاللة الملك بتشكيل الّلجنة المَلكّية لتحديث المنظومة السياسّية
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75. سعادة السيد باتر محمد عي وردم.

76. سعادة الدكتور زيد محمد حسن النوايسة.

77. سعادة السيد رمزي إيليا قسطه خوري.

78. سعادة السيدة مها زياد حمد العبيدين.

79. سعادة السيدة أدما اسبر الزريقات.

80. سعادة السيد جال حسن عبطان الرقاد.

81. سعادة السيد زيد عمر النابليس.

82. سعادة السيد عالء مصلح الكايد.

83. سعادة السيد سلطان عبدالكريم خليف الخاليلة.

84. سعادة السيد فهد عي الحسبان.

85. سعادة السيد راكان عبدالله الرواد.

86. سعادة السيد أنس مازن كامل بليه.

87. سعادة السيدة مي حاتم حسن أبو اعداد.

88. سعادة السيد أحمد سميح سلان عيال سلان.

89. سعادة السيدة لينا عبداللطيف محمود العالول.

90. سعادة السيد عبيدة عبدالله محمد فرج الله.

91. سعادة السيد عبدالله ماجد فائق جبارة.

92. سعادة السيد أحمد عي عبدالجواد شيخة.

متمنيًا لكم التوفيق والسداد،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

أخوكم عبدهللا الثاين ابن الحسني

عّان، يف 29 شوال 1442 هجرية

املوافق 10 حزيران 2021 ميالدية
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 كلمة دولة السيد سمير الرفاعي في اجتماع جاللة امللك عبدالله الثاني املعظم

برئيس وأعضاء اللجنة املَلكّية لتحديث املنظومة السياسية

سيدي صاحَب اجلاللة الهاشمية

امللك عبدالله الثاني ابن احلسني املعظم

حفظُه اللُه وَرعاه،

السالُم عليكم ورحمُة هللا وبركاته، وبعد:

ــيّة،  ــِة الّسياس ــِث املنظوم ــِة لتحدي ــِة امللَكيّ ــاَء اللّجن ــاليت أعض ــاليئ وزَمي ــوالي، وزُم ــا م ــوين ي ــد رّشفتُم فَق

بهــذا التكليــِف الّســامي، الــذي يَعكــُس ِحــرَص جاللتكــْم عــى اســتمراِر َعَجلــِة التّنميــِة والتّطــّور يف َوطِننــا 

ــِة  ــِد جالل ــْن َعه ــم، فَِم ــداِد تاريخه ــى امت ــار ع ــِت األطه ــميّوَن آُل البي ــِه الهاش ــُر علي ــا يَس ــب، نهًج الَحبي

ــا األســايّس ودســتورِها األّول،  ــة وقانونِه ــِة الحديث ــِة األردني ــَس الدول ــَع أُُس ــذي َوَض ــِه األول، ال ــِك عبدالل املل

ــة،  ــا الَحديث ــعِ دميقراطيّتن ــِك الُحســن، صان ــِة املل ــارص، إىل جالل ــتوِر املُع ــِك طــالل، أيب الدس ــِة املل إىل َجالل

يَحِملُنــا الرّكــُب اليــوَم ألن نِقــَف بــن يـَـدي جاللِتكــم ومــا َحملــُه عهُدكــم الزاهــر مــن ُمنجــزاٍت دميقراطيّــٍة 

وسياســيٍّة كُــربى، ليــَس أقلُّهــا املحكمــَة الدســتورية، واملحكمــَة اإلداريــة، واملركــَز الوطنــّي لحقــوِق اإلنســان، 

وهيئــَة النزاهــِة ومكافحــِة الفســاد، والهيئــَة املســتقلِة لالنتخــاب، وكلٌّ منهــا منَجــٌز بحــِد ذاتــه. لكّنــُه كذلــَك، 

يــا مــوالي، أمانــٌة ثقيلــة، ويــزداُد ثِقلُهــا أماَمكــم وأمــاَم الوطــن، بضانَِتُكــم لألردنيــَن واألردنيــات بتَـبَـــّني 

ــٍل أو تأثــر، وهــذا مــا يَدفُعـــنا ألْن نبــُذَل  ُمخرجــاِت عمــِل هــذه اللجنــة، وَدفِعهــا إىل َمجلــِس األّمــة دوَن تَدخُّ

مــا فــوق الُجهــِد والطاقــة، حتــى نَتَمثّـــل النهــَج األرديّن الهاشــمي، ونكــوَن مثــااًل للعمــِل املخلــِص والصــادِق 

والدميقراطــي.

فــال مجــاَل للخطــأ، أمــاَم هــذا التكليــِف الثقيــل، وهــذِه املســؤوليِة الَجســيمة، التــي نَتَحّمــُل َمْغـــرَمها قبــَل 

َمْغـَنـــِمها، أمــاَم األردنيــَن وأمــاَم جاللِتُكــم، وأمــاَم التاريــخ.

كلمة رئيس الّلجنة خالل لقاء جاللة الملك بأعضائها في اجتماعها األّول
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ونٌؤكــُد لألردنيــَن واألردنيــات، ِصــْدَق الّنوايــا وإخالصهــا، فــال توجيهــات ُمســبقة، وال ُضغــوط ســتؤثُر عــى 

عملنــا، وال مشــاريَع جاهــزة َستُســحُب مــَن األدراج.

ونتَعّهــُد لُكــم وألهلِنــا وبنــي وطننــا، أن ال يَحُكــم َعَملَنــا قناعــاٌت ُمســبقة، وال يُعيَقــه تخنــدٌق وراَء رأي، وال 

يُقيّــدُه انغــالٌق للعقــوِل والقلــوب، وأْن نََضــَع األولويــاِت التــي حّددمُتوهــا يــا ســيدي، نُْصــَب أُعيننا، مــن أجِل 

تهيئــِة البيئــِة التريعيــِة والسياســية، ووضــعِ قوانــَن انتخــاٍب وأحــزاب، وتوصيــاٍت يف مجــاِل اإلدارِة املحليــة، 

ومــا قــد يحتاجــُه ذلــَك مــن تعديــالٍت يف النصــوِص الدســتوريِة وآليــاِت العمــِل الربملــايّن الرضوريــة، ليضمــَن 

ذلــَك كلـّـه، أْن تشــهَد الســنواُت القليلــُة القادمــة، نقلــًة ملموســًة يف املشــاركِة السياســية، والحيــاِة الحزبيــة، 

وتوســيع قاعــدِة املُشــاركِة الشــعبيِة يف ُصنــعِ القــرار، خاصــًة يف أوســاِط الشــباِب والنســاِء األردنيــات، كيــَف 

ال ونحــُن دولــٌة فتيــة، يشــكُل الشــباُب الغالبيــَة مــْن ُســكانها، مــا يَجعلهــم املعيــاَر والهــدَف األوَل لــكلِّ عمــٍل 

تنمــوّي، فيــا تُشــكل النســاُء نصــَف املجتمــع وَعمــوَده، يف بلــٍد يُضــمُّ أكــرَ مــن ربــعِ مليــوِن أرسٍة تَرأُســها 

، واملــريّب، واملُعيــل. ســيداٌت نشــميات، هــّن فيهــا األُب، واألمُّ

موالَي املعظّم،

اليــوم، يتجّســُد ِحــرُص جاللتكــم عــى أْن ال نَِقــَف عنــد أّي نُقطــة ونعتـَـرَب أّن مــا تََحّقــَق كاٍف، بــل تَـدفـَُعـــنا 

كــا فََعلــَت دوًمــا، نحــَو مزيــٍد مــَن اإلنجــاز، َســعيًا وراَء األفضــل، هــذا الّســعُي الــذي َجَعــَل بَلَدنــا واِســطَة 

ــزيّب  ــِل الح ــَن العم ــَل م ــيدنا أْن نَجَع ــا س ــا ي ــك تُطالِبونن ــا، لذل ــذى لجوارن ــااًل يُحت ــا ومث ــِد يف إقليمن الِعق

ثقافــًة للمجتمــع، ومــن الدميقراطيــِة نهًجــا للحيــاة، ومــن املشــاركِة الّشــعبيِة يف ُصنــعِ القــرار أساًســا لعمــِل 

ــلطتِن التنفيذيــِة والتريعيــة. السُّ

مل يُـثْـــِنُكم مــا يُحيــُط بوطننــا مــن أزمــاٍت ال تَنقِطــع، وُمؤامــراٍت مل نَعــرْف يوًمــا أنهــا توقفــت منــُذ نََشــأَ هذا 

البلــُد الصغــُر مبســاحتِه وعــدِد ســكانه، الكبــُر بأهلــِه وقيادتــه. وال ثَـبّـــَط مــن َعزميَِتُكــم الظـّـرُف االقتصــاديُّ 

الخانــق، يف بلــٍد مل يعــرِف البحبوحــَة إال ســنواٍت قليلــة عــى امتــداِد 100 عــاٍم مــن عمــره.

صاحَب الجاللة،

ــم الســاميِة  ــِق ُرؤاكُ ــا لتحقي ــارى ُجهدن ــَنبذُل قُص ــا س ــة، أنن ــات كاف ــَن واألردني ــد األردني ــم ونُعاِه نُعاِهدكُ

للتقــدِم والتحديــث، ُمهتديــَن ِبُخالصــِة ِفكركـُـم التــي قدمتُموهــا يف األوراِق النقاشــيِّة امللَكيّــة، التــي نَتـَـرُّف 

باالسرتشــاِد بهــا، ويُعيننــا يف ذلــَك أيًضــا مــا يف تشــكيِل اللجنــِة وتركيبهــا مــن تنــوٍع كبــر، ومتثيــٍل يَعكــُس ثَراَء 
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مجتمعنــا وتركيبــَة األردنيــَن الفكريــَة والثقافيــة، بــكلِّ أطيافهــم ومشــاِرِبهم. ولــن نــرتّدَد يف أْن نَســتعَن يف 

عملنــا بــكلِّ بيــوِت الخــربِة األردنيــة، ومــا ســبَقنا إليــِه إخوانُنــا مــِن الباحثــَن واملختصــَن والــذواِت الوطنيــِة 

رة يف هــذا املجــال، ال مــْن أجــِل تريعــاٍت تضمــُن الوصــوَل املتــّدرَج نحَو األهداِف املنشــودِة فحســب،  املقــدَّ

ــات أو  ــُة ليســْت ُمجــرَد مشــاركٍة يف انتخاب ــا، فالدميقراطي ــِة يف ثقافتن ــروِح الدميقراطي ــِز ال ــل ســعيًا لتعزي ب

انتــاٍء لحــزب، بــل هــي ُمارســٌة يوميــة، مبنيــٌة عــى الفهــِم الصحيــِح للحريــة، وإدراِك أّن احــرتاَم رأي اآلخــِر 

واختالفــه، جــزٌء أصيــٌل مــن احــرتاِم الفــرِد لنفســِه ومجتمعــه ومكّونــاِت ثقافتــه، وهــي بدورهــا جــزٌء مــن 

منظومــٍة ال تقتــرُص عــى القوانــن، بــل هــي نســيٌج ثقــايٌف يســاهم فيــه، وقبــَل أّي يشء وكّل يشء، البيــُت 

واملدرســُة ومؤسســاُت املجتمــع، ويقــُع العــبُء األكــرُب منــه عــى كاهــِل األِب واألمِّ واملعلـّـم، ورجــاِل وعلــاِء 

الديــن، والنُّشــطاِء يف مياديــِن العمــِل العــام.

ــوٍن  ــا بقان ــَس رهًن ــميّة، فلي ــاِت الرس ــؤولية املؤسس ــي، ومس ــِب التريع ــن الجان ــوُب م ــُر املطل ــا التّغي أم

واحــد، بــل هــي ُحزمــٌة تريعيــٌة حيّــٌة متطــورة، تضمــُن التغيــَر املتــّدرَج واملُتناســَب مــع تطــّوِر املجتمــع، 

ــه املســتقبلية، وســَط املنظومــِة الســلوكيِة والثقافيــِة واالجتاعيــة؛ ومــا َعمــُل لجنتنــا  واســتراف احتياجاتِ

إال جــزٌء مــن هــذِه الُحزمــة وتلــَك املنظومــة، اللتــِن يحتــاُج نجاُحهــا إىل اهتــاِم املواطــِن، ومتابعتــِه لهــا، 

إميانًــا بأهميــِة دورِه فيهــا وحرصــِه عــى نجاِحهــا، تأسيًســا لثقــٍة غاليــة ســتكرُب يف النفــوس وتنتقــُل عــرَب 

األجيــال.

لــذا، فإننــا نُـــَوّجُه دعــوًة صادقــة، لــكّل َمــْن لديــِه أفــكاٌر ومقرتحــاٌت ميكــُن أن تخــدَم هــذا الُجهــَد الوطنــّي، 

وخاصــًة مــن أبنائنــا وإخواننــا الشــباب، وُهــم ُمَمثَّلــون يف لجنتنــا، أن يُقّدمهــا أليٍّ مــن أعضائِهــا، وســنعمُل 

عــى دراســِة كّل مــا يَِصلُنــا واالســتفادِة منــه.

سّيدي وموالي،

إّن األردنيــَن شــعٌب حــيٌّ وواٍع، ومــن إميانُكــْم ِبِهــم وثَِقتهــم بكــم والِتفاِفهــْم حولَُكــم وحــوَل األرسِة 

ــا، ليكــوَن  ــم بن ــدِر ثِقتُك ــا الئقــًة بشــعبنا، وعــى قَ ــُج َعملِن ــا بــرضورِة أن تكــوَن نتائ ــأيت إميانُن الهاشــمية، ي

ــاٍة سياســيٍة  ــا نحــَو حي ــا، يخطــو بن ــا حداثيًّ ــزًا تريعيًّ ــة، منَج ــا الثاني ــِة يف مئويّته ــِة األردني أوُل عهــِد الدول

َم  ــدورِه التقــدُّ ــة، يَضمــُن ب ــاراِت الرَبامجيّ ــِل والتي ــٍم عــى الُكتَ ــوَُّج بربملــاٍن قائ ــة، تُت ــٍة فاعل ــٍة وحزبيّ وبرملاني

املنشــوَد يف أســلوِب مارســِة الســلطِة التنفيذيــِة ملســؤوليّاتها، ومبــا يُلبّــي طموحــاِت الوطــن، ويُعــزُِّز صورَتــُه 

ــّي. ــّي والعامل ــِن اإلقليم ــة، عــى الصعيدي ــَة املرق الدميقراطي

كلمة رئيس الّلجنة خالل لقاء جاللة الملك بأعضائها في اجتماعها األّول
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ومــن أهــّم ُخطــواِت ذلــك، بنــاُء الثقــِة بالعمــِل الحــزيّب الربامجــّي، القــادِر عــى إقنــاِع املواِطــِن ِبطروحاتــه، 

ــِة  ــلطتِن التنفيذي ــَة بالس ــيُعزُز الثق ــا س ــة، م ــاراِت الربامجيّ ــِل والتيّ ــى الكت ــٍم ع ــاٍن قائ ــوِل إىل برمل للوص

ــة. ــٍة برامجي ــاٍت حزبي ــا نصــُل إىل برملان ــة، خاصــًة ِعندم والتريعي

إننــا ِبأََمــسِّ الحاجــِة اليــوَم لبنــاِء أحــزاٍب أردنيــٍة وطنيــة، كبــرٍة وقويــة، يحميهــا القانــوُن وتَحميــه، لهــا قلــٌب 

واحــٌد ينبــُض بحــبِّ األردن، وعقــٌل يشتَـغـــُل بالتفكــرِ يف رِفعتــِه ورِفعــِة شــعبه، ويَضُعهــا فــوق كّل اعتبــار؛ 

تَســتِمدُّ رشعيّتَهــا مــن ُصنــدوِق االقــرتاع، وقّوتَهــا ومكانَتهــا مــن إميــاِن األردنيــَن بهــا وبرباِمجهــا.

ــبل، وخــرِ الّصيَــغ الّضاِمنــِة لزيــادِة االنخــراِط يف العمليــِة النيابيــة،  كــا نَرجــو اللــه أْن يُوفَّقنــا إىل أوَســِط السُّ

ــا  ــا واقتصاديًّ ــرَتها األوىل، عمــاًل مؤسســيًّا ثقافيًّ ــة، لتعــود إىل ِس ــاإلدارِة املحلي ــا، والنهــوِض ب ــًحا وانتخابً ترشُّ

وسياســيًّا، يشــكُل حواِضــَن ألجيــاٍل مــْن قيــاداِت املســتقبل؛ مــا مــن شــأنِِه إعــالُء قيــِم املواطنــة بنــاًء عــى 

مبــادئ الدســتور وتحــَت مظلــِة ســيادِة القانــون.

موالَي املُفّدى،

نُجــّدد الَفخــَر واالعتــزاز بكــم، وندعــو اللــه أْن يزيــَد وطننــا ازدهــاًرا يف ظلّكــم، ونــرضُع لــُه جــّل يف ُعـــاله أْن 

يُديــَم عليُكــم، وعــى ويّل َعهِدكــْم ســمّو األمــرِ الحســن، َحِفظكــا اللــه ورعاكــا، الصحــَة والعافيــَة وســداَد 

الــرأي؛ مــوالَي املُعظــم.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

1٥ حزيران 2021
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كلمة رئيس اللجنة مبناسبة تسليم تقرير اللجنة إلى جاللة امللك 

بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم عىل النبّي العريّب الهاشمّي األمني

سّيدي صاحب اجلاللة الهاشمية؛ امللك عبدالله الثاني ابن احلسني املعّظم

حفظك الله ورعاك،

ــِث  ــِة لتحدي ــِة امللَكيّ ــاء اللجن ــاليت أعض ــاليئ وزمي ــي، وزم ــّي، يرّفن ــر الوطن ــزاز والفخ ــاعر االعت ــكّل مش ب

املنظومــِة السياســية، أن َنثـُـَل بــَن يــَدْي جاللتكــم، يف هــذا اليــوِم األغــرِّ مــن أيــاِم األردن، لنقــّدَم مــا وفَّقنــا 

ــا إياهــا، بعــد عمــٍل متواصــل، وجهــٍد دؤوب،  اللــُه ســبحانُه وتعــاىل إليــه، مــن تأديــِة األمانــِة التــي حّملْتَن

اســتمرَّ أكــرَ مــْن ثالثــِة أشــهر.

سّيدي صاحب الجاللة،

ــريس أوَل  ــام، يُ ــِة ع ــَل مئ ــه األول، قب ــِس عبدالل ــِك املُؤس ــُة املل ــه، جالل ــإذن الل ــُه ب ــوُر ل ــَف املغف ــا وق ك

َمداميــِك هــذا الوطــن، ويدّشــن طالئــَع املؤسســات، ويضــع املُقّدمــاِت للتريعــاِت والقوانــِن األساســية؛ فإننا 

ــا ِمــَن العمــِل واإلنجــاز، بالصــرِب والتّضحيــات. ــا، قــد أكملــْت قَرنً ــا القويــَة الفتيــَة دامئً نــرى اليــوَم دولَتَن

ــِك الحســِن  ــُة املل ــُك املؤســس، وكــا َوقــَف جالل ــوَم كــا وقــَف املل ــَة ســيدنا، تقــُف الي ــا جالل ــم، ي ونَراكُ

البــاين، طيّــَب اللــُه ثراُهــا، تــردُّ العاديــاِت عــن وجــِه الوطــن، مســتنًدا إىل دســتوِر امللــك طــالل، طيـّـب اللــه 

ثــراه، ومــا َشــِهَدُه مــن تطــوراٍت يف عهدكــُم امليمــون، وتُدّشــُن، وإىل جانِبُكــم ســموُّ األمــر الحســن ويّل العهــد 

األمــن، صفحــاٍت جديــدًة مــن تاريــِخ األردن، زاخــرًة مبزيــٍد مــن الدميقراطيــة والعدالــة وتكافــؤ الُفــرص، يف 

دولــٍة دميقراطيــًة وطنيــًة صلبــة، تعمــُل لصالــِح الجميــعِ ويعمــل الجميــُع لصالحهــا.

كلمة رئيس اللجنة بمناسبة تسليم تقرير اللجنة إلى جاللة الملك 
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

وهــا نحــُن نقــّدُم نتائــَج عملِنــا، مرتاِحــي الضمــر، بأننــا بذلنــا مــا يســتحّقُه وطُننــا العزيــُز مــن فكــٍر وعمــل، 

ــِة  ــِة األردني ــِم الدول ــِت األمــة، وقي ــَم عــى ثواب ــا الهاشــميِة املباركــة، القائِ ــك نهــَج قيادتِن مســتلهمَن يف ذل

يِتنــا العربيــِة واإلســالمية، وتــراِث نهضــِة العــرب الكــربى ومــا رّســخته يف النفــوِس مــن ســعٍي  الراســخة، وهوُّ

ِم والعــزِة والكرامــة. مســتمرٍّ للتقــدُّ

موالَي املعظّم،

ــة،  ــيّة األردنيّ ــا السياس ــِر منظومِتن ــامية، لتطوي ــم الّس ــن إرادتُِك ــا م ــة نابًع ــذه اللجن ــكيُل ه ــاَء تش ــد ج لق

ــِل  ــة، أو بفع ــة، يف ظــروِف طــوارئَ محليّ ــأِت هــذه اللحظــُة التاريخي وإنضــاِج التحــوُِّل الدميقراطــّي، ومل ت

ــم. ــاِز األفضــِل لشــعِبكم العظي ــى إنج ــِم ع ــم الدائ ــل إلرصاِر جاللِتك ــة؛ ب ــوٍط خارجي ضغ

إّن عمــَل اللجنــة جــاَء اســتكااًل لجهــوٍد وطنيــٍة عديــدة لتطويــِر الحيــاِة السياســية، إذ مــّر بلُدنــا مبراحــَل 

ــية،  ــاِت السياس ــاِء املؤسس ــاِت وإنش ــّن التريع ــت يف َس ــة، متثل ــيٍة حقيقي ــٍة سياس ــا إىل تنمي ــا فيه احتَْجن

وشــهَد العقــُد املــايض إضافــًة نوعيــة للمؤسســاِت السياســيِة املكلّفــِة برعايــِة الحيــاِة الدميقراطيــة، لتشــّكَل 

اليــوَم بنيــًة تحتيــًة قويــة للحيــاِة الدميقراطيــة، كــا أنجزنــا سلســلًة مــن اإلصالحــاِت املهمــة، يف الجوانــِب 

ــَب االنتقــاَل إىل مفهــوِم التحديــث الســيايّس. ــذي تطلّ ــِة واملؤسســية، األمــُر ال التريعيّ

ــادئ  ــن املب ــٍة م ــتناِد إىل مجموع ــا، باالس ــِة عمله ــِر منهجيّ ــُة يف تطوي ــت اللجن ــاس، رَشََع ــذا األس ــى ه وع

واملعايــر التــي اســتمّدتها مــن الرّســالة امللَكيّــة الســامية، ومــن الرؤيــِة الوطنيــِة املشــرتكِة ألعضائهــا. وأبــرُز 

ــبع واالســتفادُة مــا جــاءْت بــه ومــا تُقّدمــه مــن  هــذه املبــادئ: االسرتشــاُد بــاألوراِق النقاشــيِة امللَكيــِة السَّ

ــّكلت  ــق، وش ــوم التوافُ ــا إىل مفه ــُة عملِه ــتندت منهجي ــّي. واس ــام الســيايّس الدميقراط ــِر النظ ــٍة لتطوي رؤي

ــِة واالختالفــات، والوصــوِل إىل التوافقــات،  ــدرِة عــى إدارِة التعددي ــا بامتيــاز، يف الُق ــا وطنيًّ ــا دميقراطيًّ متريًن

ــذا  ــاِح ه ــٌة لنج ــٌة حقيقي ــدرَُّج ضان ــن أّن الت ــْت م ــّي األرديّن، وانطلق ــوذِج الدميقراط ــاِء النم ــبيِل بن يف س

النمــوذج، ووصولــِه إىل مرحلــِة النضــوج، بخطــواٍت ثابتــٍة وهادئــة، تتجــاوُز التحّديــات، وتُعظّــم املكاســب.

ــاِت  ــِز الحري ــات، وتعزي ــا وواجب ــة، حقوقً ــِم املواطن ــز قي ــه، بتعزي ــْت إلي ــُة يف مــا توّصل كــا التزمــْت اللجن

ــة وتوفــرِ  ــِم العدال ــْت عــى إعــالء قي ــون، كــا حرِص ــدأ ســيادِة القان ــزاِم مبب ــِة بالتريعــات، وااللت املكفول

أقــى الضانــاِت للنزاهــِة والشــفافية، يف مــا طرحتــه مــن تريعــاٍت وتوصيــات، ليشــّكَل ذلــك فرصــًة كبــرًة 

ــة، ومتكــن  ــاراِت الربامجي ــِل والتي ــِة القامئــِة عــى الُكتَ ــاِة الربملاني ــِل الحــزيّب الربامجــي، والحي ــِر العم لتطوي

الشــباِب واملــرأة.
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سّيدي صاحَب الجاللة،

نضــُع بــن يَديكــم الكرميتَــن، نتائــَج عمــِل اللجنــة وتوصياتِهــا، عــى شــكِل حزمــٍة مــن الوثائــق، تشــّكُل يف 

مــا نــرى ونأُمــل، محطــًة جديــدًة وقويــة عــى طريــِق التطويــر، وبدايــًة حقيقيــًة لجهــوِد تحديــِث الدولــِة 

األردنيــة. وهــذه الوثائــُق هــي:

ُمَسوَّدتا مروَعي قانويَن االنتخاِب واألحزاِب السياسيِة الجديَدين.  •

التعديالُت الدستوريُة املقرتَحة، املرتبطُة مبسوََّديت مروَعي القانونن، وبآليات العمل النيايب.  •

التوصياُت الخاصُة بتطويِر منظومِة تريعاِت اإلدارِة املحلية.  •

التوصياُت املتعلقُة بتمكن املرأِة ومتكِن الشباب.  •

ــه، مــن تقديــم مقرتحــاٍت بسياســاٍت وخطــواٍت تُفــي إىل  باإلضافــِة إىل مــا اســتأَذنّا جاللَتكــم ب  •

ــي. ــا الدميقراط ــِر َنوذِجن تطوي

ومــا كاَن هــذا ليَِتــّم عــى صورتـِـه املُثــى، لــوال توجيهــاُت جاللِتكــم الســامية بتيســرِ عمــِل اللجنــة، ومــا تبــَع 

ذلــك مــن الجهــِد الجبّــار والدعــِم املتواصــل، مــن اإلخــوِة واألَخــواِت يف الديــواِن امللــي الهاشــمي، والجهــاِت 

ــوَن  ــِه األردني ــا ب ــرّم علين ــا تَك ــا، وم ــن أجــِل تســهيِل عملِه ــا م ــا يف طاقِته ــْت كلَّ م ــي بذل واملؤسســات الت

واألردنيــات، مــن آراٍء وأفــكار، طُفنــا مــن أجلِهــا مختلــَف بقــاِع الوطــِن العزيــز.

ونتوّجُه بالشكِر والتقديِر لزمالئِنا الثالثِة الذين غادرونا عى ما قّدموُه من آراٍء وأفكار. 

موالَي املعظم،

ــه، خاصــًة القــوى السياســية  ــعِ مكونات وَر األســاَس واألكــرَب هــو للمجتمــعِ بجمي ــدَّ ــإنَّ ال ــه، ف ــك كلِّ مــع ذل

ــة  ــر التريعي ــا يتصــل باألطُ ــة يف م ــُج عمــل اللجن ــه العمــل، وهــا هــي نتائ ــُث يصنُع ــة، فالتحدي والحزبي

ــة  نتــرّف بتقدميِهــا لجاللــة ســيدنا، حامــي الدســتور، لتَــرَع حكومتُكــم الرشــيدة مبَوِجــب الرســالة امللكيّ

ــه، مــن أن ينهــَض  ــإذِن الل ــر، فــال أقــلَّ بعــد إقرارهــا، ب ــة املوق بتســلُِّمها وإقرارهــا، وإرســالِها ملجلــس األّم

ــَج برامــَج عمليــًة  الجميــُع وتنخــرَط األحــزاُب والقــوى السياســيّة يف ورشــِة تحديــٍث وإصــالٍح داخليــة، لتُنِت

ــه. ــز وبناتِ ــا العزي ــاء وطِنن ــاِت عملِهــا، مبــا يســتقطُب أبن ــا وآلي ــًة للتطبيــق، وتطــّوَر أفكارَه قابل

كلمة رئيس اللجنة بمناسبة تسليم تقرير اللجنة إلى جاللة الملك 
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سيدي قائَد الوطن،

إننــا إذ نقــدُم نتائــَج وتوصيــاِت اللجنــة امللكيــِة لتحديــث املنظومــة السياســية، فإننــا نأمــُل أْن ترتقــَي هــذه 

ــواَب  ــون أب ــات وهــم يَدُخل ــَن واألردني ــاَل األردني ــَي آم ــاُت إىل طمــوِح جاللتكــم، وأن تلبّ ــُج والتوصي النتائ

ــٍة حديثــة. ــٍة دميقراطيّ مئويــٍة جديــدة، يعــززون فيهــا عــاَد دولــٍة وطنيّ

حفظكــم اللــه ورعاكــم، وســّدد عــى طريــِق الخــر ُخطاكــم، وأبقاكــم ذخــرًا وعــزًّا، وســنًدا وحصًنــا، ومــالًذا 

آمنــا، لشــعبكم الــويّف النبيــل، وألمتَيُكــم العربيــة واإلســالمية.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته، موالي املعظم

خادمكم األمني

سمري الرفاعي



الوثيقة المرجعّية
الرؤية الوطنّية لتحديث المنظومة السياسّية 
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 المقدمة

تدخــل الدولــة األردنيّــة مئويتهــا الثانيــة مســتندًة إىل إرث كبــر مــن اإلنجــاز واالســتقرار، ومتمّســكة بــإرادة 

ــة صلبــة للتحديــث واملزيــد مــن التقــدم واالزدهــار، ويف هــذه املحطــة الكــربى يف تاريخنــا الوطنــّي،  وطنيّ

ــث  ــة لتحدي ــة امللَكيّ ــن الحســن املعظــم بتشــكيل »اللجن ــاين اب ــه الث ــك عبدالل ــة املل جــاءت رســالة جالل

املنظومــة السياســيّة« لتكــون نتائجهــا يف مجــال التحديــث الســيايّس رأَس القاطــرة ملــروع تحديــث الدولــة 

األردنيّــة الــذي يقــوده جاللــة امللــك للعبــور بــاألردن نحــو املئويّــة الثانيــة وهــو أكــر قــوًة وحداثــًة وثقــًة 

بالنفــس. 

ــاء  ــم نحــو املســتقبل للبن ــات وتطلُّعه ــّن واألردني ــرة عــن أشــواق األردني ــد عــرّبت هــذه الخطــوة الكب لق

عــى مــا قدمــه األجــداد واآلبــاء مــن تضحيــات وإنجــازات يف املئويـّـة األوىل، ومــا ســينجزه األبنــاء واألحفــاد 

واألجيــال الجديــدة يف املئويـّـة الثانيــة، مســتلهمن مبــادئ العدالــة وســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص وقيــم 

الدولــة األردنيّــة يف الوســطية واالعتــدال والتســامح والحريــة والكرامــة، ومتمســكن مببــادئ الثــورة العربيّــة 

الكــربى وتراثهــا العــريب األصيــل. كــا تــأيت هــذه الخطــوة املباركــة بالتزامــن مــع قــرب ذكــرى وطنيّــة عزيــزة 

ع يف عهــد املغفــور لــه امللــك  أخــرى، هــي الذكــرى الســبعون لســّن الدســتور األرديّن لعــام 1952 الــذي رُشِّ

طــالل بــن عبداللــه، وشــّكل مرحلــة متقدمــة يف تطــور النظــام الســيايّس األرديّن وتحديثــه. 

ــاة  ــة يف الحي ــة نوعي ــوءة بالعــزم عــى إحــداث نقل ــة واضحــَة األهــداف وممل كــا جــاءت الرســالة امللَكيّ

ــدى  ــى م ــيايّس ع ــم الس ــم ونظامه ــازات دولته ــات وبإنج ــن واألردنيّ ــق باألردنيّ ــة، تلي ــة والحزبيّ الربملانيّ

املئويّــة األوىل، وعــى نحــٍو يضمــن التأســيس لحيــاة برملانيّــة وحزبيّــة فاعلــٍة وقــادرٍة عــى إقنــاع الناخبــن 

بطروحاتهــا، وقــادرٍة كذلــك عــى التخلُّــص مــن تشــوهات املــايض البعيــد والقريــب التــي ألَـــّمت بالعمــل 

الحــزيّب والربملــايّن، وهــو مــا ســيقود إىل التأســيس ملرحلــٍة متقدمــة يف أداء الســلطة التنفيذيــة ملســؤوليتها، 

ــعر  ــد ومبــا يُش ــا ألحــكام الدســتور األرديّن العتي ــا وفًق ــا وانضباطه ــوة املؤسســات السياســيّة وتكامله ويف ق

ــة.  ــة والتنفيذي ــه أســاُس عمــل الســلطتن التريعي املواطــن أن

ــعة داخــل اللجنــة وخارجهــا ويف أنحــاء  إن نتائــج أعــال اللجنــة التــي أُنضجــت بفعــل حــوارات وطنيّــة موسَّ

اململكــة كافــة، تســتند إىل أســاٍس متــن ورأســال وطنــّي ثــرّي يتمثــل يف ثوابــت الدولــة األردنيّــة ومبــادئ 

ــة املضافــة لــألوراق النقاشــية  نظامهــا الســيايّس؛ ويف ســمّو الدســتور األرديّن ومكانتــه، ويف القيمــة التاريخيّ

ــة، وصــواًل إىل النمــوذج الدميقراطــّي األرديّن الــذي يوّســع قاعــدة املشــاركة الفعليــة، ويجعــل الشــأن  امللَكيّ

ــاة العامــة ويجعــل  ــات يف الحي ــة، وميّكــن األردنيّ العــام محــطَّ اهتــام املواطنــن، ويعــّزز املواطنــة الفاعل

ــا للتمكــن االقتصــادّي واالجتاعــّي، ويدفــع بالشــباب بــكّل ثقــة  مــن التمكــن الســيايّس لهــّن مدخــاًل قويًّ

واقتــدار أن يكونــوا عنــواَن القــرن األرديّن الجديــد. 

الوثيقة المرجعّية
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ــم إىل  ــات، والوصــول به ــن واألردني ــاة األردني ــة حي ــي تحســن نوعي ــة السياســيّة يعن ــث املنظوم إّن تحدي

ــن أدوار،  ــم م ــع منه ــا هــو متوقَّ ــراده م ــؤدي أف ــّي الفاعــل، ي ــرّي برأســاله البــري واالجتاع مجتمــع ث

ــة. والتحديــث الســيايّس هــو الــذي يدّشــن الطريــق إىل  وينهضــون مبســؤولياتهم يف خطــط التنميــة الوطنيّ

ع  ــوُّ ــا بتن ــدًدا، غنيًّ ــا متع ــن، مجتمًع ــون، متضامن ــل يبن ــالف، ب ــم إىل خ ــراُده اختالفَه ــّول أف ــع ال يح مجتم

دهــم، الهويـّـة الوطنيّــة الواحــدة، واالعــرتاف بــأن  دهــم، عــى تعدُّ مكوناتــه الفكريــة والدينيّــة والعرقيــة، تُوحِّ

م. ــَة السياســيَّة مصــدٌر للتكامــل واالندمــاج والتقــدُّ ــوَع قــوٌة والتعددي التن

ــة، إذ  ــيّة واالجتاعيّ ــة السياس ــة األردنيّ ــفة الدول ــًدا لفلس ــة تجدي ــية امللَكيّ ــّكلت األوراق النقاش ــد ش لق

ــام،  ــاش الع ــة إلدارة النق ــرة ومتقدم ــة مبتك ــة حداثي ــذه األوراق صيغ ــن خــالل ه ــك م ــة املل ــق جالل أطل

وقــّدم سلســلة مــن املفاتيــح لتحديــث الدولــة واملجتمــع؛ لهــذا اعتُمــدت هــذه األوراق مرجعيــة أساســية 

لعمــل اللجنــة، ومّهــدت الطريــق لنضــوج الرؤيــة الوطنيّــة للتحديــث الســيايّس التــي نقرتحهــا اليــوم ضمــن 

ــة. محــّددات الرســالة امللَكيّ

إّن األطروحــات التــي تقدمهــا منظومــة التحديــث الســيايّس، ســواء يف التريعــات الناظمــة للحياة السياســيّة 

أو يف األفــكار والسياســات املرتبطــة بــاإلدارة املحليّــة وبتمكــن الشــباب واملــرأة، تشــّكل حالــة مــن التوافــق 

الوطنــّي الــذي تــّم عــى قاعــدة التنــوع والتمثيــل كــا عــرّب عنهــا تشــكيل اللجنــة امللَكيّــة. 

ــة لتحديــث املنظومــة السياســيّة« متوافقــن عــى أن مصلحــة  إننــا إذ نقــدم ُخالصــة عمــل »اللجنــة امللَكيّ

ديــن حــول خيارنــا الوطنــّي بتحديــث نظامنــا الســيايّس، ومتمّســكن  ــة هــي األســاس، وموحَّ الدولــة األردنيّ

بهويتنــا الوطنيّــة الواحــدة، لنأمــل أن ترتقــي هــذه النتائــج والتوصيــات إىل طمــوح حــرضة صاحــب الجاللــة 

ــة جديــدة  ــات وهــم يَلِجــون مئويّ ــن واألردنيّ ــي آمــال األردنيّ امللــك عبداللــه الثــاين ابــن الحســن، وأن تلبّ

ــة حديثــة.  ــة دميقراطيّ يشــيّدون فيهــا دولــة وطنيّ
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القسم األول

إطار عمل اللجنة المَلكّية لتحديث المنظومة السياسّية

الرسالة امللَكّية والهدف من تشكيل اللجنة

وّجــه جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين يف 10 حزيــران 2021 رســالة إىل دولــة ســمر الرفاعــي يعهــد إليــه فيهــا 

رئاســة اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياســيّة، وتكّونــت اللجنــة مــن )92( مــن الــذوات مــن بينهــم 

)18( ســيدة ميثلــون املجتمــع األرديّن، واتّســمت بالتنــّوع والتعدديــة؛ فشــملت التيــاراِت السياســيّة والفكريـّـة 

عــى اختالفهــا، وراعــت الفئــاِت العمريــة واملكّونــات االجتاعيّــة كافــة. 

أوضحــت الرســالة امللَكيّــة بشــكل مبــارش أن الدافــع وراء تشــكيل اللجنــة هــو عــزُم جاللــة امللــك عــى جعــل 

ــًة إلطــالق مــروع تحديــث  ــة مئويتهــا الثانيــة محطّ ــة األوىل ودخــول الدول ــة األردنيّ ــة الدول ذكــرى مئويّ

الدولــة األردنيّــة انطالقـًـا مــن تحديــث منظومــة العمــل الســيايّس؛ فــإذا كان مطلــع املئويـّـة األوىل قــد شــهد 

ــة يشــّكل  ــة الثاني ــع املئويّ ــة وتشــكُّل املجتمــع، فــإن مطل ــة متأُســس الدول ــة إنشــاء املؤسســات وبداي أنْوي

اليــوم مرحلــة جديــدة مــن مراحــل البنــاء عنوانُــه التحديــث. 

لقــد بيّنــت الرســالة امللَكيّــة أن الهــدف العــام للّجنــة يتمثــل يف إحــداث »نقلــة نوعيّــة يف الحيــاة السياســيّة 

والربملانيّــة تضمــن مواصلــة عمليــة التطويــر لضــان حــق األردنيّــن واألردنيّــات يف مارســة حيــاة برملانيّــة 

وحزبيّــة ترتقــي بدميقراطيّتهــم وحياتهــم وصــواًل إىل برملــان قائــم عــى كتــل وأحــزاب برامجيّــة«. ولتحقيــق 

هــذا الهــدف الوطنــّي الكبــر، حــددت الرســالة األهــداف املبــارشة لعمــل اللجنــة ومهامهــا، كالتــايل: 

وضع مسّوَديت مروَعي قانونن جديدين لالنتخاب واألحزاب السياسيّة.   .1

النظر بالتعديالت الدستورية املتصلة حكًا مبسّوَديت مروَعي القانونن وآليات العمل النيايب.  .2

تقديم التوصيات املتعلقة بتطوير التريعات الناظمة لإدارة املحليّة.   .3

ــدور  ــة ل ــيّة الضامن ــة والسياس ــة التريعيّ ــة البيئ ــرار وتهيئ ــع الق ــاركة يف صن ــدة املش ــيع قاع توس  .4

الشــباب واملــرأة يف الحيــاة العامــة. 

ــة نحــو  ــة لعمــل اللجن ــادئ التــي شــّكلت بوصل ــة مجموعــة مــن األطــر واملب كــا حــّددت الرســالة امللَكيّ

ــادئ واألطــر هــي:  ــا، وهــذه املب ــا فلســفَة نتائجه ــا، واســتمّدت منه ــق أهدافه تحقي
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ــبع وثيقــة اسرتشــادية لعمــل اللجنــة، واالســتفادة مــن مضامــن هــذه  ــة السَّ األوراق النقاشــية امللَكيّ  .1

األوراق التــي القــت اهتاًمــا وطنيًّــا كبــرًا، مبــا تحملــه مــن أفــكار إصالحيــة وتحديثيــة، ومــا تقدمــه 

ــر النظــام الســيايّس الدميقراطــّي. ــة لتطوي مــن رؤي

االلتــزام امللـَـّي بضــان نتائــج عمــل اللجنــة، مــن خــالل تبّنــي الحكومــة نتائــج اللجنــة وتقدميهــا إىل   .2

ــر.  ــر أو التأث ــاوالت للتغي ــالت أو مح ــوًرا ودون أّي تدخ ــة ف ــس األم مجل

ــف  ــون مختل ــن ميثل ــا الذي ــن أعضائه ــدأ م ــّي يب ــق وطن ــة تواف ــة هــو صياغ إن جوهــر عمــل اللجن  .3

األطيــاف االجتاعيّــة والسياســيّة والثقافيّــة، ويتواصــل هــذا التوافــق ليتحــول إىل هــدف وطنــّي كبــر 

ــة. ــع عــى املســتويات كاف ــه الجمي ــّف حول يلت

4.  االنتقال املتدرِّج يف بناء النموذج الدميقراطّي األرديّن نحو تحقيق األهداف املستقبلية كاملة. 

ــة يجــب أن تعمــل عــى  إن توصيــات اللجنةوفًقــا ألهدافهــا ومهمتهــا التــي حددتهــا الرســالة امللَكيّ  .5

ــا وواجبــات، وتعزيــز الحريــات املكفولــة بالتريعــات، وااللتــزام مببــدأ  تعزيــز قيــم املواطنــة حقوقً

ــون.  ســيادة القان

اإلطار السيايّس لعمل اللجنة

جــاء تشــكيل اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياســيّة نابًعــا مــن اإلرادة الوطنيّــة األردنيّــة التــي عــرّب 

عنهــا جاللــة امللــك يف اســترافه للمســتقبل، ويف ســعيه املتواصــل عــى مــدى أكــر مــن عقديــن لتطويــر 

ــة أو  ــوارئ محليّ ــروف ط ــة يف ظ ــأِت اللجن ــّي. ومل ت ــوُّل الدميقراط ــاج التح ــيايّس األرديّن وإنض ــام الس النظ

ضغــوط خارجيــة؛ عــى الرغــم مــا اتســم بــه النظــام الســيايّس األرديّن مــن قــدرة عاليــة عــى االســتجابة 

والتكيُّــف املــرن مــع املطالــب الشــعبيّة ويف مقدمتهــا مــا يتعلــق باإلصالحــات وتنميــة الحيــاة السياســيّة. بــل 

جــاء هــذا التوجــه نتيجــة واضحــة اللتقــاء إرادة القيــادة األردنيّــة مــع اإلرادة الشــعبيّة لالنتقــال إىل مرحلــة 

جديــدة مــن التحديــث الســيايّس بعــد أن قطعــت اململكــة أشــواطًا متعــددة يف مســارات التنميــة السياســيّة 

واإلصــالح.

ال شــّك أن الظــروف اإلقليميــة والدوليّــة لعبــت أدواًرا متفاوتــة يف بنــى النظــم السياســيّة العربيّــة وتطورهــا 

ــة  ــة ولغ ــاء لثقاف ــة املتشــابهة واالنت ــيّة واالجتاعيّ ــة، نظــرًا للظــروف السياس ــود املاضي ــدى العق عــى م

واحــدة ســّهلت انتقــال األفــكار والعقائــد السياســيّة والدينيّــة ومارســة التأثــر. لعــل هــذا الواقــع ســاهم يف 

تعميــق التشــوُّهات السياســيّة يف املنطقــة وحرمــان الشــعوب مــن شــّق طريــق مســتقلّة يف تحديــد خياراتهــا 

وتطويــر نظمهــا السياســيّة، وقــد عــاىن األردن مــن هــذه التأثــرات يف فــرتات متعــددة مــن تاريخــه. 
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لقــد شــهدت البيئــة السياســيّة يف املنطقــة تعقيــدات متزايــدة خــالل الســنوات األخــرة، وأّدت الرصاعــات 

واألوضــاع األمنيّــة يف اإلقليــم إىل تراجــع مطالــب اإلصــالح الســيايّس، بــل إن مــآالت التحــوالت بعد عــام 2011 

مل تكــن ســارّة يف معظــم األقطــار العربيّــة التــي شــهدت تحــوالت سياســيّة كبــرة، وأصبحــت الدولــة الوطنيّــة 

ــّي  ــول الدميقراط ــب التح ــد مطال ــف، ومل تع ــة والضع ــن الهشاش ــاين م ــوالت تع ــن دول التح ــد م يف العدي

ــة لــدول املنطقــة. ومــع صعــود قــوى التطــرف واإلرهــاب  ــة والوطنيّ تحتــّل أولويــة عــى األجنــدات الدوليّ

يف اإلقليــم ومــا شــّكلته مــن تهديــد للمنطقــة والعــامل، تفاقمــت هــذه الحالــة؛ وأعــادت ترتيــب األولويــات، 

واتجهــت املقاربــة الوطنيّــة نحــو حايــة االســتقرار واســتدامة األمــن. 

لقــد جــاءت املقاربــة األردنيّــة ومــا انطــوت عليــه مــن خطــاب ســيايّس واجتاعــّي يف التعامــل مــع التحوالت 

العربيّــة وانعكاســاتها املحليّــة حالــًة فريــدة يف املنطقــة؛ إذ عــرّب جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين عــن أن »الربيع 

العــريب« شــّكل فرصــة وحافــزًا لــألردن للمــّي قُدًمــا يف اإلصــالح، وتَشــّكل »االســتثناء األرديّن« عــى مــدى 

العقــد املــايض مــن مقاربــة نوعيّــة جمعــت بــن ثالثــة متغــرات؛ 

أولويــة االســتقرار املحــّيّ وحايــة الحــدود وضــان ســالمة الــرتاب الوطنــّي ومنــع تســلُّل العنــارص  األول: 

اإلرهابيــة؛ بينــا كانــت القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة تخــوض معركــة رشســة ضــد اإلرهــاب 

داخــل حــدود اململكــة وخارجهــا. ومتثلــت سياســة االحتــواء األمنــي باالبتعــاد عــن جميــع أشــكال 

املواجهــة والصــدام مــع الحــركات االحتجاجيــة. 

االســتجابة واملرونــة يف التعامــل مــع املطالــب الشــعبيّة التــي بــدأت عــى شــكل مطالــب اقتصاديّة  الثاين: 

ثــم تحولــت إىل مطالــب سياســيّة، وتوســيع قاعــدة املشــاركة بخطــوات منضبطــة. 

م إىل األمــام  التغيــر املســتمر للحكومــات كلــا انســّد األفــق أمــام الخيــارات اإلصالحيــة، والتقــدُّ الثالث: 

ــدة. ــة جدي ــادرات إصالحي مبب

واتســمت الســنوات الخمــس األخــرة باملزيــد مــن التعقيــد وانســداد األفــق اإلقليمــّي والــدويل، وألقــت هــذه 

التداعيــات بظاللهــا عــى املشــهد األرديّن، وصمــدت اململكــة يف مواجهــة محــاوالت تصفيــة القضية الفلســطينية.

وقــد واجــه األردن هــذه املحــاوالت، كــا واجــه املحــاوالت الســابقة، بــإرادة صلبــة ونضــال ســيايّس فريــد، 

إذ أكــد جاللــة امللــك منــذ البدايــة أّن أّي حــّل يجــب أاّل ميــّس املصالــح الوطنيّــة األردنيّــة وأاّل يكــون عــى 

ــة للشــعب  ــق مــع الحقــوق الوطنيّ ــادرة ال تتّف ــه رفضــه ألّي مب ــأّي صــورة، وأعلــن جاللت حســاب األردن ب

الفلســطيني التــي ضمنتهــا الرعيــة الدوليّــة. وأثبــت هــذا املوقــف أن النظــام الســيايّس األرديّن شــيّد تصــوًرا 

متيًنــا للــذات الوطنيّــة عــى مــدى قــرن ال ميكــن اخرتاقــه، حيــث التقــت اإلرادة الشــعبيّة للمواطنــن –كــا 

هــي دوًمــا- بــإرادة امللــك يف لحظــات تاريخيّــة فارقــة. إّن النظــرة االســرتاتيجية للقيــادة الهاشــمية، القامئــة 
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ــك باملبــادئ وانتهــاج الحــوار وسياســة االعتــدال، والتــي حظيــت بالتفاٍف شــعبّي  عــى ثبــات املوقــف والتمسُّ

فريــد حولهــا، كفيلــٌة بتحصــن الدولــة األردنيــة يف مئويتهــا الثانيــة، كــا حّصنتهــا عــرب مئويتهــا األوىل. 

ويف أجــواء الصمــود الســيايّس لــألردن جــاءت جائحــة »كوفيــد-19« يف مطلــع عــام 2020 لتضيــف املزيــد 

ــة  ــاد معــدالت البطال ــا اململكــة، يف ظــّل ازدي ــي تعــاين منه ــة الت ــات االقتصاديّ ــد عــى الصعوب مــن التعقي

يــن العــام وتراجــع النمــو االقتصــادّي.  والفقــر، وارتفــاع الدَّ

لقــد أفــرزت التحديــات واألزمــات التــي واجههــا األردن يف الســنوات الخمــس األخــرة، وطبيعــة االســتجابات 

التــي قدمهــا النظــام الســيايّس، مجموعــة مــن الحقائــق، مــن أبرزهــا: 

التمســك باملصالــح الوطنيّــة العليــا مبــا يحقــق املزيــد مــن اســتقالل القــرار الســيايّس األرديّن الداخــّي   -

ــّي. والخارج

املرونة وتعدد األدوار السياسيّة والخيارات االسرتاتيجية سواء اإلقليميّة أو الدوليّة.  -

السعي الجّدي نحو املزيد من االعتاد عى الذات.   -

إن األردن يدخــل مئويتــه الجديــدة ويطلــق مروعــه يف التحديــث الســيايّس وهــو يف عافيــٍة وصحة سياســيّة 

ــا  ــيايّس بوصفه ــث الس ــة يف التحدي ــه الوطنيّ ــارس خيارات ــى، ومي ــت م ــه يف أّي وق ــا كان علي ــل م أفض

ــة الحديثــة.  ــة الدميقراطيّ ــا نحــو اســتكال بنــاء الدولــة الوطنيّ اســتحقاقًا وطنيًّ

محاور عمل اللجنة

حــّددت لجنــة تحديــث املنظومــة السياســيّة يف اجتاعهــا األول ويف ضــوء الرســالة امللَكيّــة، محــاور عملهــا 

يف ســتة محــاور، وُشــّكلت عــى هــذا األســاس ســّت لجــان فرعيــة انبثقــت عــن اللجنــة العامــة للوصــول 

إىل توصيــات ومقرتحــات تشــكل أســاس نتائــج اللجنــة بعــد عرضهــا عــى الهيئــة العامــة والتوافــق حولهــا، 

وهــذه اللجــان هــي: 

لجنــة قانــون االنتخــاب: ضمــت )18( عضــًوا، ومهمتهــا النظــر يف قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب   .1

والخــروج مبســّودة مــروع قانــون يضمــن توســيع قاعــدة املشــاركة والتمثيــل، وصــواًل إىل برملانــات 

ــة. ــارات الربامجيّ ــل واألحــزاب السياســية والتي قامئــة عــى الكت
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لجنــة قانــون األحــزاب السياســية: ضمــت )19( عضــًوا، ومهمتهــا النظــر يف قانــون األحــزاب السياســية   .2

والخــروج مبســّودة مــروع قانــون جديــد يؤســس لحيــاة حزبيّــة برامجيــة فاعلــة قــادرة عــى إقنــاع 

الناخبــن بطروحاتهــا والوصــول إىل الربملــان.

لجنــة اإلدارة املحليّــة: ضمــت )15( عضــًوا، ومهمتهــا تقديــم التوصيــات املتعلقــة بتطويــر التريعــات   .3

ــة. الناظمــة لــإدارة املحليّ

ــة  ــة التريعي ــة البيئ ــات لتهيئ ــم التوصي ــا تقدي ــًوا، ومهمته ــت )14( عض ــرأة: ضم ــن امل ــة متك لجن  .4

والسياســيّة الضامنــة لــدور املــرأة يف الحيــاة العامــة ومتكينهــا مــن املشــاركة السياســيّة الفاعلــة.

ــة  لجنــة متكــن الشــباب: ضمــت )11( عضــًوا، ومهمتهــا تقديــم التوصيــات لتهيئــة البيئــة التريعيّ  .5

والسياســيّة لتمكــن الشــباب وتوفــر الســبل الكفيلــة لتحفيــز مشــاركتهم يف الحيــاة الحزبيّــة 

والربملانيّــة. 

لجنــة التعديــالت الدســتورية: ضمــت )10( أعضــاء، ومهمتهــا النظــر يف التعديــالت الدســتورية   .6

 املطلوبــة املتصلــة مبســّوديت مروَعــي قانــويَن االنتخــاب واألحــزاب السياســية وآليــات العمــل

 النيايب.

كــا ُشــكِّل مكتــب تنفيــذي يضــم باإلضافــة إىل الرئيــس، رؤســاء اللجــان الســّت ومقرريهــا، ووزيــر الشــؤون 

السياســية والربملانيــة، والناطــق اإلعالمــي للّجنــة، إضافــة إىل نائبَــن للرئيــس، ومســاعدتَن.

ــة خــالل عمــل  ــذ البداي ــرز التوافــق من ــة إىل توافــق حقيقــّي عــى نتائجهــا كافــة، وب لقــد توصلــت اللجن

اللجــان الفرعيّــة والهيئــة العامــة عــى حــّد ســواء. ويف املجمــل، توافقــت اللجنــة يف حواراتهــا الداخليــة عــى 

الجوهــر، واحرتمــت تعدديــة األفــكار، وتَقبّــل كلٌّ مــن أعضائهــا آراء اآلخريــن، ومل يتحــول االختــالُف بينهــم 

إىل خــالف.

ومل تواجــه اللجنــة أّي ضغــوط خارجيــة مبــارشة أو غــر مبــارشة، ومل تُفــرَض عليهــا محــددات لعملهــا مــن 

ــة مــع مخــاوف وهواجــس شــعبيّة ومواقــف  ــت اللجن ــل تعامل جهــات رســمية أو غــر رســمية؛ ويف املقاب

ــن  ــن العمــل الســيايّس وم ــا م ــاره جانبً ــه باعتب ــر وتفّهمت ــوى السياســيّة واســتوعبت هــذا األم لبعــض الق

طبيعــة مراحــل التحــول، خصوًصــا ملــا يشــكله قانونــا االنتخــاب واألحــزاب السياســية مــن أهميــة مفصليــة 

ــة.  يف مســرة األردن الدميقراطيّ

الوثيقة المرجعّية
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

خلفية تاريخّية: من التنمية السياسّية واإلصالح إىل التحديث السيايّس

ــر  ــكار التغي ــن أف ــدّرج، وابتعــدت ع ــة التطــور املت ــام عــى منهجي ــة ع ــل مائ ــة قب ــة األردنيّ قامــت الدول

ــا مــن حالــة االســتقرار ونضــوج القيــم  الشــامل واملناهــج الثوريــة يف التغيــر، ولعــل هــذا مــا يفــر جانبً

السياســيّة للدولــة التــي بقيــت وفيــًة لهــذا املنهــج، وقابلــًة لالســتجابة ألفــكار اإلصــالح، ومتفهمــًة للحاجــة 

ــث.  ــر والتحدي املســتمرة للتطوي

ــة الكــربى وفكرهــا العــرويب الــذي أطلــق روح التحــرر  تأســس األردن الحديــث عــى فلســفة الثــورة العربيّ

العــريب املعــارص، وفتــح اآلفــاق أمــام حركــة النهضــة العربيّــة التي اســتعادت مكانــة الثقافــة العربيّــة ودورها 

التاريخــّي، وأزال الغشــاوة عــن عيــون العــرب لرؤيــة ومارســة حقهــم يف التحــرر الســيايّس وبنــاء مجتمعات 

معــارصة حديثــة عــى مبــادئ الوحــدة والحريــة والعدالــة االجتاعيّــة واملســاواة.

ــة يف  ــة والتعددي ــم بالدميقراطيّ ــارة، إميانه ــد اإلم ــذ عه ــة، من ــة األردنيّ ــاء املؤسســون للدول ــن اآلب ــد أعل وق

ــة  ــة األردنيّ ــاء الحكوم ــّل أعض ــوره، وكان ج ــيايّس وتط ــام الس ــن النظ ــات تكوي ــمي ويف آلي ــم الرس خطابه

األوىل التــي تشــكلت يف 11 نيســان 1921 ينتمــون إىل حــزب االســتقالل العــريب، وعــى هــذا األســاس 

أخــذت مســارات نشــأة مؤسســات الدولــة تتبلــور رغــم ظــروف االنتــداب ومحــددات التطــور االجتاعــّي 

واالقتصــادّي للمجتمــع ومــا تفرضــه مــن أولويــات، إذ صــدر القانــون األســايّس يف عــام 1928، وهــو مبثابــة 

ــايل  ــون انتخــاب للمجلــس التريعــّي، ويف العــام الت ــة، ويف العــام نفســه صــدر أول قان أول دســتور للدول

ــّي األول. ــس التريع ــات للمجل ــرت االنتخاب ج

منــذ الســنوات األوىل لتأســيس اإلمــارة، بــرزت املشــاركة السياســية مبــدأ راســًخا يف ســلوك النظــام الســيايّس 

األرديّن، إذ أنشــأ األردنيّــون األحــزاب السياســيّة التــي مارســت العمــل الســيايّس واملعارضــة املنظمة وشــاركت 

ــا يف تلــك املرحلــة أدواِت بنــاء وطنــّي  يف االنتخابــات والحيــاة العامــة، وكانــت األحــزاب السياســية يف جلّه

ســاعدت الدولــة األردنيّــة الناشــئة يف مواجهــة االنتــداب، ويف تعزيــز الخيــارات واملنعــة الوطنيّــة؛ فقــد عقــد 

ــوا  ــة، ونظمــوا حــوارات عميقــة يف مــا بينهــم ومــع قيادتهــم الهاشــمية، وتوصل ــون مؤمتــرات وطنيّ األردنيّ

مًعــا إىل صيــغ للمشــاركة مــن خــالل املجالــس التريعيّــة واملجالــس البلديــة ومؤسســات املجتمــع املــدين، 

ــام  ــّان يف ع ــّي األرديّن األول يف ع ــر الوطن ــد املؤمت ــن، وانعق ــم الوطنيّ ــام والتفاه ــد الوئ ــتناًدا إىل تقالي اس

1928، وتبلــورت فيــه مالمــح األدوار الحقيقيــة لألحــزاب السياســيّة واملؤسســات املدنيــة يف البنــاء الوطنــّي 

ــة، فــكان لذلــك املؤمتــر  بوصفهــا أدوات مســاندة لتعزيــز خيــارات الدولــة يف البحــث عــن املصالــح الوطنيّ

دوره الكبــر يف مقارعــة االنتــداب، وكان للبلديــات األردنيّــة مســاهمتها يف دعــم نضــال امللــك املؤســس لنيــل 

االســتقالل، وهــو مــا تحقــق يف عــام 1946، وخــاض األردن حــرَب فلســطن األوىل واســتطاع الجيــش العــريب 

الحفــاظ عــى الضفــة الغربيــة والقــدس الرقيــة، وشــهَد عــام 1950 قــرار وحــدة الضفتــن التــي شــّكلت 

أول وحــدة عربيّــة اندماجيــة. 
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ــه  ــور ل ــام 1952، إذ أدرك املغف ــتور ع ــت يف دس ــم، انعكس ــن قي ــه م ــا أفرزت ــيّة وم ــربة السياس ــذه الخ ه

امللــك طــالل بــن عبداللــه ُعْمــَق مــا توّصــل إليــه النظــام الســيايّس يف حــواره الدائــم مــع قواعــده الشــعبيّة 

وتنظياتهــا السياســيّة مــن نضــوج ســيايّس، فُجّســد ذلــك يف وثيقــة دســتورية دميقراطيّــة بقيــت عــى مــدى 

ــا مبثابــة »عامــود البيــت« للنظــام الســيايّس والعقــد االجتاعــّي املعــارص الــذي ينظــم عالقــة  ســبعن عاًم

الدولــة مبواطنيهــا. إذ تؤكــد هــذه الوثيقــة اســتقاللية الســلطات والفصــل بينهــا والتــوازن بينهــا وتعاضــد 

مؤسســات الحكــم، وال تجــزّئ وحــدة الحقــوق والواجبــات.

ــه ثــراه، مرحلــة  ــب الل ــه امللــك الحســن بــن طــالل، طيّ وعــى هــدي دســتور عــام 1952، قــاد املغفــور ل

البنــاء والنهضــة الوطنيّــة التــي شــهدت اســتمرار مســرة بنــاء مؤسســات الحكــم ونضوجهــا وتطويــر أدوات 

ــارات  ــالق مس ــتدامة، وإط ــاملة املس ــة الش ــة للتنمي ــة الالزم ــى التحتي ــاء البن ــيّة، وإنش ــاركة السياس املش

ــع األرديّن.  ــث املجتم ــددة لتحدي متع

ويف بدايــة تلــك املرحلــة ازدهــرت الحريــات العامــة والحيــاة الحزبيّــة، واســتطاعت األحــزاب األردنيّــة خوض 

ــة  االنتخابــات والوصــول إىل الربملــان، وبــرزت كتــل سياســيّة قويــة اســتطاعت تشــكيل أول حكومــة برملانيّ

ــا معّقــدة داخليــة وإقليميــة  يف عــام 1956، مثّلــت تجربــة مهمــة يف التاريــخ الســيايّس األرديّن، لكــّن ظروفً

ــة، لعــل أبرزهــا عــدم نضــوج األداء الســيايّس  ــاة الحزبيّ ــل الحي ــة وتعطي ســاهمت يف إخفــاق تلــك التجرب

لألحــزاب يف ذلــك الوقــت، والقصــور يف فهــم حــدود العمــل الدميقراطــّي؛ وتجّســد ذلــك يف خلــط الحكومــة 

ــة  ــة الخارجي ــدادات العقائدي ــح االمت ــم«، ومن ــتفراد بالحك ــتورية« و»االس ــة الدس ــي »الوالي ــن مفهوَم ب

األولويــَة عــى االعتبــارات الوطنيّــة، األمــر الــذي أدى إىل حظــر األحــزاب السياســيّة وفــرض األحــكام العرفيــة، 

فــال ميكــن القبــول بالتدّخــل الخارجــي، أو االســتقواء عــى النظــام الســيايّس، أو اللجــوء إىل القــوة واملحــاوالت 

االنقالبيــة.

لقــد كانــت تلــك التجربــة ســببًا يف انتكاســة الحيــاة الحزبيــة، وال يجــوز أن تكــون نوذًجــا تُبنــى عليــه رؤيتُنــا 

اليــوم للتحديــث الســيايّس، بــل هــي محطـّـة تجــُدر االســتفادة مــن ِعرَبهــا والســعي لعــدم تكرارهــا، واألمــر 

نفســه ينطبــق عــى أحــداث عــام 1970 عندمــا حاولــت فئــٌة صغــرة تهديــد األمــن واالســتقرار، لكــن األردّن 

ــا حالــًة مــن االســتقطاب والخــروج عــن الرعيــة بالتفــاف الشــعب مبكوناتــه كافــة  اســتطاع تخطّيهــا منهيً

حــول قيادتــه وجيشــه. 

ــام 1967،  ــة يف ع ــة الغربي ــالل الضف ــرى باحت ــة أخ ــيّة رضب ــاة السياس ــة الحي ــرة تنمي ــت مس ــد واجه وق

األمــر الــذي حــال دون إجــراء االنتخابــات النيابيــة. ثــم جــاءت مقــررات قمــة الربــاط )1974( التــي عــّدت 

ــل  ــك إىل تعطي ــطيني، وأّدى ذل ــعب الفلس ــد للش ــي والوحي ــَل الرع ــطينية املمث ــر الفلس ــَة التحري منظم

ــة وحــّل املجلــس النيــايب التاســع عــام 1974، وتراجعــت الحيــاة السياســيّة، وغــاب مجلــس  الحيــاة الربملانيّ

النــواب لســنوات عديــدة. ومــع كل تلــك التحديــات والعوائــق التــي حالــت دون اســتمرار تطويــر الحيــاة 

الوثيقة المرجعّية



30

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

السياســيّة، حــرص النظــام الســيايّس األرديّن عــى تطويــر أدوات بديلــة لضــان أشــكال أخــرى مــن املشــاركة 

السياســيّة، مثــل تجربــة االتحــاد الوطنــّي العــريب الــذي ُشــكِّل يف عــام 1971، واملجلــس الوطنــّي االستشــاري 

الــذي أُســس يف عــام 1978 واســتمر عملــه حتــى عــام 1984. 

ظلـّـت عــودة الحيــاة الربملانيّــة والحزبيّــة هاجًســا دامئـًـا للملــك الحســن بــن طــالل، وكان قــرار فــك االرتبــاط 

القانــوين واإلداري بالضفــة الغربيــة يف عــام 1988 قــد مّهــد لقناعــة امللــك برضورة عــودة الحيــاة الدميقراطيّة، 

ويف الوقــت نفســه رسّعــت االحتجاجــات الشــعبيّة التــي شــهدتها مــدن جنــوب اململكــة عــام 1989 ومــا 

رافقهــا مــن مطالــب سياســيّة يف إطــالق مســار التحــول الديقراطــي بــدًءا بعــودة الحيــاة الربملانيّــة. 

وعملــت تلــك التطــّورات السياســيّة الداخليّـــة عــى إطــالق عمليــة إصــالح ســيايّس شــامل، وزيــادة هامــش 

املشــاركة السياســيّة، ورفــع بعــض القيــود عــن الحريّــات العامــة، إذ ألغــي قانــون اإلدارة العرفيــة )قانــون 

الطــوارئ(، وُشــكلت لجنــة لصياغــة امليثــاق الوطنــّي )1990(، وتبــع ذلــك صــدور سلســلة مــن التريعــات 

التــي هدفــت إىل تنظيــم الحيــاة السياســيّة يف البــالد.

وجــاء اعتــالء جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين، حفظــه اللــه، عــرَش اململكــة مصحوبًــا بآمــال كبــرة باســتئناف 

ــة  ــة الصعب ــن الظــروف االقتصادي ــم م ــى الرغ ــن اإلصالحــات، ع ــد م ــق املزي التحــول الدميقراطــّي وتحقي

ــرزت خطــوات عــدة يف هــذا االتجــاه،  ــث ب ــت تعيشــها اململكــة والرتاجــع الحــاد ملواردهــا؛ حي ــي كان الت

منهــا اســتدامة إجــراء االنتخابــات النيابيــة، ومبــادرات لتطويــر النظــام القضــايئ، واالنفــراج الــذي شــهدته 

ــة للبــث التلفزيــوين واإلذاعــي. ــكار الدول ــة، وإنهــاء احت ــات اإلعالمي الحري

إاّل أن حالــة الطــوارئ الدوليّــة واإلقليميّــة، املتمثلــة يف أحــداث أيلــول 2001 يف الواليــات املتحــدة، واحتــالل 

ر »الحــرب عــى  ــق الالجئــن العراقيــن إىل األردن، وتصــدُّ ــك مــن تدفُّ ــع ذل العــراق يف عــام 2003، ومــا تب

ــة  ــي أولويّ ــرت يف مســار اإلصالحــات السياســيّة، ومنحــت االســتقراَر يف بعــده األمن اإلرهــاب« املشــهَد، أثّ

وطنيــة.

ــف اإليجــايب مــع  ــَة التكيُّ ــد مقارب لقــد اعتمــد النظــام الســيايّس األرديّن يف العقــد األول مــن القــرن الجدي

ــالل  ــب احت ــة عق ــن الهشاش ــة م ــة إىل حال ــرتاتيجية واألمني ــَة االس ــت البيئ ــي أحال ــرة الت ــوالت الكب التح

ــاين:  ــارص أساســية؛ األول: ضــان االســتقرار الداخــي؛ والث ــة عن ــة إىل ثالث العــراق، واســتندت هــذه املقارب

حايــة متاســك املؤسســات الســيادية واســتدامة عمــل املؤسســات التمثيليــة ويف مقدمتهــا اســتدامة إجــراء 

ــة التــي هدفــت إىل خلــق  االنتخابــات النيابيــة؛ والثالــث: طــرح مجموعــة مــن املبــادرات والربامــج الوطنيّ

ــل:  ــّي الداخــي املرتبــط باملشــاركة واإلصــالح الســيايّس؛ مث ــف الوطن ــوع مــن التكيُّ ن
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ــة العرصيــة،  مبــادرة »األردن أواًل« )2002(، التــي رفعــت شــعارات تعزيــز أســس الدولــة الدميقراطيّ  -

وترســيخ روح االنتــاء بــن املواطنــن، وتقويــة مفاهيــم الدميقراطيّــة الربملانيّــة وســيادة القانــون.

ــة  ــتقّل لحاي ــّي مس ــيس وطن ــار مؤس ــاء إط ــان )2002(، لبن ــوق اإلنس ــّي لحق ــيس املركز الوطن تأس  -

العامــة يف األردن. حقــوق اإلنســان والحريــات 

ــة« )2005(، وهــي خطــة عمــل تضمنــت إصالحــات سياســيّة يف املجــاالت  إطــالق »األجنــدة الوطنيّ  -

القانونيــة واإلجرائيــة واألطــر املؤسســية، وتعاملــت معهــا الحكومــات بوصفهــا خطــة اسرتشــادية.

ــا األردن« )2006( لتكــون إطــاًرا  ــا األردن«، وتضّمــن إنشــاء »هيئــة شــباب كلن إطــالق برنامــج »كلن  -

هــة لهــم يف مجــاالت  مؤسســيًّا للمشــاركة الشــبابية ولتفاعــل الشــباب مــع السياســات والربامــج املوجَّ

ــيّة. ــة والسياس ــة واالجتاعيّ ــة االقتصاديّ التنمي

إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد يف عــام 2006، بعــد مصادقــة اململكــة عــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة   -

ملكافحــة الفســاد، تعبــرًا عــن إرادة سياســية ملحــارصة الفســاد وتجفيــف منابعــه.

ــة التــي أُطلــق عليهــا اســم »الربيــع العــريب« فرصــًة  ــايل، بــدت التحــوالت يف املنطقــة العربيّ يف العقــد الت

أردنيّــة الســتئناف مســار اإلصالحــات السياســيّة، فقــد اســتطاع األردن عبــور هــذه املرحلــة بســالمة ودّشــن 

حالــة فريــدة متثلــت يف حايــة االســتقرار وتحقيــق خطــوات إيجابيــة عــى طريــق اإلصــالح الســيايّس، فطــّور 

النظــام الســيايّس سلســلة مــن املبــادرات السياســيّة أبرزهــا لجنــة الحــوار الوطنــّي التــي ُشــكلت يف بدايــات 

الحــراك الشــعبي يف 14 آذار 2011 وكُلّفــت بــإدارة حــوار وطنــّي مكثـّـف ملراجعــة التريعــات التــي تتصــل 

مبنظومــة العمــل الســيايّس، واللجنــة امللَكيّــة التــي ُِشــّكلت يف 26 نيســان 2011 ملراجعــة نصــوص الدســتور 

مبــا يضمــن ترســيخ التــوازن بــن الســلطات واالرتقــاء بــاألداء الســيايّس الحــزيّب والنيــايب وصــواًل إىل صيغــة 

دســتورية متّكــن مجلــس األمــة مــن القيــام بــدوره التريعــّي والرقــايب بكفــاءة واســتقاللية. 

يف تلــك الفــرتة، بــدأ جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين بنــر »األوراق النقاشــية«، وهــي سلســلة أوراق سياســيّة 

ــر نظــام  ــت محــاور رئيســة يف تطوي ــّي حــول اإلصــالح الشــامل، وتناول هدفــت إىل توســيع النقــاش الوطن

ــاش  ــيع النق ــاهمت يف توس ــي س ــيّة الت ــكارات السياس ــد االبت ــذه األوراق أح ــّد ه ــّي، وتع ــيايّس دميقراط س

ــث  ــة التحدي ــايئ لعملي ــدف النه ــّددت اله ــيّة، وح ــاة السياس ــث الحي ــح لتحدي ــّكلت مفاتي ــّي، وش الوطن

ــة  ــة متجــددة وحيويــة، ترتكــز عــى ترســيخ متــدرِّج لنهــج الحكومــات الربملانيّ ــة أردنيّ الســيايّس بدميقراطيّ

ــة«.  ــة الفاعل ــة أو مــا يســّمى »املواطن ــة الدســتورية، معــزَّزًا مبشــاركة شــعبيّة فاعل ــة امللَكيّ تحــت مظل
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لقــد اســتطاعت األدوات التــي طّورهــا النظــام الســيايّس األرديّن يف هــذا الســياق اســتيعاَب تداعيــات تلــك 

املرحلــة، وتأمــن عبــور األردن اآلمــن لهــا، وحايــة االســتقرار الوطنــّي، كــا أفضــت إىل تحقيــق عــدد مــن 

اإلصالحــات السياســيّة مــن أبرزهــا: 

التعديالت الدستورية التي شملت تعديل ثلث مواد الدستور تقريبًا.  .1

ــنة  ــدل لس ــاب املع ــون االنتخ ــرار قان ــيّة، شــملت إق ــاة السياس ــات الحي ــة بتريع ــات متصل إصالح  .2

2012، وإقــرار قانــون األحــزاب السياســيّة، ثــم قانــون االنتخــاب لســنة 2016 الــذي أحــدث تغــرات 

ــم النســبية. ــرار القوائ ــام الصــوت الواحــد وإق ــاء نظ ــايب بإلغ ــام االنتخ ــى النظ ــة ع جوهري

إنشــاء مؤسســات جديــدة لحايــة الدميقراطيّــة واملشــاركة، هــي: الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب، واملحكمة   .3

الدســتورية.

لقــد حقــق النظــام الســيايّس يف تلــك املرحلــة مهّمــة حايــة االســتقرار الوطنــّي، ونــأى باململكــة عــن حلبــة 

الفــوىض اإلقليميّــة، وأنجــز حلقــة مهمــة مــن اإلصالحــات السياســيّة، رغــم عــودة الحــراكات املطلبيــة.

هــذا العــرض التاريخــي جــاء ليؤكــد قناعــة اللجنــة امللَكّيــة لتحديــث املنظومــة السياســّية بــأن عمليــات 

ــوم اســتكاُل  ــا الي ــة مــرت مبراحــل متعــددة، وأن مهمته ــر واإلصــالح الســيايّس مســتمرة وتراكمي التطوي

الجهــود الكبــرية التــي أُنجــزت والبنــاء عليهــا واالنتقــال إىل مرحلــة التحديــث الســيايّس. 
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القسم الثاني

شروط التحديث السياسّي ومنطلقاته

مفهوم التحديث السيايّس 

ــع  ــّي التري ــة يف عمليتَ ــة، بخاص ــأة الدول ــذ نش ــرته من ــيّة يف مس ــة السياس ــور التنمي ــهد األردن حض ش

واملأَسســة؛ وشــمل ذلــك ســنَّ القانــون األســايس والتريعــات املنظمــة للحيــاة السياســيّة وصــواًل إىل إقــرار 

ــيّة  ــات السياس ــّن التريع ــتمرار س ــة إىل اس ــالت؛ إضاف ــن تعدي ــا م ــه الحًق ــا طال ــام 1952 وم ــتور ع دس

ــل  ــات التمثي ــم ومؤسس ــات الحك ــن مؤسس ــا، ومتت ــتورية وتنميته ــلطات الدس ــيس الس ــا، وتأس وتطويره

ــاركة.  ــيايّس واملش الس

وألّن عمليــة التنميــة السياســيّة عــادًة مــا تواجــه تحديــات ومعوقــات، وقــد تتوقــف يف محطــات أو ترتاجــع 

يف أُخــرى، فــإن الحيــاة السياســيّة تتطلــب مراجعــًة وإصالحــات كلـّـا عجــزت األدوات السياســيّة عــن تحقيق 

أهــداف املشــاركة وتحقيــق العدالــة وتكافــؤ الفــرص.

لقــد حّقــق األردن التنميــة السياســيّة؛ وبعــد مــرور قــرن يف عمــر الدولــة ال يجــوز االســتمرار يف الحديــث 

عــن التنميــة السياســيّة التــي كانــت مطلبًــا حقيقيًّــا يف مراحــل ســابقة، كــا أنجــز النظــام الســيايّس سلســلة 

ــوم  ــال إىل مفه ــب االنتق ــذي يتطل ــر ال ــة واملؤسســية، األم ــب التريعيّ ــة يف الجوان ــن اإلصالحــات املهم م

التحديــث الســيايّس. 

ــوًرا،  ــا وتط ــر تقدًم ــة أك ــة إىل مرحل ــع والدول ــال باملجتم ــى باالنتق ــة تُعن ــرة اجتاعيّ ــث ظاه إّن التحدي

ويشــمل هــذا تطويــر مســارات جديــدة تتضمــن تحديــث النظــام الســيايّس والنظــام االقتصــادّي وربطهــا 

ــم واملارســات  ــاء القي ــوارد وتجديدهــا وبن ــم امل ــح وتراك ــم املصال ــاءة وتعظي ــم عــى الكف ــم القائ بالتنظي

اإلنتاجيــة ونــر األفــكار الجديــدة واالبتــكارات والتِّقانــة، وصــواًل إىل تحديــث املجتمــع الــذي يتيــح بــدوره 

ــة تعــّزز ثــراء املجتمــع وقــوة الدولــة وتحّســن نوعيــة حيــاة املواطــن.  ــة وثقافيّ ظهــوَر أنســاق اجتاعيّ

إّن التحديــث الســيايّس يف الفهــم األرديّن يعنــي االنتقــال إىل نظــام ســيايّس متطــور يبني األردنيّــون واألردنيّات 

مــن خاللــه نوذجهــم الدميقراطــّي ومبواصفــات أردنيّة ويفيــد من الــرتاث اإلنســاين للدميقراطيّة. 

الوثيقة المرجعّية
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

رشوط بناء النموذج الدميقراطّي األرديّن ومنطلقاته

انطالقـًـا مــن أن التحديــث الســيايّس وبنــاء النمــوذج الدميقراطــّي األرديّن ال يســتقيم مبجــرد تطويــر تريعات 

سياســيّة حديثــة، بــل يحتــاج باإلضافــة إىل ذلــك إىل بنيــة تحتيــة ترتبــط باملؤسســات، ومجــاٍل عــام مالئــم 

للنضــوج الدميقراطــّي، وســياقاٍت اجتاعيّــة وثقافيّــة موازيــة تعمــل جميعهــا عــى تســهيل عمليــة االنتقــال 

الســيايّس الســلس واآلمــن، فقــد توافقــت اللجنــة يف نقاشــاتها عــى مجموعــة مــن املنطلقــات والــروط 

التــي تشــّكل مجتمعــًة البيئــَة الحاضنــة لبنــاء النمــوذج الدميقراطــّي األرديّن املطلــوب، وهــي:

1. تحديث وطنّي شامل ومتكامل

ــى  ــتمل ع ــل يش ــامل ومتكام ــّي ش ــث وطن ــن دون تحدي ــر م ــو وال يزده ــيايّس ال ينم ــث الس إن التحدي

التحديــث والتطويــر االقتصــادّي، والتحديــث والتطويــر اإلداري والقضــايئ، وصــواًل إىل تحديــث املجتمــع يف 

ــددة. ــة املتع ــة واالجتاعيّ أنســاقه الثقافيّ

ــا، وألّن  ــوازي معه ــري بالت ــد يج ــرى وق ــث األخ ــاالت التحدي ــًة ملج ــيايّس مقدم ــث الس ــون التحدي ــد يك ق

ــة هــذه  ــة قطعــت أشــواطًا طويلــة يف التنميــة والتحديــث، فإنهــا اليــوم بحاجــة إىل مواصل ــة األردنيّ الدول

ــة، وهــو مــا كان جاللــة امللــك قــد كــّرره يف أوراقــه  املســرة يف املجــاالت كافــة كــا أشــارت الرســالة امللَكيّ

النقاشــية.

يرتبــط رشط الشــمولية والتكامــل يف التحديــث الســيايّس بدائرتــن أساســيتن؛ تتمثــل األوىل يف البيئــة الداخليــة 

ــا  ــى املؤسســات وم ــات وبن ــّس التريع ــات مت ــن تحــوالت وعملي ــه م ــا تنطــوي علي ــث الســيايّس مب للتحدي

يتصــل بهــا مــن حريــات عامــة ومنظومــة حقــوق اإلنســان. أمــا الدائــرة الثانيــة فهــي البيئــة العامــة األشــمل 

التــي تعنــى بالتحديــث االقتصــادّي والتحديــث اإلداري والقضــايئ وصــواًل إىل تحديــث املجتمــع. 

وتــرى اللجنــة أن النتائــج التــي توصلــت إليهــا يف مجــاالت تحديــث التريعــات السياســيّة الرئيســة تحتــاج 

ــح  ــا يتي ــة؛ مب ــان متكامل ــوق إنس ــة حق ــاح ومنظوم ــة واالنفت ــات العام ــن الحري ــة م ــة مالمئ ــر بيئ إىل توف

ــة  ــة حري ــح لألفــراد والجاعــات واألحــزاب السياســية واملؤسســات املدني دي يتي إنضــاج مجــال عــام تعــدُّ

الحركــة والتعبــر واملشــاركة ضمــن ســقف القانــون، ومبــا يكفــل االنتقــال الســلس ملرحلــة سياســيّة جديــدة. 

وميتــّد بنــاُء املجــال العــام الدميقراطــّي ليشــمل االنفتــاَح يف حريــة التعبــر ضمــن حــدود املســؤولية واحــرتام 

ــة  ــواًل إىل حري ــاء، وص ــة واإلقص ــاب الكراهي ــر خط ــول دون ن ــا يح ــم ومب ــن وخصوصياته ــوق اآلخري حق

التجمــع والعمــل النقــايب املهنــي وحريــة التنقــل والحــق يف األمــن والحــد مــن أعــال التوقيــف اإلداري.
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أمــا تحديــث املنظومــة اإلداريــة العامــة فــرٌط أســاس لعمليــة التحديــث الشــاملة واملتكاملــة، وركــٌن مــن 

أركان ورشــة تحديــث الدولــة الــذي يتطلــع إليــه األردنيّــون واألردنيّــات يف مطلــع املئويـّـة الثانيــة، وال ميكــن 

ــق الرؤيــة السياســيّة،  ــة تطبّ أن يكــون التحديــث اإلداري ســابًقا للتحديــث الســيايّس، فــاإلدارة ذراٌع تنفيذيّ

األمــر الــذي يعنــي أن التطبيــق مرهــون بــاإلدارة وهــو مــا يحــدد مــدى النجــاح أو الفشــل. 

لقــد تقّدمــت اإلدارة العامــة األردنيّــة عــى مســتوى املنطقــة، ويشــر ســجلُّها إىل تحقيــق إنجــازات كبــرة، 

ــل الجهــاز اإلداري والتعــّر يف مواكبــة الحداثــة أّدت إىل تراجــع  لكــْن توقـّـف آليــات التحســن املســتمر وترهُّ

الكفــاءة العامــة. 

إن التحديــث الســيايّس املنتظـَـر ســيتوقف جانــٌب منــه -كــا هــي الحــال يف تحديــث الدولــة األردنيّــة- عــى 

ــدرة عــى االســتجابة  ــر ق ــاكل أك ــا تتســم بالرشــاقة، ولتكــون ذات هي ــة مبــا يجعله ــث اإلدارة العام تحدي

ــاءلة  ــتجابة للمس ــى االس ــدرًة ع ــر ق ــة، وأك ــوارد البري ــاًل للم ــر تأهي ــرص، وأك ــر والع ــات التغي ملتطلب

والشــفافية. 

ر قدرتــه  ومبــا أن النظــام االقتصــادّي األردين يعــاين مــن تشــوُّهات مزمنــة تتجّســد يف ضعــف مخرجاتــه وتعــذُّ

عــى النمــو، األمــر الــذي يســتدعي تعزيــز اإلنتاجيــة وتوفــر فــرص العمــل، فــإن تحديــث النظــام االقتصــادّي 

كان ومــا زال هــاًّ وطنيًّــا كبــرًا يرتبــط بالتحديــث الســيايّس، وال ميكــن فصــل املســاَرين عــى املــدى البعيــد 

عــن بعضهــا بعًضــا، فاملجــاالن ميارســان تأثــرات متبادلــة لصالــح منظومــة التحديــث الشــامل واملتكامــل.

ولعــّل التجربــة األردنيّــة، أســوًة بتجــارب العديــد مــن دول العــامل، تثبــت أن التحديــث الســيايّس قــد يتقــدم 

خطــوًة عــى التحديــث االقتصــادّي ولكــن التحديــث االقتصــادي يجــب أن يتبعــه مبــارشة وأاّل يتأخــر، فــإّن 

هــذا مــا يفــّر نجــاح الدولــة األردنيّــة يف متريــر إصالحــات اقتصاديّــة يف ظــل االنفتــاح الســيايّس والتحــول 

ــذ لــوال وجــود برملانــات وأدوات  الدميقراطــّي بعــد عــام 1989، فلــم تكــن برامــج التصحيــح االقتصــادّي لتُنفَّ

مشــاركة وقــدٍر مــن حريــة التعبــر ســاهمت يف رشح هــذه الربامــج وتوضيــح أهميتهــا.

إّن الدميقراطيّــة متثــل يف أحــد أبــرز وجوههــا منهجيــًة إلدارة الخيــارات االقتصاديّــة واالجتاعيّــة، وهيكلهــا 

ال يُبنــى إاّل باالقتصــاد، أْي خيــارات املجتمــع يف برامــج الخدمــات والبنــى التحتيــة والتعليــم والصحــة وإدارة 

ــج  ــس السياســيّون عــى طــرح أفضــل الربام ــث يتناف ــخ الحدي ــرب التاري ــك. وع ــر ذل األســواق والعمــل وغ

ــا  ــت نظاًم ــة ليس ــد أن الدميقراطيّ ــذي يؤك ــر ال ــات، األم ــاكل املجتمع ــواًل ملش ــر حل ــي توف ــة الت االقتصاديّ

سياســيًّا مجــرًدا، بــل آليــة لتحقيــق مصالــح النــاس، التــي هــي يف الغالــب مصالــح اقتصاديـّـة ترتبــط بالعيــش 

والعــدل والكرامــة.
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ــح  ــورات لصال ــع تط ــهد املجتم ــن دون أن يش ــر م ــن أن تزده ــودة ال ميك ــة املنش ــة األردنيّ إن الدميقراطيّ

الطبقــة الوســطى تعمــل عــى توســيع قاعدتهــا وتحســن جــودة حياتهــا وخياراتهــا، فهــي البنيــة التحتيــة 

ــا.  ــث االقتصــادّي والســيايّس مًع ــح التحدي ــة لصال ــق إزاحــة حقيقي ــادر عــى خل ــّي الق والنســيج االجتاع

وال بــد مــن معالجــة تنامــي البطالــة يف أوســاط الشــباب، وهــذا يتطلــب حلــواًل رسيعــة وفوريــة والتخلُّــص 

ــُل الحــارض  ــم جي ــم، فه ــذ مشــاريعهم ومبادراته ــم يف تنفي ــي تواجهه ــة الت ــة واملالي ــل اإلداري ــن العراقي م

واملســتقبل، مثلــا يجــب اغتنــام نتائــج الزيــارات امللَكيّــة لــدول العــامل وفتــح آفــاق جديــدة أمــام القطــاع 

الخــاص وأمــام االســتثارات الكــربى التــي تســاهم يف تخفيــض كُلـَـف اإلنتــاج وتحســن نوعية حيــاة املواطنن 

وتوفــر البنــى التحتيــة املناســبة للنمــو واالزدهــار.

إن التحــوالت املنتظـَـرة يف منظومــات التحديــث الســيايّس واإلداري واالقتصــادّي ســتصّب يف النتيجــة لصالــح 

ــر  ــة، ون ــه األصيل ــب قيم ــة إىل جان ــم الحداث ــرس قي ــة، وغ ــاقه الثقافيّ ــع األرديّن يف أنس ــث املجتم تحدي

ــراء املجتمــع.  ــة وث ــادة قــوة الدول ــة زي ــة، ويف املحصل ــاح والعاملي ــة والنزعــة إىل االنفت ــة العقالني الرؤي

2. دميقراطّية تناسب األردنّيني 

ــات انتقــال  ــة، وال يوجــد عملي ــة أخــرى يف مســارها التاريخــّي نحــو الدميقراطيّ ــة تشــبه دول ال توجــد دول

ــّي واالقتصــادّي لشــعوبها، يف  ــار مســتويات التطــور االجتاع ــارص مل تأخــذ يف االعتب ــامل املع ســيايّس يف الع

الوقــت الــذي أثبتــت فيــه األدبيــات السياســيّة املعــارصة أن الفشــل هــو مصــر النَّْســخ الكربــويّن للتجــارب 

ــات ليســت وصفــات ميكــن أن تُســتورَد مــن الخــارج.  ــة، فالدميقراطيّ الدميقراطيّ

ــة لتحديــث املنظومــة السياســيّة )15  ــة امللَكيّ ــه األول مــع اللجن ــاين يف لقائ ــه الث ــك عبدالل ــة املل كان جالل

حزيــران 2021( واضًحــا، ومــدركًا متاًمــا للتجــارب والخــربات العامليــة واالعتبــارات الوطنيّــة يف مســار البنــاء 

ــاة  ــيّة، وصــواًل للحي ــة السياس ــر املنظوم ــا تطوي ــه: »هدفن ــه بقول ــه جاللت ــرّب عن ــا ع الدميقراطــّي، وهــذا م

ــة«.  ــن ومســرة األردن الدميقراطيّ ــي تناســب األردنيّ ــة الت ــة والحزبيّ الربملانيّ

وتــدرك اللجنــة أن هنــاك قواســَم مشــرتكة ومبــادئ عامــة توافقــت عليهــا التجــارب واملارســات الدميقراطيّــة 

ــال يف إدراك  ــي الح ــا ه ــة. ك ــرتكًا للدميقراطي ــانيًّا مش ــا إنس ــا، وتراثً ــن تجاوزه ــة ال ميك ــم املختلف يف النظُ

ــج  ــع النه ــارض م ــا وال تتع ــجمة متاًم ــم، منس ــن وقيمه ــة األردنيّ ــا ثقاف ــن ضمنه ــة وم ــة العربيّ أن الثقاف

ــة يف املشــاركة.  الدميقراطــّي والرغب
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ــرّب  ــة، ويع ــيّة الوطنيّ ــس اإلرادة السياس ــل، ويعك ــن الداخ ــع م ــّي األرديّن ناب ــوذج الدميقراط إن النم  •

ــة حقيقيــة حــان وقــت اســتحقاقها بعــد مائــة عــام مــن تأســيس الدولــة. هــذا  عــن مصلحــة وطنيّ

ــدادات  ــل االمت ــا ال يقب ــي، ك ــل الخارج ــل التدخ ــة وال يقب ــات الخارجي ــل الوصف ــوذج ال يقب النم

العقائديــة والتنظيميــة لألحــزاب والتنظيــات السياســيّة.

ــة  ــة والحزبيّ ــاة الربملانيّ ــث الحي ــل يف تحدي ــّي األرديّن املتمث ــوذح الدميقراط ــوج النم ــار نض إن مس  •

الربامجيّــة يجــب أن يبــّدد مخــاوف أّي طــرف أو مكــون اجتاعــّي مــن أن يوظَّــف التحديُث الســيايّس 

ــة يجــب أن تعمــل لصالــح الجميــع  ــة األردنيّ ألهــداف أخــرى غــر املصلحــة الوطنيــة. إّن الدميقراطيّ

ــؤ الفــرص هــا األســاس.  ــة وتكاف ــا، وإّن العدال ــع لصالحه وأن يعمــل الجمي

ــا  ــة يف الخمســينيات مــن القــرن املــايض، ثــم عودتهــا الضعيفــة، إرثً ــاة الحزبيّ لقــد تــرك تعــرُّ الحي  •

قاســيًا وصــورة نطيــة حــول األحــزاب السياســية ال ميكــن تغيرهــا بالتريعــات أو بقــرار ســيايّس، بــل 

تحتــاج إىل عمــل ســيايّس وإدارّي وثقــايّف عــى املــدى املتوســط لطأمنــة املواطنــن بــأن متكــن األحزاب 

ــا ال رجعــة عنــه وأن انخــراط املواطنــن يف العمــل  ــاًرا وطنيًّ السياســية واســتعادة دورهــا أصبــح خي

الحــزيب جــزٌء مــن املشــاركة املطلوبــة وجــزء مــن مســاهمتهم يف البنــاء الوطنــي؛ كّل ذلــك يتطلــب 

ــة. ــة يف الدميقراطيّ بنــاء صــورة ذهنيــة ووعــي مجتمعــي حــول العمــل الحــزيّب ومكانتــه املركزيّ

ــن،  ــرن العري ــة الق ــرن التاســع عــر وبداي ــة الق ــذ نهاي ــوع من ــى التن ــع األرديّن ع ــّكل املجتم تَش  •

ــون  ــة اســتطاع األردنيّ ــاج، وخــالل هــذه التجرب ــه عــى االســتيعاب واإلدم ــر قدرت واســتمر يف تطوي

ــر  ــيايّس تطوي ــم الس ــتطاع نظامه ــيايّس واس ــّي والس ــام االجتاع ــربة يف الوئ ــر خ ــات تطوي واألردنيّ

ــى  ــاظ ع ــا يف الحف ــًدا وطنيًّ ــح تقلي ــا أصب ــا م ــات ومنه ــق يف التريع ــو موثَّ ــا ه ــا م ــات منه مقارب

ــة وأدوارهــا. والنمــوذج الدميقراطــّي األرديّن الحديــث يعمــل عــى  حقــوق جميــع الفئــات االجتاعيّ

ــة مــن أجــل  حايــة التنــوع وعــى زيــادة كفــاءة النظــام الســيايّس يف اإلدمــاج يك تعمــل الدميقراطيّ

ــا.  ــن أجله ــع م ــل الجمي ــع ويعم الجمي

تربــط العديــد مــن تيــارات الحداثــة السياســيّة يف العــامل بــن التحديــث الســيايّس وإعــادة بنــاء الــدول   •

وصــواًل إىل مــا يســّمى »إعــادة اخــرتاع الحكومــة«، مبعنــى أن الحداثــة السياســيّة املتطرفــة تســعى 

إىل تحويــل الســلطة التنفيذيــة إىل مجــرد حكــم محايــد بــن آليــات الســوق، األمــر الــذي يقــود إىل  

تجريــد الدولــة مــن وظائفهــا التاريخيّـــة وتراثهــا يف ترســيخ العدالـــة االجتاعيّــة، وتحويل املؤسســات 

السياســية إىل كيــان رمــزي هــّش بحّجــة الحداثــة السياســية. إن النمــوذج الدميقراطــّي األرديّن ال يقبــل 

ــوة  ــح ق ــة يجــب أن يعمــل لصال ــة األردني ــا للرؤي ــل إن التحــول الدميقراطــّي وفًق ــذا املنظــور؛ ب به

الدولــة وثــراء املجتمــع مًعــا. 
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ُشــيّدت الدولــة األردنيّــة عــى مــدى قــرن بفعــل االســتقرار، وواجهــت حالــَة الطــوارئ املحيطــة التــي   •

مل تتوقــف يف اإلقليــم عــى مــدى عقــود، وأصبحــت الخــربُة األردنيّــة يف إدارة االســتقرار مرضبـًـا للمثـَـل 

وقيمــُة األمــن قيمــًة اجتاعيّــة يعتــّز بهــا املواطنــون كافــة، لذا يجــب أن يعمــل النمــوذج الدميقراطّي 

األرديّن مــن أجــل االســتقرار ويجعــل الدميقراطيّــَة مصلحــًة لألمــن الوطنــّي، وعليــه يف الوقــت نفســه 

ــات  ــد الحري ــة أو تقيي ــة الدميقراطيّ ــاء حرك ــة إلبط ــة التقليدي ــارات األمني ــذرُّع باالعتب ــل الت أاّل يقب

العامــة.

3. هويّة وطنّية تدمج الجميع

ــل  ــّززت بفع ــة، وتع ــدى األزمن ــى م ــت ع ــي تكّون ــة الت ــة الوطنيّ ــيج الهويّ ــى نس ــون ع ــع األردنيّ يجتم

ــة املعــارصة، إذ جعــل األردن مــن اإلســالم والقوميــة  ــم التــي دّشــنتها الدولــة األردنيّ االنتــاء ورســوخ الِقيَ

ــة، ووازن بينهــا بصــورة تحقــق االندمــاج والتصالــح  ــة الوطنيّ نَــن أساســيَّن للهويّ ــة عنرَصيــن ومكوِّ العربيّ

ــة اإلســالمية  ــة العربيّ ــون أنفســهم بالهويــة األردنيّ عــى املســتويَن الســيايّس واالجتاعــّي، ويعــرّف األردنيّ

ويدركــون معنــى هــذا التعريــف يف مارســاتهم وخياراتهــم اليوميــة واملصريــة، ويف تشــكلهم التاريخــّي، ويف 

ــة املعــارصة التــي تنتمــي إىل فكــر  ــة، ويف منظومــة الرمــوز الوطنيّ ــارات دولتهــم السياســيّة واالجتاعيّ خي

ــة وتســمو بالقيــم والــرتاث اإلســالمي.  النهضــة العربيّ

واألردنيّــون واألردنيّــات مــن األصــول واملنابــت واألعــراق كافــة هــم أردنيّــون يف االنتــاء والــوالء والشــعور 

عهــم، ومنحتهــم الهويـّـة الوطنيّــة لونَهــم املشــرتك  ديتهــم وتنوُّ الوطنــّي واملصــر؛ أغنــوا الهويـّـة الوطنيّــة بتعدُّ

ومصرهــم الواحــد. 

لقــد ُعرفــت الدولــة األردنيّــة بقدرتهــا الكبــرة عــى الدمــج االجتاعــّي يف الهويـّـة الوطنيّــة، وُعــرف املجتمــع 

األرديّن باســتعداده لهــذا الدمــج، وحرصــت الدولــة عــى التــوازن يف سياســاتها ويف قدراتهــا التوزيعيــة التــي 

تخــدم قــوة الهويّــة الوطنيّــة ووضوحهــا، إذ قــام هيــكل الدولــة األردنيّــة عــى التــوازن بــن قيــم االعتــدال 

والحداثــة؛ فاســتطاع املواءمــة بــن املــايض والحــارض، وأتــاح الفرصــة للتــازج بــن القيــم املدنيــة والدينيّــة، 

والتــوازن بــن الحقــوق والواجبــات عــى املســتوى األفقــي.

ــة  ــات الفرعيّ ــة يف العقــود األخــرة تحديــات عديــدة، لعــّل أبرزهــا نــّو الهويّ ــة الوطنيّ لقــد واجهــت الهويّ

والنزعــات الجهويـّـة واالنتــاءات ملرجعيــات فرعيّــة، األمــر الــذي جعــَل فئــات محــدودة تعتقــد أن بإمكانهــا 

ــة بدوائرهــا الضيقــة، كأنهــا يف مواجهــة مــع فئــات أخــرى. وهــذه النزعــات يجــب  تعريــف الهويّــة الوطنيّ

تجاُوزهــا يف ســياق التطــور الســيايس والثقــايف للمجتمــع.
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إّن الهويّــة الوطنيّــة التــي تدمــج الجميــع وينتمــي إليهــا الجميــع، أحــُد الــروط األساســية لبنــاء النمــوذج 

الدميقراطــّي الوطنــّي، وهــي هويـّـة مركزيـّـة جامعــة تلفــظ الهويـّـات الفرعيّــة وتحتفــي بالثقافــات الفرعيّــة 

ــّي  ــراٌء حقيق ــي إث ــكة ه ــة املتاس ــُة القوي ــات، والهويّ ــرى والجاع ــدن والق ــة وللم ــات املحليّ للمجتمع

ــّي. للنمــوذج الدميقراطــّي الوطن

ــة املركزيّــة الجامعــة يف ســياق اســتكال  ــة وإثــراَء الهويّــة الوطنيّ إن التخلّــَص مــن أوهــام الهويّــات الفرعيّ

ــان ثالثــة رشوط أساســية؛  ــّي، يتطلّب النمــوذج الدميقراطــّي الوطن

ــا اســتطاع النظــام الســيايّس توفــر آليــة ضامنــة ومحّفــزة عــى  املشــاركة السياســيّة واملدنيــة؛ فكلّ  .1

ــات  ــن واملواطن ــُة املواطن ــة، ازدادت ثق ــة املدني ــر التنظيمي ــراط يف األطُ ــيّة واالنخ ــاركة السياس املش

بأهميــة اندماجهــم بالشــؤون العامــة وتَعّمــق لديهــم الشــعوُر الجمعــّي املشــرتك وتعــّززت إرادتهــم 

ــة. ــة العام ــن أجــل الخدم ــل م ــم يف التنافــس والتكام ورغبته

إحــداث تغــرُّ تاريخــّي يف مــزاج املجتمــع وشــعوره وإدراكــه للعالقــات وإعــادة تشــكيل التوقُّعــات   .2

العامــة، اســتناًدا إىل أّن االلتفــاف حــول هــدف كبــر أو فكــرة كــربى أحــد تعبــرات الهويـّـة يف التجارب 

الناجحــة. إّن األردن ميتلــك القــدرة والرصيــد عــى خلــق الهــدف الوطنــّي الكبــر، ولعــّل مئويـّـة الدولة 

وقــّوة النظــام الســيايّس وِقيَمــه ومروعــه الراهــن يف تحديــث الدولــة هــي األســاس لهــذا الهــدف.

تعزيــز الوطنيّــة األردنيّــة القامئــة عــى االنفتــاح وتعميــق رموزهــا مــن خــالل تنميــة القــّوة الناعمــة   .3

ــم  ــّددة يف مؤسســات التعلي ــة ذات مســارات متع ــة جامع ــة وطنيّ ــة رسديّ ــع وتنمي ــة واملجتم للدول

ــالم.  ــة واإلع والثقاف

4. املواطنة الفاعلة 

ــا ال ميكــن  ــن دونه ــّي، وم ــة رشٌط أســايّس لنضــوج النمــوذج الدميقراطــّي الوطن ــة الفاعل ــة املواطن إّن تنمي

ــر  ــي جوه ــة ه ــُة الفاعل ــة، واملواطن ــات قوي ــو برملان م نح ــدُّ ــية وال التق ــزاب السياس ــل األح ــر عم تطوي

ــة. ــيلة والغاي ــو الوس ــا ه ــن فيه ــن، فاملواط ــل املواط ــن أج ــن م ــي تُدشَّ ــة الت الدميقراطيّ

لقــد اســتطاع األردن يف املئويّــة األوىل تدشــن نــوذج وطنــّي لدولــة تعمــل لجميــع مواطنيهــا، عــى أســاٍس 

مــن العــدل واملســاواة واحــرتام ســيادة القانــون. وألّن املواطنــة تقــوم عــى ثنائيّــة الحقــوق والواجبــات، فــإّن 

هــذه العالقــة مــا تــزال بحاجــٍة إىل تنميــة، وال بــّد مــن االعــرتاف بــأّن معادلــة الحقــوق والواجبــات تَعرّضــت 

الختــالالٍت عديــدة يف مراحــل مختلفــة، وال ميكــن املــّي قُدًمــا يف بنــاء النمــوذج الدميقراطــّي الوطنــّي مــن 

دون إصالحهــا، ولعــّل ذلــك يبــدو يف اإلجابــة عــى ثالثــة أســئلة:

الوثيقة المرجعّية
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

كيــف ميكــن جعــل القوانــن واملؤسســات تعمــل مــن أجــل الجميــع ولصالــح الجميــع، وتحمــي   •

حقــوق الجميــع يف الحصــول عــى الخدمــات العامــة والعمــل والتعليــم والصحــة واملــوارد، وتْضمــن 

تكافــؤ الفــرص لهــم؟

مــا اآلليــات الضامنــة لتنميــة انخــراط فئــات املجتمــع كافــة يف املشــاركة السياســيّة ويف الشــؤون   •

العامــة واملســاءلة العقالنيــة والرشــيدة؟

كيــف ميكــن الدمــج بــن املواطنــة الفاعلــة والوطنيّــة املنتميــة مًعــا؛ لتكــون املواطنــُة القامئــة عــى   •

ــة والشــعور الجمعــّي  ــل املســؤولية واالنتــاء أســاَس الوطنيّ نيــل الحقــوق وأداء الواجبــات وتحمُّ

ــات؟ ــن واألردنيّ ــدى األردنيّ ل

لقــد أوضــح جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين يف الورقتــن النقاشــيّتَن الثانيــة والرابعــة أهميــة املواطنــة الفاعلــة 

يف النظــام الدميقراطــّي األرديّن ومتطلّبــات تنميتهــا وأنهــا أســاس املشــاركة السياســيّة والعاّمــة التــي ترتكــز 

عــى ثالثــة أســس رئيســة هــي: حــق املشــاركة، وواجــب املشــاركة، ومســؤولية املشــاركة امللتزمــة بالســلميّة 

واالحــرتام املتبــادل. وانطالقـًـا مــن رؤيــة األوراق النقاشــية فــإن تنميــة املواطنــة الفاعلــة يف ســياق النمــوذج 

الدميقراطــّي األردين يجــب أن تنطلــق مــن املبــادئ التاليــة: 

ــا أساســيًّا لــكل مواطــن، مــع وجــوب حايــة  الحــّق: »إّن االنخــراط يف الحيــاة السياســيّة يشــكل حقًّ  •

املجــال العــام للتعبــر الحــّر عــن اآلراء السياســيّة املختلفــة«، وهــذا يتطلّــب سياســات عامــة تجعــل 

البيئــة السياســيّة أكــر انفتاًحــا وتعدديــًة وأمًنــا ملارســة النشــاط الســيايّس، ومتنــح املواطــَن الشــعور 

بالجــدوى مــن االنخــراط يف الشــؤون العامــة.

ــن أن  ــى كل مواط ــا. فع ــؤوليًة وواجبً ــّكل مس ــا تش ــيّة يف جوهره ــاركة السياس ــب: »إّن املش الواج  •

يتحّمــل جــزًءا مــن هــذه املســؤولية عــرب اختيــار شــكل املســتقبل الــذي ننشــده لألجيــال القادمــة. 

ــّد  ــة، بــل ميت ــات وطنيّ ــة التصويــت يف أّي انتخاب ــام بعملي ــا كمواطنــن ال ينتهــي مبجــرّد القي وواجبن

ــّي«. ــكل يوم ــيّة بش ــة والسياس ــاة املدنيّ ــة يف الحي ــاركة الفاعل ــن باملش ــزام كّل مواط ــمل الت ليش

إّن تعزيــز فكــرة الواجــب الوطنــّي يف املشــاركة واالنخــراط يف الشــؤون العامــة يتطلـّـب من مؤسســات   

ــات  ــب سياس ــة، ويتطلّ ــذه القيم ــي به ــق الوع ــا يف خل ــاًل تراكميًّ ــالم عم ــة واإلع ــئة االجتاعيّ التنش

هــة للشــباب واألجيــال الجديــدة تُعــي مــن قيمــة هــذا الواجــب ليتحــّول إىل جــزء مــن الثقافــة  موجَّ

ــة والســلوك العــام.  املجتمعيّ
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ــا فيــا  املســؤولية: »إّن املشــاركة الفاعلــة يف الحيــاة السياســيّة ترتّــب مســؤوليات عــى كّل فــرد مّن  •

يتعلــق بكيفيــة االنخــراط يف العمــل الســيايّس«. وقــد ذكــر جاللــة امللــك يف الورقــة النقاشــية األوىل 

أربــع مارســات دميقراطيّــة يرتتــب عــى جميــع املواطنــن اإلميــان بهــا يك تزدهــر الحيــاة السياســيّة، 

وهــي: »احــرتام الــرأي اآلخــر، واالنخــراط الفاعــل، وتبّنــي الحــوار والحلــول الوســط ورفــض العنــف، 

ــات واملكاســب«.          ــة يف التضحي والراك

إّن تنميــة منهــج املواطنــة القامئــة عــى املســؤولية تحتــاج إىل إصالحــات عميقــة تســتهدف تطويــر   

دور املؤسســات التعليميّــة ومؤسســات التنشــئة االجتاعيّــة والدينيّــة واملؤسســات الثقافيّــة يف 

ــة عــى املســاءلة  ــة، والرتبي ــة واملعلوماتيّ ــة اإلعالميّ ــة عــى الشــؤون العامــة، والرتبي مجــاالت: الرتبي

ــب سياســاٍت أخــرى تعمــل عــى إعــادة تنظيــم املجــال العــام والعمــل املــدين  الرشــيدة. كــا تتطلّ

ــة.  ــاءلة الذاتي ــى املس ــدرًة ع ــًة وق ــرَ تعددي ــون أك ــالم لتك ــائل اإلع ووس

٥. مؤسسات سياسّية قوية وحديثة ومتكاملة 

إن التريعــات السياســيّة الحديثــة ودوريــة إجــراء االنتخابــات ووجــود أحــزاب سياســيّة برامجيّــة، ال ميكــن 

ــة وحديثــة ومتكاملــة،  ــة مــن دون وجــود مؤّسســات سياســيّة قويّ أن تكفــل وحَدهــا اســتدامة الدميقراطيّ

ولعــّل هشاشــة املؤسســات السياســيّة وعــدم تكاملهــا يفــّران جانبـًـا مهــاًّ مــن تعــرُّ الكثــر مــن التجــارب 

الدميقراطيّــة وعــودة االســتبداد يف العديــد مــن الــدول. 

ــالث  ــلطات الث ــة الس ــث وتقوي ــا يف تحدي ــّي قُدًم ــّي األرديّن امل ــوذج الدميقراط ــاء النم ــب بن ــذا؛ يتطلّ ل

ــتقلّة  ــات املس ــا، واملؤسس ــة تحته ــيّة املنضوي ــات السياس ــة(، واملؤسس ــة، والقضائي ــة، والتريعيّ )التنفيذي

ــيّة: ــات أساس ــالث دعام ــك إىل ث ــاج ذل ــا. ويحت عنه

أ. االستقاللية، وتتطلّب: 

ــرى أو  ــى أخ ــلطة ع ــة س ــدم هيمن ــا وع ــا وتوازنه ــل بينه ــلطات والفص ــتقاللية الس ــان اس ض  •

مارســة أّي ضغــوط عليهــا.

وضــع مدونــة ســلوك إيضاحيــة للعالقــة بــن الســلطات تُســتَمّد مــن مبــادئ الدســتور لتوضيــح   •

حــدود العالقــة بينهــا وأدوار أعضــاء كّل ســلطة يف عالقتهــم بالســلطات األخــرى؛ األمــر الــذي يوفــر 

آليــة لتنظيــم العالقــة بــن الحكومــة والربملــان، عــى غــرار عقــد لقــاءات بــن الــوزراء والنــواب 

ــم محــرض  ــة، عــى أن ينظَّ ــا مــن خــالل وزارة الشــؤون السياســية والربملاني ــق عليه ــد يُتََّف مبواعي

اجتــاع يوثّــق مــا يــدور يف كّل لقــاء ويُنــَر إلطــالع املواطنــن. 
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تعزيــز املبــدأ الدســتورّي الخــاص بالواليــة العامــة ملجلــس الــوزراء، وتحديــد صالحيــات أجهــزة   •

ــون. ــتور والقان ــاس الدس ــى أس ــرى ع ــة األخ الدول

وضــع آليــات مْحكمــة وشــّفافة لضــان اســتقاللية مجلــس النــواب وأعضائــه وعــدم رضوخــه ألّي   •

ضغــوط خارجيــة رســمية أو مجتمعيــة.

ب.  كفــاءة املؤسســات السياســّية؛ مبعنــى توظيــف املــوارد املتاحــة بشــكل صحيــح لينعكــس ذلــك عــى 

ــي  ــد الت ــاءة القواع ــة، وكف ــاءة مواردهــا البري ــط بكف ــاءة املؤسســات السياســيّة ترتب األداء. إّن كف

ــات التــي تقــدم بهــا ومخرَجاتهــا. ــا، وكفــاءة العمليّ ــذ عــى أساســها أعالَه تنفِّ

ــة  ــزة األمني ــلحة واألجه ــوات املس ــة الق ــك حياديّ ــمل ذل ــي؛ ويش ــاد املؤس ــادئ الحي ــال ملب االمتث ج. 

ــة، لــي  ــة ووســائل اإلعــالم والسياســة الخارجيّ ــة واملؤسســات الرقابيّ واملؤسســات الدينيــة والتعليميّ

ــم،  ــم وتطلّعاته ــة حقوقه ــى حاي ــل ع ــات وتعم ــن واألردنيّ ــكل األردنيّ ــون هــذه املؤسســات ل تك

ــر معايــر واضحــة وأنظمــة وتعليــات  ــاج املؤسســات إىل تطوي وعــدم التدخــل يف خياراتهــم. وتحت

ــه. ــاد املؤســيّس وتفعيل ــدأ الحي ــاذ مب ــة إلنف مْحكم

إن النجــاح يف تحقيــق قــوة الســلطات وتوازنهــا وتكامــل املؤسســات وحيادهــا، مــن شــأنه أن مينحهــا   

ــا. ــة به ــود إىل الثق ــات أن يق ــن أداء املؤسس ــن ع ــا املواطن ــأن رض ــن ش ــا إنّ م ــة، ك ــن الرعي ــد م املزي

وهــذا يؤكــد أهميــَة مبــدأ الحيــاد الوظيفــي، الــذي يعنــي بالــرضورة تطويــر الجهــاز الحكومــي عــى   

أســٍس مــن املهنيــة والحيــاد، بعيــًدا عــن تســييس العمــل، فهــذا الجهــاز الــذي ميتلــك ســلطة قانونيــة 

ــك. ــع، ويجــب أن يبقــى كذل هــو للجمي

6. سيادة القانون

ــن  ــد م ــة حاجــة للمزي ــا زال مثّ ــون، وم ــدأ ســيادة القان ــق ترســيخ مب ــَر عــى طري ــد أنجــز األردّن الكث لق

العمــل عــى هــذه الطريــق، فمنظومــة التحديــث الســيايّس تَُعــّد فرصــة حقيقيّــة إلنضــاج مســارات ســيادة 

ــة وعــى مســتوى املجتمــع واألفــراد  القانــون عــى مســتوى مؤسســات إنفــاذ القانــون واملؤسســات الرقابيّ

ــال ميكــن  ــث الســيايّس، ف ــادئ إنضــاج التحدي ــون يقــف عــى رأس مب ــا أن ترســيخ ســيادة القان ــا، ك أيًض

ــة راشــدة مــن دون ســيادة القانــون. تصــوُّر دميقراطيّ
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ــة  ــت الدول ــا تقّدم ــة؛ فكلّ ــر يف أدوار الدول ــامل إىل تغي ــادّي يف الع ــث االقتص ــور والتحدي ــد أّدى التط لق

ــة يف التحديــث الســيايّس  ــا تقّدمــت الدول ــون، وكلّ ــدأ ســيادة القان ــا ازدادت الحاجــة لرتســيخ مب اقتصاديًّ

ــع.  ــا الجمي ــأ اليه ــطرة يلج ــون مس ــل القان ــة إىل جع ازدادت الحاج

ــيادة  ــدأ س ــيخ مب ــن يف ترس ــن األخريَ ــدى العقدي ــى م ــكِّلت ع ــي ُش ــة الت ــان امللَكيّ ــاهمت اللج ــد س لق

القانــون، ســواء اللجــان املختصــة يف تطويــر القضــاء أو تلــك املختصــة يف تطويــر منظومــة النزاهــة الوطنيّــة، 

ــام فرصــة  ــع أم ــإن الجمي ــث الســيايّس ف ــّي للتحدي ــه اململكــة بجهــد وطن ــذي ســتنخرط في ويف الوقــت ال

كبــرة للتخلــص مــن العديــد مــن التشــوهات التــي تحــول دون رســوخ هــذا املبــدأ.

ــاذ  ــات إنف ــاءة جه ــاء، وكف ــتقاللية القض ــع، واس ــودة التري ــر ج ــى بتطوي ــون يُعن ــيادة القان ــدأ س إّن مب

القوانــن، ومســؤولية املواطنــن، يف حــن أن الحلقــة األهــّم تتمثــل يف الدولــة وأجهزتهــا، فهــي الجهــة املعنيّــة 

ــق القانــون بيِدهــا أو تنافــَس  بتطبيــق القانــون وفــرض النظــام العــام، وليــس مــن حــق أّي جهــة أن تطبّ

الدولــة وأجهزتهــا يف احتــكار القــوة، كــا هــي الحــال يف حقــوق املواطنــن، فينبغــي أن يعمــل القانــون مــن 

أجــل الجميــع وأن يخضــع الجميــع إليــه، ومــن حــق املواطنــن أن يتمتّعــوا لقضــاٍء عــادل وأن يتخلّصــوا مــن 

ــر العدالــة قــد يســاوي إنكارهــا(. معانــاة البــطء يف املحاكــات )تأخُّ

ــا يف  ــدد القضاي ــون، األول: ع ــيادة القان ــيخ س ــاءة ترس ــال كف ــة يف مج ــة معروف ــر دوليّ ــة معاي ــاك ثالث هن

املحاكــم مقابــل عــدد الســكان. والثــاين، زمــن التقــايض؛ أي املعــدل العــام للوقــت الــذي تبقــى فيــه القضيــة 

منظــورة أمــام القضــاء. والثالــث: قــدرة الدولــة عــى إنفــاذ األحــكام. ومــن املعــروف أّن إرهــاق مبــدأ ســيادة 

القانــون يُلجــئ األفــراد والجاعــات إىل أدواتهــم األّوليــة لتحقيــق مصالحهــم، ومــن هــذه األدوات: مارســة 

ــة. ومــا زال  العنــف، وكــر تفــرد الدولــة باحتــكار القــوة، وتراجــع الــردع العــام، وإنتــاج الــوالءات الفرعيّ

ــا كبــرًا. هنــاك تقصــر يف هــذه املعايــر الثالثــة، األمــر الــذي يســتدعي جهــًدا إصالحيًّ

وعــى هــذا األســاس، ويك تســتقيم مســارات منظومــة التحديــث الســيايّس جنبـًـا إىل جنــب مع ترســيخ ســيادة 

القانــون ومبــا يتفــق مــع مــا جــاء يف الورقــة النقاشــية امللَكيّــة السادســة، فــإّن اللجنــة تــرى رضورة اســتكال 

تنفيــذ توصيــات »اللجنــة امللَكيّــة لتطويــر الجهــاز القضــايئ وتعزيــز ســيادة القانــون«، والحاجــَة إىل إطــالق 

ــع  ــة بتري ــات مْحكمــة وشــّفافة كفيل ــة، ووضــع آلي جهــد شــامل لتحديــث منظومــة التريعــات الوطنيّ

عمليــات التقــايض مــن دون أن يؤثـّـر ذلــك يف جودتهــا، كــا هــي الحــال يف وضــع خطــة وطنيّــة لتعزيــز قيــم 

الخدمــة العامــة والحــّد مــن ظواهــر املحســوبية والواســطة والتمييــز بــن مفهــوم الخدمــة العامــة بقيمهــا 

النبيلــة وبــن مفهــوم الخدمــة الفرديــة التــي تتجــاوز القوانــن وتحــرم اآلخريــن مــن حقوقهــم. 

إّن مواجهــة ظاهــريَت املحســوبية والواســطة، وهــا مــن أخطــر أنــواع الفســاد، تحتــاج إىل جهــود مضاَعفــة 

إلنفــاذ القانــون، وأن تــؤّدي مؤسســاُت التنشــئة والتعليــم والثقافــة واإلعــالم دوًرا مؤثــرًا يف هــذا املجــال. 
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ــُة القانــون التــي  ــة املدنيــة هــي دول ــة امللــك، فــإّن الدول ــدت الورقــة النقاشــية الســابعة لجالل ومثلــا أكّ

تســتند إىل حكــم الدســتور وأحــكام القوانــن يف ظــل الثوابــت الدينيــة والرعيــة، وترتكــز عــى املواطنــة 

د فيهــا الحقــوق والواجبــات مــن دون متييــز بــن املواطنــن  الفاعلــة، وتقبــل بالتعدديــة والــرأي اآلخــر، وتُحــدَّ

ــف  ــيايس أو املوق ــاء الس ــادي أو االنت ــتوى االقتص ــرق أو املس ــون أو الع ــة أو الل ــن أو اللغ ــبب الدي بس

الفكــري.

7. غرس اجتاعّي وثقايف للتحديث السيايّس 

ــة  ــاس عــى مســتوى املجتمعــات املحليّ ــة؛ بجعــل الن ــدأ مــن السياســة املحليّ ــة الراســخة تب إن الدميقراطيّ

ــى  ــة ع ــات العام ــة السياس ــّق مبناقش ــا الح ــم فيه ــون له ــة يك ــة محليّ ــون دميقراطيّ ــات ميارس يف املحافظ

املســتويَن املحــّي والوطنــّي، واملســاءلة، وإبــداء الــرأي، وتحديــد أولوياتهــم؛ وبذلــك يتــّم غــرس دميقراطيّــة 

ــا بحاجــات النــاس وكرامتهــم وأولوياتهــم.  آمنــة وأكــر ارتباطً

ــم  ــة عمليــة تحــول اجتاعــّي وثقــايّف يف األصــل، تحتــاج إىل تعلُّ ــأّن الدميقراطيّ ــّد مــن التســليم ب ــا، ال ب هن

ــر إىل  ــتدعي النظ ــر يس ــذا األم ــا، وه ــئة مًع ــات التنش ــالل مؤسس ــن خ ــة وم ــّم باملارس ــايف يت ــرس ثق وغ

ــة األوىل يف النمــوذج  ــه اللبن ــة -الــذي ســيتدّرج إىل مفهــوم الحكــم املحــي- عــى أن مــروع اإلدارة املحليّ

ــه  ــا تحتاج ــان م ــر يضاهي ــة وتطوي ــاج إىل رعاي ــذي يحت ــوي ال ــاُس الق ــّي األرديّن، واألس ــّي الوطن الدميقراط

ــة األخــرى.  ــق الدميقراطيّ مراف

إّن الدميقراطيّــة املحليّــة )أو الحكــم املحــي( انتقــاٌل اجتاعــّي ثقايّف يف مجــاالت اإلدارة والخدمــات والتنمية، 

ــة يف املحافظــات، ضمــن مصفوفــة كبــرة مــن متطلبــات التغيــر  يؤّســس إلعــادة إنتــاج املجتمعــات املحليّ

ــم املشــاركة واملســؤولية،  ــذه املجتمعــات عــى قي ــي تقــود إىل إعــادة متأســس وتشــكل له ــث الت والتحدي

واإلنتاجيــة واالعتــاد عــى الــذات؛ أي تغيــر نوعيــة حيــاة األفــراد واألرس. 

إّن هــذا النمــوذج الــذي يدمــج بــن الحكــم املحــي وتوفــر الخدمــات العامــة بكفــاءة وتوســيع املشــاركة 

ــّي  ــّي الوطن ــوذج الدميقراط ــة للنم ــه أداًة داعم ــال اكتال ــّكل يف ح ــة، سيش ــات التنمويّ ــد األولوي يف تحدي

ــة الشــعبيّة عــى املســتويَن املحــي  ــة، وأداًة لرتشــيد الرقاب ــّي للدميقراطيّ يف توفــر عمــق اجتاعــّي حقيق

والوطنــّي، وتوفــر ضانــات حقيقيــة لالســتقرار املحــّي ببعَديــه األمنــّي والســيايّس، وإعــادة إنتــاج النخــب 

ــة باالســتناد إىل الكفــاءة واإلنجــاز. إىل جانــب مــا ســيوفره هــذا النمــوذج مــن املســاهمة يف تطويــر  املحليّ

أداء مجلــس النــواب وتفرُّغــه ألداء مهامــه التريعيــة والرقابيــة، يف ضــوء وجــود هيــاكل أخــرى ممثَّلــة يف 

اإلدارة املحليــة تعنــى بالخدمــات والتنميــة املحليــة. ومــن شــأن ذلــك أن ينهــي بعــض االختــالالت يف فهــم 



45

املجتمــع للتمثيــل النيــايب، وذلــك بالنظــر إىل التمثيــل مــن زاويــة قوتــه وتأثــره يف مجلــس النــواب وليــس 

اســتناًدا إىل عــدد املقاعــد فقــط.

ــة يف غــرس  هــذه املهمــة يجــب أن تتزامــن مــع إعــادة تقييــم دور النظــام التعليمــي والسياســات الثقافيّ

ــة  ــم الدميقراطيّ ــل القيــم واملفاهي ــال الجديــدة ويف ســلوكها، ومــدى متثُّ ــة يف وعــي األجي ــم الدميقراطيّ القي

ــة، مــع األخــذ يف  ــة ويف األنشــطة اإلثرائي ــة يف املناهــج التعليميّ ــة الفاعل ــم املواطن ــة الجامعــة وقي والوطنيّ

ــاد املؤسســات  ــار أّن التحــول نحــو العمــل الحــزيّب الربامجــّي والتنافــيّس يجــب أن يحافــظ عــى حي االعتب

ــة فيهــا.  ــة والبحثيّ ــة التعليميّ ــأّي شــكل جوهــَر العملي ــة وأاّل ميــّس ب التعليميّ

8. إعالم حديث وتدفُّق ُحّر للمعلومات 

ــا للتحديــث الســيايّس، وال ميكــن تصــوُّر إنضــاج النمــوذج  ــّد تحديــث اإلعــالم وضــان اســتقالليته رشطً يَُع

الدميقراطــّي مــن دون وجــود إعــالم ُحــّر مســؤول وتدفُّــق ُحــّر للمعلومــات يجعــل مهمــة النقــاش الوطنــّي 

دي والـــُمعاىف  ميــّرة وقــادرة عــى قيــادة رأٍي عــاّم رشــيد. إنهــا مهمة تأسيســيّة لتدشــن املجــال العــام التعدُّ

ــة يف تقديــم األفــكار ويف تفســرها  ــة والثقافيّ ــارات والقــوى السياســيّة واالجتاعيّ ــه التي ــذي تتنافــس في ال

لألحــداث وتقييمهــا للسياســات العامــة. فمــع اتّســاع تأثــر وســائل اإلعــالم الحديثــة وازديــاد دور املواطــن 

فيهــا؛ األمــر الــذي رفــَع قــدرة هــذه الوســائل عــى التضليــل، يصبــح تحديــث اإلعــالم وضــان حــق املواطــن 

يف الحصــول عــى املعلومــات رضورة يجــب أن تســر جنبـًـا إىل جنــب مــع بقيــة عمليــات التحديث الســيايّس. 

لقــد شــهد اإلعــالم األرديّن عــى مــدى العقــود الثالثــة املاضيــة إصالحــات مهمــة، كــا شــهد محطــات تراُجــع، 

ــث  ــة التحدي ــالق منظوم ــع إط ــن م ــوراء«. وبالتزام ــوة لل ــام وخط ــوة لألم ــا »خط ــرته خالله ــت مس فكان

الســيايّس حــان الوقــت للخــروج مــن الحلقــة املفرغــة يف اإلعــالم باتبــاع الخطــوات التاليــة:

ــل والبروقراطيــة، مبــا  تحديــث اإلعــالم الرســمي، وضــان اســتقالليته، وترشــيقه، وتخليصــه مــن الرتهُّ  •

يضمــن االســتقالل اإلداري واملــايل ملؤسســاته وتحوُّلهــا إىل خدمــة عامــة مســتقلّة قامئــة عــى املهنيّــة 

واالحــرتاف واالختصــاص والشــموليّة، األمــر الــذي يجعلهــا قــادرة عــى خدمــة املصالــح العليــا للدولــة 

واملجتمــع. 

مراجعــة التريعــات الناظمــة للحريّــات اإلعالميّــة والحريــات عموًمــا )ويف مقدمتهــا قانــون   •

ــة  ــدأ الحري ــع مب ــارض م ــا ال يتع ــا مب ــة(، وتحديثه ــم اإللكرتوني ــون الجرائ ــر وقان ــات والن املطبوع

املســؤولة.

الوثيقة المرجعّية
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

مراجعــة قانــون ضــان حــق الحصــول عــى املعلومــات وتعديلــه مبــا يتفــق مــع املعايــر الدوليّــة يف   •

هــذا املجــال، ومنــح هــذا األمــر أولويــة، إذ إن الحــق يف املعلومــات حــق للمواطنــن كافــة وال تكتمــل 

الدميقراطيــة مــن دون توفــر معلومــات عامــة. 

االنفتــاح الســيايّس عــى وســائل اإلعــالم، وتوفــر بيئــة سياســيّة صديقــة لإعــالم، عــى قواعــد احــرتام   •

ــن.  ــتور والقوان ــادئ الدس ــا ومب ــة العلي ــح الوطنيّ املصال

دعــم التحــوُّل الرقمــّي لوســائل اإلعــالم األردنيّــة، ووضــع خطّــة وطنيّــة يف هــذا املجــال تعمــل عــى   •

ــث. ــالم الحدي ــال اإلع ــة يف مج ــة ناجح ــاذج اقتصاديّ ــاء ن ــجيع بن تش

9. منظومة نزاهة وطنية قويّة ومستقلّة 

ــة، وهــو قــادر عــى عرقلــة أّي جهــد لتوســيع املشــاركة أو بنــاء  ال شــك أن الفســاد أكــرب عــدّو للدميقراطيّ

مؤسســات سياســيّة قويّــة، وفيــه يكمــن جانــب مــن أرسار فقــدان الثقــة العامــة بــن املواطنــن وســلطات 

الدولــة ومؤسســاتها. 

ــة  ــذ نهاي ــة من ــيّة والحــركات االحتجاجي ــوى السياس ــَب األول للق ــد ظــل شــعار مكافحــة الفســاد املطل لق

الثانينيــات مــن القــرن املــايض، وتصاعــَد بشــكل كبــر مــع حــركات االحتجــاج التــي تزامنــت مــع »الربيــع 

العــريّب«. ورغــم أن الدولــة األردنيّــة أوجــدت منذ نشــأتها بنــى مؤسســيّة حكوميّة وأمنيّــة للرقابة واملحاســبة 

ومكافحــة الفســاد تطــورت عــرب العقــود، إاّل أن وجــود بنيــة تريعيّــة ومؤسســيّة قويـّـة ومســتقلّة للنزاهــة 

قــد بــدأ يتحقــق منــذ عــام 2005. 

وتعــرّب توجيهــات امللــك عبداللــه الثــاين عــن إرادة سياســيّة جــاّدة إلعــالن الحــرب عــى الفســاد وتجفيــف 

منابعــه، واســتنهاض همــم أجهــزة الدولــة ملكافحتــه والوقايــة منه بشــكل مؤســيس، األمــر الذي جعــل األردن 

ــة. إذ صــادق  ــاء منظومــة النزاهــة الوطنيّ ــال إىل العمــل املؤســيس املســتقّل يف بن ــة االنتق يدخــل يف مرحل

األردن يف عــام 2005 عــى االتفاقيــة الدوليّــة ملكافحــة الفســاد، وبــدأ مســاًرا تريعيًّــا لتعديــل التريعــات 

ــة مبــا يتــالءم مــع أحكامهــا. ويف عــام 2006 صــدر قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد. واســتمراًرا لنهــج  الوطنيّ

االنتقــال إىل بنيــة وطنيّــة قويـّـة يف النزاهــة، أمــر امللــك يف عــام 2012 بتشــكيل لجنــة ملَكيّــة لوضــع ميثــاق 

وطنــّي للنزاهــة، وأعلنــت اللجنــة مخرجاتهــا يف مؤمتــر وطنــّي ُعقــد يف عــام 2013، واشــتملت املخرجــات 

ــن  ــن ودولي ــرباء محلي ــن خ ــٌة م ــكلت لجن ــام 2013 ُش ــة، ويف ع ــة التنفيذي ــّي والخط ــاق الوطن ــى امليث ع

ملراجعــة سياســات الخصخصــة وعملياتهــا التــي قامــت بهــا الحكومــات املتعاقبــة منــذ عــام 1989 للوقــوف 

عــى آثارهــا ومعرفــة نقــاط الضعــف والنجــاح واالســتفادة مــن الــدروس املســتقاة، ويف عــام 2014 ُشــّكلت 

لجنــة ملَكيّــة ملتابعــة تنفيــذ منظومــة النزاهــة الوطنيّــة.
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وعــى الرغــم مــن كل الجهــود الســابقة، مل يتحّســن موقــع األردن بشــكل ملحــوظ يف املــؤرشات الدوليّــة يف 

هــذا املجــال، يف الوقــت الــذي يَظهــر فيــه أن معظــم مــا يتــم الحديــث حولــه هــو فســاٌد انطباعــّي ســاهمْت 

وســائل التواصــل االجتاعــي يف تضخيمــه، األمــر الــذي دفــع املــدركات الشــعبية إىل وضــع الفســاد عــى رأس 

قامئــة مصــادر التهديــد، وهــذا يؤكــد الحاجــة إىل متكــن املجتمــع مــن الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات 

والشــفافية واالســتجابة الريعــة يف توضيــح الحقائــق كأولويــة أساســية، مــع التنويــه إىل أنــه مــا زال هنــاك 

عمــل كبــر يســتدعي االلتفــات إليــه يف مجــاالت الفســاد اإلداري ومحاربــة الواســطة واملحســوبية.

إّن األولويات العاجلة يف هذا املجال تتطلب:

مراجعــة الخطــة التنفيذيــة ملنظومــة النزاهــة الوطنيّــة التــي صــدرت يف عــام 2013، وتقييــم عمليــات   •

ــة.  ــات املكلَّف ــال املؤسس ــدى امتث ــة وم ــن للخط ــاور العري ــزام يف املح ــذ وااللت التنفي

ــع  ــا م ــد مــن توافقه ــة النزاهــة، والتأك ــت عــى تريعــات منظوم ــي أُجري ــالت الت مراجعــة التعدي  •

مبــادئ ميثــاق النزاهــة الوطنيّــة واملعايــر الدوليــة.

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

وضــع خطــة لتطويــر القــدرات الوطنيّــة يف مجــاالت الرقابــة وأنظمــة التدقيــق وكشــف الفســاد، مــن   •

ــاالت. ــذه املج ــا يف ه ــات العلي ــتوى الدراس ــى مس ــة ع ــج تعليميّ ــاء برام ــالل إنش خ

ــق عمــل  ــردع العــام يف مــا يتصــل بالواســطة واملحســوبية، وأن ينطل ــق ال ــات لتحقي ــظ العقوب تغلي  •

املؤسســات مــن ميثــاق رشف أخالقــي يشــمل املســؤولن واملوظفــن لضــان عدالــة القــرارات 

والخدمــات.

تنمية عادلة وتكافؤ للفرص  .10

إن التنميــة العادلــة التــي تُعنــى باملناطــق واملحافظــات واألقاليــم كافــة، رشط أســايّس للمشــاركة السياســيّة 

الفاعلــة، وهــي تعمــل عــى الحــد مــن متركــز املجتمــع الســيايّس يف مناطــق محــددة، كــا هــي الحــال يف 

حــق جميــع املواطنــن بالحصــول عــى فــرص متكافئــة يف التعليــم، والصحــة، والعمــل، والخدمــات العامــة 

األخــرى. 

ــات  ــة املحافظ ــد لتنمي ــّي جدي ــور وطن ــر منظ ــة إىل تطوي ــة بحاج ــذه املرحل ــة أن األردن يف ه ــرى اللجن ت

ــوارد  ــاءة إدارة امل ــن كف ــة، ويضم ــة بعدال ــة للدول ــدرات التوزيعي ــل الق ــادة تأهي ــى إع ــادر ع ــم ق واألقالي
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ــاج  ــو اإلنت ــة نح ــة كافّ ــق اململك ــّي يف مناط ــايّف واجتاع ــرُّ ثق ــة تغ ــود إىل عملي ــة، ويق ــة والوطنيّ املحليّ

ــتثارها  ــة واس ــرص التنموي ــاف الف ــادة اكتش ــة، وإع ــة الحديث ــول االقتصاديّ ــم والحل ــاج يف املفاهي واالندم

يف القطاعــات الواعــدة، األمــر الــذي سيســاهم يف الحــد مــن البطالــة والفقــر يف تلــك املحافظــات ويخلــق 

ــوب.  ــي املطل ــول اإلنتاج التح

إن انتقــال مبــدأ تكافــؤ الفــرص والعدالــة مــن عــامل املثـُـل إىل الواقــع ليــس باألمــر املســتحيل، لكنــه يحتــاج 

إىل املزيــد مــن الحوكمــة واملســؤولية واملســاءلة. وتقتــي العدالــة أن يوفــر النمــوذج الدميقراطــّي الوطنــّي 

بيئــة مالمئــة لنيــل الحقــوق والتمكــن للفئــات األقــل رعايــة أو للذيــن ال تتوفــر لهــم فــرص لســاع أصواتهم، 

مثــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألطفــال وكبــار الســن واملجتمعــات النائيــة.

وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن النمــوذج الدميقراطــي األردين املتقــدم يجــب أن يضمــن مشــاركة األردنيــن 

واألردنيــات يف الخــارج مــن خــالل وضــع آليــات مســتقبلية تكفــل حقهــم يف االقــرتاع واملشــاركة ومبــا يضمــن 

ســالمة العمليــة االنتخابيــة ونزاهتهــا.

11. حاية االستقرار واستدامته

ــن  ــة األوىل م ــدى املئويّ ــى م ــة ع ــة األردنيّ ــات الدول ــن س ــيّة م ــمة أساس ــيايّس س ــتقرار الس ــّكل االس ش

ــات.  ــون واألردنيّ ــا األردنيّ ــّز به ــة يعت ــن قيم ــح األم ــا، وأصب عمره

إن النمــوذج الدميقراطــّي األرديّن يجــب أن يجعــل حايــة االســتقرار واســتدامته أحــد عناوينــه األساســيّة، وهــذا 

يتحقــق حينــا يخلــق املجتمــُع الســيايّس باملارســاِت قناعــًة بــأن هــذا النمــوذج مصلحــٌة حقيقيــة لألمــن الوطنّي.

إن الــدروس املســتفادة مــن تجربــة العقديــن األخريــن تؤكــد الحاجــة إىل بنــاء عالقــة تكامليــة بــن النموذج 

الدميقراطــّي واألولويــات األمنيــة الوطنيّــة، فقــد حافــظ األردن عــى اســتقراره الداخــي وعــى أمــن حــدوده 

يف ثــالث أزمــات تاريخيّــة كــربى عصفــت باملنطقــة يف هــذه املرحلــة؛ وهــي: الحــرب عــى اإلرهــاب وصعــود 

ــم  ــت قي ــة. إذ عمل ــة العربيّ ــروب األهلي ــوالت والح ــا، والتح ــراق وتداعياته ــالل الع ــرب احت ــرف، وح التط

النظــام الســيايّس األرديّن واحــرتاف القــوات املســلحة واملؤسســة األمنيــة عــى عبــور هــذه املرحلــة بســالمة. 

إّن املجتمــع الســيايّس الــذي مــن املفــرتَض أن يتبلــور ويــزداد نضًجــا بوجــود أُطــر وتيــارات وأحــزاب وكتــل 

ــاج إىل  ــدة، يحت ــة الجدي ــا للمنظوم ــل الســيايّس وفًق ــة تنخــرط يف العم ــة فاعل ــة ومؤسســات مدنيّ برامجيّ

ترســيم عالقــة جديــدة مــع املؤسســات تقــوم عــى الوضــوح وســيادة القانــون، وتنطلــق مــن أن االســتقرار 

ــة، فــال ميكــن التضحيــة بــأّي منهــا عــى حســاب اآلخــر.  ــة ميثــالن مًعــا مصلحــة وطنيّ والدميقراطيّ
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ــة  ــة لجالل ــية الوطني ــرَة اإلرادة السياس ــيكون مث ــول س ــي األردين املأم ــوذج الدميقراط ــول إىل النم إّن الوص

امللــك لتمثـّـل بدايــُة املئويــة الثانيــة محطــَة كبــرة لجهــٍد وطنــي للتحديــث الســيايس بعــد أن أثبتــت الدولــة 

األردنيــة املنعــَة والصمــود واالســتقرار طيلــة مســرتها.

وســيبقى جاللــة امللــك دوًمــا رمــَز الوطــن، والقيمــَة الكــربى واملرجعيــة األوىل يف الحيــاة السياســية األردنيــة، 

ــة  ــزات الوطني ــتور وللمنج ــَي للدس ــم، والحام ــن له ــالَذ اآلم ــم وامل ــعبه، وصوتَه ــاء ش ــَد ألبن ــَد املوحِّ والقائ

ــا الوطــن واألمــة وعــن قيــم الوســطية  ــة، واملدافــَع عــن قضاي ــة، والضامــَن للعدال ــة األصيل والقيــم األردني

واالعتــدال وصــورة اإلســالم الســمح. 

ــا كان  ــي األردين، وك ــوذج الدميقراط ــة للنم ــم قوي ــاء دعائ ــّي يف إرس ــدور املل ــتمر ال ــه، سيس ــون الل وبع

ــًة لجمــع األردنيــن واألردنيــات ودمجهــم يف األهــداف  الهاشــميون يف املئويــة األوىل للدولــة الحديثــة مظل

ــث. ــاء واإلنجــاز والتحدي ــه يف البن ــإذن الل ــة واألمــل، وســتتواصل املســرة ب ــر روح الثق ــة ون الوطني
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قُســم عمــل اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياســية إىل ســتة محاوروفًقــا ملحــددات الرســالة امللَكيّــة، 

ــزاب  ــاين لألح ــاب والث ــد لالنتخ ــن؛ واح ــي قانونَ ــّوَديت مروَع ــم مس ــى تقدي ــان ع ــوران ينطوي ــا مح منه

السياســية، ومحــور يتنــاول توصيــات لتطويــر البيئــة الناظمــة لــإدارة املحليــة، ومحــوران لوضــع توصيــات 

ــويَن  ــة بقان ــتورية املتّصل ــالت الدس ــور للتعدي ــية، ومح ــاة السياس ــباب يف الحي ــرأة والش ــن امل ــول متك ح

ــايّب.  ــات العمــل الني االنتخــاب واألحــزاب السياســية وبآلي

تســتعرض هــذه الوثيقــة النتائــج التــي توافقــت عليهــا اللجنــة يف املحــاور ذات الصلــة باالنتخــاب، واألحــزاب 

السياســية، واإلدارة املحليــة، والتعديــالت الدســتورية، ومــا شــملته مــن ضانــات لتمكــن الشــباب واملــرأة، 

كــا توّضــح مبــدأ التــدرُّج للوصــول إىل النمــوذج الدميقراطــّي األرديّن مــع نهايــة مرحلــة االنتقــال. 

املحور األول: ملّخص مسّودة مرشوع قانون االنتخاب وضانات متكني الشباب واملرأة 

ــات  ــارب واملارس ــة والتج ــربات الوطني ــى الخ ــاح ع ــي واالنفت ــوار الداخ ــَة الح ــة منهجي ــدت اللجن اعتم

العامليــة وتبــادل األفــكار والطروحــات وصــواًل إىل التوافــق، إذ عملــت عــى مراجعــة )142( مــن التقاريــر 

والدراســات وأوراق العمــل ذات الصلــة باملنظومــة االنتخابيــة التــي أُعــّدت مــن جهــات حكوميــة أو غــر 

ــة، وتوقفــت أمــام األفــكار واإلشــارات التــي  حكوميــة أو دوليــة، وأعــادت مراجعــة األوراق النقاشــية امللَكيّ

قدمتهــا تلــك األوراق يف مجــاالت تطويــر الربملــان والنظــام االنتخــايب، واألفــكار التــي تناولــت تطويــر الحيــاة 

مــت مــن جهــات عــدة  ــة قُدِّ ــة )392( توصي ــة، كــا اســتقبلت اللجن ــاة الربملاني ــة بالحي السياســية واملتصل

ومــن أفــراد. 

حــّددت اللجنــة الهــدف الوطنــي لهــذا املحــور بـــ: »منظومــة تريعيــة انتخابيــة عرصيــة تكفــل النزاهــة 

والعدالــة والشــفافية االنتخابيــة، وتهيــئ لــربوز كُتـَـل وتيــارات برامجية قــادرة عــى األداء التريعــي والرقايب، 

وتلتــزم مببــدأ التــدرُّج يف املســاهمة يف النمــوذج الدميقراطــي الوطنــي«. 

ــة  ــث املنظوم ــول تحدي ــي ح ــيناريو التوافق ــول إىل الس ــر للوص ــن املعاي ــة م ــة مجموع ــدت اللجن واعتم

ــر:  ــذه املعاي ــرز ه ــة، وأب االنتخابي

تعزيز الهوية الوطنية الجامعة.   .1

حاية وحدة املجتمع األردين ومتاسكه.   .2

التمثيل العادل لفئات املجتمع األردين ومناطقه كافة.  .3

التهيئة لُكتَل برامجية قادرة عى أداء تريعي ورقايب منسجم.  .4

تعزيز منظومات النزاهة والعدالة والشفافية االنتخابية.   .5

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ



54

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

ًحا، ويف جميع مراحل العملية االنتخابية. تعزيز مشاركة أوسع للمرأة والشباب انتخابًا وترشُّ  .6

ترسيخ استقاللية الهيئة املستقلّة لالنتخاب.  .7

مراعاة مبدأ التدرُّج للوصول إىل النموذج املطلوب يف املنظومة االنتخابية.   .8

نتائج املنظومة االنتخابية

ــّي  ــل؛ األول وطن ــن التمثي ــتويَن م ــى مس ــتمل ع ــط يش ــايب مختل ــام انتخ ــايب: نظ ــام االنتخ النظ  .1

ويســّمى: »الدائــرة العامــة«، والثــاين محــّيّ ويســّمى: »الدوائــر املحليــة«. وتُقَســم اململكــة إىل )18( 

دائــرة انتخابيــة محليــة ودائــرة عامــة واحــدة، ويتشــّكل مجلــس النــواب مــن )138( مقعــًدا، وعــى 

ــايل: النحــو الت

أ- الدائرة العامة

ــص لهــا )41( مقعــًدا،  الدائــرة العامــة أو القوائــم الوطنيــة محصــورة باألحــزاب السياســية، ويخصَّ  -

ــا )%2.5(  ــة( مقداره ــم )عتب ــبة حس ــود نس ــع وج ــة م ــبية املغلق ــم النس ــام القوائ ــد نظ وتعتم

مــن مجمــوع املقرتعــن عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة العامــة، وتكــون آليــة حســاب النتائــج 

ــحةوفًقا لنظــام أعــى البواقــي. ــم املرتّش للقوائ

ــص ضمــن الدائــرة االنتخابيــة العامــة مقعــدان عــى األقــل للمســيحين، ومقعــد واحــد عــى  يخصَّ  -

األقــل للركــس والشيشــان. 

تلتــزم القامئــة املرتّشــحة عــى مســتوى الدائــرة العامــة بوجــود امــرأة مرتّشــحة واحــدة عــى األقــل   -

ــا  ــحة واحــدة عــى األقــل ترتيبُه ــل، ووجــود امــرأة مرتّش ــة األوائ ــا ضمــن املرتشــحن الثالث ترتيبُه

ضمــن املرتشــحن الثالثــة التالــن.

تلتــزم القامئــة املرتّشــحة عــى مســتوى الدائــرة العامــة بوجــود شــاب )أو شــابة( عــى األقــل بعمــر   -

ال يتجــاوز )35( عاًمــا، ترتيبُــه )أو ترتيبُهــا( ضمــن املرتشــحن الخمســة األوائــل. 

تلتــزم القامئــة املرتشــحة عــى الدائــرة العامــة بوجــود مرتشــحن فيهــا موزَّعــن عــى نصــف الدوائــر   -

االنتخابيــة املحليــة عــى مســتوى اململكــة.
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ب- الدوائر املحلية  

ــص لهــا )97( مقعــًدا منهــا )18( مقعــًدا  تُقَســم اململكــة إىل )18( دائــرة انتخابيــة محليــة، يخصَّ  -

ــة  ــة، و)3( دوائــر ملحافظ ــكل محافظ ــة ل ــرًة انتخابي ــُر االنتخابيــة دائ ــمل الدوائ ــرأة. وتش للم

ــدو. ــر للب ــالث دوائ ــد، وث ــة إرب ــن ملحافظ ــة، ودائرتَ العاصم

ــص يف الدوائــر املحليــة )7( مقاعــد عــى األقــل للمســيحين، ومقعــدان عــى األقــل للركــس  يُخصَّ  -

والشيشــان.

تتضّمــن قامئــة املرتشــحن عــى الدائــرة املحليــة عــدًدا مــن املرتشــحن ال يزيــد عــى عــدد املقاعــد   -

ــة(  ــن، مــع وجــود نســبة حســم )عتب ــّل عــن مرتشــحن اثن ــة وال يق ــرة االنتخابي ــص للدائ املخصَّ

ــة.  ــرة االنتخابي مقدارهــا )7%( مــن مجمــوع املقرتعــن عــى مســتوى الدائ

ــر  صــة للنســاء أو للمســيحين أو للركــس والشيشــان يف الدوائ عــى املرتشــحن للمقاعــد املخصَّ  -

املحليــة اختيــار مســار الرتشــح الــذي يرغبــون بــه )الكوتــا أو التنافــس الحــر(، ويكــون التنافــس 

والفــوز عــى املســار الــذي اختــاره املرتشــح للرتشــح، وال يَُعّد أّي مرتشــح ينتمــي للفئــات االجتاعية 

ــة، ويتــم  ــص للفئــة املعنيّ ــة وترّشــح عــى مســار التنافــس الحــر ضمــن الحــد األدىن املخصَّ املعنيّ

ــة )الكوتــا( ضمــن آليــة هــذا التخصيــص.  ــص للفئــة املعنيّ مــلء املقعــد املخصَّ

ــم، ســواء عــى  صــة له ــة املخصَّ ــر املحلي ــة الرتشــح خــارج الدوائ ــة األردني ــات البادي ــاء وبن يجــوز ألبن  -

مســتوى الدائــرة العامــة أو عــى مســتوى الدوائــر املحليــة األخــرى، كــا يجــوز أليٍّ مــن املرتشــحن مــن 

ــا.  ــة مغلًق ــر البادي ــة، ويبقــى ســجّل الناخبــن لدوائ ــر البادي ــة األخــرى الرتشــح يف دوائ ــر املحلي الدوائ

ــن  ــة م ــى مجموع ــون ع ــروع القان ــّودة م ــتملت مس ــة: اش ــة االنتخابي ــة النزاه ــر منظوم تعزي  .2

وكالتــايل:  االنتخابيــة،  النزاهــة  ملنظومــة  الضامنــة  التطــورات 

أ– جداول الناخبني  

إنشاء جدول جديد للناخبن يستند إىل مكان اإلقامة.  -

ألزم القانوُن بتحديث جداول الناخبن كل ستة أشهر لضان الدقة.  -

تضع الهيئة املستقلّة لالنتخاب أُسَس ومعاير إعداد الجداول االنتخابية ومعايره.  -

للناخب الحّق يف تقديم االعرتاضات ورقيًّا أو إلكرتونيًّا عى جداول الناخبن.  -

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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ب– االقراع والفرز  

اعتــاد بطاقــة األحــوال املدنيــة وثيقــًة وحيــدة ملارســة حــق االقــرتاع، واعتــاد مــكان اإلقامــة   -

ــرتاع. ــا لالق ــت عليه املثبَّ

يبــدأ االقــرتاع الســاعَة الســابعة مــن صبــاح يــوم االقــرتاع، وينتهــي الســاعَة الســابعة مــن مســاء   -

ــرتاع. ــد االق ــوم نفســه، وال يجــوز متدي الي

اشــرتط القانــون أن تحتــوي صناديــق االقــرتاع عــى أقفــال بأرقــام متسلســلة توَضع أمــام الحارضين   -

يف غرفــة االقــرتاع.

ــة تصــل إىل الحبــس  كفــل القانــون رّسيــة االقــرتاع، وأوقــع عقوبــًة عــى كّل ناخــب يّدعــي األّميّ  -

ــار.  ــائة دين ــل إىل خمس ــة تص ــة مالي ــنًة وغرام س

ألــزم القانــوُن الهيئــَة املســتقلّة لالنتخــاب بتوفــر شاشــة إلكرتونيــة متاحــة للمواطنــن عــرب موقعها   -

اإللكــرتوين تُبَــّث مــن خاللهــا إجــراءاُت تجميــع النتائــج وبشــكل مســتمر.

عــى كلٍّ مــن مديــري مراكــز االقــرتاع أن يعلــن نتائــج الفــرز بشــكل تفصيــي لجميــع القوائــم فــور   -

انتهــاء عمليــات الفــرز يف مركــزه، وعــى الهيئــة أن تعلــن نتائــج كّل مركــز اقــرتاع لجميــع القوائــم 

فــور انتهــاء الفــرز مــن خــالل نــر محــرض النتائــج عــى موقعهــا اإللكــرتوين. 

ج- الجرائم واملخالفات االنتخابية   

تطويــر إجــراءات التقــايض يف جرائــم االنتخابــات، وذلــك بــأن تحــّول الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب   -

الجرائــَم التــي تــم ضبطُهــا للمّدعــي العــام الــذي ينظــر بــدوره بحيثيات الجرميــة ويحّولهــا ملحكمة 

البدايــة، وتتّخــذ قضايــا الجرائــم االنتخابيــة صفــَة االســتعجال يف املحاكــم، إذ ألــزَم القانــون محاكــَم 

البدايــة بالبــّت يف قضايــا الجرائــم االنتخابيــة خــالل مــدة أقصاهــا شــهر واحــد. 

فــرض القانــوُن عقوبــًة تصــل إىل الحبــس ســنتَن ملــن اســتخدم املــال الفاســد، وال ميكــن اســتبدال   -

غرامــة بهــا. 

جــرّم القانــوُن املوظــَف العــام يف حــال قيامــه بأعــال تخالــف أحــكام القانــون، بعقوبــة تصــل إىل   -

الحبــس ثــالث ســنوات.

فــرَض القانــوُن عقوبــًة تصــل إىل الحبــس ســنًة وغرامــة ماليــة تصــل إىل )5( آالف دينــار لــكّل مــن   -

انتحــل شــخصية غــره، أو احتفــظ ببطاقــة أحــوال مدنيــة تعــود لناخــب آخــر، أو اســتعمل حّقــه 

يف االنتخــاب أكــر مــن مــرة، أو أثـّـر يف إرادة الناخبــن.
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فــرَض القانــوُن عقوبــًة عــى أعضــاء اللجــان االنتخابيــة يف حــال قيامهــم بأفعــال تحــّد مــن نزاهــة   -

العمليــة االنتخابيــة.

منــَع القانــوُن املرتشــَح الــذي يرتكــب أفعــااًل تخــّل بنزاهــة االنتخــاب نَــّص عليهــا القانــون، مــن   -

ــون.  ــا القان ــّص عليه ــي ن ــة الت ــة إىل العقوب ــن إضاف ــن تاليت ــن انتخابيت ــح لدورت الرتش

يعاقــب القانــوُن كلَّ َمــن اســتوىل أو حــاول االســتيالء عــى صنــدوق االقــرتاع قبــل فــرز األصــوات   -

ــالث  ــة مــدًة ال تقــل عــن ث ــرز األصــوات، باألشــغال الشــاقة املؤقت ــه أو بعــد ف املوجــودة بداخل

ســنوات. 

ــي  ــر حـسـابـ ــض أّي تـقـريـ ــة إذا رُف ــن عــى أعضــاء الـقـائـمـ ــاٍت بالتضاُم ــوُن عقوب ــرَض القان ف  -

خـتـامـــي يتــم تقدميــه مــن ِقبَلهــا، بســبب عــدم اإلعــالن عــــــن مصــــادر التمويــل، أو لوجــود 

تالعــب بالحســابات أو تزويــر بالوثائــق، أو لوجــود مصــادر تـمـويـــل غـيـــر مـشـروعـــة، وتصــل 

هذه العقوبات إىل إســقاط عـضـويـــة املرتشــح الــــذي نجح مـــن القامئة وحرمانه مــــن الـتـرشـــح 

ــة. ــدورات التالي يف ال

د– تعزيز منظومة العدالة االنتخابية

ــة  ــة العدال ــة ملنظوم ــورات الضامن ــن التط ــة م ــى مجموع ــون ع ــروع القان ــّودة م ــتملت مس اش

ــايل: ــة، وكالت االنتخابي

مل يشــرتط القانــوُن عــى موظفــي القطــاع العــام املرتشــحن لالنتخابات تقديــم اســتقاالتهم، واكتفى   -

بتقدميهــم إجــازة مــن دون راتــب قبــل )90( يوًمــا مــن موعــد االقــرتاع، األمــر الــذي يســاهم يف 

تعزيــز حــّق الرتشــح وتســهيله مــن دون فقــدان الحقــوق واملكتســبات األخــرى، وتحديــًدا لــدى 

فئــات مثــل الشــباب واملــرأة واألكادمييــن.

ــح ليكــون )25( عاًمــا مــن أجــل تحقيــق املزيــد مــن العدالــة يف توزيــع  خّفــض القانــوُن ســّن الرتشُّ  -

القــوة السياســية بــن الفئــات العمريــة يف املجتمــع، مــن خــالل توســيع قاعــدة ترشــح الشــباب 

وتعزيــز مشــاركتهم السياســية.

أتــاح القانــوُن للحــزب أن تبقــى قامئــة مرتشــحيه معتَمــدة إذا قــام بفصــل أحــد أعضائــه املرتشــحن   -

عــى هــذه القامئــة. 

دة للدعايــة االنتخابيــة مبــا يضمــن املســاواة يف الفــرص  ــص أماكــن محــدَّ اشــرتط القانــوُن أن تخصَّ  -

ــم املرتشــحة.  ــع القوائ لجمي

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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ــة يف مــا يتصــل  ــر االنتخابيــة وتوســيعها لتحقيــق املزيــد مــن العدال ــص القانــون عــدد الدوائ قلّ  -

ــن.  ــة للمواطن ــوة التمثيلي بالق

صــة )الكوتــا( اختيــار مســار الرتشــح  ألــزم القانــوُن مــن يحــق لهــم الرتشــح عــى املقاعــد املخصَّ  -

ــز فــرص وصــول املــرأة إىل  ــن املرتشــحن، وتعزي ــة ب ــق العدال ــا أو التنافــس الحــر(، لتطبي )الكوت

ــواب.  ــس الن مجل

منــَح القانــوُن الناخبــن واملرتشــحن ومفــوَّيض القوائــم حــقَّ الطعــن يف القــرارات التــي تصــدر عــن   -

الهيئــة لــدى محاكــم االختصــاص.

ــَحن أو  ــن مرتّش ــن أو أكــر أو ب ــن قامئت ــه إذا تســاوت نســبة األصــوات ب ــون عــى إن ــّص القان ن  -

أكــر، يتــم االحتــكام إىل العــدد املطْلـَـق لألصــوات، وإذا تســاوى العــدد يُجــري الرئيــس القرعــَة بــن 

املتســاوين يف نســبة األصــوات وعددهــا. 

هـ- تعزيز منظومة الشفافية يف العملية االنتخابية  

ــحها بفتــح حســاب بنــّي، وأن يكــون اإلنفــاق مــن هــذا  ألــزم القانــوُن كلَّ قامئــة قُِبــل طلــُب ترشُّ  -

الحســاب. 

ألــزم القانــوُن كلَّ قامئــة بتســليم حســابها الختامــّي للهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب يف مــدة أقصاهــا   -

ــدة الرســمية. ــة يف الجري ــج النهائي ــخ إعــالن النتائ شــهر مــن تاري

ألــزم القانــون الهيئــَة بنــر تقاريــر الحســابات الختاميــة التــي تتســلّمها مــن القوائــم عــى موقعها   -

اإللكــرتوين وبــأّي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة.

ألزم القانون مفوَّيض القوائم باإلفصاح عن موارد متويل الحملة االنتخابية.  -

ــّث  ألــزَم القانــون الهيئــَة بتوفــر شاشــة إلكرتونيــة متاحــة للمواطنــن عــرب موقعهــا اإللكــرتوين تُبَ  -

ــج. ــع النتائ ــا إجــراءات تجمي مــن خالله

ــحن أو  ــليمها للمرتش ــرز وتس ــارض الف ــة مح ــرز بطباع ــرتاع والف ــة االق ــَس لجن ــوُن رئي ــزم القان أل  -

ـا مبــارشة. املفوَّضــن أو املندوبــن، وتعليقهــا ونرهــا إلكرتونيًـّ

ألــزم القانــوُن الهيئــَة املســتقلّة بنــر جميــع الوثائــق واملســتندات املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة،   -

مثــل قوائــم املرتشــحن وجــداول الناخبــن والنتائــج، عــى املوقــع اإللكــرتوين للهيئــة، التزاًمــا بالحق 

يف الحصــول عــى املعلومــات ومببــدأ اإلفصــاح املســبق الــذي يعــّد أحــد مبــادئ الشــفافية. 
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نــّص القانــون عــى الــدور الرقــايب ملؤسســات املجتمــع املــدين وملراقبــي العمليــة االنتخابيــة، ومل   -

ــدور مؤسســات املجتمــع  ــًدا ل ــزًا للشــفافية، وتأكي ــات، تعزي ــك ضمــن التعلمي ــراد ذل ــَف بإي يُكتَ

ــة نزاهــة االنتخــاب.  ــة يف رقاب ــدين واملؤسســات الدولي امل

نــّص القانــون عــى إرشاك مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات األهليــة يف اللجــان االنتخابيــة،   -

األمــر الــذي مــن شــأنه أن يوّســع قاعــدة الشــفافية. 

و- العدالة والشفافية يف تنظيم الدعاية االنتخابية  

تُنشــأ مــن ِقبــل مجلــس أمانــة عــّان الكــربى واملجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا أماكــُن مخّصصــة   -

للدعايــة االنتخابيــة، وتــوزَّع بشــكل عــادل بــن القوائــم املرتشــحة.

عــى كلٍّ مــن مفــوَّيض القوائــم اإلفصــاح عــن مــوارد متويــل الحملــة االنتخابيــة لقامئتــه، وأوُجــه   -

إنفــاق تلــك املــوارد مبــا ال يتعــارض مــع القانــون والتعليــات الصــادرة عــن الهيئــة ووفــق النموذج 

املَعــّد لهــذه الغايــة.

تلتــزم القوائــم املرتشــحة بالســقف اإلجــايل لإنفــاق عــى الحملــة االنتخابيــة وفًقــا للمعايــر التــي   -

تضعهــا الهيئــة وبالنظــر إىل حجــم الدائــرة االنتخابيــة وعــدد الناخبــن فيهــا، ومبــا ال يزيــد عــن 

مائــة ألــف دينــار أردين للقامئــة الواحــدة عــى املســتوى املحــي، وخمســائة ألــف دينــار للقامئــة 

العامــة عــى املســتوى الوطنــي.

ــدة  ــالل م ــاب خ ــتقلّة لالنتخ ــة املس ــي للهيئ ــابها الختام ــليم حس ــحة بتس ــم املرتش ــزم القوائ تلت  -

ــّد  أقصاهــا شــهر مــن تاريــخ إعــالن النتائــج النهائيــة يف الجريــدة الرســمية وعــى النمــوذج املَع

ــة. ــل الهيئ مــن ِقبَ

تتوىل الهيئة املستقلّة لالنتخاب خالل العملية االنتخابية:  -

ــق  ــن خــالل التحق ــاق م ــقوف اإلنف ــه لس ــه ومطابقت ــالت ومروعيت ــل الحم مراقبــة متوي  .1

ومراجعــة ومراقبــة النفقــات املرتبطــة بالحســاب البنــّي للقامئــة.

2.  التــزام القوائــم واملرتشــحن فيهــا بقواعــد متويــل الحمــالت واألنشــطة االنتخابيــة التــي مُتــارَس 

مــن خــالل الدعايــة االنتخابيــة بأشــكالها كافــة، وللهيئــة االســتعانة يف ذلــك مبــن تــراه مناســبًا 

مــن الجهــات ذات العالقــة.

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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اآلثار املتوقَّعة لتطبيق النظام االنتخايب الجديد

أواًل: الدائرة العامة )القامئة الوطنية( 

ستســاهم الدائــرة العامــة يف تعزيــر الهويــة الوطنيــة وتطويــر ســياقات اجتاعيــة وسياســية جمعيــة   -

يلتــف حولهــا األردنيــون واألردنيــات مــن مختلــف املناطــق، يف الوقــت الــذي ستســاهم فيــه الدائــرة 

العامــة يف الحــد مــن تنامــي الهويــات والــوالءات الفرعيــة. 

ســتوفر الدائــرة العامــة فرصــة كبــرة لألحــزاب السياســية عــى التطــور عــى أســاٍس برامجــّي واالنتقال   -

بالحيــاة السياســية إىل مرحلــة جديــدة، وســرتفع مــن قدرتهــا عــى االندمــاج باملجتمــع، وتزيــد مــن 

مســتويات الثقــة بهــا. 

ــرة العامــة عــى تغيــر ســلوك الناخبــن واملؤسســات السياســية ليصبــح عــى أســاٍس  ســتعمل الدائ  -

ــة وأنــاط املســاءلة.  ــاءة السياســات العام ــر كف ــة عــى تطوي ــذي ســينعكس يف املحصل ــر ال برامجــّي، األم

ــة العمــَل الرقــايبَّ والتريعــيَّ للنــواب، بســبب  ســتعزز الدائــرة العامــة مــن خــالل القوائــم الوطني  -

عــدم ارتباطهــم بتوفــر الخدمــات عــى املســتوى الجغــرايّف الضيّــق. 

ــدة  ــية الجدي ــب السياس ــاج النخ ــة يف إنت ــات الوطني ــر اآللي ــى تطوي ــة ع ــرة العام ــتعمل الدائ س  -

التــي تعمــل عــى أســاٍس برامجــّي، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســاهم يف تطويــر الحيــاة السياســية 

واالجتاعيــة.  واالقتصاديــة 

د األصوات وتوسيع الدوائر  ثانًيا: تعدُّ

ــع  ــوًرا أوس ــن منظ ــح املواطن ــة، ومين ــة الوطني ــيخ الهوي ــة يف ترس ــر املحلي ــيع الدوائ ــاهم توس سيس  -

للعمــل النيــايب، األمــر الــذي يحــّد مــن نزعــة الهويّــات الفرعيــة والــوالءات الضيّقــة. 

د األصــوات وتوســيع الدوائــر املحليــة يف حايــة املكتســبات الوطنيــة التــي تحّققــت  سيســاهم تعــدُّ  -

ــا. ــدم انتقاصه ــابق وع يف الس

د االصــوات يف تطويــر آليــة اختيــار املرتشــحن مــن ِقبَــل الناخبــن، األمــر الــذي يعمــل  سيســاهم تعــدُّ  -

ــاءة.  ــح والكف ــى املصال ــز ع ــو الرتكي ــه نح ــايب وتوجيه ــلوك االنتخ ــر الس ــى تطوي ع

د األصوات املتاح. االنتقال نحو سلوك انتخايّب قائم عى اختيار الربامج ال األفراد، نتيجة تعدُّ  -

وبنــاًء عــى ذلــك، فــإّن النظــام االنتخــايب الجديــد ومــا تضّمنــه مــن تــدرُّج يتيــح للمواطنــن اختيار املرتّشــحن 

عــى أســس برامجيــة وفكريــة، ســيفي إىل إنهــاء العمــل بنظــام الكوتــا وفتــح الدوائــر املغلقة.
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املحور الثاين: ملخَّص مسّودة مرشوع قانون األحزاب السياسية وضانات متكني الشباب واملرأة

اعتمــدت اللجنــة عــى منهجيــة الحــوار الداخــي بــن أعضائهــا والحــوار مــع املؤسســات املدنيــة واألحــزاب 

السياســية وبيــوت الخــربة، وصــواًل إىل التوافــق املبنــّي عــى احــرتام تعدديــة اآلراء، إذ توافقــت عــى املعايــر 

وآليــات النقــاش، واعتمــدت التشــاركية للوصــول إىل التوافــق املطلــوب. 

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــاذج الدولي ــارب والن ــن التج ــدًدا م ــية وع ــزاب السياس ــون األح ــة قان ــت اللجن وراجع

)120( تقريــرًا ودراســة وبحثـًـا ترتبــط بتطويــر العمــل الحــزيب وتفعيلــه، وأجــرت )89( حــواًرا مــع التيــارات 

ــة. ــا كاف ــة بألوانه السياســية والحزبي

وانطالقـًـا مــن أهميــة تطويــر القوانــن السياســية وتحديثهــا، وإميانـًـا بالــدور الــذي يؤَمــل أن تؤديــه األحــزاب 

السياســية يف الحيــاة السياســية األردنيــة ويف تحديــث املنظومــة السياســية الوطنيــة، توافقــت اللجنــة عــى 

أهــداف مــروع قانــون األحــزاب السياســية وأســبابه املوجبــة عــى النحــو التــايل: 

متكــن األحــزاب السياســية مــن املشــاركة يف الحيــاة السياســية والعمــل العــام بطــرٍق ســلميّة   .1

دميقراطيــة لغايــات مروعــة ومــن خــالل خــوض االنتخابــات بأنواعهــا، للوصــول إىل الربملــان بربامــج 

ــتور. ــن الدس ــادة )35( م ــا لل ــا وفًق ــاركة فيه ــات أو املش ــكيل الحكوم ــق وتش ــة للتطبي قابل

توســيع متثيــل األحــزاب السياســية للمجتمــع األردين عــرب تحفيــز املواطنــن واملواطنــات عــى تشــكيل   .2

ــة. ــة وفاعلي ــا بحّري ــة، واملشــاركة فيه أحــزاب سياســية برامجي

تعزيز الدور السيايس للمرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الحياة الحزبية والعامة.  .3

ــا،  ــادات السياســية الكفــؤة وخاصــة الشــابة منه ــل القي تســهيل مهمــة األحــزاب السياســية يف تأهي  .4

القــادرة عــى التعامــل مــع التحّديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة، وتــويل املناصــب 

الحكوميــة، وااللتــزام بآليــات العمــل النيــايب الناجــح.

ــا  ــد برامجه ــرب تجوي ــتى، ع ــا ش ــات بأنواعه ــاركة يف االنتخاب ــن املش ــية م ــزاب السياس ــن األح متك  .5

واســتقطاب الناخبــن واملؤيّديــن لهــا، ومســاعدتها عــى االنخــراط يف قضايــا الشــأن العــام واملســاهمة 

ــة. ــة الفاعل ــة الحزبي ــل الربملاني ــاُده الكت ــواب ع ــس ن ــول إىل مجل ــا، للوص ــول له ــع حل بوض

د الهــدف الوطنــي لتطويــر املنظومــة الحزبيــة بـــ: »أحــزاب برامجيــة قويــة ذات توجهــات وطنيــة  وقــد ُحــدِّ

قــادرة عــىل املشــاركة الفاعلــة والوصــول إىل الربملــان واملشــاركة يف الحكومــات«.

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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أبرز التطورات يف قانون األحزاب السياسية

شــهدت مســّودة مــروع قانــون األحــزاب السياســية تطــورات جوهريــة يف آليــة تشــكيل األحزاب السياســية 

ويف متكينهــا للتحــوُّل إىل أحــزاب برامجيــة قــادرة عــى الوصــول للربملــان. ويف مــا يــي أبــرز هــذه التطــورات: 

التحول إىل أحزاب برامجية فاعلة  -1

التأكيــد عــى دور الحــزب يف خــوض االنتخابــات النيابيــة وأّي انتخابــات أخــرى، وتشــكيل الحكومــات   -

ــى:  ــزب ع ــوين للح ــف القان ــّص التعري ــتور؛ إذ ن ــن الدس ــادة )35( م ــا لل ــا وفًق ــاركة فيه أو املش

ــة وأهــداف وبرامــج  ــم املواطن ــن تجمعهــم قي ــف مــن أردني ــّي، يتأل ــٌم ســيايّس وطن »الحــزُب تنظي  

ــاة السياســية والعمــل العــام بطــرٍق ســلميّة  ــكار مشــرتكة، ويهــدف إىل املشــاركة يف الحي ورؤى وأف

دميقراطيــة لغايــات مروعــة ومــن خــالل خــوض االنتخابــات بأنواعهــا، مبــا فيهــا االنتخابــات النيابيــة، 

ــتور«. ــن الدس ــادة )35( م ــا لل ــا وفًق ــات أو املشــاركة فيه وتشــكيل الحكوم

ــة، واحــرتام  ــزام بالدميقراطي ــن، وااللت ــن األردني ــة واملســاواة ب يؤســس الحــزب عــى أســاس املواطن  -

السياســية  التعدديــة 

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

ــس. بســبب الجن

ــه  ــه رؤيت ــذي يحــّدد في ــون مــن الحــزب أن ينــر عــى موقعــه اإللكــرتوين برنامجــه ال طلــب القان  -

وأهدافــه وخططــه وحلولــه إزاء القضايــا األساســية يف املجــاالت املختلفــة.

توسيع املشاركة الحزبية  -2

نّص القانون عى أن ال يقّل عدد املتقدمن لتأسيس الحزب عن ثالمثائة عضو.  -

ــات،  ــتوى املحافظ ــى مس ــة ع ــاركة األفقي ــة املش ــًة لتنمي ــية فرص ــزاَب السياس ــوُن األح ــح القان من  -

ــدة  ــالل م ــزب خ ــييس للح ــر التأس ــد املؤمت ــن عق ــرأة، لح ــباب وامل ــتوى الش ــى مس ــة ع واالجتاعي

زمنيــة ال تتجــاوز ســنة، رشيطــَة: 

أن ال يقــل عــدد األعضــاء املؤسســن للحــزب تحــت التأســيس عنــد انعقــاد املؤمتــر التأســييس عــن   .1

ألــف شــخص.



63

2.  أن يكــون املؤسســون مــن ســكان )6( محافظــات عــى األقــل، مــع مراعــاة أن ال يقــل عددهــم 

عــن )30( شــخًصا مــن كّل محافظــة.

3.  أن ال تقــل نســبة الشــباب الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــن )18( و)35( ســنة عــن )20%( مــن عــدد 

املؤسســن.

4.  أن ال تقل نسبة املرأة عن )20%( من عدد املؤسسن.

أن يكون من بن املؤسسن واحد عى األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة.  .5

أن ال يقــل عــدد املؤسســن الحارضيــن وجاهيًّــا يف املؤمتــر التأســييس عــن أغلبيــة أعضائــه   .6

املؤسســن.

ــه  ــاس بحقوق ــبته أو املس ــاءلته أو محاس ــن أو مس ــرُّض ألّي مواط ــواز التع ــدَم ج ــون ع ــل القان كف  -

الحــزيب.  انتائــه  بســبب  القانونيــة  أو  الدســتورية 

يحــّق لطلبــة مؤسســات التعليــم العــايل األعضــاء يف الحــزب مارســة جميــع األنشــطة الحزبيــة داخــل   -

ــاص  ــام خ ــدر نظ ــى أن يص ــم، ع ــاس بحقوقه ــق أو مس ــن دون أّي تضيي ــات م ــك املؤسس ــرم تل ح

ــطة. ــذه األنش ــم ه لتنظي

نــّص القانــون عــى أن يضمــن الحــزب حــّق منتســبيه مــن فئتــي املــرأة والشــباب يف تــويّل املواقــع   -

القياديــة فيــه، واســتقطاب األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم واســتثار طاقاتهــم يف خدمــة أهدافــه، 

وتوفــر الرتتيبــات واملرافــق التيســرية وإمكانيــة الوصــول ملارســة نشــاطهم. كــا نــّص القانــون عــى 

أن ميّكــن الحــزُب منتســبيه مــن فئــات املــرأة والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الوصــول إىل 

مــوارده املتوفــرة بشــكل عــادل ومتكافــئ، خاصــًة أثنــاء الحمــالت االنتخابيــة.

نــّص القانــون عــى واجــب الحــزب يف نــر التوعيــة والتثقيــف بأهميــة األحــزاب السياســية ودورهــا   -

ــية. ــاركة السياس يف املش

االستقاللية والحوكمة  -3

أنشــأ القانــون دائــرًة تســّمى »ســجّل األحــزاب« يف الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب، لتحقيــق املزيــد مــن   -

ــزاب. ــؤون األح ــص ش ــا يخ ــتقاللية مب ــفافية واالس الش

ــويض  ــس مف ــيب ملجل ــا: التنس ــّددة أبرزه ــف مح ــزاب« يف وظائ ــجّل األح ــون دور »س ــرَص القان ح  -

ــا ألحــكام قانــون األحــزاب السياســية، ومتابعــة  الهيئــة باملوافقــة عــى طلــب تأســيس الحــزب وفًق

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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شــؤون األحــزاب مــن حيــث عقــد املؤمتــرات واالنتخابــات، والتأكــد مــن تطبيقهــا للقانــون وألنظمتهــا 

األساســية، وإصــدار القــرارات الخاصــة بشــؤون األحــزاب وفًقــا ألحــكام قانــون األحــزاب والتريعــات 

ذات العالقــة، ودعــوة منــدوب الحــزب لحضــور أّي اجتــاع يتعلــق بحزبــه واملناقشــة فيــه، والتأكــد 

ــات واألهــداف املنصــوص عليهــا يف نظامــه األســايس ومبــا ال  ــه عــى الغاي مــن إنفــاق الحــزب أموالَ

يخالــف أحــكام القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.

ألــزم القانــون املفــوَّض )عضــو مجلــس مفــويض الهيئــة املكلَّــف بــإدارة الّســجّل( برفــع تقاريــر شــهرية   -

للمجلــس وكلـّـا دعــت الحاجــة، وأكــد القانــون أن قــرارات املفــوَّض ال تُعتــرب نافــذة إال بعــد موافقــة 

املجلــس عليهــا.

ــع  ــة أو م ــة أو خارجي ــرى داخلي ــزاب أخ ــع أح ــية م ــات سياس ــة عالق ــزب إقام ــون للح ــاز القان أج  -

اتحــادات أحــزاب سياســية دوليــة، وذلــك ضمــن إطــار املصلحــة الوطنيــة والسياســة العامــة للدولــة 

رشيطــة االلتــزام بأحــكام الدســتور والقانــون، وعــى أاّل تشــّكل تلــك العالقــة ارتباطًــا تنظيميًّــا بتلــك 

ــادات.  ــزاب أو االتح األح

يُحظَــر عــى الحــزب تلّقــي أّي متويــل أو هبــات أو تربعــات نقديــة أو عينيــة مــن أّي دولــة أو جهــة   -

أجنبيــة أو شــخص أجنبــي أو أّي مصــدر مجهــول أو مــن املؤسســات الرســمية أو العامــة أو الــركات 

التــي متلــك الحكومــة مــا نســبته )51%( فأكــر مــن أســهمها.

التمكني املايل لألحزاب   -4

يتمتــع الحــزب بعــد اإلعــالن عــن تأسيســه بشــخصيٍة اعتباريــة، ويحــّق لــه متلُّــك األمــوال املنقولــة   -

ــون. ــكام القان ــا ألح ــرى وفًق ــات أخ ــأيّ ترصف ــه وب ــام مبهام ــن القي ــه م ــة لتمكين ــة الالزم ــر املنقول وغ

ــر  ــوال غ ــى األم ــب ع ــي ترتت ــة الت ــب والرســوم الحكومي ــع الرضائ ــن جمي ــاّر الحــزب م ــى مق تُعف  -

املنقولــة.

مــة للحــزب مبثابــة النفقــات القابلــة للتنزيــل مــن األمــوال الخاضعــة  تُعــّد التربعــات والهبــات املقدَّ  -

ــل.  ــة الدخ ــون رضيب ــكام قان ــع أح ــق م ــا يتواف ــراد، مب ــركات واألف ــى ال ــل ع ــة الدخ لرضيب

د  ــص بنــد يف املوازنــة العامــة للدولــة للمســاهمة يف دعــم األحــزاب مــن أمــوال الخزينــة، وتحــدَّ يُخصَّ  -

ــة. ــذه الغاي ــدر له ــام يص ــب نظ ــه مبوج ــراءات رصف ــه وإج ــداره وأوُج ــم ومق ــم الدع رشوط تقدي

لغايــات قيــام املســؤولية الجزائيــة، تُعــّد أمــوال الحــزب بحكــم األمــوال العامــة، ويُعــّد القامئــون عــى   -

ــن. ــن العاّم ــم املوظف ــه بحك ــون في شــؤون الحــزب والعامل
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ترسيخ مبدأ سيادة القانون   -٥

ــاّر أّي حــزب إاّل بقــرار مــن املدعــي العــام  باســتثناء حــاالت الجــرم املشــهود، ال يجــوز تفتيــش مق  -

املختــص وبحضــوره وحضــور ممثــل عــن الحــزب، فــإذا رفــض املمثــُل الحضــوَر يثبَّــت ذلــك يف محــرض 

ــذ بحضــور شــاهَدين. ــذي يجــرى حينئ ــش ال التفتي

تختــّص املحكمــة اإلداريــة بالنظــر يف الطعــون املتعلّقــة بتأســيس الحــزب، ويُنظــر يف هــذه الطعــون   -

ــة للحــزب الصــادرة للفصــل يف املخالفــات  ــة بالقــرارات النهائي بصفــة االســتعجال والطعــون املتعلّق

ــه األســايس. ــق أحــكام نظام ــة ووف ــه التنفيذي ــه وقيادت ــن أعضائ ــات ب والنزاع

ال يجــوز حــّل الحــزب إال وفًقــا ألحــكام نظامــه األســايس أو بقــرار قضــايئ قطعــّي وفًقــا ألحــكام قانــون   -

األحــزاب السياســية.

ــات  ــض الفئ ــراط بع ــع انخ ــالل من ــن خ ــا، م ــة وأجهزته ــات الدول ــيس ملؤسس ــاد املؤس ــان الحي ض  -

الوظيفيــة يف الدولــة باألحــزاب )يشــمل هــذا: رئيــس وموظفــي الديــوان امللــي الهاشــمي، والقضــاة، 

ورئيــس وأعضــاء املحكمــة الدســتورية، ورئيــس وأعضــاء مجلــس مفــّويض الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب، 

ومحافــظ البنــك املركــزي، ورئيــس وأعضــاء مجلــس هيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ورئيــس ديــوان 

ــن،  ــوان املحاســبة، والحــكام اإلداري ــرأي، ورئيــس دي ــع وال ــوان التري ــة، ورئيــس دي الخدمــة املدني

وأعضــاء الســلك الدبلومــايس والقناصــل الفخريــن، ومنتســبي القــوات املســلحة واألجهــزة األمنيــة، 

وأمــن ســجّل األحــزاب، وموظفــي دائــرة الجــارك(.

العمل الدميقراطّي داخل األحزاب ويف ما بينها  -6

ــن، عــى أن يحــّدد  ــن متتاليت ــن دورت ــر م ــع ألك ــام للحــزب شــغل هــذا املوق ــن الع ال يجــوز لألم  -

ــع ســنوات. ــدورة الواحــدة عــن أرب ــدة ال ــد م ــه األســايس، وعــى أن ال تزي ــدورة يف نظام ــدة ال الحــزب م

عــى الحــزب عقــد مؤمتــره العــام مــرة كّل أربــع ســنوات عــى األقــل، ويف حــال عــدم عقــده املؤمتــَر   -

العــام خــالل املــدة املحــددة يفقــد حّقــه يف االســتفادة مــن املســاهمة املاليــة املقــررة لــه، عــى أن 

ــب أوضاعــه.  يســتعيد هــذا الحــق بعــد تصوي

ــخاص ذوي  ــتقطاب األش ــزاب، واس ــة يف األح ــع القيادي ــويّل املواق ــباب يف ت ــرأة والش ــق امل ــان ح ض  -

اإلعاقــة ومتكينهــم واســتثار طاقاتهــم يف خدمــة أهــداف الحــزب. 

يحــّق لألحــزاب تشــكيل تحالــف بهــدف خــوض االنتخابــات النيابيــة أو غرهــا مــن االنتخابــات وفًقــا   -

ــواب.  ــس الن ــاب ملجل ــون االنتخ ــكام قان ألح

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

تســهيل عمليــة االندمــاج بــن األحــزاب، ويتمتــع الحــزب الناتــج عن عمليــة االندمــاج بالشــخصية االعتبارية،   -

ويُعــّد الخلــَف القانــوين لألحــزاب املندمجــة، وتــؤول إليــه جميــع الحقــوق العائــدة لهــا، مبــا فيهــا مقاعدهــا 

يف مجلــس النــواب، ويتحمــل الحــزب الجديــد االلتزامــات املرتتبــة عــى األحــزاب املنحلّــة حكــًا. 

اآلثار السياسية واالجتاعية لتطبيق قانون األحزاب السياسية بعد إقراره

سيســاهم قانــون األحــزاب السياســية واملنظومــة الحزبيــة يف ترســيخ الهويــة الوطنيــة األردنيــة مــن   .1

خــالل مــا أتاحــه القانــون ومــا تضّمنــه مــن اشــرتاطات، مثــل توســيع قاعــدة املؤسســن، وااللتــزام 

بوجــود ســّت محافظــات ممثَّلــة مــن املؤسســن عنــد عقــد املؤمتــر التأســييس. كــا سيســاهم القانــون 

يف تأكيــد هويــة األحــزاب الوطنيــة ومنــع أّي ارتباطــات أو امتــدادات خارجيــة لهــا.

ــن  ــات؛ وم ــة الجامع ــرأة والشــباب وطلب ــي امل ــل فئت ــن ِقبَ ــًدا م ــة وتحدي ــدة املشــاركة الحزبي ــيع قاع توس  .2

ــدة.  ــاء جدي هــا بدم ــة يف األحــزاب ومدِّ ــكل العضوي ــرَ هي ــون تغي ــي شــملها القان ــح التطــورات الت ــل أن تتي املؤَم

تعزيــز اســتقاللية شــؤون األحــزاب مــن خــالل إتبــاع الجهــة املعنيــة بالشــؤون التنظيميــة لألحــزاب   .3

ــاب. ــتقلّة لالنتخ ــة املس للهيئ

سيساهم القانون يف تطوير منظومة الشفافية واملساءلة داخل األحزاب.   .4

ســيوفر القانــون ضانــات واضحــة لحريــة العمــل الحــزيب، األمــر الــذي ســينعكس عــى تنميــة مجــال   .5

ديــة. عــام وطنــّي أكــر تعدُّ

مــن املؤَمــل أن يســاهم القانــون واملنظومــة الحزبيــة يف ظهــور جيــل جديــد مــن األحــزاب األردنيــة   .6

ذات قواعــد شــعبية واســعة ومنتــرة، ســواء بإنشــاء أحــزاب جديــدة أو بتطويــر األحــزاب القامئــة أو 

باندمــاج أحــزاب قامئــة يف كيانــات حزبيــة جديــدة.

مــن املؤَمــل أن يســاهم القانــون واملنظومــة الحزبيــة يف تغــرُّ واضــح يف دمقرطــة األحــزاب والتنــاوب   .7

ــا.  ــادة فيه ــاكل اإلدارة والقي يف هي

مــن املؤَمــل أن يســاهم القانــون واملنظومــة الحزبيــة يف متكــن األحــزاب إداريًّــا وتنظيميًّــا ويف زيــادة   .8

ــاع قواعــد الحوكمــة الرشــيدة. ــا عــى اتّب قدرته

مــن املؤَمــل أن تقــود التطــورات الســابقة إىل أحــزاب برامجيــة قويــة قــادرة عــى املشــاركة الفاعلــة   .9

ــة.  ــات برملاني ــاركة يف حكوم ــان واملش ــول إىل الربمل والوص
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ــة لتحديــث املنظومــة السياســيّة عــى مــدار ثالثــِة أشــهر، جميــَع املــواد الدســتورية  درســت اللجنــة امللَكيّ

ــِة  ــالت الدســتورية املتصل ــِل بالنظــر يف التعدي ــف الســامي، املتمث ــًة بإطــار التكلي ــا، ملتزم ــة بعمله املتعلق

بقانــويَن االنتخــاب واألحــزاب السياســية وبآليــات العمــل النيــايب.

وزاد عــدُد املــواد التــي درســتها اللجنــة عــى خمســن مــادًة دســتورية، وارتــأت اللجنــة أن تــويص بتعديــل 

ــّوديت  ــتور ملس ــة الدس ــة مواءم ــامية، وبغي ــة الس ــالة امللَكيّ ــتجابة للرس ــن االس ــا يضم ــا، مب ــادة منه )22( م

مروَعــي قانــويَن االنتخــاب واألحــزاب السياســية اللتــن وضعتهــا اللجنــة، إضافــة إىل املــواد الدســتورية 

املتصلــة بآليــات العمــل النيــايب بهــدف تطويــر األداء التريعــي والرقــايب والنهــوض بهــا، ومتكــن الشــباب 

واملــرأة وذوي اإلعاقــة وتعزيــز دورهــم ومكانتهــم يف الدســتور واملجتمــع.

وخرجت اللجنة مبقرتحات وتوصيات ضمن ثالثة محاور، وكالتايل:

1. تعديالت لتمكني الشباب واملرأة وتعزيز مشاركتهم يف الحياة العامة

أوصــت اللجنــة بإجــراء تعديــل جوهــري عــى املــادة )6( مــن الدســتور التــي تكــرّس مبــدأ املســاواة قاعــدًة 

أساســيًة مــن أجــل مارســة الحقــوق والحريــات الدســتورية، فأضافــت فقرتــن جديدتــن إىل هــذه املــادة 

تخاطبــان الشــباب واملــرأة، هــا: 

ــاء  ــل يف بن ــدور فاع ــام ب ــا للقي ــرأة ودعمه ــني امل ــة متك ــل الدول ــى أن: »تكف ــّص ع ــي تن ــرة )6( الت الفق

املجتمــع مبــا يضمــن تكافــؤ الفــرص عــىل أســاس العــدل واإلنصــاف وحايتهــا مــن جميــع أشــكال العنــف 

ــز«. والتميي

والفقــرة )7( االتــي تنــّص عــى أن: »تكفــل الدولــة ضمــن حــدود إمكانياتهــا متكــني الشــباب يف املســاهمة 

يف الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة والثقافيــة وتنميــة قدراتهــم ودعــم إبداعاتهــم وابتكاراتهــم 

وتعزيــز قيــم املواطنــة والتســامح وســيادة القانــون«.

هــات اللجنــة لتعزيــز مشــاركة الشــباب يف الحيــاة السياســية، جــرى تعديــل املــادة )70( مــن  وضمــن توجُّ

ــح ملجلــس النــواب ليصبــح )25( ســنة شمســية. كــا جــرى تعديــل عنــوان  الدســتور لتخفيــض ســّن الرتشُّ

الفصــل الثــاين مــن الدســتور ليصبــح: »حقــوق األردنيــن واألردنيــات وواجباتهــم«.

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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كــا شــملت اللجنــُة يف تعديالتهــا األشــخاَص ذوي اإلعاقــة، إذ أعــادت صياغــة الفقــرة )5( مــن املــادة )6( 

مــن الدســتور لتأكيــد ضــان الدولــة لحقوقهــم األساســية، وعــى النحــو التــايل: »يحمــي القانــون حقــوق 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ويعــزز مشــاركتهم واندماجهــم يف مناحــي الحيــاة املختلفــة، كــا يحمــي األمومــة 

والطفولــة والشــيخوخة ويرعــى النــشء ومينــع اإلســاءة واالســتغالل«.

2. تعديالت لتحصني األحزاب األساسية وحايتها من أّي تأثريات سياسية

أوصــت اللجنــة امللَكيّــة بتعديــل املــادة )2/67( مــن الدســتور املتعلقــة بإنشــاء هيئــة مســتقلّة تديــر االنتخابــات 

ــق  ــا يتعل ــد له ــة اختصــاص جدي ــك بإضاف ــون، وذل ــا ألحــكام القان ــات عامــة وفًق ــة وأّي انتخاب ــة والبلدي النيابي

ــل الهــدف مــن  ــا ألحــكام القانــون. ومتثّ  بالنظــر يف طلبــات تأســيس األحــزاب السياســية ومتابعــة شــؤونها وفًق

ــدة  ــة اإلرشاف عــى تأســيس األحــزاب السياســية ومتابعــة شــؤونها بجهــة محاي ــل بإناطــة صالحي هــذا التعدي

ومســتقلّة عــن الحكومــة، مبــا يعــزز مبــادئ العدالــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص والنــأي عــن أّي تأثــرات حكومية.

3. تعديالت لتطوير آليات العمل النيايب

قدمــت اللجنــة مجموعــة مــن املقرتحــات الخاصــة بالنصــوص الدســتورية املتعلقــة بآليــات العمــل النيــايب 

ــذ  ــة التــي شــهدها النظــام الدســتوري األردين من بهــدف تحديثهــا لتواكــب التطــورات السياســية والقانوني

صــدور الدســتور يف عــام 1952، وتتمثــل بــاآليت:

قُدمــت توصيــة بإلغــاء حكــم الجمــع بــن عضويــة مجلــس األمــة واملنصــب الــوزاري، إذ تــم اقــرتاح   -1

ــس  ــل يف تكري ــذا التعدي ــربرات ه ــت م ــوص. ومتثل ــذا الخص ــواد )52( و)64( و)76( به ــل امل تعدي

مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتعزيــز اســتقاللية العمــل الربملــاين مبــا يضمــن فعاليــة الكتــل النيابيــة 

ــة. ــس األم ــايب ألعضــاء مجل ــدوَر الدســتوري الرق ــل ال ــة ويكف الربامجي

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )1/53( مــن الدســتور، بربــط العــدد املطلــوب مــن أعضــاء مجلــس   -2

النــواب لعقــد جلســة الثقــة بالحكومــة أو بــأيٍّ مــن الــوزراء فيهــا، بنســبة ال تقــل عــن )2٥٪( مــن 

ــن  ــة ب ــاظ عــى اســتقرار العالق ــل يف الحف ــربرات هــذا التعدي ــت م ــواب. ومتثل ــس الن أعضــاء مجل

ــايب  ــة يف مارســة دورهــا الرق ــة النيابي ــواب، مــع عــدم اإلخــالل بحــق األقلي ــس الن الحكومــة ومجل

وتعزيــز عمــل الكتــل النيابيــة يف مجلــس النــواب مبــا يراعــي الزيــادة املضطــردة عــرب العقــود املاضيــة 

ــة املهمــة. ــه، باإلضافــة إىل ضــان املارســة الفضــى لهــذه األداة الدســتورية الرقابي يف عــدد أعضائ
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ــا  ــدم ببيانه ــى أّي وزارة أن تتق ــب ع ــادة )53(، توج ــدة لل ــرة جدي ــة فق ــة بإضاف ــت توصي قُدم  -3

الــوزاري إىل أّي مجلــس نــواب جديــد وأن تطلــب الثقــة عــىل ذلــك البيــان خــالل شــهر واحــد مــن 

ــب  ــالل طل ــن خ ــواب م ــس الن ــايب ملجل ــدور الرق ــز ال ــك لتعزي ــس، وذل ــذا املجل ــاع ه ــخ اجت تاري

ــوزاري. ــا ال ــاس بيانه ــى أس ــد ع ــس الجدي ــَة املجل ــة ثق الحكوم

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )2/54( التــي تتعلــق باســتقالة الــوزارة التــي يصــّوت مجلــس النــواب   -4

عــى عــدم الثقــة بهــا باألكريــة املطلقــة مــن مجمــوع عــدد أعضائــه، إذ أضيــف حكــم يقــي بأنــه 

ال يجــوز تكليــف رئيســها بتشــكيل الــوزارة التــي تليهــا. ومتثلــت مــربرات هــذا التعديــل يف ترســيخ 

أدوات العمــل النيــايب والــدور الرقــايب ملجلــس النــواب مــن خــالل احــرتام رغبــة األغلبيــة النيابيــة.

ــة  ــواب بإحال ــس الن ــّق مجل ــق بح ــي تتعل ــتور الت ــن الدس ــادة )56( م ــل امل ــة بتعدي ــت توصي قُدم  -5

ــذا  ــربرات ه ــن م ــن. وتكم ــوزراء العامل ــى ال ــا ع ــرْصُ نطاقه ــم ق ــة، إذ ت ــة العام ــوزراء إىل النياب ال

التعديــل يف الحــد مــن تحصــن الــوزراء الســابقن وتعزيــز دور الســلطة القضائيــة عــرب محاكمتهــم 

أمــام القضــاء شــأنهم يف ذلــك شــأن أّي شــخص، باإلضافــة إىل تركيــز الجهــود ومتكــن مجلــس النــواب 

ــن. ــوزراء العامل ــة بال ــا املتعلق ــة عــى القضاي ــن الرقاب م

ــيَس  ــق مجل ــن بح ــتور املتعلقت ــن الدس ــادة )1/60( م ــادة )2/59( وامل ــل امل ــة بتعدي ــت توصي قُدم  -6

ــة  ــن واألنظم ــتورية القوان ــدم دس ــارش بع ــن املب ــتور والطع ــر الدس ــب تفس ــواب بطل ــان والن األعي

النافــذة لــدى املحكمــة الدســتورية، ليثبــت الحــق بالطعــن وطلــب التفســر ملــا ال يقــل عــن )%25( 

ــة واألحــزاب  ــة الربملاني ــدف متكــن األقلي ــك به ــواب، وذل ــان أو الن ــيس األعي ــدد أعضــاء مجل ــن ع م

املمثلــة يف الربملــان والكتــل النيابيــة مــن القيــام بدورهــا الرقــايب والتريعــي عــرب اللجــوء إىل املحكمــة 

ــة. ــات الوصــول إىل املحكم ــف متطلب ــتورية، وتخفي الدس

ــواب ســنة  ــس الن ــح مــدة رئاســة مجل ــادة )1/69( مــن الدســتور لتصب ــل امل ــة بتعدي قُدمــت توصي  -7

شمســية واحــدة، مــع تقريــر الحــق ألعضــاء مجلــس النــواب بالتصويــت عــى فقــدان رئيــس مجلــس 

النــواب ملنصبــه، ومعالجــة حالــة وفــاة رئيــس مجلــس النــواب أو اســتقالته. فــإن شــغر منصــب رئيــس 

املجلــس بســبب االســتقالة أو الوفــاة أو ألّي ســبب مــن األســباب يتــوىل نائــب الرئيــس رئاســة املجلس 

لحــني انتخــاب رئيــس جديــد خــالل مــدة أســبوعني مــن تاريــخ شــغور املنصــب الســتكال املــدة 

ــار  املتبقيــة للرئاســة. وجــاءت مــربرات هــذا التعديــل ملنــح أعضــاء مجلــس النــواب الحــق يف اختي

رئيــس املجلــس وتقييــم أدائــه ســنويًّا، ومنحهــم فرًصــا إضافيــة للرتشــح إىل رئاســة مجلــس النــواب، 

وتوحيــد املــدة الزمنيــة ألعضــاء املكتــب الدائــم بــن الرئيــس ونوابــه ومســاعديه. باإلضافــة إىل منــح 

أعضــاء مجلــس النــواب الحــق يف التصويــت بنســبة ثلثــي األعضــاء عــى إقالــة رئيــس املجلــس، وذلــك 

لضــان تأييــد األغلبيــة الحزبيــة للرئيــس مــن أجــل ضــان اســتمراريته يف منصبــه وقيامــه بواجباتــه. 

كــا عالــج التعديــل حــاالت شــغور منصــب رئيــس مجلــس النــواب واألثــر الدســتوري املرتتــب عليــه.

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )70( مــن الدســتور لتضــاف إىل رشوط العضويــة يف مجلــس النــواب   -8

ــل  ــون االنتخــاب. ويتمث ــا املــادة )75( مــن الدســتور الــرشوُط التــي ينــص عليهــا قان التــي حددته

مــربر هــذا التعديــل يف اســتحداث حكــم دســتوري يتيــح إضافــة رشوط للعضويــة يف مجلــس النــواب 

مبوجــب قانــون االنتخــاب زيــادًة عــى مــا ورد يف الدســتور تســمح لألحــزاب باملشــاركة يف االنتخابــات 

النيابيــة عــرب قوائــم تقتــرص عــى مرشــحن حزبيــن، األمــر الــذي يســاهم يف تطويــر العمــل النيــايب 

وتعزيــز منظومــة العمــل الحــزيب والحيــاة السياســية بشــكٍل عــام.

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )1/71( مــن الدســتور يف مــا يخــص الجهــة القضائيــة التــي يســند إليها   -9

اختصــاص الفصــل يف صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب، وذلــك بــأن تكــون هــذه الجهــة محكمــة 

التمييــز بــداًل مــن محكمــة االســتئناف، ومــربر هــذا التعديــل توحيــد االجتهــاد القضــايئ الصــادر يف 

الطعــون املقدمــة يف صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب، مــن خــالل إســناد صالحيــة الفصــل فيهــا 

إىل محكمــة التمييــز باعتبارهــا املرجعيــة القضائيــة العليــا عوًضــا عــن محاكــم االســتئناف الثــالث.

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )72( مــن الدســتور لتصبــح اســتقالُة أعضــاء مجلــس النــواب نافــذة   -10

ــة  ــة الفرص ــل إتاح ــذا التعدي ــربر ه ــس، وم ــة املجل ــة ملوافق ــن دون الحاج ــا م ــخ تقدميه ــن تاري م

ــس  ــك، وتكري ــول دون ذل ــق تح ــة أّي عوائ ــات وإزال ــاركة يف الحكوم ــب باملش ــذي يرغ ــب ال للنائ

ــه. ــايب وجّديت ــل الني ــتقرار العم اس

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )2/74( مفادهــا أن الحكومــة التــي يحــل مجلــس النــواب يف عهدهــا   -11

قبــل األشــهر األربعــة األخــرية التــي تســبق انتهــاء مــدة املجلــس تســتقيل خــالل أســبوع مــن تاريــخ 

ــس  ــل تكري ــا، ومــربر هــذا التعدي ــي تليه الحــل وال يجــوز تكليــف رئيســها بتشــكيل الحكومــة الت

التــوازن بــن مجلــس النــواب والحكومــة، وذلــك بــأن تســتقيل الحكومــة التــي يحــل مجلــس النــواب 

يف عهدهــا قبــل انتهــاء مــدة املجلــس الدســتورية مبــا يزيــد عــى أربعــة أشــهر، لكــون حــل املجلــس 

ــدة، األمــر  ــة جدي ــات نيابي ــه يكــون بهــدف إجــراء انتخاب خــالل األشــهر األربعــة األخــرة مــن مدت

الــذي ال يســتلزم اســتقالة الحكومــة. باإلضافــة إىل أن هــذا التعديــل يكــرس مبــدأ الشــفافية وتكافــؤ 

الفــرص بــن املرتشــحن لالنتخابــات النيابيــة مــن حيــث أن بقــاء النائــب خــالل فــرتة األشــهر األربعــة 

عــى رأس عملــه يعطيــه ميــزات إضافيــة ال يتمتــع بهــا غــره مــن املرتشــحن.  

ــع عــىل كل عضــو مــن أعضــاء  ــث ميتن ــادة )2/75( مــن الدســتور بحي ــل امل ــة بتعدي قُدمــت توصي  -12

مجلــي األعيــان والنــواب أثنــاء مــدة عضويتــه أن يتعاقــد مــع الحكومــة أو املؤسســات الرســمية 

العامــة أو املؤسســات العامــة أو الــرشكات التــي متلكهــا أو تســيطر عليهــا الحكومــة أو أي مؤسســة 

ــارشة، وال  ــري مب ــارشة أو غ ــة مب ــد بطريق ــذا التعاق ــواء كان ه ــة س ــة أو مؤسســة عام رســمية عام

يؤجرهــا أو يبيعهــا شــيًئا مــن أموالــه، أو يقايضهــا عليــه، وال يــربم معهــا أي عقــد كان، وإذا تلقــى 
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هديــة نقديــة أو عينيــة بســبب العضويــة أو مبناســبتها، تــؤول ملكيتهــا إىل الخزانــة العامــة للدولــة 

وعــىل النحــو الــذي ينظمــه القانــون، وذلــك تكريًســا ملبــدأ الشــفافية والنزاهــة، ولحايــة املنصــب 

ــل قاعــدة عــدم تضــارب  ــة إىل تفعي ــح الشــخصية، باإلضاف ــة اســتغالل للمصال العــام مــن أي محاول

ــان  ــيس األعي ــاء مجل ــى أعض ــر ع ــي يحظ ــال الت ــات واألع ــى الترصف ــود ع ــديد القي ــح وتش املصال

ــاء عضويتهــم. ــام بهــا أثن والنــواب القي

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )84( مــن الدســتور بإضافــة فقــرة جديــدة تتعلــق بصــدور قــرارات   -13

ــني  ــا بالقوان ــرار متعلًق ــن إذا كان الق ــاء الحارضي ــوات األعض ــي أص ــة ثلث ــني مبوافق ــن املجلس كل م

الناظمــة لالنتخــاب واألحــزاب السياســية والقضــاء والهيئــة املســتقلة وديــوان املحاســبة والنزاهــة 

ومكافحــة الفســاد، وذلــك بعــد توافــق غالبيــة أعضــاء اللجنــة عــى أهميــة تحصــن هــذه التريعــات 

ــة  ــن خــالل اشــرتاط أكري ــرات سياســية مســتقبلية، م ــا عــن أي تأث ــأي به وضــان اســتقرارها والن

الثلثــن إلقــرار هــذه التريعــات نظــرًا ألهميتهــا يف الحيــاة السياســية ولضــان عــدم ســهولة تعديلهــا 

مبــا يخــدم أي أهــداف سياســية بعيــدة عــن املصلحــة العامــة.

ــان  ــة أعضــاء مجلــيس األعي ــادة )1/86( مــن الدســتور املتعلقــة بحصان ــل امل ــة بتعدي قُدمــت توصي  -14

والنــواب، وذلــك بــأن يقتــر نطاقهــا عــىل التوقيــف دون املحاكمــة أثنــاء جلســات املجلس، تكريًســا 

ــان  ــيس األعي ــاء مجل ــح أعض ــايض ومن ــراءات التق ــل إج ــدم تعطي ــون وع ــم القان ــيادة حك ــدأ س ملب

ــة ال  ــون املحاكم ــايب، لك ــي والرق ــة لالضطــالع بدورهــم التريع ــة والكافي ــة الالزم ــواب الحصان والن

ــه التريعــي والرقــايب. ــام العــن أو النائــب بعمل ــن قي تحــول ب

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )92( مــن الدســتور بحيــث مُينــح مجلســا األعيــان والنــواب الحــق يف   -15

تشــكيل لجنــة مشــرتكة، وفًقــا للنظــام الداخــي لــكل منهــا، لبحــث املــواد املختلــف فيهــا ملــروع 

أي قانــون والتوافــق عــى صيغــة نهائيــة ورفــع توصياتهــا للمجلســن، وذلــك لتطويــر آليــات العمــل 

الربملــاين مــن خــالل وضــع أطــر جديــدة لتنظيــم وتســهيل أعــال الجلســة املشــرتكة ومأسســتها عــرب 

تشــكيل لجنــة مشــرتكة مــن أجــل توفــر الجهــد والوقــت عــى أعضــاء املجلســن، وتكريــس مبــدأ 

التعــاون بينهــم.

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )1/112( مــن الدســتور لصالــح دمــج قانــوين املوازنــة العامــة   -16

وموازنــات الوحــدات الحكوميــة يف قانــون واحــد، وذلــك مــن أجــل تفعيــل الرقابــة الربملانيــة عــى 

ــد  ــرب توحي ــفافية ع ــدأ الش ــس مب ــتقلة، لتكري ــات املس ــة والهيئ ــات الحكوم ــرادات ونفق ــع إي جمي

املرجعيــة املاليــة تحــت مظلــة قانونيــة واحــدة، ومتكــن الحكومــة مــن بســط رقابتهــا عــى إيــرادات 

ــرب اختصــار  ــه ع ــاين وتفعلي ــل الربمل ــات العم ــر آلي ــة إىل تطوي ــا، باإلضاف ــات املســتقلة ونفقاته الهيئ

ــة. ــون املوازن ــد مناقشــة قان ــة عن ــس األم ــت ألعضــاء مجل ــد والوق الجه

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

قُدمــت توصيــة بتعديــل املــادة )119( مــن الدســتور بإضافــة فقــرة جديــدة تتعلــق بوجــوب قيــام   -17

ــا أو  ــي يقــدم فيه ــدورة الت ــوان املحاســبة خــالل ال ــر دي ــواب مبناقشــة تقري ــان والن مجلــي األعي

الــدورة العاديــة التــي تليهــا عــىل األكــر، تكريًســا ملبــدأ الحفــاظ عــى املــال العــام، وتطويــر الــدور 

الرقــايب للربملــان وتفعيلــه مــن خــالل قيــام مجلــيس األعيــان والنــواب مبناقشــة تقريــر ديوان املحاســبة 

ضمــن ســقف زمنــي محــدد، فالنــص القديــم ال يلــزم املجلســن مبناقشــة التقريــر مــن أصلــه.

 املحور الرابع: ملّخص توصيات تحديث منظومة اإلدارة املحلّية وضانات متكني الشباب واملرأة

ــة يف  ــربات الوطني ــن الخ ــتفادة م ــي، واالس ــي والخارج ــوار الداخ ــاركية والح ــَة التش ــة منهجي ــدت اللجن اعتم

مجــاالت الحكــم املحــي واإلدارة املحليــة والالمركزيــة اإلداريــة وشــؤون البلديــات والتنمية املحليــة والتريعات 

املرتبطــة بهــا، وراجعــت عــدًدا مــن التجــارب الدوليــة ودرَســتها وحــّددت الــدروس املســتفادة منهــا.

ــات املصلحــة  ــي متــت ومتطلب ــُة، واملراجعــات الت ــا اللجن ــكِّلت مبوجبه ــي ُش ــة الت ويف ضــوء الرســالة امللَكيّ

الوطنيــة العليــا يف إحــداث نقلــة نوعيــة يف تحديــث الدولــة األردنيــة مــع بدايــة املئويــة الثانيــة كــا أشــار 

ــث منظومــة اإلدارة  ــة الهــدف الوطنــي لتحدي ــن الحســن؛ حــّددت اللجن ــاين اب ــه الث ــك عبدالل ــة املل جالل

املحليــة، كــا يــي: 

»الوصــول إىل حكــم محــّي رشــيد، قــادر عــىل االضطــالع مبهــام التنميــة املحليــة والخدمات بشــكل مســتقل 

وفّعــال، بنــاء عــىل برامــج اختارهــا املواطنــون عــرب انتخابــات حــرة ونزيهــة، يف تناغــٍم وتكامــٍل لــألدوار بــني 

الهيــاكل املختلفــة واألقاليــم مــن جهــة، واإلدارة املركزيــة مــن جهــة أخــرى«. 

َر عــى أساســها النمــوذُج الوطنــي  دت مجموعــة مــن املبــادئ التــي طُــوِّ وبنــاًء عــى الهــدف الوطنــي، ُحــدِّ

لــإدارة والحكــم املحــي عــى النحــو التــايل: 

اعتاد مبدأ التدرُّج عرب مراحل انتقالية للوصول إىل النموذج الوطني لإدارة املحلية.   .1

ــع عــرب املراحــل االنتقاليــة ووفــق اختصاصــات هيــاكل اإلدارة املحليــة يف مجــاالت الخدمــات  التوسُّ  .2

ــة. ــة واملالي ــؤون اإلداري ــة والش ــة املحلي والتنمي

ضــان مشــاركة شــعبية واســعة يف صياغــة هــذا النمــوذج مــن خــالل انتخابــات حــرة ونزيهــة تشــمل   .3

ــة.  ــتوياتها املختلف ــة مبس اإلدارة املحلي
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ــث الســيايس واإلداري  ــة التحدي ــة ملنظوم ــَة التحتي ــة البني ــإدارة املحلي ــي ل ــوذج الوطن يشــّكل النم  .4

ــة  ــم التنموي ــد خياراته ــات تحدي ــون واملواطن ــم املواطن ــي، إذ يتعل ــى املســتوى الوطن ــوي ع والتنم

ــاكل  ــرب هي ــباب ع ــرأة والش ــن امل ــب ومتك ــد النَُّخ ــس وتصعي ــون التناف ــة، وميارس ــرق دميقراطي بط

ــيدة.  ــة رش ــة حوكم ــق منظوم ــات ووف دة االختصاص ــدَّ ــة ومح ــة ومتكامل واضح

تستجيب عمليات تطوير هياكل اإلدارة املحلية ملبادئ تحسن نوعية حياة املجتمعات املحلية.   .5

ــادئ الشــفافية  ــات واإلدارة وملب ــادئ حوكمــة الخدم ــة ملب ــر اإلدارة املحلي ــة تطوي تســتجيب منظوم  .6

واملســاءلة.

منظومة تحديث اإلدارة املحلية

ــا واســًعا مــن الخدمــات التــي يحصــل عليهــا املواطنــون،  الخدمــات العامــة املحليــة: وتشــمل طيًف  .1

كخدمــات النظافــة والبيئــة املحليــة والطــرق واملــاء والكهربــاء واملواصــالت. 

ــاء  ــات والقــرى واألحي مــة للمواطنــن عــى مســتوى املــدن والبلدي وترتبــط الخدمــات العامــة املقدَّ

الســكنية مبســتوى رضــا املواطــن واملجتمــع املحــي عــن أداء هيــاكل اإلدارة املحليــة، الــذي ينتقــل 

بالتدريــج إىل الرضــا العــام للمجتمــع عــن األداء العــام للدولــة. وكلــا شــهدت هيــاكل اإلدارة املحليــة 

املزيــد مــن التحديــث والتطــور انعكــَس ذلــك عــى نوعيــة حيــاة املواطــن. 

إن النمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة عــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة يقــوم عــى معايــر واضحــة 

لتحديــث الخدمــات العامــة املحليــة وعــرب مراحلــه االنتقاليــة وعــى النحــو التــايل: 

توزيــع الخدمــات بحســب االختصاصــات بــن هيــاكل اإلدارة املحليــة يف تقديــم الخدمــات   -

وتكاملهــا.

-  التوســع يف تقديــم الخدمــات العامــة محليًّــا، ورمبــا ابتــكار خدمــات جديــدة؛ وكلـّـا ازداد التوّجــه 

م محليًّــا. نحــو الحكــم املحــي )خدميًّــا وتنمويًّــا( توّســعت الخدمــات وأصبحــت تقــدَّ

ــارات  ــة واالعتب ــة الخدم ــي طبيع ــا يراع ــن، مب ــل املواط ــن ِقب ــات م ــهل إىل الخدم ــول الس الوص  -

والســكانية. الجغرافيــة 

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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عدالــة الخدمــات مــن خــالل ضــان قــدرات توزيعيــة عادلــة تراعــي العوامــل الجغرافيــة   -

والحاجــة. والســكانية 

أمتتة الخدمات والتحسن املستمر لنوعيتها.   -

ـا ليكــون للدولــة  املهــام اإلداريــة واملاليــة: ســيبقى التخطيــط للمهــام اإلداريــة واملاليــة مركزيًـّ  .2

ــة  ــة واملالي ــات املرتبطــة بالشــؤون اإلداري ــّن الخدم ــه، لك ــظ علي ــة نســٌق إداري واحــد تحاف األردني

وفًقــا للنمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة ســينتقل تنفيذهــا ليصبــح محليًّــا، ويرتبــط ذلــك بالشــؤون 

املاليــة واإلداريــة ذات الصلــة باملــوارد البريــة، وبتخصيــص الوظائــف التــي ســتنتقل تدريجيًّــا محليًّــا 

بحســب املــوارد املتاحــة، ومــن أمثلتهــا خدمــات األحــوال املدنيــة، والرتاخيــص، والتوثيــق والشــهادات، 

ــة. ــة وإداري ــة، وغرهــا مــن خدمــات مالي والشــؤون القانوني

ــداث  ــدف إىل إح ــي ته ــذ الت ــط والتنفي ــات التخطي ــا عملي ــد به ــة: ويُقَص ــام التنموي ــج وامله الربام  .3

تحــوالت جوهريــة يف مجــاالت الحيــاة كافــة وال يتضــح أثرهــا إال عــى املــدى املتوســط أو البعيــد، 

ــي. ــتوى الوطن ــى املس ــا ع ــة وتكامله ــوارد املحلي ــة يف إدارة امل ــة واقتصادي ــة تنموي ــاج إىل رؤي ــي تحت وه

ــن  ــد م ــد العدي ــة يف األردن، وتفي ــات اإلدارة املركزي ــب اختصاص ــن صل ــة م ــج التنموي ــت الربام ظل

التجــارب الدوليــة بــأن الكثــر مــن دول العــامل أصبحــت متيــل، وبشــكل متزايــد، إىل نقــل املســؤولية 

ــة، أو مشــاركتها عــى األقــل.  ــاكل اإلدارة املحلي عــن هــذه الربامــج إىل هي

ــة عــى  ــة تكاملي ــم تنموي ــر أقالي ــة يســعى إىل تطوي ــة االنتقالي ــة املرحل ــة يف نهاي إن نــوذج اإلدارة املحلي

مســتوى اململكــة، كّل منهــا لــه ســاته وميزاتــه التنافســية، األمــر الــذي ميّكــن مــن نقــل التخطيــط والتنفيــذ 

للربامــج التنمويــة مــن اإلدارة املركزيــة إىل األقاليــم؛ ولعــل أبــرز املجــاالت التــي ميكــن شــمولها بذلــك: البنيــة 

التحتيــة، ونظــام التعليــم والصحــة، واألنشــطة االقتصاديــة، والرضائــب، وغرهــا مــن املجــاالت التــي تتطلــب 

ــذ عــى مــدى ســنوات إن مل يكــن عقــوًدا.  اســتثارات ضخمــة، وفاعلــن متعدديــن، وبرامــج تنفَّ

إن االنتقــال الــذي يســعى إليــه النمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة يف مجــال التنميــة مــن املؤَمــل أن يراعــي 

املعايــر التاليــة: 

مشاركة املجتمعات املحلية يف تحديد أولوياتها التنموية، وربط املشاركة باملسؤولية واملساءلة.  .1

2.  إدارة املوارد املحلية بكفاءة ورشد.

3.  التكامل التنموي عى مستويات األقاليم وصواًل إىل املستوى الوطني.
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الهياكل اإلدارية واالختصاصات 

يشــتمل النمــوذج الوطنــي لــإدارة املحليــة يف شــكله النهــايئ عــى أربعــة مســتويات مــن الهيــاكل التنظيميــة 

واإلداريــة، تتــوزّع املهــام الســابقة عليهــا؛ وذلــك عــى النحــو التــايل: 

1- املجالس املحلية

ــن  ــا باملواطن ــة، وهــو األكــر متاسًّ ــاكل اإلدارة املحلي ــل املجلــس املحــي الوحــدَة األساســية األوىل يف هي ميث

وقربـًـا منهــم ومــن حياتهــم اليوميــة، واألكــر معرفــًة باحتياجاتهــم، وتحديًدا يف مجــاالت الخدمات األساســية. 

وتجّســد املجالــس املحليــة اللبنــات األساســية للمشــاركة الشــعبية، ودورهــا مكّمــل ألدوار البلديــات. ويجــب 

-دورًة بعــد دورة- أن تتزايــد املهــام امللقــاة عــى عاتــق هــذه املجالــس، وأن تُنقــل لهــا صالحيــات الخدمــات 

املناســبة، التــي ميكــن أن تزيــد مــن منســوب الرضــا لــدى املواطنــن، إضافــة إىل تشــجيع عمليــة التفاعــل 

ــادرة والتعــاون واملشــاريع املشــرتكة يف  األفقــي بــن املجالــس املحليــة داخــل كل بلديــة، وتعزيــز روح املب

مــا بينهــا.

2- املجالس البلدية

ــة، ال  ــن اليومي ــاة املواطن ــة بحي ــة ذات العالق ــب التنموي هــي املســؤول الحقيقــّي عــن الخدمــات والجوان

ســيا أنهــا تتمتــع بصالحيــات أعــى مــن املجالــس املحليــة. وتضطلــع املجالــس البلديــة ببعــض الصالحيــات 

اإلداريــة، التــي يجــب أن تتوّســع باضطــراد مــع تزايــد خــربة أعضــاء هــذه املجالــس )الهيــاكل املنتَخبــة(، 

واكتســابها ثقــة مجالــس املحافظــات.

إن التوّســع يف املهــام الخدميــة والتنمويــة للمجالــس البلديــة، يجــب أن يقــود يف النهايــة إىل مســؤوليتها شــبه 

الكاملــة عــن هــذه املهــام، وضــان اســتدامة قيامهــا بهــذا الــدور، ورضورة أن تشــمل مســاهمتها الفعالــة 

ــات  ــا باألولوي ــن، ومعرفته ــن املواطن ــا م ــم قربه ــة، بحك ــات اإلداري ــن الخدم ــًعا م ــا واس ــة طيًف والناجع

واالحتياجــات الفعليــة لهــم.

3- مجالس املحافظات

هــي الهيئــات العليــا لــإدارة املحليــة يف الوضــع القائــم حاليًّــا، ومــن الطبيعــّي أن تهتــم بالنــوع الثالــث مــن 

ــا للفلســفة نفســها،  ــام. وتبًع ــة بشــكل ع ــة واإلداري ــا، والخدمي ــة أساًس ــج التنموي ــل يف الربام ــام، املتمث امله

يُفــرتض أن تتكامــل هــذه املجالــس مــع املجالــس البلديــة، وتُركهــا يف وضــع الربامــج الخدميــة والتنمويــة 

ــق إدارَة  ــرتكة، وتنّس ــة املش ــة واإلداري ــا الخدمي ــا ملهامه ــب أداءه ــة، وتراق ــة باملحافظ ــتثارية الخاص واالس

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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املهــام الالمركزيــة مــع هيــاكل الحكــم املحــي املســتجّدة. هــذا يوجــب اســتحداث هيــكل جامــع لعــدد مــن 

املحافظــات عــى نطــاٍق إقليمــي، مبــا يســّهل عمليــة اإلرشاف عــى عمل مجالــس املحافظــات، ويتيح للســلطة 

املركزيــة نقــل املزيــد مــن ســلطاتها اإلداريــة ومهامهــا الخدميــة والتنمويــة إىل هــذه الهيــاكل املســتحَدثة. 

4- مجالس األقاليم

ــة الحكــم املحــي  ــة يف مراحلهــا األخــرة، ويُقَصــد بهــا مرحل ــإدارة املحلي ــة ل ــا املنتَخب ــات العلي هــي الهيئ

عــى مســتوى الســلطة التنفيذيــة )تنمويًّــا وخدميًّــا(، وتتمتــع بالعديــد مــن صالحيــات الســلطة التنفيذيــة 

املركزيــة، بشــكل منّســق ومنضبــط يعيــد توزيــع األدوار بــن املركــز واألقاليــم، ومبــا يجعــل هــذه األقاليــم 

قــادرة عــى إدارة شــؤون التنميــة املحليــة بكفــاءة واحــرتاف، واإلرشاف عــى إدارة املــوارد املحليــة مبــا فيهــا 

الرضائــب التــي تحصــل عليهــا، األمــر الــذي يقــود إىل نــوذج تنمــوي تكامــي بــن املحافظــات القريبــة أو 

املتشــابهة ببعــض الخصائــص االقتصاديــة واالجتاعيــة؛ يف حــن يتمتــع كل إقليــم مبيــزات تنافســية تجــاه 

األقاليــم األخــرى.

ويتّفــق هــذا التوجــه متاًمــا مــع طــرح جاللــة امللــك عبداللــه الثــاين يف عــام 2005 بإنشــاء وحــدات إداريــة 

تنمويــة أكــرب تســّمى »أقاليــم«، رشَط امتالكهــا مقومــات أساســية أبرزهــا: مســاحات زراعيــة واســعة تلبّــي 

ــة  ــة وتجاري ــة متنوعــة، ومراكــز صناعي ــا طاقــات بري ــر فيه ــة تتوف ــة، ومراكــز حرضي ــا الغذائي احتياجاته

نشــطة، ومســاحات صحراويــة أو شــبه صحراويــة ميكــن اســتغاللها لتوليــد الطاقــة.

اإلطار الزمني للوصول إىل النموذج الوطني لإلدارة املحلية 

يعتمــد الوصــول إىل النمــوذج الوطنــي لتحديــث منظومــة اإلدارة املحليــة عــى إطــار زمنــي متــدرِّج يراعــي 

ــع األردين، وصــواًل إىل  ــي واالقتصــادي للمجتم ــة التطــور االجتاع ــة وطبيع ــة واإلداري ــرضورات التنظيمي ال

تحقيــق الهــدف الوطنــي، وذلــك عــى النحــو التــايل: 

املرحلة األوىل )الدورة األوىل- الدورة الثانية(: 

تطوير الهياكل عىل مستوى املحافظات والبلديات ومتكينها

ــوارد  ــات يف مجــاالت امل ــة يف املحافظــات والبلدي ــة واملعيّن ــات املنتَخب ــاكل والهيئ ــدرات الهي ــاء ق بن  .1

البريــة، وتطويــر البنــى املؤسســية وإنشــاء قواعــد البيانــات القطاعيــة، ووضــع منظومــة حوكمــة 

ــة. ــة وداخلي محلي



77

ــدود البلديــة، مبــا فيهــا  ــمولية لجميــع األرايض داخــل ح قيــام البلديــات بإعــداد مخططــات ش  .2

ــا  ــة إىل خطته ــرور، إضاف ــل وامل ــط النق ــراين وتخطي ــع العم ــتعاالت األرايض والتوس ــات اس مخطط

املســتقبلية.

توســيع دائــرة الخدمــات واملهــام التــي تقدمهــا هــذه املجالــس للمواطنــن، وتســهيل عمليــات وصــول   .3

املواطنــن اليهــا.

توفــر بيئــة مالمئــة ومحّفــزة إلنشــاء مشــاريع مشــرتكة بــن املجالــس املحليــة داخــل البلديــة، وكذلــك   .4

بــن البلديــات يف املحافظــة أو بــن املحافظــات داخــل كل إقليــم، إضافــة إىل الراكــة مــع القطــاع 

الخــاص.

ــس  ــة مــن خــالل تشــكيل »مجال ــز دور الشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاق العمــل عــى تعزي  .5

الظــّل« للمســاندة يف عمــل الهيــاكل املنتَخبــة.

تفعيل دور األحزاب الربامجية يف الرتشح ملجالس املحافظات والبلديات من خالل برامج تنموية.  .6

تخصيــص مــا ال يقــل عــن )30%( مــن مقاعــد املجالــس املنتَخبــة يف املحافظــات والبلديــات للمــرأة،   .7

ــات.  ــات والبلدي ــتوى املحافظ ــى مس ــة ع ــاكل املنتخب ــة يف الهي ــخاص ذوي اإلعاق ــد لألش ــص مقع وتخصي

ــار  ــؤولياتها وإط ــا ومس ــد مهامه ــم، وتحدي ــس األقالي ــاء مجال ــالزم إلنش ــي ال ــار التريع ــع اإلط وض  .8

عالقتهــا بهيــاكل اإلدارة املحليــة األخــرى.

املرحلة الثانية )الدورة الثالثة(: 
استحداث مجالس األقاليم

العمــل عــى نقــل َســلِس للصالحيــات مــن املركــز إىل مجالــس األقاليــم يف املجــاالت الخدميــة واإلدارية   .1

واملاليــة والتنمويــة.

إرســاء نــوذج للعمــل التكامــي مــن املجالــس املحليــة إىل مجالــس األقاليــم، مــروًرا مبجالــس البلديات   .2

واملحافظــات.

التفعيــل الكامــل ألطـُـر الرقابــة واملســاءلة وفًقــا ألرقــى املعايــر الدوليــة عــى مســتوى اإلدارة املحليــة   .3

ــة. ــا املختلف وهياكله

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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التوصيات اإلجرائية

ــت  ــراءات، توافق ــن إج ــه م ــاج إلي ــا تحت ــابقة وم ــة الس ــث اإلدارة املحلي ــة تحدي ــة منظوم ــوء طبيع يف ض

ــايل:  ــو الت ــى النح ــة ع ــات اإلجرائي ــن التوصي ــة م ــة عــى مجموع اللجن

أواًل: التوصيات الخاصة بالالمركزية اإلدارية

تسمية القانون: »قانون اإلدارة املحلية«.  .1

2.  توحيــد ضوابــط العمليــات االنتخابيــة )البلديــة، املحافظــة، اإلقليــم( مــن خــالل اعتــاد أداة تصويــت 

واحــدة )بطاقــة األحــوال املدنيــة(، واعتــاد معايــر نزاهــة موّحــدة لجميــع العمليــات االنتخابيــة، 

واعتــاد منظومــة عقوبــات واحــدة للمخالفــات االنتخابيــة يف مســتويات االنتخابــات النيابيــة 

ــة.  ــة كاف واملحلي

الحفــاظ عــى الهيــاكل الحاليــة املنتَخبــة لنظــام اإلدارة املحليــة )املجلــس املحــي، املجلــس البلــدي،   .3

ــر. ــد تقدي ــى أبع ــة ع ــدورة الثالث ــالل ال ــم خ ــس اإلقلي ــتحداث مجل ــة(، واس ــس املحافظ مجل

اإلبقاء عى االنتخاب املبارش، وذلك إلحداث املزيد من التنمية السياسية.  .4

املــّي قُدًمــا يف السياســة املقرتحــة لتخصيــص مظلــة رســمية شــاملة ملنظومــة اإلدارة املحليــة   .5

)الالمركزيــة اإلداريــة( ممثلــة يف »وزارة اإلدارة املحليــة«، لالرتقــاء بالعمل الخدمــي واإلداري والتنموي 

ــام. ــارب امله ــات وتض ــازع االختصاص ــن تن ــد م ــة، والح ــس املحلي ــات واملجال ــات والبلدي يف املحافظ

6.  تحديــد عــدد أعضــاء املجالــس املنتَخبــة وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة للمجالــس، مــن خــالل نظــام 

ــكان،  ــدد الس ــكانية، وع ــات الس ــع التجمع ــرضي، وتوزي ــداد الح ــي االمت ــة يراع ــذه الغاي ــدر له يص

ــة.  ــؤرشات التنمي وم

د فيــه عــدد األعضــاء مــن  7.  إصــدار نظــام للدوائــر االنتخابيــة ملجالــس املحافظــات والبلديــات، يحــدَّ

ــة. ــر عادل ــا ملعاي ــات وفًق ــس املحافظ ــًوا ملجال )12( إىل )30( عض

ــب  ــم ينتخ ــا، ث ــس به ــاب املجل ــتبدال انتخ ــة، واس ــس البلدي ــل لرئي ــاب املنفص ــة االنتخ ــاء آلي إلغ  .8

األعضــاُء الرئيــَس مــن بينهــم.

ــا  ــه وفًق ــة، لضــان اســتقالليته يف أداء أعال ــذي ملجلــس البلدي ــر التنفي ــار املدي ــة اختي ــل آلي 9.  تعدي

للقانــون.
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10.  أن يكون نائب رئيس كلٍّ من مجليَس املحافظة والبلدية امرأة يف حال كانت الرئاسة لرجل.

متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتَخبــة يف املحافظــات والبلديــات بنســبة ال تقــل عــن )30%( مــن عــدد املقاعــد،   .11

وتخصيــص مقعــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الهيــاكل املنتَخبــة عــى مســتويَي املحافظــات والبلديــات. 

ــك يف  ــى ذل ــّص ع ــة، والن ــاكل اإلدارة املحلي ــاء لجان متخصصة للمرأة والشباب يف هي ــعي إلنش الس  .12

ــة.  ــة اختياري ــان مهم ــذه اللج ــكيل ه ــى تش ــاكل، يك ال يبق ــذه الهي ــل ه ــة لعم ــن املنظِّم القوان

تقســيم العمــل البلــدي بــن املجلــس البلــدي )رئيًســا وأعضــاء( والجهــاز التنفيــذي يف البلديــة، مــع   .13

ــَم السياســات  ــدي رس ــس البل ــويّل املجل ــن ت ــا يضم ــتور، مب ــن الدس ــادة )121( م ــاة أحــكام امل مراع

ــة.  ــال البلدي ــى أع ــق ع ــة والتدقي ــة واإلرشاف واملتابع والرقاب

إضافــة صالحيــة املراقبــة واملتابعــة ملجلــس املحافظــة، وكذلــك مشــاركته يف تقديــم مقرتحــات   .14

املشــاريع الخدميــة والتنمويــة عنــد إعــداد الخطــة التنمويــة والخدميــة للمحافظــة.

تخفيض سّن الرتشح للمجالس البلدية ومجالس املحافظات من سّن )25( عاًما إىل سّن )22( عاًما.  .15

اشرتاط الشــهادة الجامعيــة األوىل عــى األقــل مؤهــاًل علميًّــا لــكلٍّ مــن رئيــس مجلــس املحافظــة واألعضاء   .16

ورؤســاء البلديــات، وشــهادة الثانويــة العامــة )ناجــح( عــى األقــّل لعضويــة املجالــس البلديــة.

ــة,  ــن جه ــات م ــس البلدي ــس املحافظــات ومجال ــن مشــاريع مجال ــة ب وضــع نظــام خــاص بالراك  .17

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاص م ــاع الخ والقط

ثانًيا: التوصيات الخاصة بالالمركزية املالية

اقتصــار موازنــات املحافظــات عــى املوازنــات الرأســالية، وذلــك لحــن بــدء عمــل مجالــس األقاليــم،   .1

ــة عــى مســتوى األقاليــم،  ــة اإلداري ــة التــي ستشــهد ترســيخ تطبيــق مفهــوم الالمركزي وهــي املرحل

وتحقيــق اســتقاللها املــايل واإلداري الــذي ميكــن مــن خاللــه العمــل عــى تطبيــق الالمركزيــة املاليــة 

ــا بــكل إقليــم. بصــورة كاملــة، مــن خــالل إعــادة هيكلــة قانــون املوازنــة العامــة، ليتضّمــن فصــاًل خاصًّ

إفــراد فصــل خــاص ملوازنــة كّل محافظــة يف قانــون املوازنــة العامــة، وذلــك بــداًل مــن إدراج موازنــات   .2

ــا. ــه حاليًّ ــة كــا هــو معمــول ب ــر الحكومي ــوزارات والدوائ ــات ال املحافظــات ضمــن موازن

إعــداد موازنــات املحافظــات بطريقــة التخطيــط مــن أســفل إىل أعــى، عــى أن يتــم ذلــك بتحديــد   .3

ــا. ــايل له ــص امل د املخص ــدَّ ــم يح ــا، ث ــة واعتاده ــاريع الخدمي املش

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ



80

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

نقــل الصالحيــات اإلداريــة واملاليــة إىل املحافظــات، لتصبــح مســؤولة عــن إعــداد موازناتهــا وتنفيذهــا؛   .4

األمــر الــذي سيســاهم يف تريــع تنفيــذ املوازنــات وطــرح مشــاريعها الرأســالية مــن دون تدخــل 

مــن الــوزارات.

صــات املاليــة الالزمــة إلدامــة عمــل مجالــس املحافظــات، وعــّد رئيــس  زيــادة أوُجــه اإلنفــاق للمخصَّ  .5

ــا.  ــرصف بخصوصه ــرًا بال ــة آم ــس املحافظ مجل

صــات  إنشــاء حســاب خــاص ملجالــس املحافظــات يف بنــك تنميــة املــدن والقــرى، تُنَقــل إليــه مخصَّ  .6

موازنــات املحافظــات مبــارشًة بعــد إقــرار قانــون املوازنــة العامــة، وذلــك للحيلولــة دون عــدم رصف 

صــات موازنــات املحافظــات بكاملهــا مــن خــالل حجــز جــزء منهــا أو تخفيضهــا مــن ِقبــل مجلس  مخصَّ

ــنة  ــاء الس ــد انته ــنوية بع ــة الس ــن املوازن ــة م ــغ املتبقي ــر املبال ــة تدوي ــن عملي ــا يضم ــوزراء، ومب ال

املاليــة، لتمكــن هــذه املحافظــات مــن االســتمرار يف إنفاقهــا عــى املشــاريع املســتمرة، مبعــزٍل عــن 

صــات املاليــة للعــام التــايل، عــى أن يخضــع الــرصف مــن هــذا الحســاب للرقابــة والتدقيــق،  املخصَّ

للتأكــد مــن انســجام ذلــك مــع التريعــات والتعليــات املعمــول بهــا.

استجابة موازنات املحافظات والبلديات ملتطلبات متكن املرأة والشباب.   .7

ــس املحافظــات  ــات مجال ــداد موازن ــد إع ــة والطــوارئ عن ــة واإلدام ــات الصيان ــد لنفق ــص بن 8.  تخصي

والبلديــات.

إعــادة توزيــع إيــرادات البلديــة بــن املجلَســن البلــدي واملحــي، مبــا يضمــن عدالــة توزيــع الخدمــات   .9

ــة. ــد التنمي وعوائ

ثالًثا: التوصيات الخاصة بالالمركزية الخدمية

ــة االقتصــاد املحــي،  ــدف تقوي ــة، به ــة املحلي ــق التنمي ــة لتحقي ــس املنتَخب ــات املجال ــز صالحي تعزي  .1

ورفــع جــودة الخدمــات األساســية، وفًقــا للدراســات التــي ســتُعّدها الحكومــة املركزيــة لــكل محافظة، 

ــا التنافســية النســبية.  ــا وميزته ــي ســتتضمن الفــرص االســتثارية فيه والت

ــا،  ــا وأولوياته ــد احتياجاته ــن تحدي ــات م ــات والبلدي ــة يف املحافظ ــة واملعيَّن ــاكل املنتَخب ــن الهي متك  .2

ــا، والعمــل عــى  ــة عليه ــة وإقرارهــا وتنفيذهــا والرقاب ــا الفعلي ــا الحتياجاته ــا وفًق ــداد موازناته وإع

إعــداد األدلّــة اإلجرائيــة ومنهجيــات العمــل الالزمــة لتحقيــق ذلــك مــن ِقبــل الــوزارات واملؤسســات 

ــا. ــاكل به ــك الهي ــد تل ــة، وتزوي املركزي
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ربــط صالحيــات املجالــس املنتَخبــة يف املحافظــات والبلديــات يف اقــرتاح مشــاريع الخدمــات   .3

ــر  ــا للمعاي م وفًق ــدَّ ــراره، وأن تق ــم إق ــذي ت ــل االحتياجــات ال وإعدادهــا وإقرارهــا وتنفيذهــا، بدلي

ــع املخططــات الشــمولية، وأن  ــا يتناســب م ــة، ومب ــق الخطــة الوطني ــا ووف ــارف عليه ــة املتع العاملي

تربــط املشــاريع املَُقــرّة بجــدول تشــكيالت الــوزارات والدوائــر الحكوميــة.

توفــر تســهيالت بيئيــة وترتيبــات تيســرية يف مرافــق ومقــاّر الهيــاكل املنتَخبــة واملعيّنــة يف املحافظات   .4

والبلديــات وأنشــطتها، مبــا يحقــق رشوط الوصــول واالســتخدام لكبــار الســّن واألشــخاص ذوي اإلعاقة، 

فضــاًل عــن إدمــاج قضايــا اإلعاقــة يف الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة لألعضــاء والعضــوات وملوظفــي 

وموظفــات هــذه املجالــس.

رضورة مواكبــة اإلدارات التنفيذيــة يف املحافظــات واملجالــس البلديــة ملــروع التحــوُّل الرقمــّي   .5

للحكومــة املركزيــة، ومتكينهــا تقنيًّــا مــن ُســبل الوصــول إىل ذلــك مــن خــالل الجهــات املعنيــة، ليصبــح 

ــي. ــن مــروع التحــوُّل الرقمــي الوطن ــا جــزًءا م عملُه

رابًعا: التوصيات الخاصة بتعديل الترشيعات

1. تعديل القوانني التالية: 

ــون  ــرى، قان ــدن والق ــة امل ــك تنمي ــون بن ــة، قان ــون اإلدارة العام ــة، قان ــون الالمركزي ــات، قان ــون البلدي قان

ــة العقاريــة، قانــون رضيبــة األبنيــة واألرايض داخــل مناطــق  تنظيــم املــدن والقــرى واألبنيــة، قانــون امللْكيّ

البلديــات، قانــون رخــص املهــن، قانــون مروعــات الراكــة بــن القطاَعــن العــام والخــاص، قانــون التقســيم 

ضمــن مناطــق البلديــات.

2. تعديل األنظمة التالية: 

ــة،  ــات مجالــس املحافظــات(، نظــام املشــرتيات الحكومي ــر موازن النظــام املــايل للحكومــة )للســاح بتدوي

نظــام التقســيات اإلداريــة، أنظمــة تنظيــم إدارة الــوزارات )لتســهيل عمليــة نقــل الصالحيــات مــن املركــز 

إىل املحافظــات(، نظــام اســتعاالت األرايض. 

3. استحداث نظام للمساءلة واملحاسبة للهياكل املنتَخبة يكرّس النزاهة والشفافية والرقابة.

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

املحور الخامس: التدرُّج للوصول إىل النموذج الدميقراطي األردين

يُقَصــد مبنهجيــة التــدرُّج يف التحــول الدميقراطــي؛ االنتقــال عــرب مراحــل زمنيــة يف تطويــر التريعــات والبنــى 

املؤسســية واملارســات وصــواًل إىل النضــوج الدميقراطــي، وقــد طــّورت األدبيات السياســية يف العقــود األربعة 

األخــرة نظريــات متعــددة يف االنتقــال الســيايس، وتفيــد تجــارب املوجــات الدميقراطيــة التــي شــهدها العــامل 

بــأن مبــدأ االنتقــال املتــدرِّج أحــد ضانــات التحــول الدميقراطــي الناجــح، إذ إن الدميقراطيــة عملية سياســية 

اجتاعيــة وثقافيــة تتعــّدى وضــع القــرارات وســّن التريعــات وإجــراء االنتخابــات.

ــة  ــة أردنيّ ــث الســيايّس بدميقراطيّ ــة التحدي ــايئ لعملي ــدف النه ــة اله ــية امللَكيّ ــّددت األوراق النقاش ــد ح لق

متجــّددة وحيويـّـة، ترتكــز عــى ترســيخ متــدرِّج لنهــج الحكومــات الربملانيّــة تحــت مظلـّـة امللَكيّــة الدســتورية، 

معــزَّزًا مبشــاركة شــعبيّة فاعلــة؛ لقــد كان واضًحــا النهــج الوطنــي يف التــدرُّج نحــو إنضــاج الحيــاة الدميقراطيــة 

ــدرُّج  ــدأَ الت ــع مب ــن موض ــر م ــة يف أك ــية امللَكيّ ــت األوراق النقاش ــد بيّن ــرة؛ ولق ــر األخ ــنوات الع يف الس

وأهميتــه يف االنتقــال اآلمــن والســلِس إىل حيــاة سياســية متوازنــة ومشــاركة شــعبية فاعلــة، ولعــّل مــا تحّقــق 

مــن خطــوات إصالحيــة يف العقــد املــايض شــّكل أساًســا قويًّــا لعمليــة التــدرُّج والبنــاء الرتاكمــي املتتابع، ســواء 

يف التعديــالت الدســتورية، أو يف تطويــر التريعــات السياســية، أو يف بنــاء املؤسســات السياســية ومتكينهــا. 

ــة لتحديــث  ــة امللَكيّ ــة بتشــكيل »اللجن ــدرُّج، أشــارت الرســالة امللَكيّ ــدأ الت ــة مب ــد أهمي واســتمراًرا يف تأكي

املنظومــة السياســية« بوضــوح إىل مبــدأ التــدرُّج، حينــا أكــد جاللــة امللــك: »إّن مســؤوليتكم اليــوم تتمثــل 

بوضــع مشــاريع قوانــن توافقيــة تضمــن االنتقــال املتــدرِّج نحــو تحقيــق األهــداف املســتقبلية كاملــة«، لهــذا 

اعتمــدت اللجنــة التــدرُّج واالنتقــال املرحــّي بوصفــه آليــة للوصــول إىل النمــوذج الدميقراطــي األردين. 

ملاذا مبدأ التدرُّج؟

تأسســت الدولــة األردنيــة عــى مبــادئ التطــور وتقّدمــت عــى هــذا األســاس، وُشــيّدت مراحــل البنــاء   .1

ــر الجــذري  ــاط التغي ــن أن ــة ع ــدت الدول ــدّرج، وابتع ــوُّر املت ــج التط ــى نه ــار ع ــة واالزده والنهض

ــل أو  ــض املراح ــأت يف بع ــل وإن تباط ــتمر تعم ــن املس ــُة التحس ــت آلي ــع، وبقي ــئ والري واملفاج

ــى  ــدرة ع ــتقرار األردين والق ــة االس ــم حال ــل لفه ــرز املداخ ــُد أب ــع أح ــذا الواق ــّل ه ــات؛ ولع املحط

ــي.  ــط اإلقليم ــة يف املحي ــة عاصف ــروف تاريخي ــاء يف ظ ــتمرار والبن االس

لقــد شــّكل نهــُج التطــوُّر املتــدرِّج عــرب العقــود املاضيــة قيمــة سياســية واجتاعيــة وثقافيــة أردنيــة   

ــط، ويف  ــادئ واملنضب ــر اله ــة، ويف إدارة التغي ــة يف إدارة الشــؤون العام ــة العميق ــرّبت عــن الحكم ع

ــر.  ــب التغي ــا تُصاح ــادةً م ــي ع ــف الت ــائر والُكلَ ــن الخس ــن م ــا أمك ــف م ــوالت والتخفي ــور التح عب
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إّن اعتــاد مبــدأ التــدرُّج يف االنتقــال إىل النمــوذج الدميقراطــي األردين يَُعــّد ضانــة حقيقيــة لنجــاح   .2

ــاء  ــة لبن ــة حقيقي ــدرُّج ضان ــن. إن الت ــال اآلم ــة النضــوج واالنتق ــه إىل مرحل هــذا النمــوذج ووصول

دي تتنافــس فيــه القــوى السياســية عــى مــن يقــّدم أفضــل الخيــارات والربامــج  مجتمــع ســيايس تعــدُّ

ــا باملخاطــر ويعمــل عــى رفــع  لخدمــة الصالــح العــام؛ ويف املقابــل يبقــى االنتقــال الريــع محفوفً

ــة يف الهــواء. ــا معلّق ــة ويجعله ــة للدميقراطي ــف السياســية واالجتاعي الُكلَ

ــر،  ــوَل اآلخ ــات قب ــراد والجاع ــا األف ــم فيه ــة يتعلّ ــئة دميقراطي ــال إىل تنش ــة االنتق ــاج عملي وتحت  

والتعامــل مــع أفــكار وبرامــج متعــّددة، وهــذا يحتــاج إىل نضــوٍج عــرب مراحــل زمنيــة، وهــي عمليــة 

تشــهد متأُسًســا جديــًدا للعديــد مــن املؤسســات كــا تشــهد أناطـًـا مختلفة مــن العالقــات والتحالفات 

عــى مســتوى املؤسســات والتيــارات والقــوى السياســية، األمــر الــذي يحتــاج إىل مراحــل زمنيــة كافيــة 

إلنضــاج هــذه التحــوالت. 

تحتــاج الدميقراطيــة الناضجــة إىل بــروز أحــزاب سياســية وطنيــة فاعلــة وقــادرة عــى التعبــر عــن   .3

مصالــح املجتمــع األردين وأولوياتــه ضمــن برامــج قابلــة للتطبيــق ذات نتائــج حقيقيــة، إذ إن إنضــاج 

ــع األخــذ  ــة، وم ــالث دورات انتخابي ــل عــن ث ــا ال يق ــدرُّج يســتدعي م ــاج إىل ت العمــل الحــزيب يحت

ــه مــن عــرات يف الخمســينيات  ــة ومــا واجهت ــة األردني ــة الحزبي ــار اإلرث التاريخــي للتجرب يف االعتب

مــن القــرن املــايض ومــا اتّســمت بــه مــن ضعــٍف وهشاشــة وضعــف الثقــة الشــعبية فيهــا حينــا 

عــادت يف التســعينيات، فــإن التــدرُّج سيشــّكل الرافعــة الحقيقيــة لبنــاء حيــاة حزبيــة قويــة مــن دون 

تشــوهات، لذلــك حرصــت اللجنــة عــى تخصيــص نســبة مــن عــدد مقاعــد مجلــس النــواب للقامئــة 

ــا خــالل املجالــس املقبلــة.  الوطنيــة الحزبيــة؛ تــزداد تصاعديًّ

وميكن تلخيص منهج التدرُّج يف تطوير الحياة الحزبية مبا يي:   

إنضــاج بنيــة وطنيــة للعمــل الحــزيب، وتأســيس وإعــادة تأســيس أحــزاب ذات توجهــات برامجيــة   -

وطنيــة واضحــة، بعيــًدا عــن االلتبــاس والغمــوض، األمــر الــذي يعنــي القطيعــَة مــع أّي امتــدادات 

عقائديــة أو سياســية أو تنظيميــة خارجيــة.

إنضــاج قــدرة األحــزاب عــى بنــاء برامــج سياســية واقتصاديــة واجتاعيــة واقعيــة، قــادرة عــى   -

ــا. ــن أجله ــت م ــن والتصوي ــاع املواطن إقن

تنمية قدرة األحزاب عى تشجيع االنخراط الشعبي يف العمل الحزيب.   -

التــدرُّج يف تنميــة قــدرة األحــزاب عــى الوصــول إىل مجلــس النــواب وتشــكيل كُتَــل نيابيــة ذات   -

ــاءة. ــة املعارضــة البّن ــات أو مارس ــة واملشــاركة يف الحكوم ــد قوي قواع

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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ــاء عــى اإلصالحــات  ــواب والبن ــادة كفــاءة أداء مجلــس الن ــة وزي ــاة الربملاني ــر الحي ــدرُّج يف تطوي الت  .4

ــة  ــل النيابي ــل الُكتَ ــة عم ــدرُّج يف مأسس ــب الت ــذي يتطل ــر ال ــرة، األم ــنوات األخ ــت يف الس ــي مت الت

ــة، وهــذا  ــل حزبي ــا إىل كُتَ ــة وتتطــور تدريجيًّ ــة وأكــر صالب وتطورهــا، يك تُبنــى عــى أســس برامجي

ــعبية،  ــدادات ش ــة وذات امت ــة فاعل ــة وبرامجي ــزاب وطني ــر أح ــى تطوي ــدرة ع ــا بالق ــط زمنيًّ يرتب

ــواب  ــات لدعــم أعضــاء مجلــس الن ــاء آلي ــة وتحســن مخرجاتهــا، وبن ــر عمــل اللجــان النيابي وتطوي

ــس.  ــي للمجل ــام الداخ ــتمر للنظ ــن املس ــات والتحس ــارات والدراس ــات واالستش باملعلوم

إّن بنــاء النمــوذج الدميقراطــي األردين يحتــاج إىل التــدرُّج يف تطويــر العمــل الحكومــي وتحديثــه يك   .5

يســتجيب إىل التحديــث والتحــوالت التــي تجــري يف الحيــاة السياســية، وال ميكــن تصــوُّر أن يحــدث 

ــة تشــمل:  ــاج إىل مراحــل متدرّج ــو يحت ــارشًة، فه ــث مب هــذا التحدي

تطويــر آليــات الحيــاد املؤســيس وقواعــده؛ وذلــك بــأن تعمــل املؤسســات الحكوميــة بحيــاد بعيــًدا   -

عــن التوظيــف الســيايّس وســط بيئــة سياســية مــن املفــرتَض أن تعتــاد عــى التنافــس الســيايس.

ــة  ــات حزبي ــن خلفي ــن م ــين القادم ــم السياس ــوزارات لدع ــل ال ــية داخ ــات مؤسس ــر آلي تطوي  -

والذيــن قــد ال يتمتعــون بخــربة عمليــة يف مجــال عمــل الــوزارات التــي ســيتولّونها، أي االنتقــال 

مــن مفهــوم »الوزيــر التكنوقراطــي« إىل مفهــوم »الوزيــر الســيايس«. فمــن الــرضوري أن يصبــح 

ــا أن  ــم أيًض ــن امله ــة، وم ــة واملهني ــة واملســاندة الفني ــا للمعرف ــا موثوقً ــاز الحكومــي مرجًع الجه

ــاد  ــدأ الحي ــاس مبب ــن دون املس ــرار م ــع الق ــاز يف صن ــذا الجه ــربات ه ــى خ ــوزراء ع ــد ال يعتم

ــي. الوظيف

تطويــر أداء الحكومــة والجهــاز التنفيــذي، ليســتجيب للتطــورات التي ستشــهدها الحياة السياســية   -

ــر  ــب تطوي ــذي يتطل ــر ال ــة والسياســية؛ األم ــة القانوني ــع بالرعي ــة تتمت ولوجــود معارضــة قوي

ــز والكفــاءة والقــدرة عــى االســتجابة للمســاءلة  ــد مــن التمي ــاز الحكومــي نحــو املزي أداء الجه

والرقابــة. 

ــب  ــا( يتطلّ ــا وخدميًّ ــي )تنمويًّ ــم املح ــا إىل الحك ــال به ــة واالنتق ــة اإلدارة املحلي ــر منظوم إّن تطوي  .6

عمليــَة تــدرُّج تصــل إىل إحــداث تحــول اجتاعــي ثقــايف يف حيــاة املجتمعــات املحليــة، وهــذا التحــول 

املطلــوب هــو جوهــُر عمليــة التحديــث، وهــو الضامــن الحقيقــي لقــدرة املجتمعــات املحليــة عــى 

اســتيعاب أشــكال جديــدة مــن املشــاركة تجعلهــا قــادرة عــى تحديــد خياراتهــا يف تطويــر الخدمــات 

ويف االرتقــاء بالتنميــة، وصــواًل إىل مجتمعــات محليــة منِتجــة ومتكاملــة ضمــن أقاليــم تنمويــة قــادرة 

عــى االعتــاد عــى الــذات. 
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ــن أحــزاب  ــه م ــان معظُم ــدرُّج يف الوصــول إىل برمل ــح الت ــح مالم ــار رضورة توضي ــة يف االعتب أخــذت اللجن

برامجيــة، بوصــف ذلــك أحــد املفاصــل املهمــة يف عمليــة التحديــث الســيايس، التــي تتطلـّـب دورات انتخابية 

عــدة إلنضــاج النمــوذج الدميقراطــي الــذي يحتــاج دوًمــا إىل إبقــاء آليــة التحســن املســتمر عاملــة. 

وهنــا، يجــب أن تخضــع هــذه العمليــة للتقييــم املســتمر، لتعزيــز عنــارص القــوة فيهــا وتجــاُوز التحّديــات 

واملعيقــات التــي تظهــر عنــد التطبيــق، لضــان نجــاح مســرة التحديــث املنشــودة.

أواًل: قانون االنتخاب وتطوير الحياة الحزبية

ــا مــن املكانــة املركزيــة لألحــزاب يف تحديــث الحيــاة السياســية واالنتقــال إىل برملانــات قامئــة عــى  انطالقً

ــل األحــزاب يف الربملــان مــن  ــة بتوســيع قاعــدة متثي ــة، جــاءت قناعــة اللجن ــة برامجي ــارات حزبي ــل وتي كُتَ

خــالل التــدرُّج بتخصيــص مقاعــد حزبيــة، وصــواًل إىل مجلــس نــواب ذي أغلبيــة حزبيــة برامجيــة يف الــدورة 

الربملانيــة الثالثــة بعــد إقــرار مــروع قانــون االنتخــاب الجديــد، وعــى النحــو التــايل: 

تجــري انتخابــات املجلــس النيــايب العريــن )القــادم( وفًقــا ألحــكام قانــون االنتخــاب  املرحلة األوىل: 

ــه  ــروره مبراحل ــان وم ــن الربمل ــراره م ــد إق ــك بع ــّودته وذل ــة مس ــت اللجن ــذي قدم ال

ــم  ــواب يت ــس الن ــاء مجل ــن أعض ــوايل )30%( م ــود ح ــي بوج ــذي يق ــتورية، وال الدس

ــة(، وهــذا  ــم الوطني ــة )القوائ ــرة العام ــم عــى أســاٍس حــزيّب مــن خــالل الدائ انتخابه

ــس. ــد املجل ــوَع مقاع ــل مجم ــًدا متث ــل )138( مقع ــن أص ــًدا م ــّكل )41( مقع يش

تجــري انتخابــات املجلــس النيــايب الحــادي والعريــن، وفًقــا ملعادلــة جديــدة لتوزيــع  املرحلة الثانية: 

مقاعــد املجلــس، تقــي بتخصيــص مــا ال يقــّل عــن )50%( مــن املقاعــد لألحــزاب. وتتــم 

صــة للمــرأة واملســيحين والركــس والشيشــان والدوائــر املغلقــة  معالجــة املقاعــد املخصَّ

عــى مســتوى الدوائــر املحليــة مبوجــب نظــام يصــدر لهــذه الغايــة.

ــد  ــع مقاع ــدة لتوزي ــة جدي ــا ملعادل ــن وفًق ــاين والعري ــس الث ــات املجل تجــري انتخاب املرحلة الثالثة: 

صــة لألحــزاب واالئتالفــات الحزبيــة لتصــل إىل  املجلــس، تقــي بزيــادة املقاعــد املخصَّ

ــايب.  ــس الني ــد املجل ــدد مقاع ــوع ع ــن مجم ــن )65%( م ــل ع ــا ال يق م

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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ثانًيا: تحديث منظومة اإلدارة املحلية

يســتند مبــدأ التــدرُّج يف تحديــث منظومــة اإلدارة املحليــة إىل كَــون هــذه املنظومــة تَُعــّد بنيــة تحتيــة أساســية 

للنمــوذج الدميقراطــي األردين، وتحتــاج إىل مراحــل انتقاليــة قــادرة عــى إحــداث تغيــر اجتاعــي ثقــايف مــواٍز 

ــم  ــوذج الحك ــواًل إىل ن ــا وص ــعبية فيه ــاركة الش ــيع املش ــة وتوس ــات والتنمي ــر اإلدارة والخدم ــات تطوي لعملي

املحــي، وقــد توافقــت اللجنــة عــى أن متــّر عمليــة التــدرُّج يف الوصــول إىل الحكــم املحــي مبرحلتــن هــا: 

ــة عــى مســتوى  ــاكل املنتَخب ــة، وتشــمل متكــن الهي ــن األوىل والثاني ــاج إىل الدورت تحت املرحلة األوىل: 

ــية  ــدرات املؤسس ــر الق ــن تطوي ــا يضم ــة، مب ــس املحلي ــات واملجال ــات والبلدي املحافظ

والبريــة، وقيــام البلديــات بإعــداد املخططــات الشــمولية والخطــط املســتقبلية، 

وتوســيع الخدمــات واملهــام التــي تقدمهــا للمواطنــن، وتحفيــز الراكــة بــن البلديــات، 

وزيــادة متثيــل ومشــاركة الشــباب واملــرأة يف املجالــس املنتَخبــة، ومشــاركة األحــزاب يف 

ــس.  ــات املجال انتخاب

ــر  ــم، األم ــس األقالي ــتحداث مجال ــمل اس ــة، وتش ــة الثالث ــدورة االنتخابي ــع ال ــأيت م وت املرحلة الثانية: 

الــذي يتطلــب العمــل عــى نقــل َســلِس للصالحيــات مــن املركــز إىل مجالــس األقاليــم 

يف املجــاالت الخدميــة واإلداريــة واملاليــة والتنمويــة، وإرســاء نــوذٍج للعمــل التكامــي 

ــات واملحافظــات،  ــس البلدي ــم، مــروًرا مبجال ــس األقالي ــة إىل مجال ــس املحلي مــن املجال

ــة. ــتوياتها املختلف ــة مبس ــاكل اإلدارة املحلي ــى هي ــاءلة ع ــة واملس ــل الرقاب ــر وتفعي وتطوي

وبنــاء عــى ذلــك؛ توقّفــت اللجنــة عنــد مجموعــة مــن االعتبــارات التــي يجــب أن تؤخــذ يف االعتبــار خــالل 

املرحلــة االنتقاليــة، وعــى النحــو التــايل: 

إن املرحلــة االنتقاليــة التــي يتــم خاللهــا التــدرُّج يف إنضــاج التحــول الدميقراطــي رضورة، وهــي   .1

ضانــة لســالمة االنتقــال يف تطويــر النظــام الســيايس األردين وتقليــل املخاطــر، لكــن هــذه املرحلة 

يجــب أاّل تطــول.

ــة االنتقاليــة يحتــاج إىل تضافــر جهــود الجميــع، وأن يشــكّل  االلتــزام الوطنــي مبتطلبــات املرحل  .2

ــي  ــل وطن ــج عم ــات، أي برنام ــات والربملان ــًرا للحكوم ــا عاب ــٍل وطنيًّ ــَج عم ــزام برنام ــذا االلت ه

ــع.  ــُه الجمي ــّف حولَ ــري يلت ــي كب ــدف وطن ــول إىل ه يتح

ــع،  ــه الجمي ــارك ب ــا يش ــا تراكميًّ ــاًل وطنيًّ ــب عم ــي يتطل ــوذج الدميقراط ــاء النم ــتكال بن إن اس  .3

تقــوم مداميكــه عــىل أســٍس راســخة، ويســتند إىل العــزم والتصميــم واإلرادة مــن أجــل تحقيــق 

ــردد. ــال ت ــربى ب ــداف الك األه
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صــة للمــرأة أو لفئــات  إن الحصــص )نظــام الكوتــا( يف املقاعــد النيايبــة، ســواء تلــك املخصَّ  .4

ــّد حالــة اســتثنائية تتطلّبهــا مراحــل االنتقــال الســيايس لتحقيــق العدالــة،  اجتاعيــة أخــرى، تَُع

لكــن الوصــول إىل النمــوذج الدميقراطــي الــذي يتســم بالعدالــة السياســية وتكافــؤ الفــرص يتيــح 

ــا. ــل ببعضه ــاء العم ــص أو إنه ــذه الحص ــص ه ــر لتقلي األم

إن عمليــة االنتقــال إىل النمــوذج الدميقراطــي لــن تكــون ميــّرة وســهلة يف جميــع محطاتهــا، بــل   .٥

ــع يجــب أن ال يثبــط الهمــم أو  ســتواجه تحديــات كبــرية بعُضهــا غــري مألــوف، وهــذا أمــٌر متوقَّ

ــٌة لتصحيــح األخطــاء  ــا آلي ــة تاريخيًّ يعيــق اإلرادة الوطنيــة يف االســتمرار والتجــاوز، فالدميقراطي

ــات.  وتجــاوز الصعوب

مالمح النموذج الدميقراطي عند نهاية املرحلة االنتقالية

حالة األحزاب عند نهاية املرحلة االنتقالية

ســتنضج ثالثــة أو أربعــة أطيــاف أو تيــارات أو أحــزاب قويــة ذات قــدرة تنظيميــة عاليــة واحــرتاف   .1

وشــمول يف العمــل الســيايس واالقتصــادي واالجتاعــي، األمــر الــذي يجعلهــا قــادرة عــى بنــاء معارضة 

ــاءة قويــة واملشــاركة يف الحكومــات. بّن

ســتحظى األحــزاب بالقبــول مــن املجتمــع وبصورة مرقــة قامئة عــى النزاهــة واملســؤولية واالحرتاف،   .2

ــه وطنــي يعــرّب عــن مصالحهــم.  ومرتبطــة بأذهــان املواطنــن مبارســة انتخابيــة نزيهــة وبتوجُّ

ســتتمتّع األحــزاب بقــدرة عــى تطويــر برامجهــا باحــرتاف ومهنيــة، وســتبني قدراتهــا وشــبكة عالقاتهــا   .3

مــن خــالل خــرباء ومتخصصــن مبــا يســتجيب لالحتياجــات الوطنيــة، وســتعكس هــذه الربامــُج قــدرة 

األحــزاب عــى إدارة كفــؤة للمــوارد الوطنيــة، وســتكون مراكز الدراســات التابعــة لألحــزاب أو الحليفة 

هــا باملعلومــات واألفــكار والحلــول األكــر نجاعــة. لهــا قــادرة عــى َمدِّ

ــات،  ــاركة يف الحكوم ــاءة أو باملش ــة البّن ــواء يف املعارض ــزاب، س ــية لألح ــة السياس ــس املارس ستؤسِّ  .4

ــة، ودعــم  عالقــًة ذهنيــة عميقــة بــن الحــزب واملواطــن ترتبــط باإلنجــازات، كاإلنجــازات االقتصادي

ــة،  ــة الصحي ــي، والرعاي ــان االجتاع ــات، والض ــع الخدم ــة، وتوزي ــة االجتاعي ــتقرار، والعدال االس

وتطويــر التعليــم، وتحســن أداء الجامعــات، وتنميــة املحافظــات. أي أن اإلنجــازات الوطنيــة ســرتتبط 

ــه يحمــل اســمها.  ــق إنجــاز في ــّف معــن وتحقي ــاع عــن مل ــا عــى الدف بربامــج األحــزاب وقدرته

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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ــا، إذ  ــي فيه ــراط املجتمع ــوة االنخ ــادة ق ــى زي ــزاب ع ــهدها األح ــي ستش ــورات الت ــتعمل التط س  .5

ســتلتقي عوامــل متعــددة لتيســر هــذه املهمــة وتســهيلها، وأبرزهــا؛ ازديــاد الثقــة بــاإلرادة الوطنيــة 

التــي تعكســها مؤسســات الدولــة ورغبتهــا يف حيــاة حزبيــة حقيقيــة، ونــو الثقــة باألحــزاب نتيجــًة 

ــا. ــة له ــدرات التنظيمي ــاد الق ــا، وازدي إلنجازاته

ــة  ــي والدمقرط ــاوب الدميقراط ــا التن ــة، ويف مقدمته ــية الداخلي ــا املؤسس ــزاب قدراته ــتطّور األح 6.  س

الداخليــة يف مســتوياتها املختلفــة، وقدرتهــا عــى إدارة مواردهــا الذاتيــة وتنميتهــا. 

ســتكون الثقافــة الوطنيــة الحزبيــة أكــر نضوًجــا، وســيُنظَر إىل األحــزاب بوصفهــا كيانــات وطنيــة ذات   .7

ــيايّس األرديّن. ــام الس ــايس يف النظ دور أس

حالة مجلس النواب عند نهاية املرحلة االنتقالية

ــل وتيــارات حزبيــة برامجيــة تعّدديــة قــادرة عــى أداء  ســيتكّون مجلــس النــواب يف أغلبــه مــن كُتَ  .1

دورهــا الدســتورّي بكفــاءة عاليــة واملشــاركة يف الحكومــات الربملانيــة.

سيتشّكل مجلس النواب من نَُخب سياسية متجّددة ومبشاركة واسعة من الشباب واملرأة.   .2

ــد مجلــُس النــواب مؤسســًة سياســية قويــة تتعامــل مبســؤولية وتــوازن مــع الســلطة التنفيذيــة  سيجسِّ  .3

ــات الدســتور. ــا ملقتضي وفًق

ــل  ــر عم ــيتم تطوي ــا س ــتمرة، ك ــات تحســن مس ــواب عملي ــس الن ــي ملجل ــام الداخ ــهد النظ سيش  .4

ــن يف أداء األمانــة العامــة للمجلــس.  اللجــان النيابيــة، وســيالَحظ تحسُّ

هــم بالخــربات واالستشــارات،  سيشــهد املجلــس تطويــر منظومــة متكاملــة لدعــم عمــل النــواب وَمدِّ  .5

وتزويدهــم باملعلومــات، وســيتطلب ذلــك إنشــاء وحــدات جديــدة متخصصــة باملعلومــات والبحــوث 

واالستشــارات وغرهــا.

ستتعّزز الثقة الشعبية مبجلس النواب، األمر الذي يؤدي إىل زيادة املشاركة االنتخابية.   .6

حالة الحكومة وأداء الجهاز التنفيذي عند نهاية املرحلة االنتقالية

ــاد  ــد االسرتش ــة، وبع ــات الربملاني ــج الحكوم ــق نه ــاين بتعمي ــه الث ــك عبداللّ ــة املل ــة جالل ــتناًدا إىل رؤي اس

ــية  ــزاب السياس ــوم األح ــأن تق ــدف ب ــذا اله ــول إىل ه ــه بالوص ــة جاللت ــه ورغب ــيّة لجاللت ــاألوراق النقاش ب

واالئتالفــات الحزبيّــة التــي تحظــى باألغلبيــة الربملانيــة باملشــاركة يف الحكومــات أو بتشــكيلها مــن منتســبيها 

ــى  ــتور، وع ــن الدس ــادة )35( م ــا لل ــك وفًق ــس لذل ــي تؤس ــات الت ــة التريع ــرّت اللجن ــتقبل، أق يف املس
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أن ال يُجَمــع بــن املنصــب الــوزاري وعضويــة الربملــان، وذلــك تعزيــزًا ملبــدأ الشــفافية ومبــدأ الفصــل بــن 

ــام  ــب للقي ــرغ النائ ــث يتف ــواب بحي ــس الن ــايب ملجل وَر الرق ــدَّ ــّزز ال ــا أن هــذا النمــوذج يع الســلطات. ك

بــدوره الرقــايب والتريعــي مبعــزل عــن أّي مهــام تنفيذيــة أخــرى، األمــر الــذي يكــرّس الركــن النيــايب يف نظــام 

الحكــم كــا نــّص عليــه الدســتور.

ــس  ــن مجل ــة ب ــة لشــكل العالق ــة السياســية األردني ــق جــاء بعــد دراســة مســتفيضة للحال إّن هــذا التواف

ــة، التــي أكــدت رضورة  النــواب والحكومــة، وبعــد اســتطالع آراء األردنيــن وقواهــم السياســية واالجتاعي

الفصــل بــن منصــب الــوزارة وعضويــة الربملــان، وهــذا مــا درجــت عليــه العديــد مــن املارســات الدميقراطية 

يف العــامل.

ــا  ــية ونضوجه ــب تطــور األحــزاب السياس ــدم يتطل ــوذج الدميقراطــي املتق ــذا النم ــا أن الوصــول إىل ه ك

ــان  ــول إىل الربمل ــا والوص ــن بطروحاته ــاع الناخب ــى إقن ــادرة ع ــرة وق ــة مؤث ــج واقعي ــك برام ــث متتل بحي

ــة. ــية وبرامجي ــات سياس ــل وائتالف ــكيل كت وتش

ويف ما يتصل باألداء الحكومي، يُتوقَّع مع نهاية املرحلة االنتقالية ما يي:

ســتتعامل الحكومــات مــع معارضــة حزبيــة نيابيــة منظّمــة بوجــود أقلّيــة نيابيــة تشــّكل مــا يشــبه   .1

ــّل«.  ــة الظ »حكوم

سيشهد الجهاز الحكومي عملية مرتاكمة يف تطوير مبدأ الحياد املؤسيس وتطبيقه.  .2

سيشهد الجهاز الحكومي املزيَد من املهنية واالحرتاف يف العمل اإلداري املستقّل.  .3

سيشهد الجهاز الحكومي تطويَر قدراته يف االستجابة للرقابة واملساءلة.   .4

حالة اإلدارة والحكم املحي عند نهاية املرحلة االنتقالية 

ســيتم االنتقــال إىل حكــم محــي قائــم عــى اســتحداث أقاليــم تنمويــة وخدميــة تُنَقــل إليهــا العديــد   .1

ــة.  ــة والتنفيذي ــات التخطيطي ــن الصالحي م

ســتكون مجالــس املحافظــات منتَخبــة وممثّلــة للمجتمعــات املحليــة، وقــادرة عــى تحديــد األولويات   .2

ــة تنفيذهــا. ــة ومراقب ــة والخطــط املحلي التنموي

ســتكون املجالــس البلديــة واملحليــة قويــة ومتكاملــة يف عملهــا مــع مجالــس املحافظــات ومجالــس   .3

ــم. األقالي

ــا،  ــًنا يف جودته ــات تحسُّ ــذه الخدم ــهد ه ــا، وستش م محليًّ ــدَّ ــي تق ــات الت ــع يف الخدم ــيتم التوسُّ س  .4

وستتحّســن قــدرة املجتمعــات املحليــة يف الوصــول إليهــا.

ستصبح األقاليم وحداٍت تنمويًة إنتاجية تكاملية ستعمل عى تطبيق مبدأ االعتاد عى الذات.  .5

ستشهد املحافظات بدايَة تحوُّل اجتاعي اقتصادي وثقايف لصالح التحديث والثقافة اإلنتاجية.   .6

عة  ص التنفيذّي لنتائج أعمال الّلجنة وآثارها المتوقَّ الملخَّ
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مشروع قانون االنتخاب

التشريعات المقترحة والتوصيات التفصيلّية

أوال: مشروع قانون االنتخاب
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منهجّية العمل 

توافقــت اللجنــة عــى األطـُـر وآليــات الحــوار والنقــاش يف مــا يتصــل بعملهــا، واعتمــدت مجموعــة  أواًل: 

مــن املبــادئ مثــل تقبُّــل الــرأي والــرأي اآلخــر، وتوفــر مســاحة آمنــة للحــوار، واعتــاد مبــدأ الثقــة 

املتبادلــة، وتعزيــز التوافقــات، واالبتعــاد عــن اإلقصائيــة، للوصــول إىل نقــاط مشــرتكة.

راجعــت اللجنــة )142( تقريــرًا ودراســًة وبحثـًـا ترتبــط باملنظومــة االنتخابيــة صــدرت عــن مؤسســات  ثانًيا: 

ــة.  ــة ودولي ــة ومؤسســات محلي ــر حكومي ــة وغ حكومي

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

ــن  ــة م ــاد مجموع ــم اعت ــة، وت ــة االنتخابي ــط باملنظوم ــيناريوًها ترتب ــة )31( س ــت اللجن ناقش رابًعا: 

املعايــر للوصــول إىل ســيناريو توافقــّي.

مبادئ ومرتكزات تحديث املنظومة االنتخابية

تعزيز الهوية الوطنية األردنية الجامعة.  .1

الحفاظ عى التاُسك املجتمعي.   .2

الحفاظ عى متثيل املجتمع بفئاته كافّة.   .3

التمهيد لُكتَل برملانية برامجية نتيجًة للمقرتح املعتَمد.   .4

التمهيد لُكتَل برملانية متاسكة قادرة عى أداء رقايّب وتريعّي منسجم.   .٥

تعزيز منظومة النزاهة االنتخابية.   .6

تطوير العدالة االنتخابية.   .7

تكريس الشفافية االنتخابية.   .8

ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتفعيله يف جميع مراحل العملية االنتخابية.  .9

ًحا.  تعزيز مشاركة الشباب وتوسيعها انتخابًا وترشُّ  .10

ًحا.  تعزيز مشاركة املرأة وتوسيعها انتخابًا وترشُّ  .11

تعزيز استقاللية الهيئة املستقلّة لالنتخاب.   .12

املحافظــة عــى نســبة متثيــل املحافظــات يف مجلــس النــواب كــا كانــت يف قانــون االنتخــاب ملجلــس   .13

ــواب لســنة 2016.  الن

مشروع قانون االنتخاب
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أبرز ما يتضمنه النظام االنتخابي المقرتح

أبرز المحاور التي شملتها التعديالت واإلضافات على قانون االنتخاب لمجلس النواب

عدد أعضاء مجلس 
النواب

١٣٨١٨١٨٩

٣٤١٩٧

٪٦٥ ٪٥٠ ٪٣٠

عدد الدوئر االنتخابية

المترشحون الثالثة األوائل من 
القائمة الوطنية بينهم امرأة واحدة 

على األقل

المترشحون الثالثة التالون من القائمة 
 الوطنية بينهم امرأة واحدة 

على األقل

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان العشرين

ال تقل عن

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان الحادي والعشرين

ال تقل عن

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان الثاني والعشرين

ال تقل عن

 المترشحون الخمسة األوائل
في القائمة الوطنية بينهم على األقل 

شاب أو شابة بعمر أقل من ٣٥ عاًما

عدد المقاعد المخصصة 
للمرأة

ال يقل عن

عدد المقاعد المخصصة 
للمسيحيين

ال يقل عن

عدد المقاعد المخصصة 
للشركس والشيشان

ال يقل عن

عدد مقاعد الدائرة 
العامة

)الدائرة الوطنية(

عدد مقاعد الدوائر 
المحلية

 ألبناء البادية الحق

في الترشح خارج دوائرهم

٧٤
 من التعديالت

واإلضافات طرأت على 

القانون

العدالةسيادة القانونالنظام االنتخابي

الشفافية

تعزي�ز التماسك 

المجتمعي

الدائرة العامة
)القائمة الوطنية(

توسيع الدوائر

تعدد األصوات

برلمان رقابي 
تشريعي

النزاهة
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عدد املقاعد عىل مستوى الدوائر االنتخابية

املحافظةالرقم
عدد املقاعد مبا فيها مقاعد "الكوتا" مع املعالجة 

2021 – املجلس النيايّب العرشون

20العاصمة1 

15إربد2 

8البلقاء3 

8الكرك4 

4معان5 

10الزرقاء6 

4املفرق7

4الطفيلة 8 

4مادبا9 

4جرش10 

4عجلون11

3العقبة12

3بدو الشال13

3بدو الوسط14

3بدو الجنوب15

التطوُّرات التي طرأت عىل النظام االنتخايب 

إعادة ترسيم الدوائر االنتخابية وتوسيعها لتعميق نهج العدالة. 1 

صة للمرأة لتكون عى مستوى الدوائر االنتخابية. 2  زيادة املقاعد املخصَّ

 3
املحافظــة عــى متثيــل املســيحين والركــس والشيشــان، ومل ينــص القانــون عــى حــد أعــى 

صــة لهــم.  لتمثيلهــم، إذ منحهــم الحــق بالرتشــح خــارج املقاعــد املخصَّ

صة لألحزاب بـ )41( مقعًدا. 4  إنشاء دائرة وطنية عامة مخصَّ

 5

ســيكون لــكل ناخــب صوتــان؛ أحدهــا للدائــرة العامــة، واآلخــر للدائــرة املحليــة. ويســتطيع 

الناخــب عــى مســتوى الدائــرة املحليــة أن يختــار عــدًدا مــن املرتشــحن يــوازي عــدد أعضــاء 

القامئــة. 

سيعمل النظام عى تعزيز التكتالت املبنيّة عى أسٍس برامجيّة. 6 

مشروع قانون االنتخاب
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سيُطبَّق النظام النسبّي املفتوح عى املستوى املحي. 7

سيُطبَّق النظام النسبّي املْغلَق عى املستوى الوطني.  8

ستكون نسبة الحسم )العتبة( عى املستوى املحّي )%7(.9 

ستكون نسبة الحسم )العتبة( عى املستوى الوطني )%2.5(. 10

ح ليكون )25( عاًما. 11 تخفيض عمر املرتشِّ

تعزيز مسار النزاهة والشفافية والعدالة االنتخابية.12

ح داخلها.13 ح خارج دوائر البادية، وسمح لغرهم بالرتشُّ سمح القانون ألبناء البادية بالرتشُّ

اشتمل القانون عى أحكام عاّمة للمجلَسن النيابيَّن الحادي والعرين والثاين والعرين.14

تطوُّرات مرتبطة باملعايري االنتخابية

1. معيار النزاهة

بنــاء جــدول جديــد للناخبــن   .1

مبنــّي عــى مــكان اإلقامــة 

للناخــب.

بتحديــث  القانــون  ألــــــزم   .2

ســتة  كّل  الناخبــن  جــداول 

الدقــة.  لضــان  أشــهر 

ــّزز  ــواد تع ــون م ــن القان تضّم  .3

مــن إدارة الهيئــة املســتقلّة 

وإرشافهــا عــى إعـــــــــداد 

الناخبــن.  جــداول  وتطويــر 

أعطــى القانــوُن الهيئــَة الحــقَّ   .4

ومعايــر  أســس  وضــع  يف 

. االنتخابيــة  الجــداول  إعــداد 

يف  الحــّق  الناخــب  ســيُمَنح   .5

ورقيًــا  االعرتاضــات  تقديــم 

جــداول  عــى  وإلكرتونيًّــا 

خبــن.  لنا ا

ــوال  ــة األح ــاد بطاق ــم اعت ت  .6

وحيــدة  وثيقــًة  املدنيــة 

لغايـــــات مارســــــة حــّق 

االقــرتاع. 

جــرّم القانــوُن املوظــَف العــام   .7

ال  بأفعــال  قيامــه  حــال  يف 

تنســجم مــع أحــكام القانــون، 

الحبــس  إىل  تصــل  بعقوبــة 

ثــالث ســنوات.

اشــرتط القانــون أن تحتــوي   .8

صناديــق االقــرتاع عــى أقفــال 

توَضــع  متسلســلة  بأرقــام 
غرفــة  يف  الحارضيــن  أمــام 

االقــرتاع.

ألـــــزم القانــون اللجـــــــان   .9

باستخـــــدام الكامــــــــرات 

الفــرز،  عنــد  والشاشــات 

يف  ذلــك  بإيــراد  يُْكتَــَف  ومل 

التعليــات التنفيذيــة التــي 

تُصدرهـــــا الهيئـــة.
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الصالحيــَة  القانــوُن  أعطــى    .10

بكــوادر  باالســتعانة  للهيئــة 

ــة اإلنفــاق عــى  ــة ملراقب ب مدرَّ

االنتخابيــة. الحمــالت 

ــر  ــَة بتوف ــوُن الهيئ ــزم القان أل   .11

متاحــة  إلكرتونيــة  شاشــة 

موقعهــا  عــرب  للمواطنــن 

ــّث مــن خاللهــا  اإللكــرتويّن، تُبَ

النتائــج  تجميــع  إجــراءات 

مســتمر. بشــكل 

ــى  ــًة ع ــوُن عقوب ــع القان أوق   .12

األّميّــة،  يدعــي  ناخــب  كّل 

وفــرَض عليــه عقوبــة تصــل 

إىل ســنة حبــس وخمســائة 

دينــار غرامــة ماليــة.

فــرَض القانــوُن عقوبــاٍت عــى    .13

االنتخابيــة  اللجــان  أعضــاء 

عنــــــد قيامهــم بأفعــــــال 

العمليــة  نزاهــة  مــن  تحــّد 

االنتخابيــة.

ــل  ــًة تص ــوُن عقوب ــرَض القان 14. ف

ملــن  ســنتَن  الحبــس  إىل 

يســتخدم املــال الفاســد، وال 

بهــا. اســتبدال غرامــة  ميكــن 

تتخــذ قضايـــــــــا الجرائــم   .15

ــتعجال  ــَة االس ــة صف االنتخابي

املحاكــم.  يف 

16. ألــزَم القانــوُن محاكــَم البدايــة 

بالبــّت يف القضايــا املرتبطــة 

خــالل  االنتخابيــة  بالجرائــم 

ــط. ــد فق ــهر واح ش

وزارة  مــن  الطلــب  للهيئــة   .17

ــكان  ــة واإلس ــال العام األشغــ

ــة  ــة أّي دعاي ــات، إزال والبلدي

ــزم بالــروط املنصــوص  ال تلت

عليهــا يف القانــون.

2. معيار العدالة 

عــى  القانــون  يشــرتط  مل    .1

العــام  القطـــــــاع  موظفــي 

املرتشحــــــن لالنتخابــــــات 

ــى  ــتقاالتهم، واكتف ــم اس تقدي

مــن دون  إجــازة  بتقدميهــم 

ــن  ــا م ــل )90( يوًم ــب قب رات

ــذي  ــر ال ــرتاع، األم ــد االق موع

حــّق  تعزيــز  يف  يســاهم 

الرتشــح وتســهيله مــن دون 

فقــدان الحقــوق واملكتســبات 

ــدى  ــًدا لـــــ ــرى، وتحدي األخ

ــرأة  ــباب وامل ــل الش ــات مث  فئ

واألكادميين. 

2. عمــل القانــون عــى تخفيــض 

 )25( ليكــون  الرتشــح  ســّن 

عاًمــا، وهــذا مــن شــأنه أن 

يســاهم يف تعزيــز املشــاركة 

للشــباب.  السياســية 

الحــّق  القانــون  يعــِط  مل   .3

للمرتشــحن يف القامئــة العامــة 

اعتادهــا  بعــد  االنســحاَب 

مــن الهيئــة املســتقلة لضــان 

القوائــم.  اســتقرار 

مشروع قانون االنتخاب
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أن  للحــزب  القانــون  أتــاح   .4

مرتشــحيه  قامئــة  تبقــى 

معتَمــدة إذا قــام بفصــل أحــد 

أعضائــه املرتشــحن عــى هــذه 

القامئــة. 

ــص  ــون أن تخصَّ ــرتط القان اش  .5

للدعايــة  دة  محــدَّ أماكــن 

يضمــن  مبــا  االنتخابيــة 

املســاواة يف الفــرص لجميــع 

املرتشــحة.  القوائــم 

تــم العمــل عــى تقليــص عدد   .6 

الدوائــر االنتخابيــة وتوســيعها 

لتكــون أكــر عدالــة بالقــوة 

ــن. ــة للمواطن التمثيلي

يحــق  مــن  القانــوُن  ألــزم   .7  

لهــم الرتشــح عــى املقاعــد 

اختيــار  )الكوتــا(  صــة  املخصَّ

أو  )الكوتــا  الرتشــح  مســار 

لتطبيــق  الحــر(،  التنافــس 

املرتشــحن،  بــن  العدالــة 

ــرأة  ــرص وصــول امل ــز ف وتعزي

النــواب.  مجلــس  إىل 

للناخــب  القانــون  منــح    .8

عــى  أحدهــا  صوتَــن؛ 

املحليــة،  الدائــرة  مســتوى 

واآلخــر عــى مســتوى الدائــرة 

مــة. لعا ا

الناخبــن  القانــون  منــح   .9

واملرتشــحن ومفــوَّيض القوائــم 

القــرارات  يف  الطعــن  حــّق 

الهيئــة  عــن  تصــدر  التــي 

لــدى  لالنتخــاب  املســتقلّة 

االختصــاص. محاكــم 

القانــون  النــص ضمــن  تــم   .10

عــى ســقوف اإلنفــاق عــى 

الحملــة االنتخابيــة بحســب 

والعامــة  املحليــة  الدوائــر 

محــددة. ملعايــر  وفًقــا 

ســاهم اعتــاد النظام النســبّي   .11

املْغلَــق عــى مســتوى الدائــرة 

العامــة يف إعطــاء األحــزاب أو 

ــة  ــة صالحي ــات الحزبي التحالف

داخــل  مرتّشــحيها  ترتيــب 

القوائــم املرتشــحة بــكل حريــة 

أّي  مــن  تدخــل  دون  مــن 

ــة. جه

تــم اعتــاد نســبة الحســم   .12

بنســبة  العامــة  للدائــرة 

املحليــة  وللدوائــر   ،)%2.5(

.)%7( بنســبة 

فــرَض القانــون عقوبــات عــى   .13

الســقف  تتجــاوز  قامئــة  كّل 

ــاق  ــا لإنف ــايل املســموح له امل

ــة. ــة االنتخابي ــى الحمل ع

ــة تصــل  ــون عقوب ــرض القان ف  .14

وغرامــة  ســًنة  الحبــس  إىل 

ماليــة تصــل إىل )5000( دينار 

لــكّل مــن ينتحــل شــخصية 

ببطاقــة  يحتفــظ  أو  غــره، 

أحــوال مدنيــة تعــود لناخــب 

آخــر، أو يســتعمل حقــه يف 

االقــرتاع أكــر مــن مــرة، أو 

يعبــث بالصناديــق، أو يؤثّــر 

الناخبــن. إرادة  يف 

املرتشــَح  القانــوُن  منــَع   .15

الــذي يرتكــب أفعــااًل تخــّل 

بنزاهــة االنتخــاب نـَـّص عليهــا 

القانــون، مــن الرتشــح لدورتن 

انتخابيتــن تاليتــن إضافــة إىل 

العقوبــة التــي نــّص عليهــا 

القانــون.
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ــى  ــة ع ــون عقوب ــرض القان ف  .16

املوظــف العــام الــذي يعبــث 

بتشــكيل القوائــم ويؤثــر يف 

ويتالعــب  الناخبــن  إرادة 

بعقوبــة  وذلــك  بالنتائــج، 

تصــل إىل الحبــس ســنتَن دون 

غرامــة  اســتبدال   إمكانيــة 

بها.

عقوبــاٍت  القانــوُن  فــرَض   .17

أعضــاء  عــى  بالتضامــن 

أّي  رُفــض  إذا  الـقـائـمـــة 

تـقـريـــر حـسـابـــي خـتـامـي 

ِقبَلهــا،  مــن  تقدميــه  يتــم 

بســبب عــدم اإلعــالن عــــــن 

مصــــادر التمويــل، أو لوجــود 

تالعــب بالحســابات أو تزويــر 

ــادر  ــود مص ــق، أو لوج بالوثائ

تـمـويـــل غـيـــر مـشـروعـــة، 

وتصــل هــذه العقوبــات إىل 

إســقاط عـضـويـــة املرتشــح 

الــــذي نجــح مـــن القامئــة 

ــح يف  ــن الـتـرشـ ــه مــ وحرمان

التاليــة. الــدورات 

فــرتة  القانــون متديــد  منــع   .18

ــة،  ــرة انتخابي ــرتاع ألّي دائ االق

والعدالــة  املســاواة  لرتســيخ 

الدوائــر  مستــــــــوى  عــى 

الناخبــن. لجميــع  االنتخابيــة 

3. معيار الشفافية 

قامئــة  كلَّ  القانــوُن  ألــزم   .1

وأن  بنــّي،  حســاب  بفتــح 

هــذا  مــن  اإلنفــاق   يكــون 

الحساب. 

2. ألــزم القانــوُن كلَّ قامئــة بتســليم 

للهيئــة  الختامــّي  حســابها 

ــدة  ــاب يف م ــتقلّة لالنتخ املس

تاريــخ  مــن  شــهر  أقصاهــا 

يف  النهائيــة  النتائــج  إعــالن 

الرســمية.  الجريــدة 

ألــزم القانــون الهيئــَة بنــر   .3

ــة  ــابات الختامي ــر الحس تقاري

ــم  ــن القوائ ــلّمها م ــي تتس الت

اإللكــرتوين  موقعهــا  عــى 

خــالل أربعــة عــر يوًمــا مــن 

تاريــخ تســلُّمها. 

مفــّويض  القانــون  ألــزم   .4

القوائــم باإلفصــاح عــن مــوارد 

االنتخابيــة.  الحملــة  متويــل 

ــر  ــَة بتوف ــون الهيئ ــزم القان أل  .5

متاحــة  إلكرتونيــة  شاشــة 

موقعهــا  عــرب  للمواطنــن 

اإللكــرتوين، تبــّث مــن خاللهــا 

النتائــج  تجميــع  إجــراءات 

مســتمر. بشــكل 

لجنــة  رئيــَس  القانــوُن  ألــزم   .6

بطباعــة  والفــرز  االقــرتاع 

وتســليمها  الفــرز  محــارض 

أو  املفوَّضــن  أو  للمرتشــحن 

املندوبــن، وتعليقهــا ونرهــا 

مبــارشة. إلكرتونيًّــا 

مشروع قانون االنتخاب
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ألــزم القانــوُن الهيئَة املســتقلّة   .7

الوثائــق  جميــع  بنــر 

املرتبطـــــــة  واملستنـــــدات 

مثــل  االنتخابيــة،  بالعمليــة 

وجــداول  املرتشــحن  قوائــم 

عــى  والنتائــج،  الناخبــن 

للهيئــة،  اإللكــرتوين  املوقــع 

الحصــول  بالحــق يف  التزاًمــا 

ومببــدأ  املعلومــات  عــى 

ــذي يعــّد  اإلفصــاح املســبق ال

الشــفافية. مبــادئ  أحــد 

8. نــّص القانــون عــى الــدور الرقايب 

املــدين  املجتمــع  ملؤسســات 

وملراقبــي العمليــة االنتخابيــة، 

يف  ذلــك  بإيــراد  يُْكتَــَف  ومل 

التعليــات التنفيذيــة.

إلــزام  عــى  القانــون  عمــل   .9

الهيئــة املســتقلة بنــر نتائــج 

جميــع غــرف االقــرتاع ومراكــز 

ــى  ــارش ع ــكل مب ــرتاع بش االق

الخــاص  اإللكــرتوين  املوقــع 

بهــا، وهــذا يســاهم يف تعزيــز 

قــدرة املرتشحيـــــــــــن عــى 

ــم. ــن نتائجه ــق م التحق

ألــزم القانــون الهيئــَة بنــر   .10

معايــر تحديــد ســقف اإلنفاق 

ــل  ــرتوين قب ــع اإللك ــى املوق ع

ــل. ــد الرتشــح بشــهر كام موع

تشــكيل  عــى  القانــون  نــّص   .11

وأعضائهــا  االنتخابيــة  اللجــان 

االستعــــــــانة  خـــــالل  مــن 

باملؤسســات األهليــة ومؤسســات 

املــدين. املجتمــع 

اآلثار املتوقَّعة لتطبيق الدائرة العامة )القامئة الوطنية(

تعزيز الهوية الوطنية.  الهويــات 1.  تنامــي  مــن  الحــّد   .2

ــة  ــة عــى حســاب الهوي الفرعي

الجامعــة.  الوطنيــة 

االنتخــايب  الســلوك  تغيــر   .3

برامجــّي.  أســاس  عــى  ليكــون 

تعزيــز العمــــــــل الرقـــــايّب   .4

والتريعــّي للنــواب، بســبب 

بتوفــر  ارتباطهــم  عـــــدم 

ــتوى  ــى املس ــات عـــ الخدمـــ

الضيّـــــــق.  الجغـــرايّف 

رفــد العمل الســيايس بأشــخاص   .5

لديهــم برامــج وأفــكار قابلــة 

للتطبيــق، األمــر الــذي يســاهم 

السياســية  الحيــاة  تطويــر  يف 

واالقتصاديــة واالجتاعيــة. 

عــى  الدولــة  قــدرة  زيــادة   .6

لبنــاء  أشــخاص  اســتقطاب 

لهــا.  متطــور  ســيايس  هيــكل 

إتاحــة فرصــة تاريخيــة أمــام   .7

برامجهــا  لتطويــر  األحــزاب 

ــاج  ــى االندمــــ ــا علـــ وقدرته

املجتمعيـــــة.  بالفئـــــات 
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د األصوات وتوسيع الدوائر اآلثار املتوقَّعة لتطبيق تعدُّ

املكتســبات  عــى  الحفــاظ   .1

لــدى املواطنــن عــى املســتوى 

املحــي، وتطويــر العقــــــل 

الوطنــي.  الجمعــي 

اختيــار  آليــة  يف  التأثــر   .2

املرتشــحن مــن ِقبَــل الناخبــن، 

يف  يســاهم  الــذي  األمــر 

االنتخــايب  الســلوك  تطويــر 

ليكــون عــى أســاس برامــج 

وأيديولوجــي. 

توفــر مســاحة أكــرب للناخبــن   .3

ــدرة عــى  ــم املق لتكــون لديه

ــار  ــى اختي ــّي ع ــر املبن التفك

ــراد.  ــج ال األف الربام

ــات  ــة الهوي املســاهمة يف إذاب  .4

الفرعيــة. 

الوطنيــة  الهويــة  تعزيــز   .5

قدرتــه  وتعزيــز  للمواطــن، 

عــى االنســجام مــع أشــخاص 

 مـــن خـــــــارج منطقتـــــه

الجغرافية أو الدميغرافية. 

املرحلتان الثانية والثالثة لتطوير النظام االنتخايب

)مجلسا النّواب الحادي والعرشون والثاين والعرشون(

املرحلة الثانية

ــن أن تكــون نســبة املقاعــد املخصصــة لألحــزاب  ــايب الحــادي والعري ــس الني ــد انتخــاب املجل يراعــى عن

ــايب. ــس الني ا أدىن مــن مجمــوع عــدد مقاعــد املجل ــا نســبته )50%( حــدًّ ــة م والتحالفــات الحزبي

املرحلة الثالثة

ــادة املقاعــد املخصصــة لألحــزاب والتحالفــات  يراعــى عنــد انتخــاب املجلــس النيــايب الثــاين والعريــن زي

ا أدىن مــن مجمــوع عــدد مقاعــد املجلــس النيــايب. الحزبيــة لتصــل إىل مــا نســبته )65%( حــدًّ

مشروع قانون االنتخاب
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مسّودة مرشوع قانون االنتخاب ملجلس النواب

املــادة 1- يُســّمى هــذا القانــون »قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب لســنة 2021« ويُعَمــل بــه مــن تاريــخ 

نــره يف الجريــدة الرســمية.

 املــادة 2- يكــون للكلــات والعبــارات التاليــة حيثــا وردت يف هــذا القانــون املعــاين املخّصصــة لهــا أدنــاه 

مــا مل تـَـُدل القرينــة عــى غــر ذلــك:

الهيئة املستقلة لالنتخاب.   : الهيئة 

مجلس مفّويض الهيئة.  : املجلس 

رئيس املجلس.  : الرئيس 

دائرة األحوال املدنية والجوازات.  : الدائرة 

ــا ألحــكام  ــواب وفًق ــس الن ــه الحــّق يف انتخــاب أعضــاء مجل كّل أرديّن ل  :  الناخب 

هذا القانون.  

ــا  ــة وفًق ــات النيابي ــحه لالنتخاب ــب ترشُّ ــول طل ــم قب ــذي ت ــب ال الناخ  : ح   املرشِّ

ألحكام الدستور وهذا القانون.  

ــا  ــه يف انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب وفًق ــذي مــارس حّق الناخــب ال  :  املقرع 

ألحكام هذا القانون.  

ــح الفائــز بعضويــة مجلــس النــواب وفًقــا ألحــكام الدســتور وهــذا  املرتشِّ  :  النائب 

القانون.  

ــص لهــا عــدٌد مــن  دائــرة انتخابيــة تشــمل جميــع مناطــق اململكــة ُخصِّ  :  الدائرة االنتخابية العامة 

املقاعد النيابية وفًقا ألحكام هذا القانون.  

ــص لــه عــدٌد مــن املقاعــد النيابيــة وفًقــا  جــزء مــن اململكــة ُخصِّ  :  الدائرة االنتخابية املحلية 

ألحكام هذا القانون مبا فيها دوائر البادية.  

الدائرة االنتخابية العامة والدائرة االنتخابية املحلية.  : الدائرة االنتخابية 
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اللجنــة املشــكَّلة يف كّل دائــرة انتخابيــة بقــرار مــن املجلــس وفًقــا ألحكام   :  لجنة االنتخاب 

هذا القانون.  

رئيس لجنة االنتخاب.  : رئيس االنتخاب 

املــكان الــذي تحــّدده الهيئــة يف الدائــرة االنتخابية إلجــراء عمليتَــي   :  مركز االقراع والفرز 

االقرتاع والفرز.  

األرديّن الــذي يقــع مــكاُن إقامتــه املعتــاد يف دائــرة انتخابيــة معينــة، وال   :  املقيم 

يعتــرب منقطًعــا عــن االقامــة فيــه ملجــرد تغيُّبــه عنــه إذا رغــب يف العــودة    

إليه يف أّي وقت يشاء وإن كان له مكان إقامة خارج اململكة.  

ــة  ــف الحــزيب أو القامئ ــن الحــزب أو التحال ــا م ــوَّض خطّيًّ الشــخص املف  :  مفوَّض القامئة 

املحلية أو من املرتشحن يف القامئة املحلية.  

ــاركة يف  ــات املش ــزيّب لغاي ــف ح ــزب أو تحال ــن ح ــكَّلة م ــة املش القامئ  :  القامئة الحزبية 

االنتخابات النيابية.  

القامئــة املشــكَّلة مــن عــدد مــن املرتّشــحن يف الدائــرة االنتخابيــة املحليــة   :  القامئة املحلية 

لغايات املشاركة يف االنتخابات النيابية.  

القامئة الحزبية والقامئة املحلية.  : القامئة  

نســبة مُتثــل الحــد األدىن مــن مجمــوع أصــوات املقرتعــن الــذي يتوّجــب   :  نسبة الحسم )العتبة(  

ــس  ــد مجل ــن مقاع ــر م ــد أو أك ــوز مبقع ــة للف ــه القامئ ــل علي أن تحص   

النواب.  

التعليــات التــي يُصدرهــا املجلــس وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون وأحــكام   :  التعليات التنفيذية 

قانون الهيئة.  

مشروع قانون االنتخاب
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ــخ  ــن التاري ــا م ــل تســعن يوًم ــره قب ــن عم ــنة شمســية م ــاين عــرة س ــغ مث ــكّل أرديّن بل ل أ-   املادة 3-  

ــذا  ــكام ه ــا ألح ــواب وفًق ــس الن ــاء مجل ــاب أعض ــقُّ يف انتخ ــرتاع الح ــراء االق د إلج ــدَّ املح   

القانون.  

العــريب  الجيــش  املســلحة/  القــوات  االنتخــاب ملنتســبي  اســتعال حــّق  يوقَــف  ب- 

ــتثناء  ــة باس ــة الفعلي ــم يف الخدم ــاء وجوده ــام يف أثن ــن الع ــة واألم ــرات العام واملخاب

املــدين. املســتخدم 

يُحرم من مارسة حق االنتخاب: ج- 

املحكوم عليه باإلفالس ومل يستعد اعتبارَه قانونيًّا.  .1

الفاقد لألهلية املدنية والقانونية.   .2

ال تــدرج الدائــرة يف جــداول الناخبــن اســَم مــن يُوقـَـف اســتعال حقــه يف االنتخــاب أو   د- 

يُحــرَم منــه وفًقــا ألحــكام الفقرتــن )ب( و)ج( مــن هــذه املـــادة.

أ-      بعــد أن يُصــدر امللــك أمــره بإجــراء االنتخابــات ملجلــس النــواب مبقتــى أحــكام   املادة 4- 

      الدستور:-

يتخــذ املجلــس خــالل عــرة أيــام مــن صــدور األمــر امللــي قــراًرا بتحديــد تاريــخ   .1

ــدة الرســمية. ــرار يف الجري ــر الق ــرتاع وين االق

ــا لالقــرتاع لبعــض الدوائــر االنتخابيــة يف غــر املوعــد  للمجلــس أن يعــن يوًمــا خاصًّ  .2

د وفًقــا ألحــكام البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة إذا اقتضــت ســالمة االنتخاب  الــذي ُحــدِّ

أو املصلحــة العامــة ذلــك.

بعد أن يحّدد املجلس موعد االقرتاع تقوم الهيئة مبا يي:-  ب- 

وضــع أســس ومعايــر إعــداد جــداول الناخبــن األوليــة وآليــات توزيــع الناخبــن عــى   .1

مراكــز وغــرف االقــرتاع. 

الطلــب مــن الدائــرة إعــداد جــداول أوليــة بأســاء َمــن يحــق لهــم االنتخــاب بنــاًء   .2

عــى مــكان إقامــة الناخــب يف قيــود الدائــرة وفًقــا لألســس املشــار إليهــا يف البنــد )1( 

مــن هــذه الفقــرة. 

ــة والتحقــق مــن مطابقتهــا لألســس  ــات إعــداد الجــداول األولي اإلرشاف عــى عملي  .3

ــر.  واملعاي
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تُِعــّد الدائــرة جــداول الناخبــن ألبنــاء الباديــة وفًقــا ألســاء العشــائر الــواردة يف نظــام  ج- 

ــون. ــذا القان ــكام ه ــى أح ــادر مبقت ــة الص ــر االنتخابي الدوائ

ــة  ــا واملتعلق ــادرة عنه ــة الص ــكام القطعي ــع األح ــرة بجمي ــد الدائ ــم تزوي ــى املحاك ع  د- 

ــام  ــة واألرق ــاء الكامل ــن األس ــى أن تتضم ــم، ع ــور عليه ــالس واملحج ــار واإلف باإلعس

الوطنيــة لألشــخاص الصــادرة بحقهــم تلــك األحــكام عنــد نفــاذ أحــكام هــذا القانــون 

ويف بدايــة كلٍّ مــن شــهَري كانــون الثــاين ومتــوز مــن كل ســنة أو أّي تاريــخ آخــر يحــدده 

ــس. املجل

عى الدائرة شطب أساء األشخاص املتوفّن من جداول الناخبن. هـ- 

تقــوم الدائــرة بتســليم الهيئــة الجــداول األوليــة خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ طلــب  و- 

ــادة. ــذه امل ــن ه ــرة )ب( م ــه يف الفق ــار إلي ــة املش الهيئ

بعــد تســلُّم الهيئــة الجــداوَل األوليــة للناخبــن مــن الدائــرة وفًقــا ألحــكام الفقــرة )و(  ز- 

مــن هــذه املــادة، تقــوم الهيئــة بــدًءا مــن اليــوم التــايل لتســلُّمها بعرضهــا عــى املوقــع 

اإللكــرتوين الخــاص بهــا وبــأّي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة، كا تقــوم بتزويــد كّل رئيس 

انتخــاب بالجــداول األوليــة للناخبــن يف دائرتــه، وعــى رئيــس االنتخــاب عرضهــا ملــدة 

ســبعة أيــام يف املــكان الــذي يتــم تحديــده مبقتــى التعليــات التنفيذيــة وبالطريقــة 

التــي يراهــا مناســبة، ويعلــن عــن مــكان عرضهــا يف صحيفتــن محليتــن يوميتــن مــن 

الصحــف األوســع انتشــاًرا.

ــا مــن اليــوم التــايل لتاريــخ عــرض الجــداول األوليــة للناخبــن  خــالل أربعــة عــر يوًم  ح- 

ــادة:- ــذه امل ــن ه ــرة )ز( م ــكام الفق ــا ألح وفًق

ــب  ــا الطل ــة ممــن يقيمــون خارجه ــة املحلي ــرة االنتخابي ــاء الدائ يحــّق ألّي مــن أبن  .1

ــا مــن الدائــرة تســجيل اســمه يف الجــدول األويل الخــاص بأبنــاء تلــك الدائــرة  خطّيًّ

ــا. ــم فيه ــه الدائ رشيطــة أن يكــون مــكاُن إقامت

ــس  ــد للرك ــص مقع ــم تخصي ــة وت ــرة انتخابي ــن دائ ــر م ــة أك إذا كان يف املحافظ  .2

والشيشــان أو مقعد للمســيحين يف دائــرة انتخابيــة أو أكــر مــن دوائــر تلــك 

املحافظــة، يحــّق ألّي ناخــب رشكــيس أو شيشــاين أو مســيحي إذا كان مقيــًا يف دائــرة 

ــرة تسجيل اســمه  ــا مــن الدائ ــك املقعــد، الطلــب خطّيًّ ــة ال يوجــد فيهــا ذل انتخابي

ــص لهــا ذلــك املقعــد ضمــن  يف الجــدول األويل الخــاص بــأّي دائــرة انتخابيــة مخصَّ

املحافظــة نفســها.

مشروع قانون االنتخاب
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إذا مل يكــن يف املحافظــة التــي يقيــم فيهــا الركــيس أو الشيشــاين أو املســيحي دائــرة   .3

ص لهــا مقعــد للركــس والشيشــان أو مقعــد للمســيحين، فلــه  انتخابية مخصَّ

ــأّي دائــرة  ــا مــن الدائــرة تســجيل اســمه يف الجــدول األويل الخــاص ب الطلــب خطّيًّ

ــك املقعــد. ــا ذل ــص له ــة يف محافظــة أخــرى مخصَّ انتخابي

لــكل ناخــب وجــَد خطــأ يف البيانــات الخاصــة بــه يف الجــداول األوليــة أو طــرأ تغيــر   .4

عــى مــكان إقامتــه تقديــم طلــب خطـّـي أو إلكــرتوين إىل الدائــرة لتصحيــح الخطــأ أو 

إجــراء التغيــر.

م إليهــا وفًقــا ألحــكام الفقــرة )ح( مــن  عــى الدائــرة أن تفصــل يف الطلــب املقــدَّ  -1  ط- 

هــذه املـــادة خــالل أربعــة عــر يوًمــا مــن تاريــخ تقدميــه، ويف حــال قبولــه تقــوم    

بتعديل الجداول األولية للناخبن.  

ــذه  ــن ه ــد )1( م ــه يف البن ــار إلي ــب املش ــض الطل ــرة برف ــرارات الدائ ــون ق تك  -2

الفقــرة قابلــة للطعــن لــدى محكمــة البدايــة التــي تقــع الدائــرُة االنتخابيــة ضمــن 

اختصاصهــا خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ صــدور 

القــرار، وعــى املحكمــة أن تفصــل فيــه خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ وروده إىل 

ــم املحكمــة. قل

يكــون القــرار الصــادر عــن املحكمــة وفًقــا ألحــكام البنــد )2( من هــذه الفقــرة قطعيًّا،   -3

وعــى املحكمــة تزويــد الدائــرة بنســخ مــن القــرارات الصــادرة عنهــا خــالل ثالثــة أيــام 

ــب الجــداول  ــن إجــراءات لتصوي ــزم م ــا يل ــرة م ــخ صدورهــا، وتتخــذ الدائ ــن تاري م

ــق  ــخ تســلمها ووف ــن تاري ــام م ــرارات خــالل ســبعة أي ــك الق ــة عــى ضــوء تل األولي

ــة. التعليــات التنفيذي

د  يحــق للناخــب تقديــم طلــب خطـّـي أو إلكــرتوين للهيئــة لتغيــر مركــز االقــرتاع املحــدَّ ي- 

ــة،  ــات التنفيذي ــا يف التعلي ــم تحديده ــدة يت ــالل م ــة خ ــه االنتخابي ــل دائرت ــه داخ ل

م لهــا وفًقــا لإجــراءات واملـُـَدد املشــار إليهــا يف  وعــى الهيئــة أن تفصــل يف الطلــب املقــدَّ

الفقــرة )ط( مــن هــذه املــادة.

ــة عــى  ــدى الهيئ ــن أن يعــرتض ل ــة للناخب ــكل ناخــب ورد اســمه يف الجــداول األولي  ك-1- ل

تســجيل غــره يف الجــداول األوليــة للناخبــن يف دائرتــه االنتخابيــة وذلــك خــالل مــدة ال 

تتجــاوز ســبعة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ عــرض رؤســاء االنتخــاب الجــداوَل، عــى 

أن يرفــق باعرتاضــه البينــات الالزمــة.
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ــن  ــد )1( م ــكام البن ــا ألح ــا وفًق ــة إليه م ــات املقدَّ ــل يف االعرتاض ــة أن تفص ــى الهيئ ع  -2

هــذه الفقــرة خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ ورودهــا، وأن تقــوم بإعــداد جــدول خــاص 

بنتيجــة تلــك االعرتاضــات ســواء بقبولهــا أو رفضهــا، عــى أن يتــم عــرض هــذه الجــداول 

ملــدة ســبعة أيــام مــن خــالل رؤســاء االنتخــاب.

ــا ألحــكام البنــد )2( مــن هــذه الفقــرة قابلــة  تكــون قــرارات الهيئــة الصــادرة وفًق  -3

ــا،  ــة ضمــن اختصاصه ــرة االنتخابي ــع الدائ ــي تق ــة الت ــدى محكمــة البداي للطعــن ل

ــا. ــخ عرضه ــايل لتاري ــوم الت ــام مــن الي ــك خــالل مــدة ال تتجــاوز ســبعة أي وذل

مــة إليهــا وفًقــا ألحــكام هــذه الفقــرة خــالل  تفصــل محاكــم البدايــة يف الطعــون املقدَّ  -4

ــا، وعــى  ســبعة أيــام مــن تاريــخ ورودهــا إىل قلــم املحكمــة، ويكــون قرارهــا قطعيًّ

املحكمــة تزويــد الهيئــة بنســخ مــن القــرارات الصــادرة عنهــا خــالل ثالثــة أيــام مــن 

تاريــخ صدورهــا وتقــوم الهيئــة فــوًرا بإرســال نســخ مــن تلــك القــرارات إىل الدائــرة 

التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتصويــب الجــداول األوليــة للناخبــن خــالل ســبعة 

أيــام مــن تاريــخ تســلُّمها.

ــذ  ــة لتنفي ــة الزم ــق ثبوتي ــراءات ووثائ ــكام وإج ــة أّي أح ــات التنفيذي ــّدد التعلي تح ل- 

املــادة. هــذه  مــن  و)ك(  و)ي(  و)ط(  )ح(  الفقــرات  أحــكام 

تُعتَمد البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة لغايات مارسة حق االنتخاب.   م- 

ــون      ــا يف املــادة )4( مــن هــذا القان ــد املنصــوص عليه ــاء اإلجــراءات واملواعي  املادة 5-          بعــد انته

      وتصويــب األوضــاع عــى ضــوء مــا صــدر مــن قــرارات، تقــوم الدائــرة بإرســال جــداول 

      الناخبــن إىل الهيئــة العتادهــا خــالل ثالثــة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ ورودهــا إليها، 

     وللمجلس متديد هذه املدة بقرار مسبَّب ملدة ماثلة.

أ-      عنــد اعتــاد املجلــس جــداول الناخبــن املرَســلة إليــه من الدائــرة وفًقا ألحــكام املادة )5(   املادة 6- 

     مــن هــذا القانــون، تُعتــرب هــذه الجــداول نهائيــة للناخبــن وال يجــوز إجــراء أّي تعديــل 

    عليها بأّي حال من األحوال وتُجرى االنتخابات النيابية مبقتضاها.

تنــر الهيئــة الجــداول النهائيــة للناخبــن حــاَل اعتادهــا عــى املوقــع اإللكــرتوين الخــاص بهــا  ب- 

ــا. ــه به ــاب يف دائرت ــس انتخ ــزّود كل رئي ــة وت ــات التنفيذي ــا التعلي ــرى تحّدده ــة أخ ــأيّ طريق وب

عــى الرغــم مــا ورد يف الفقرتــن )أ( و)ب( مــن هــذه املــادة، تســتمر الهيئــة بالتأشــر  ج- 

ــذا  ــكام ه ــب أح ــاب مبوج ــق االنتخ ــدوا رشوط ح ــن فق ــن الذي ــاء الناخب ــى أس ع

ــرتاع. ــوم االق ــون إىل ي القان

مشروع قانون االنتخاب
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 املادة 7-  أ-      لغايــات أّي انتخابــات نيابيــة عامــة تُجــرى بعــد نفــاذ أحــكام هــذا القانــون، يراعــى مــا 

     يي:-

تعــّد الهيئــة وبالتنســيق مــع الدائــرة جــداوَل الناخبــن باالســتناد إىل مــكان اإلقامــة   -1

ــن النهــايئ هــو الجــدول األويل ألّي  ــرب جــدول الناخب ــم للناخــب، عــى أن يُعت الدائ

انتخابــات نيابيــة تليهــا.

ــبة بالتنســيق  ــا مناس ــأّي إجــراءات تراه ــن ب ــث جــداول الناخب ــة تحدي ــى الهيئ ع  -2

مــع الدائــرة يف بدايــة كلٍّ مــن شــهَري كانــون الثــاين ومتــوز مــن كّل ســنة مبــا يتفــق 

ــة الصــادرة مبقتضــاه. ــون والتعليــات التنفيذي وأحــكام هــذا القان

تُعتَمــد الجــداول النهائيــة للناخبــن يف االنتخابــات العامــة لغايــات أّي انتخابــات فرعيــة  ب- 

تتــم وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون.

أ-      تُقَســم اململكــة إىل مثــاين عــرة دائرة انتخابيــة محلية ودائرة انتخابيــة عامة واحدة عى   املادة 8- 

ص لها جميعا )138( مقعًدا.       مستوى اململكة، ويخصَّ

ــة )97(  ــبية املفتوح ــة النس ــام القامئ ــا لنظ ــة وفًق ــة املحلي ــر االنتخابي ــص للدوائ يخصَّ ب- 

مقعــًدا مــن املقاعــد املشــار إليهــا يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة وعــى النحــو التــايل:-

ــة  ــر انتخابي ــالث دوائ ــن ث ــًدا ضم ــرون مقع ــا ع ــص له ــّان، ويخصَّ ــة ع العاصم  .1

ــد  ــة ومقع ــرة انتخابي ــرأة يف كل دائ ــد للم ــا مقع ــن بينه ــة، عــى أن يكــون م محلي

ــة.  ــتوى املحافظ ــى مس ــيحين ع ــد للمس ــان ومقع ــس والشيش للرك

ــن  ــن انتخابيت ــن دائرت ــًدا ضم ــر مقع ــة ع ــا خمس ــص له ــد، ويخصَّ ــة إرب محافظ  .2

محليتــن، عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة يف كل دائــرة انتخابيــة ومقعــد 

ــة.  ــتوى املحافظ ــى مس ــيحين ع للمس

ــة  ــة محلي ــرة انتخابي ــن دائ ــد ضم ــة مقاع ــا مثاني ــص له ــاء، ويخصَّ ــة البلق محافظ  .3

واحــدة، عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة ومقعــد للمســيحين.

ــة  ــة محلي ــرة انتخابي ــن دائ ــد ضم ــة مقاع ــا مثاني ــص له ــرك، ويخصَّ ــة الك محافظ  .4

واحــدة، عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة ومقعــد للمســيحين.

ــص لهــا أربعــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة واحدة،  محافظــة معــان، ويخصَّ  .5

عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة. 
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ــة  ــة محلي ــرة انتخابي ــن دائ ــد ضم ــرة مقاع ــا ع ــص له ــاء، ويخصَّ ــة الزرق محافظ  .6

ــان  ــس والشيش ــد للرك ــرأة ومقع ــد للم ــا مقع ــن بينه ــون م ــى أن يك ــدة، ع واح

ومقعــد للمســيحين. 

ــة  ــة محلي ــرة انتخابي ــن دائ ــد ضم ــة مقاع ــا أربع ــص له ــرق، ويخصَّ ــة املف محافظ  .7

ــرأة.  ــد للم ــا مقع ــن بينه ــون م ــى أن يك ــدة، ع واح

ــة  ــة محلي ــرة انتخابي ــن دائ ــد ضم ــة مقاع ــا أربع ــص له ــة، ويخصَّ ــة الطفيل محافظ  .8

ــرأة.  ــد للم ــا مقع ــن بينه ــون م ــى أن يك ــدة، ع واح

ــص لهــا أربعــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة واحدة،  محافظــة مأدبــا، ويخصَّ  .9

عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة ومقعــد للمســيحين. 

ــة  ــة محلي ــرة انتخابي ــن دائ ــد ضم ــة مقاع ــا أربع ــص له ــرش، ويخصَّ ــة ج 10. محافظ

ــرأة.  ــد للم ــا مقع ــن بينه ــون م ــى أن يك ــدة، ع واح

ــة  ــة محلي ــرة انتخابي ــن دائ ــد ضم ــة مقاع ــا أربع ــص له ــون، ويخصَّ 11. محافظــة عجل

ــد للمســيحين.  ــد للمــرأة ومقع ــا مقع ــن بينه واحــدة، عــى أن يكــون م

ــة  ــة محلي ــرة انتخابي ــن دائ ــد ضم ــة مقاع ــا ثالث ــص له ــة، ويخصَّ ــة العقب 12. محافظ

ــرأة.  ــد للم ــا مقع ــن بينه ــون م ــى أن يك ــدة، ع واح

ــص لهــا ثالثــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة  13. دائــرة بــدو الشــال، ويخصَّ

واحــدة، عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة. 

ــرة انتخابيــة محليــة  ــة مقاعــد ضمــن دائ ــص لهــا ثالث ــرة بــدو الوســط، ويخصَّ 14. دائ

واحــدة، عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة. 

ــص لهــا ثالثــة مقاعــد ضمــن دائــرة انتخابيــة محليــة  15. دائــرة بــدو الجنــوب، ويخصَّ

واحــدة، عــى أن يكــون مــن بينهــا مقعــد للمــرأة. 

ــص للدائــرة االنتخابيــة العامــة وفًقــا لنظــام القامئــة النســبية املغلقــة )41( مقعــًدا  يخصَّ ج- 

مــن املقاعــد املشــار إليهــا يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة تشــكَّل بقوائــم حزبيــة وفًقــا 

ملــا يــي:- 

وجــود امــرأة واحــدة عــى األقــل ضمــن املرتشــحن الثالثــة األوائــل، وكذلــك ضمــن   .1

ــة التالــن.  املرتشــحن الثالث

مشروع قانون االنتخاب
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وجود شاب أو شابة بعمٍر أقّل من )35( سنة ضمن املرتشحن الخمسة األوائل.  .2

أن تشــتمل القامئــة عــى عــدد مــن املرتشــحن موزَّعــن عــى مــا ال يقــّل عــن نصــف   .3

الدوائــر االنتخابيــة املحليــة.

ــص لهــا عــى  أن تتضمــن عــدًدا مــن املرتشــحن ال يزيــد عــى عــدد املقاعــد املخصَّ  .4

ــة. ــة العام ــرة االنتخابي مســتوى الدائ

ــص ضمــن الدائــرة االنتخابيــة العامــة مقعــدان عــى األقــل للمســيحين، ومقعــد  يخصَّ د- 

ــان.  ــس والشيش ــل للرك ــى األق ــد ع واح

أ-     يجــب أن تتضمــن القامئــة املحليــة عــدًدا مــن املرتشــحن ال يزيــد عــى عــدد املقاعــد   املادة 9- 

ص للدائرة االنتخابية وال يقّل عن مرتشحن اثنن.       املخصَّ

صــة للنســاء أو للمســيحين أو للركــس والشيشــان  عــى املرتشــحن عــى املقاعــد املخصَّ ب- 

يف الدوائــر االنتخابيــة املحليــة اختيــار مســار الكوتــا أو مســار التنافــس الحــر، وال يُعتــرب 

ــص للمرتشــحن عــى هــذه  الفائــز عــن طريــق التنافــس الحــر ضمــن الحــّد األدىن املخصَّ

املقاعــد، ويتــم مــلء مقعــد الكوتــا مــن املرتشــحن الــذي ترشــحوا وفًقــا ملســار الكوتــا 

فقــط. 

ــح يف أّي دائــرة انتخابيــة محليــة أو عامــة، كــا يحــّق  يحــّق ألبنــاء دوائــر الباديــة الرتشُّ ج- 

ــح فيهــا، عــى أن تبقــى جــداول الناخبــن الخاصــة بأبنــاء  لغــر أبنــاء هــذه الدوائــر الرتشُّ

دوائــر الباديــة مغلَقــة عليهــم.

يُشرتَط يف َمن يرتّشح لعضوية مجلس النواب ما يي:- املادة 10- 

أن يكون أردنيًّا منذ عر سنوات عى األقل.  أ - 

أن يكون مسّجاًل ضمن جداول الناخبن النهائية.  ب- 

أن يكــون قــد أتــم خمًســا وعريــن ســنة شمســية مــن عمــره قبــل تســعن يوًمــا مــن  ج- 

ــرتاع.  ــد االق موع

أن ال يكون محكوًما عليه باإلفالس ومل يستِعد اعتباره قانونيًّا. د- 

أن ال يكــون محكوًمــا عليــه بالحبــس مــدًة تزيــد عــى ســنة واحــدة بجرميــة غر سياســية  هـ- 

ومل يُْعــَف عنــه.

أن ال يكون فاقًدا لألهلية املدنية والقانونية. و- 
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أن ال يكون من أقارب امللك يف الدرجة التي تعنَّ بقانون خاص. ز- 

أن ال يكــون متعاقــًدا مــع الحكومــة أو أيٍّ مــن املؤسســات الرســمية أو العامــة أو  ح- 

ــة،  ــمية عام ــة رس ــة أو أّي مؤسس ــا الحكوم ــيطر عليه ــا أو تس ــي متلكه ــركات الت ال

ســواء كان هــذا التعاقــد بطريقــة مبــارشة أو غــر مبــارشة باســتثناء مــا كان ِمــن عقــود 

ــن  ــر م ــا أك ــة ميلكه ــًكا يف رشك ــن كان مســاهًا أو رشي ــالك وَم ــتئجار األرايض واألم اس

ــخاص. ــرة أش ع

ــح لعضويــة مجلــس النــواب مــن املذكوريــن تاليًــا أن يســتقيل  أ-     عــى َمــن يرغــب بالرتشُّ  املادة 11- 

د لالقرتاع:-      قبل ستن يوًما عى األقل من املوعد املحدَّ

الوزراء.   .1

القضاة النظاميون والرعيون.  .2

موظفو الهيئات العربية واإلقليمية والدولية.  .3

أمن عان وأعضاء مجلس أمانة عان.   .4

رؤساء وأعضاء مجالس املحافظات واملجالس البلدية.  .5

السفراء.   .6

رئيس ومفوضو وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.  .7

رئيس وأعضاء املحكمة الدستورية.  .8

رئيس وأعضاء مجلس األعيان.   .9

10. الحكام اإلداريون يف وزارة الداخلية. 

ــة  ــوان الخدمــة املدني ــا بحســب تصنيــف دي ــات العلي 11. شــاغلو الوظائــف مــن الفئ

ــة.  ــا ألحــكام نظــام الخدمــة املدني ــا وفًق ــة العلي ــق بوظائــف الفئ املتعل

ــُب إجــازة  ــواب طل ــس الن ــة مجل ــذي يرغــب بالرتشــح لعضوي ــام ال عــى املوظــف الع ب- 

مــن دون راتــب مــن الجهــة التــي يعمــل لديهــا قبــل تســعن يوًمــا مــن موعــد االقــرتاع، 

ويُحظَــر عليــه اســتغالل وظيفتــه العامــة تحــت طائلــة بطــالن الرتشــح، عــى أن يُعتــرب 

ــدة  ــات يف الجري ــوزه باالنتخاب ــالن ف ــر إع ــخ ن ــه بتاري ــن وظيفت ــًا م ــتقياًل حك مس

الرســمية.

مشروع قانون االنتخاب
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أ-     يدفــع املرتشــح عــن الدائــرة االنتخابيــة املحليــة مبلــغ خمســائة دينــار، وتدفــع القامئــة   املادة 12- 

      املرتشــحة عــى الدائــرة االنتخابيــة العامــة مبلــغ خمســة آالف دينــار غــر قابل لالســرتداد 

     يقيَّد إيراًدا للخزينة.

تلتــزم القامئــة املحليــة بدفــع مبلــغ خمســائة دينــار، والقامئــة الحزبيــة بدفــع مبلــغ  ب- 

ألفــي دينــار، تأميًنــا لاللتــزام باألحــكام املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة املنصــوص عليهــا 

يف هــذا القانــون، عــى أن يكــون املبلــغ املدفــوع قابــاًل لالســرتداد يف حــال رفـْـض طلــب 

الرتشــح أو عــدم مخالفــة القامئــة لتلــك األحــكام.

أ-     ال يجــوز ألّي شــخص أن يرشــح نفســه لعضويــة مجلــس النــواب إال يف دائــرة انتخابيــة   املادة 13- 

     واحدة ويف قامئة واحدة.

ال يجــوز ألّي حــزب أو تحالــف حــزيب الرتشــح إال يف قامئــة واحــدة عــى مســتوى الدائــرة  ب- 

االنتخابيــة العامــة. 

ال يجوز أليٍّ من أعضاء الحزب أن يرشح نفسه مع أّي حزب أو تحالف حزيب آخر.  ج- 

ال يجــوز ألّي عضــو مــن أعضــاء الحــزب أن يرتشــح يف القامئــة الحزبيــة إال إذا مــّر عــى  د- 

ــرتاع.  ــوم االق ــل ي ــل قب ــى األق ــتة أشــهر ع ــن س ــل ع ــدة ال تق ــك الحــزب م انتســابه لذل

ــى أن  ــس، ع ــّدده املجل ــذي يح ــخ ال ــواب يف التاري ــس الن ــة مجل ــدأ الرتشــح لعضوي  املادة 14-      يب

ــل،  ــى األق ــا ع ــن يوًم ــة وعري ــرتاع بخمس ــراء االق د إلج ــدَّ ــخ املح ــل التاري ــون قب       يك

ــح  ــل أّي طلــب ترشُّ       ويســتمر ملــدة ثالثــة أيــام خــالل أوقــات الــدوام الرســمي، وال يُقبَ

م بعد انتهاء هذه املدة.      يقدَّ

املادة 15-     يتم الرتشح للدائرة االنتخابية املحلية وفًقا ملا يي:-

م طلــب الرتشــح إىل رئيــس االنتخــاب بحضــور جميــع املرتشــحن يف القامئــة املحليــة  يقــدَّ أ- 

ــي  ــر اســم القامئــة الت ــس مــع ذك ــذي يعتمــده املجل ــًة واحــدة عــى النمــوذج ال دفع

سيرتّشــحون ضمنهــا وأســاء أعضائهــا ورمزهــا ومفــوَّض القامئــة، مرِفقــن الوثائــق 

الثبوتيــة وجميــع البيانــات املطلوبــة مبقتــى أحــكام هــذا القانــون والتعليــات 

ــك. ــعاًرا بذل ــحون إش ــى املرتش ــاه، ويُعط ــادرة مبقتض ــة الص التنفيذي

يحــق اســتخدام اســم القامئــة نفســها ورمزهــا يف أّي دائــرة انتخابيــة محليــة أخــرى بنــاًء  ب - 

ــة. ــدى الهيئ ــم يودَع ل ــن القوائ ــاق ب عــى اتف
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م وفًقــا  ــح املقــدَّ تتــم اإلشــارة خــالل العمليــة االنتخابيــة إىل القامئــة الــواردة بطلــب الرتشُّ ج- 

ــح. ألحــكام هــذه املــادة باســتعال اســم القامئــة ورمزهــا بعــد قبــول طلــب الرتشُّ

ــا إىل  ــة به ــات املرفق ــق والبيان ــح والوثائ ـ ــات الرتشُّ ــة طلب ــاب إحال ــس االنتخ ــى رئي ع د - 

التنفيذيــة. التعليــات  تحّددهــا  بالوســيلة التي  بيــوم  يوًمــا  املجلــس 

يُصــدر املجلــس قــراره بقبــول الطلــب أو رفضــه كامــاًل أو قبــول أو رفــض اســم أو أكر   -1   هـ - 

مــن طالبــي الرتشــح املذكوريــن يف القامئــة الــواردة يف طلــب الرتشــح أو اســم القامئــة       

أو رمزهــا، وذلــك خــالل ســبعة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ تســلُّمه الطلــب، وإذا       

قــرر املجلــس رفــض طلــب الرتشــح ألّي ســبب فعليــه بيــان أســباب الرفــض، وعــى      

الرئيــس أو مــن يفوضــه تبليــغ طالــب الرتشــح قــراَر الرفــض بالطريقــة التــي تحّددهــا      

التعليات التنفيذية.    

ــرار  ــُن يف ق ــة الطع ــن يف القامئ ــح الوارِدي ــي الرتش ــن طالب ــة وأليٍّ م ــوَّض القامئ ملف  -2

ــن  ــة ضم ــة املحلي ــرة االنتخابي ــع الدائ ــي تق ــتئناف الت ــة االس ــدى محكم ــض ل الرف

ــا بــه بينــات  اختصاصهــا خــالل ثالثــة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ التبليــغ مرفًق

واضحــة ومحــددة، وعــى املحكمــة الفصــل يف هــذا الطعــن خــالل ثالثــة أيــام مــن 

ــغ  ــم تبلي ــا، ويت ــا، ويكــون قرارهــا قطعيًّ ــم الطعــن لديه ــخ تقدي ــايل لتاري ــوم الت الي

ــه فــور صــدوره. الرئيــس ب

املادة 16- يتم الرتشح للدائرة االنتخابية العامة وفًقا ملا يي:- 

م طلــب الرتشــح إىل اللجنــة التــي يشــّكلها املجلــس يف الهيئــة لهــذه الغايــة مــن الحــزب  يقــدَّ أ- 

أو التحالــف الحــزيب أو مفــوَّض القامئــة خطّيًّــا عــى النمــوذج الــذي يعتمــده املجلــس مرفًَقا 

بــه الوثائــق الثبوتيــة وجميــع البيانــات املطلوبــة، مبقتــى أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة 

والتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه، ويُعطــى مقــدم الطلــب إشــعاًرا بذلــك. 

مــع مراعــاة الفقــرة )ج( مــن املــادة )8( مــن هــذا القانــون، تُرفـَـق بطلــب الرتشــح قامئــٌة  ب- 

بأســاء املرتشــحن يتــم ترتيبهــم فيهــا بحســب تسلســل األولويــة الــذي يختــاره الحــزب 

أو التحالــف الحــزيب، وتكــون هــذه القامئــة موقَّعــة مــن جميــع املرتشــحن وفًقــا ألحــكام 

والــروط التــي تحّددهــا التعليــات التنفيذيــة.

م وفًقــا  تتــم اإلشــارة خــالل العمليــة االنتخابيــة إىل القامئــة املرفَقــة بطلــب الرتشــح املقــدَّ ج- 

ــى  ــف الحــزيب بحســب مقت ــادة باســتعال اســم الحــزب أو التحال ألحــكام هــذه امل

الحــال أو أّي اســم أو رمــز آخــر تختــاره القامئــة، عــى أن يكــون مقرتنـًـا باســم الحــزب أو 

التحالــف الحــزيب بعــد قبــول طلــب الرتشــح.

مشروع قانون االنتخاب
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يُصــدر املجلــس قــراره بقبــول الطلــب أو رفضــه كامــاًل أو قبــول أو رفــض اســم أو   د-1- 

ــام  أكــر مــن املرتشــحن املذكوريــن يف القامئــة املرفقــة بــه، وذلــك خــالل ســبعة أي

مــن اليــوم التــايل لتاريــخ تســلُّمه الطلــب، وإذا قــرر املجلــس رفــض طلــب الرتشــح 

ألّي ســبب فعليــه بيــان أســباب الرفــض، وعــى الرئيــس أو مــن يفّوضــه تبليــغ األمــن 

العــام للحــزب أو التحالــف الحــزيب أو املفــوض عنهــم قــراَر الرفــض بالطريقــة التــي 

تحّددهــا التعليــات التنفيذيــة. 

يتخــذ الرئيــس اإلجــراءات الالزمــة لعــرض أســاء القوائــم وأســاء املرتشــحن للدوائر   -2

ــز  ــة ويف مرك ــرتوين للهيئ ــع اإللك ــى املوق ــم ع ــول طلباته ــم قب ــن ت ــة الذي االنتخابي

املحافظــة ويف صحيفتــن يوميتــن محليتــن مــن الصحــف األوســع انتشــاًرا.

لألمــن العــام للحــزب أو التحالــف الحــزيب أو مفــّوض القامئــة أو أيٍّ مــن املرتشــحن   -3

املذكوريــن يف القامئــة املرفقــة بطلــب الرتشــح أو أيٍّ مــن الناخبــن، الطعــن يف قــرار 

رفــض الرتشــح أو قبولــه لــدى محكمــة اســتئناف عــّان خــالل ثالثــة أيــام مــن اليــوم 

ــغ القــرار أو مــن تاريــخ عــرض األســاء بحســب مقتــى الحــال  التــايل لتاريــخ تبلُّ

دة، وعــى املحكمــة الفصــل يف هــذا الطعــن خــالل  مرفًقــا بــه بينــات واضحــة ومحــدَّ

ثالثــة أيــام مــن اليــوم التــايل لتاريــخ تقديــم الطعــن لديهــا، ويكــون قرارهــا قطعيًّــا 

ويتــم تبليــغ الرئيــس بــه فــور صــدوره. 

إذا تقــّرر نتيجــًة لإجــراءات والطعــون املشــار إليهــا يف هــذه املــادة رفــض اســم واحــد  هـ- 

أو أكــر أو شــطبه مــن أســاء املرتشــحن املذكوريــن يف القامئــة املرفقــة بطلــب الرتشــح، 

يتــم االســتعاضة عنــه بــأول اســم يليــه مــن املرتشــحن.

ــض أو شــطب  ــرر رف ــادة، إذا تق ــن هــذه امل ــرة )هـــ( م ــا ورد يف الفق ــم م عــى الرغ و- 

ــم  ــة، يت ــة الحزبي ــباب يف القامئ ــرأة أو الش ــد امل ــى مقاع ــحن ع ــاء املرتش ــن أس أيٍّ م

ــباب.  ــرأة أو الش ــحي امل ــن مرتش ــه م ــم يلي ــأول اس ــه ب ــتعاضة عن االس

عــى املجلــس اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لعــرض التعديــالت التــي أُدخلــت عــى قوائــم  ز- 

وأســاء املرتشــحن مبوجــب قــرارات محكمــة اســتئناف عــّان فــور تبلُّغهــا وبالطريقــة 

نفســها التــي تــم مبوجبهــا عــرض قوائــم وأســاء املرتشــحن مبقتــى أحــكام الفقــرة )د( 

ــة. ــات النيابي ــحن لالنتخاب ــة للمرتش ــاء نهائي ــم واألس ــذه القوائ ــرب ه ــادة، وتُعت ــذه امل ــن ه م

أ-     يجــوز أليِّ قامئــة محليــة أو ألّي مرتشــح ضمنهــا ســحب الرتشــح بتقديــم طلــب خطّــّي   املادة 17- 

د  ــدَّ ــوم املح ــن الي ــا م ــر يوًم ــة ع ــل خمس ــرة قب ــك الدائ ــاب يف تل ــس االنتخ       إىل رئي

     لالقرتاع.
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عــى الهيئــة اإلعــالن عــن ســحب اســم أّي مرتشــح أو أّي قامئــة محليــة عــى موقعهــا  ب- 

ــبة. ــس مناس ــا املجل ــرى يراه ــيلة أخ ــرتوين وأّي وس اإللك

ال يجوز ألّي مرتشح ضمن القامئة الحزبية أن يسحب طلب ترشحه. ج- 

ــن رشوط  ــه أيَّ رشٍط م ــة أو فقدانُ ــة الحزبي ــح يف القامئ ــو مرتش ــاُة أّي عض ــر وف ال تؤث  د- 

الرتشــح املنصــوص عليهــا يف املــادة )10( مــن هــذا القانــون أو اســتقالتُه أو فصلُــه مــن 

ــد  ــول ترشــحها، عــى أن يفق ــد قب ــاء القامئــة بع ــه، عــى بق ــذي ينتمــي إلي الحــزب ال

ــا.  ــن فيه ــا للباق ــب املرتشــحن وفًق ــادة ترتي ــاة إع ــع مراع ــا م ــه فيه ترتيب

 املادة 18-      إذا تبــّن أن عــدد املرتشــحن يف الدائــرة االنتخابيــة مســاٍو لعــدد املقاعــد النيابيــة 

ــان أو  ــس والشيش ــاء أو للرك ــة للنس ص ــد املخصَّ ــرة أو للمقاع ــك الدائ ــة لتل ص       املخصَّ

      للمســيحين، يقــرر املجلــس فــوز أولئــك املرتشــحن بالتزكيــة عنــد إعــالن النتائــج النهائية 

     لالنتخابات.

م مبوجــب أحــكام هــذا القانــون   املادة 19-      تُعفــى االســتدعاءات واالعرتاضــات والطعــون التــي تقــدَّ

ــرارات الصــادرة عــن  ــا الق ــة الصــادرة مبقتضــاه مبــا فيه ــات التنفيذي       والنظــام والتعلي

ــراز  ــوم اإلب ــك رس ــمل ذل ــع، ويش ــوم وطواب ــن أّي رس ــم، م ــات واملحاك ــان والهيئ       اللج

     للوكاالت للمحامن.

أ     تكــون الدعايــة االنتخابيــة حــرّة وفًقــا ألحــكام القانــون، ويُســَمح القيــام بهــا مــن تاريــخ   املادة 20- 

د        قبــول طلــب الرتشــح، عــى أن تنتهــي قبــل أربــع وعريــن ســاعة مــن اليــوم املحــدَّ

     لالقرتاع.

بعــد إعــالن الهيئــة عــن موعــد االقــرتاع يجــوز للراغــب بالرتشــح اإلفصــاح عــن نيّتــه تلك  ب- 

ــر عليــه مارســة أّي أنشــطة انتخابيــة  عــرب مواقــع التواصــل االجتاعــي فقــط، ويُحظَ

ــات أو  ــن الهب ــوع م ــم أّي ن ــة أو تقدي ــف مالي ــر أو ذات كُلَ ــة األج ــة مدفوع أو دعائي

ــات أو املســاعدات بعــد هــذا اإلفصــاح.  املعون

د األحــكام واألســس والضوابــط املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة مبوجــب التعليــات  تحــدَّ ج- 

ــة. التنفيذي

أ-     عــى وســائل اإلعــالم الرســمية معاملــة جميــع املرتشــحن والقوائــم خــالل مــدة الدعايــة   املادة 21- 

     االنتخابية بحياٍد ومساواة.

عى املرتشحن والقوائم عند مارسة الدعاية االنتخابية االلتزام مبا يي:- ب- 

مشروع قانون االنتخاب
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

أحكام الدستور واحرتام سيادة القانون.  -1

احرتام حرية الرأي والفكر لدى اآلخرين.  -2

ــن  ــز ب ــدم التميي ــتقراره وع ــن واس ــن الوط ــة وأم ــدة الوطني ــى الوح ــة ع املحافظ  -3

املواطنــن.

عــدم إجــراء الدعايــة االنتخابيــة يف الــوزارات والدوائــر الحكوميــة واملؤسســات   -4

الرســمية والعامــة واملؤسســات التعليميــة ودور العبــادة.

ــورة  ــواء بص ــم، س ــحن والقوائ ــة املرتش ــة لبقي ــة انتخابي ــأّي دعاي ــاس ب ــدم املس ع  -5

شــخصية أو بوســاطة أعوانهــم ومؤيديهــم يف حمالتهــم االنتخابيــة.

ــم  ــم وخططه ــة أهدافه ن ــات املتضمِّ ــات والبيان ــر اإلعالن ــم ن ــحن والقوائ  املادة 22- أ-      1-  للمرتش

           وبرامــج عملهــم، رشيطــة أن تحمــل أســاءهم الرصيحــة، وتُعفــى هــذه اإلعالنــات 

          والبيانات من الرتخيص والرسوم.

ال يجــوز اســتعال الشــعار الرســمي للدولــة يف االجتاعــات واإلعالنــات االنتخابيــة   -2

ويف جميــع أنــواع الكتابــات والرســوم والصــور التــي تُســتخدم يف الدعايــة االنتخابيــة، 

كــا مُيَنــع اســتعال مكــرّبات الصــوت عــى وســائط النقــل.

ــن  ــا أماك ــا يف حكمه ــة وم ــس البلدي ــّان واملجال ــة ع ــس أمان ــل مجل ــن ِقبَ تنشــأ م  -3

مخصصــة للدعايــة االنتخابيــة، وتــوزَّع بشــكل عــادل عــى القوائــم املرتشــحة، وعــى 

ــا  ــرى تراه ــيلة أخ ــأي وس ــرتوين وب ــا اإللك ــرب موقعه ــن ع ــذه األماك ــر ه ــة ن الهيئ

ــبة.  مناس

ــر عــى املرتشــحن والقوائــم نــر دعاياتهــم االنتخابيــة يف غــر األماكــن التــي  يُحظَ  -4

تــم تخصيصهــا مــن ِقبَــل أمانــة عــّان واملجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا، أو إلصــاق 

أّي إعــالن أو بيــان انتخــايب أو وضعــه عــى أعمــدة الهاتــف والكهربــاء والشــواخص 

املروريــة واألمــالك العامــة، ويشــمل ذلــك الصــور والرســوم والكتابــات، كــا يُحظَــر 

ــان  ــالن أو بي ــع أّي إع ــدران أو وض ــى الج ــايب ع ــان انتخ ــالن أو بي ــاق أي إع إلص

انتخــايب أو تركيبــه بطريقــة تــرّض بالســالمة العامــة، ولــوزارة األشــغال العامــة 

واإلســكان ومجلــس أمانــة عــّان واملجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا الحــّق يف إزالــة 

ــك  ــم تل ــق به ــن تتعل ــة َم ــى نفق ــت ع ــد يف أّي وق ــذا البن ــكام ه ــة ألح أّي مخالف

ــن دون  ــم م ــحن والقوائ ــن املرتش ــات م ــوم أو الكتاب ــور أو الرس ــات أو الص امللصق

ــم. ــة إىل إنذاره الحاج
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ال يجــوز أن تتضمــن الخطابــات والبيانــات واإلعالنــات ووســائل الدعايــة االنتخابيــة   -5

اإلســاءة ألّي مرتشــح أو ألّي قامئــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة، أو إثــارة النعــرات 

الدينيــة أو الطائفيــة أو القبليــة أو اإلقليميــة أو الجهويــة أو العنرصيــة بــن املواطنــن.

ــن  ــرت م ــي م ــن مائت ــّل ع ــى مســافة تق ــات ع ــات والتجمع ــة املهرجان ــر إقام تُحظَ  -6

ــرز. ــرتاع والف ــز االق مراك

للهيئــة أو لرؤســاء االنتخــاب الطلــب مــن وزارة األشــغال العامــة واإلســكان أو مجلــس  ب- 

أمانــة عــّان أو املجالــس البلديــة ومــا يف حكمهــا إزالــة أّي إعــالن أو بيــان انتخــايب مــن 

أّي مــكان إذا ُوجــد أنــه مخالــف ألحــكام القانــون.

ــر عــى موظفــي الحكومــة واملؤسســات الرســمية والعامــة وأمــن عــّان وأعضــاء  يُحظَ املادة 23- 

مجلــس األمانــة وموظفيها ورؤســاء مجالــس املحافظــات والبلديات وأعضائهــا وموظفيها 

القيــام بالدعايــة االنتخابيــة يف أماكــن عملهــم لصالــح أيٍّ مــن املرتشــحن والقوائــم، كــا 

يُحظـَـر اســتخدام أيٍّ مــن الوســائل واملوجــودات اململوكــة لهــذه املؤسســات يف الدعايــة 

االنتخابيــة ألّي مرتشــح أو أّي قامئــة.

ــة أو  ــات أو مســاعدات نقدي ــا أو تربع ــم هداي ــة تقدي ــى أّي مرتشــح أو قامئ ــر ع يُحظَ املادة 24- 

عينيــة أو غــر ذلــك مــن املنافــع أو الوعــد بتقدميهــا لشــخٍص طبيعــّي أو اعتبــارّي ســواء 

ــا  ــة، ك ــة االنتخابي ــام بالدعاي ــالل القي ــارشة خ ــر مب ــارشة أو غ ــورة مب ــك بص كان ذل

يُحظـَـر عــى أّي شــخص أن يطلــب لنفســه أو لغــره أّي هدايــا أو تربعــات أو مســاعدات 

ــن أّي مرتشــح أو قامئــة. ــا م ــد به أو الوع

حها من ِقبَل الهيئة ما يي: عى القوائم التي قُبل طلب ترشُّ أ-  املادة 25- 

ــة  ــى الحمل ــرصف ع ــه ال ــوارد وأوج ــط م ــة لضب ــم القامئ ــّي باس ــاب بن ــح حس فت  -1

االنتخابيــة خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ قبــول طلــب الرتشــح، تــودَع فيــه املبالــغ 

دة يف نــوذج  صــة للحملــة االنتخابيــة، ويتــم اإلنفــاق منــه عــى األوجــه املحــدَّ املخصَّ

اإلفصــاح املَعــّد لهــذه الغايــة، ويتــم إغــالق الحســاب خــالل ســبعة أيــام مــن تاريــخ 

نــر نتائــج االنتخابــات يف الجريــدة الرســمية.

ــر  ــة بتقري ــد الهيئ ــق حســابات القامئــة، وتزوي ــوىّل تدقي ــوين يت ــن محاســب قان تعي  -2

ــك. ــة ذل ــب الهيئ ــد طل ــاق عن ــه اإلنف ــة وأوُج ــّي حــول مواردهــا املالي تفصي

عــى البنــوك التجاريــة العاملــة يف اململكــة فتــح حســابات بنكيــة للقوائــم مــن خــالل  ب- 

ــا. مفوَّضيه

مشروع قانون االنتخاب
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يتــم تســديد النفقــات االنتخابيــة بواســطة شــيكات أو تحويــالت بنكية يف حــال تجاوزت  ج- 

قيمــة النفقــة الواحــدة مبلــغ خمســائة دينــار، وال يجــوز تجزئــة النفقــة الواحــدة يك ال 

تتجــاوز تلــك القيمــة.

تلتــزم القوائــم بتســليم حســابها الختامــّي للهيئــة وفًقــا للنمــوذج املعتَمــد لهــذه الغايــة  د- 

ــدة  ــات يف الجري ــج االنتخاب ــر نتائ ــخ ن ــا مــن تاري ــن يوًم خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالث

ــمية.  الرس

تنــر الهيئــة تقاريــر الحســابات الختاميــة للقوائــم خــالل أربعــة عــر يوًمــا مــن تاريــخ  هـ- 

تســلُّمها لهــا عــى موقعهــا اإللكــرتوين وبــأّي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة.

عــى مفــوَّض القامئــة اإلفصــاح عــن مــوارد متويــل الحملــة االنتخابيــة للقامئــة وأوُجــه  أ-  املادة 26- 

إنفــاق تلــك املــوارد مبــا ال يتعــارض مــع القانــون والتعليــات التنفيذيــة ووفــق النموذج 

ــة. ــّد لهــذه الغاي املَع

يتضمــن الحــد األعــى لإنفــاق عــى الحملــة االنتخابيــة املســاهاِت العينيــة والتربعــاِت  ب-1- 

ــا ومبــا ال يزيــد للقامئــة الواحــدة عــى مائــة  والتمويــَل الــذايت ســواء كان ماديًّــا أو عينيًّ

ــار عــى  ــة وخمســائة ألــف دين ــة املحلي ــرة االنتخابي ــار عــى مســتوى الدائ ألــف دين

مســتوى الدائــرة االنتخابيــة العامــة.

تلتــزم القامئــة بالحــد األعــى لإنفــاق املنصــوص عليــه يف البنــد )1( مــن هــذه الفقرة   -2

ــة  ــرة االنتخابي ــة عــى أســاس حجــم الدائ ــة لهــذه الغاي ــا الهيئ ــر تضعه ــا ملعاي وفًق

وعــدد الناخبــن فيهــا.

مــة  تحــّدد التعليــات التنفيذيــة األحــكاَم املتعلقــة باملســاهات العينيــة املقدَّ  -3

للقوائــم.

تنــر الهيئــة معايــر تحديــد الحــد األعــى لإنفــاق عــى موقعهــا اإللكــرتوين، ولهــا   -4

اإلعــالن عنهــا بالطريقــة التــي تراهــا مناســبة قبــل موعــد الرتشــح بثالثــن يوًمــا عــى 

األقــل.

تتوىل الهيئة خالل العملية االنتخابية:- املادة 27       

مراقبــة متويــل الحمــالت االنتخابيــة ومروعيتــه ومطابقتــه للحــد األعــى لإنفــاق مــن  أ- 

ــة. ــي للقامئ ــاب البن ــة بالحس ــات املرتبط ــة النفق ــة ومراقب ــق ومراجع ــالل التحق خ
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مراقبــة التــزام القوائــم واملرتشــحن فيهــا بقواعــد متويــل الحمــالت االنتخابيــة واألنشــطة  ب- 

االنتخابيــة التــي تتــم مارســتها مــن خــالل الدعايــة االنتخابيــة بأشــكالها كافــة، وللهيئــة 

أن تســتعن بــأيٍّ مــن الجهــات ذات العالقــة لهــذه الغايــة.

تشــكَّل بقــرار مــن املجلــس لــكل دائــرة انتخابيــة لجنــُة انتخــاب يعــنَّ رئيســها  أ -  املادة 28- 

وأعضاؤهــا يف قــرار تشــكيلها للقيــام باملهـــام املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون واألنظمة 

والتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه.

يْقِســم رئيــس االنتخــاب وأعضــاء لجنــة االنتخــاب قبــل مبارشتهــم العمــل أمــام الرئيــس  ب- 

أو أيٍّ مــن أعضــاء املجلــس اليمــَن التاليــة:-

»أقسم بالله العظيم أن أقوم باملهام املوكولة إيّل بأمانة ونزاهة وحياد«.     

عــى الهيئــة أن تصــدر قبــل موعــد االقــرتاع بعــرة أيــام عــى األقــل قــراًرا تحــدد فيــه مراكــز  املادة 29- أ- 

االقــرتاع والفــرز يف كل دائــرة انتخابيــة مــع بيــان عــدد صناديــق االقــرتاع والفــرز يف كّل 

مركــز، عــى أن يُنــر القــرار عــى املوقــع اإللكــرتوين للهيئــة ويف أّي مــكان تــراه مناســبًا.

عــى رئيــس لجنــة االقــرتاع والفــرز أن يعلــن نتيجــة فــرز صنــدوق االقــرتاع فــور االنتهــاء  ب- 

مــن عمليــة الفــرز.

ــّي  ــن نتيجــة الفــرز يف املركــز بشــكل تفصي ــر مركــز االقــرتاع والفــرز أن يعل عــى مدي ج- 

ــز. ــك املرك ــرز يف ذل ــات الف ــن عملي ــاء م ــور االنته ــم ف ــع القوائ لجمي

ــور  ــحة ف ــم املرتش ــع القوائ ــرز لجمي ــرتاع وف ــز اق ــج كّل مرك ــالن نتائ ــة إع ــى الهيئ ع د- 

انتهــاء عمليــات الفــرز يف جميــع املراكــز مــن خــالل نــر محــرض النتائــج عــى موقعهــا 

ــرتوين. اإللك

ا رسيًّا ومبارًشا. املادة 30-      يكون االنتخاب عامًّ

ص له ضمن دائرته االنتخابية. يديل الناخب بصوته يف مركز االقرتاع والفرز املخصَّ أ-  املادة 31- 

تتّخــذ الهيئــة التدابــر واإلجــراءات الالزمــة لضــان حايــة العاملــن يف العمليــة  ب- 

التنفيذيــة. للتعليــات  وفًقــا  االقــرتاع  يف  وحّقهــم  االنتخابيــة 

ــرة  ــا للدائ ــرز وأعضائه ــرتاع والف ــان االق ــاء لج ــن رؤس ــراءات تعي ــس إج ــدد املجل يح أ-  املادة 32- 

ــة  ــمية والعام ــات الرس ــة واملؤسس ــي الحكوم ــن موظف ــوا م ــى أن يكون ــة، ع االنتخابي

ــة وأن ال تكــون أليٍّ منهــم  ــن والطلب ــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملتقاعدي واألهلي

ــرة. ــك الدائ ــحن يف تل ــد املرتش ــع أح ــة م ــة الثاني ــى الدرج ــرة حت ــة أو مصاه قراب

مشروع قانون االنتخاب
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يْقِســم رؤســاء لجــان االقــرتاع والفــرز وأعضاؤهــا أمــام لجنــة االنتخــاب وقبــل مبارشتهــم  ب- 

عملَهــم اليمــَن املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )ب( مــن املــادة )28( مــن هــذا القانــون.

إذا حالــت ظــروف دون قيــام رئيــس لجنــة االقــرتاع والفــرز أو أيٍّ مــن أعضائهــا مبهامــه  ج- 

أو إذا تــم اســتبعاد أيٍّ منهــم ألّي ســبب، تحــّدد التعليــات التنفيذيــة إجــراءات تعيــن 

َمــن يحــّل محلّــه.

يبــدأ االقــرتاع يف الســاعة الســابعة مــن صبــاح اليــوم املحــدد لذلــك وينتهــي يف الســاعة  املادة 33-  

ــه. ــوم نفس ــاء الي ــن مس ــابعة م الس

لــكل مرتشــح أو مفــوَّض قامئــة أو مــن ينتدبانــه خطّيًّــا حضــور عمليــة االقــرتاع والفــرز  املادة 34-  

ــا، وال يجــوز أن يكــون أليِّ مرتشــح أو قامئــة أكــر مــن  ــة ومراقبته ــرة االنتخابي يف الدائ

ــدوق. ــد كل صن ــد عن ــدوب واح من

عــى رئيــس لجنــة االقــرتاع والفــرز أن مينــع يف مركــز االقــرتاع والفــرز القيــاَم بــأيِّ عمــل  املادة 35-  

ــب مــن  ــه الحــق يف أن يطل ــة، ول ــة االنتخابي ــر يف حســن ســر العملي مــن شــأنه التأث

أّي شــخص يقــوم بذلــك مغــادرَة مركــز االقــرتاع والفــرز وأن يطلـــب مــن أفــراد األمـــن 

ــك. ــض ذل ــه إذا رف إخراج

يكــون االقــرتاع عــى النمــوذج الــذي يعتمــده املجلــس لورقــة االقــرتاع، عــى أن تُْختَــم  املادة 36-  

كل ورقــة اقــرتاع بخاتــم الدائــرة االنتخابيــة املعنيــة وتُوقَّــع مــن رئيــس لجنــة االقــرتاع 

ــرز. والف

يكون صندوق االقرتاع وفًقا للمواصفات املعتمَدة من املجلس. املادة 37-  

ــّو  ــرتاع، إطــالع الحضــور عــى خل ــدء االق ــل ب ــرز وقب ــرتاع والف ــة االق ــس لجن عــى رئي املادة 38-  

ــك  ــم محــرًضا بذل ــم متسلســل، وينظّ ــل برق ــه باســتخدام قف ــرتاع، ويغلق ــدوق االق صن

ــدويب  ــن املرتشــحن أو من ــب م ــن يرغ ــة ومم ــع أعضــاء اللجن ــن جمي ــه وم ــا من موقًّع

القوائــم واملراقبــن الحارضيــن.

ــص لصنــدوق االقــرتاع يف الدائــرة االنتخابيــة معــزل أو أكــر يكــون مــزوًدا بأقــالم  يخصَّ املادة 39-  

االنتخابيــة. الدائــرة  القوائــم يف  واملرتشــحن ضمــن  ورموزهــا  القوائــم  وبأســاء 

ميارس الناخب حّقه يف االنتخاب وفًقا ملا يي:- املادة 40-  

عنــد حضــور الناخــب أمــام لجنــة االقــرتاع والفــرز تتحّقــق اللجنــة مــن شــخصيته، كــا  أ- 

تتحقــق مــن وجــود اســمه يف الجــدول النهــايئ للناخبــن يف الدائــرة االنتخابيــة بوســاطة 
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ــا  ــداول إلكرتونيًّ ــك الج ــى تل ــر ع ــم التأش ــة، ويت ــداول الورقي ــوب والج ــزة الحاس أجه

ــايب. ــه االنتخ ــد مارس حّق ــب ق ــد أن الناخ ــا يفي ــا مب وخطيًّ

يسلّم رئيس لجنة االقرتاع والفرز أو أحُد عْضَويها املقرتَع ورقتَي االقرتاع. ب- 

يقوم املقرتع بالتأشر عى إحدى ورقتي االقرتاع أو كلتيها. ج- 

يف ما يتعلق بالقامئة املحلية يقوم املقرتع:- د- 

ــص الســم أو رقم أو رمز قامئــة واحدة من القوائم املرتشــحة  بالتأشــر يف املــكان املخصَّ  -1

يف الدائــرة االنتخابية.

ــص الســم أو أكــر مــن أســاء املرتشــحن ضمــن القامئــة  بالتأشــر يف املــكان املخصَّ  -2

ــم التأشــر عليهــا فقــط. التــي ت

ــة يقــوم املقــرتع بالتأشــر يف املــكان املخصــص الســم أو  يف مــا يتعلــق بالقامئــة الحزبي هـ- 

ــة. ــة العام ــرة االنتخابي ــحة يف الدائ ــم املرتش ــن القوائ ــدة م ــة واح ــز قامئ ــم أو رم رق

ــص لــكلٍّ منهــا عــى مــرأى  يقــوم املقــرتع بوضــع ورقتَــي االقــرتاع يف الصنــدوق املخصَّ و- 

ــن. ــة والحارضي ــن اللجن م

عى املقرتع أن يضع إصبعه يف مادة الحرب وفًقا للتعليات التنفيذية. ز- 

ــادة،  ــذه املـــــــ ــن ه ــرات )ب( و)ج( و)د( و)هـــ( م ــا ورد يف الفق ــم م ــى الرغ ع ح- 

ــة  ــائل إلكرتوني ــا بوس ــرز أو كلتيه ــرتاع أو الف ــة االق ــراء عملي ــرر إج ــس أن يق للمجل

د أحكامهــا ورشوطهــا وفًقــا لنظــام يصــدر لهــذه الغايــة. تحــدَّ

ــدم  ــة أو ع ــي األُّميّ ــذي يّدع ــب ال ــرتاع الناخ ــَة اق ــة طريق ــات التنفيذي ــدد التعلي تح املادة 41-  

القــدرة عــى الكتابــة مبــا يتوافــق مــع رسيــة االنتخــاب املنصــوص عليهــا يف املــادة )67( 

ــتور. ــن الدس م

ــن  ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــي متّك ــراءاِت الت ــة اإلج ــات التنفيذي ــدد التعلي تح املادة 42-  

االنتخــاب. يف  حقهــم  مارســة 

تتــوىل لجنــة االقــرتاع والفــرز الفصــل يف االعرتاضــات التــي يقّدمهــا مفوَّضــو القوائــم أو  املادة 43-  

املرتشــحون أو مندوبوهــم بخصــوص تطبيــق أحــكام االقــرتاع وفًقــا ألحــكام هــذا القانون 

والتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه، وتكــون قراراتهــا نافــذة فــور صدورهــا عــى 

ــك. ــم تدوينهــا يف محــرض خــاص بذل أن يت

مشروع قانون االنتخاب
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بعــد االنتهــاء مــن عمليــة االقــرتاع، تنظـّـم لجنــة االقــرتاع والفــرز لــكّل صنــدوق محــرًضا  أ-  املادة 44- 

ــن  ــب م ــن يرغ ــا ومم ــة وأعضائه ــس اللجن ــن رئي ــا م ــم توقيعه ــّدة يت ــٍخ ع ــن نَُس م

ــا  ــرض م ــن املح ــى أن يتضم ــن، ع ــم أو املراقب ــحن أو مندوبيه ــن املرتش ــن م الحارضي

ــي:- ي

اسم مركز االقرتاع والفرز.  .1

رقم الصندوق والرقم املتسلسل لقفل الصندوق.  .2

عدد أوراق االقرتاع التي تسلّمتها اللجنة.  .3

عدد الناخبن الذين مارسوا حق االقرتاع.  .4

عــدد األوراق التــي اســتُعملت يف االقــرتاع واألوراق التــي مل تُســتعمل أو أُلغيــت أو   .5

أُتلفــت وســبب ذلــك.

تقــوم لجنــة االقــرتاع والفــرز قبــل فتــح الصنــدوق بعــّد األوراق غــر املســتعَملة والتالفــة  ب- 

وامللغــاة ورزمهــا ووضعهــا يف الكيــس اآلمــن.

تقــوم لجنــة االقــرتاع والفــرز بفتــح كّل صنــدوق أمــام الحضــور وتُعــّد األوراق املوجــودة  املادة 45-  

بداخلــه ويقــرأ رئيــس اللجنــة أو أيٌّ مــن أعضائهــا مــا ُدوِّن عــى الورقــة بصــوت واضــح 

ــا بصــورة واضحــة للحضــور مــن خــالل الكامــرات والشاشــات أو أّي طريقــة  ويعرضه

إلكرتونيــة أخــرى يحددهــا املجلــس، ويتــم تدويــن األصــوات التــي حصلــت عليهــا كّل 

قامئــة واألصــوات التــي حصــل عليهــا كّل مرتشــح مــن مرتشــحي القوائم وتســجيلها عــى 

لوحــة ظاهــرة أمــام الحضــور.

تُعترب ورقة االقرتاع باطلة يف أيٍّ من الحاالت التالية:- أ-  املادة 46- 

إذا كانــت غــر مختومــة بخاتــم الدائــرة االنتخابيــة أو غــر موقَّعــة مــن رئيــس لجنــة   -1

االقــرتاع والفــرز.

إذا تضّمنت عبارات أو إضافات تدّل عى اسم املقرتع.  -2

3- إذا مل يكن باإلمكان تحديد القامئة أو املرتشحن الذين تم التأشر عليهم.

4- إذا تم التأشر يف ورقة االقرتاع عى أكر من قامئة.

ال تدخــل األوراق البيضــاء يف حســاب النتائــج وتُــرزَم يف مغلــف منفصــل بعــد التأشــر  ب- 

ــه. علي
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ال تُعترب ورقة االقرتاع باطلة:- ج- 

إذا تــم التأشــر عــى قامئــة محليــة دون التأشــر عــى أّي اســم مــن أســاء املرتشــحن   -1

. فيها

إذا تــم التأشــر عــى أيٍّ مــن أســاء املرتشــحن يف القامئــة املحليــة دون التأشــر عــى   -2

اســم القامئــة. 

يُحتســب التأشــر املذكــور يف البنــد )1( مــن الفقــرة )ج( مــن هــذه املــادة صوتـًـا للقامئــة  د- 

ــة  ــا للقامئ ــها صوتً ــرة نفس ــن الفق ــد )2( م ــور يف البن ــر املذك ــب التأش ــط، ويُحتَس فق

ــه. ــكّل مرتشــح مــؤرشَّ ل ــا ل وصوتً

ــة  ــس لجن ــة مــن رئي ــرز األصــوات أن عــدد األوراق املختومــة واملوقّع ــن بعــد ف إذا تب هـ- 

ــك  ــن يف ذل ــدد املقرتع ــن ع ــاوز )3%( م ــبة تتج ــل بنس ــد أو تق ــرز تزي ــرتاع والف االق

ــك،  ــوًرا بذل ــة االقــرتاع والفــرز إشــعار رئيــس االنتخــاب ف ــدوق، عــى رئيــس لجن الصن

ويقــوم رئيــس االنتخــاب بــدوره بإشــعار الرئيــس ليتخــذ املجلُس القــرار وفًقــا للتعليات 

ــة. التنفيذي

تتــوىل لجنــة االقــرتاع والفــرز الفصــل يف االعرتاضــات التــي يقدمهــا مفوَّضــو القوائــم أو  املادة 47-  

املرتشــحون أو مندوبوهــم أثنــاء إجــراء عمليــة فــرز األصــوات وتكــون قراراتهــا بشــأنها 

ــك. ــاص بذل ــرض خ ــا يف مح ــم تدوينه ــى أن يت ــا ع ــور صدوره ــذة ف ناف

ــن  ــرز محــرًضا م ــرتاع والف ــة االق ــم لجن ــرز األصــوات تنظِّ ــة ف ــاء مــن عملي بعــد االنته أ -  املادة 48- 

ــة  ــم توقيعهــا مــن رئيــس اللجن ــد مــن املجلــس يت ــا للنمــوذج املعتَم ــخ عــّدة وفًق نَُس

وأعضائهــا وممــن يرغــب مــن الحارضيــن مــن املرتشــحن أو مندوبيهــم.

يتضمن املحرض ما يي:- ب - 

اسم مركز االقرتاع والفرز.  .1

رقم الصندوق.  .2

عدد أوراق االقرتاع التي تسلّمتها اللجنة.  .3

عدد املقرتعن يف كل صندوق.  .4

ــة  ــن املحلي ــن االنتخابيت ــا كّل قامئــة يف الدائرت ــت عليه ــي حصل ــدد األصــوات الت ع  .5

ــدوق. ــة يف كّل صن والعام
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ــن  ــا كّل مرتشــح م ــي حصــل عليه ــم واملرتشــحن وعــدد األصــوات الت أســاء القوائ  .6

ــة. ــة املحلي ــرة االنتخابي ــم يف الدائ ــحي القوائ مرتش

عدد األوراق البيضاء.  .7

عدد أوراق االقرتاع الباطلة.  .8

أساء كّل من مفوَّيض القوائم واملرتشحن ومندوبيهم وأساء املراقبن.  .9

ــا عــى بــاب مركــز االقــرتاع والفــرز وأبــواب ُغرَِفــه، ويُعلَــن  يعلَّــق محــرض النتائــج ورقيًّ ج- 

ــرز. ــرتاع والف ــة االق ــل لجن ــن ِقبَ ــداده م ــن إع ــاء م ــور االنته ــة ف ــع الهيئ ــى موق ــا ع إلكرتونيًّ

ترفَــق باملحــرض قوائــم املقرتعــن وأوراق االقــرتاع التــي اســتُعملت والتــي تــم اعتبارهــا  د - 

ــاب. ــس االنتخ ــوًرا إىل رئي ــلَّم ف ــف يس ــا يف مغلّ ــم رزُمه ــاء، ويت ــة أو بيض باطل

د الفائزون باملقاعد النيابية للدوائر االنتخابية املحلية وفًقا ملا يي:- يحدَّ أ-  املادة 49- 

ــن  ــة )7%( م ــة( البالغ ــم )العتب ــبة الحس ــزة نس ــة الفائ ــة املحلي ــاوز القامئ 1- أن تتج

ــرة.  ــن يف الدائ ــدد املقرتع ــوع ع مجم

2- تحصــل كّل قامئــة مــن القوائــم التــي تجــاوزت نســبة الحســم )العتبــة( عــى مقاعــد 

بنســبة عــدد األصــوات التــي حصلــت عليهــا مــن مجمــوع عــدد أصــوات القوائــم 

ــدد  ــة إىل ع ــة املحلي ــرة االنتخابي ــة( يف الدائ ــم )العتب ــبة الحس ــاوزت نس ــي تج الت

ــص للمســار التنافــيس فيهــا. املقاعــد املخصَّ

د الفائــزون باملقاعــد املشــار إليهــا يف البنــد )2( مــن هــذه الفقــرة عــى أســاس  يحــدَّ  -3

أعــى األصــوات التــي حصــل عليهــا املرتشــحون يف القامئــة عــن املقاعــد املخصصــة 

للمســار التنافــيس.

ــد  ــلء املقاع ــّذر م ــرة، إذا تع ــذه الفق ــن ه ــد )1( م ــا ورد يف البن ــم م ــى الرغ ع  -4

ــحة  ــم املرتش ــول القوائ ــدم وص ــبب ع ــة بس ــة املحلي ــرة االنتخابي ــة للدائ ص املخصَّ

لنســبة الحســم )العتبــة(، تقــوم الهيئــة بتخفيــض نســبة الحســم )العتبــة( مبقــدار 

صــة للدائــرة مــن القوائــم  نصــف باملائــة يف كّل مــرة إىل أن يتــم مــلء املقاعــد املخصَّ

ــك النســبة. التــي حصلــت عــى تل

د الفائــزون مبقاعــد املــرأة واملســيحين والركــس والشيشــان املرتشــحون عــى  5- يحــدَّ

مســار الكوتــا عــى أســاس أعــى األصــوات التــي حصــل عليهــا املرتشــح ضمــن القوائم 

التــي تجــاوزت نســبة الحســم )العتبــة(.



125

6- عــى الرغــم مــا ورد يف البنــد )5( مــن هــذه الفقــرة، إذا مل يكــن مــن بــن القوائــم 

التــي تجــاوزت نســبة الحســم )العتبــة( أيٌّ مــن املذكوريــن يف ذلــك البنــد، يكــون 

الفائــز َمــن حصــل عــى أعــى األصــوات يف القوائــم املرتشــحة.

ــا ألحــكام  يف حــال تعــّذر إكــال مــلء املقاعــد باألرقــام الصحيحــة غــر الكريــة وفًق ب- 

البنــد )1( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة، يتــم اعتــاد طريقــة الباقــي األعــى ملــلء 

هــذه املقاعــد.

إذا تســاوت نســبة األصــوات بــن قامئتــن أو أكــر أو بــن مرتشــحن اثنــن أو أكــر، يتــم  ج - 

االحتــكام إىل العــدد املطْلـَـق لألصــوات، وإذا تســاوى العــدد يُجــري الرئيــس القرعــَة بــن 

املتســاوين يف نســبة األصــوات أو عددهــا، ويتــم تنظيــم محــرض بنتيجــة ذلــك يوقّعــه 

الرئيــس واملرتشــحون أو مندوبوهــم. 

ــم  ــي ت ــا للمحــارض الت ــة االقــرتاع والفــرز نتيجــة الفــرز باملركــز وفًق ــن رئيــس لجن يعل د- 

إعدادهــا إلكرتونيًّــا وورقيًّــا.

د الفائزون باملقاعد النيابية للدائرة االنتخابية العامة وفًقا ملا يي:- يحدَّ أ-  املادة 50- 

أن تتجــاوز القامئــة الحزبيــة نســبَة الحســم )العتبــة( البالغــة )2.5%( مــن مجمــوع   -1

ــة العامــة. عــدد املقرتعــن يف الدائــرة االنتخابي

تحصــل كّل قامئــة مــن القوائــم التــي تجــاوزت نســبَة الحســم )العتبــة( عــى مقاعــد   -2

ــن  ــا م ــت عليه ــي حصل ــوات الت ــدد األص ــبة ع ــة بنس ــة العام ــرة االنتخابي يف الدائ

مجمــوع عــدد أصــوات القوائــم التــي تجــاوزت نســبَة الحســم )العتبــة( يف الدائــرة 

ــة العامــة. االنتخابي

د الفائــزون باملقاعــد املشــار إليهــا يف البنــد )2( مــن هــذه الفقــرة عــى أســاس  يحــدَّ  -3

الرتتيــب الــوارد يف القامئــة الحزبيــة.

ــد  ــزون باملقاع د الفائ ــرة، يحــدَّ ــن هــذه الفق ــد )3( م ــا ورد يف البن ــم م عــى الرغ  -4

صــة للمســيحين والركــس والشيشــان ضمــن املقاعــد التــي حصلــت عليهــا  املخصَّ

ــن ألول )38(  ــحن الفائزي ــن املرتش ــق م ــالل التحقُّ ــن خ ــك م ــزة وذل ــم الفائ القوائ

مقعــًدا، فــإذا ُوجــد مــن بينهــم مســيحي أو رشكــيس أو شيشــاين، ال يتــم اعتبارهــم 

صــة لهــم مــن القوائــم التــي  صــة لهــم ويتــم مــلء املقاعــد املخصَّ عــى املقاعــد املخصَّ

حصلــت عــى أعــى نســبة واشــتملت عــى مســيحي أو رشكــيس أو شيشــاين بحســب 

ــا يف القامئــة.  األعــى ترتيبً

مشروع قانون االنتخاب
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إذا تســاوى ترتيــب املرتشــحن عــن املقعــد املســيحي أو الركــيس والشيشــاين يف أكــر   -5

مــن قامئــة، يتــم االحتــكام إىل العــدد املطْلَــق ألصــوات القامئــة، وإذا تســاوى عــدد 

األصــوات يُجــري الرئيــس القرعــة بــن املتســاوين ويتــم تنظيــم محــرض بنتيجــة ذلــك 

يوقّعــه الرئيــس واملرتشــحون أو مندوبوهــم إن ُوجــدوا.

ــا ألحــكام  يف حــال تعــّذر إكــال مــلء املقاعــد باألرقــام الصحيحــة غــر الكريــة وفًق ب- 

البنــد )2( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة، يتــم اعتــاد طريقــة الباقــي األعــى ملــلء 

هــذه املقاعــد.

ــق  ــدد املطْلَ ــكام إىل الع ــم االحت ــر، يت ــن أو أك ــن قامئت إذا تســاوت نســبة األصــوات ب ج - 

لألصــوات، وإذا تســاوى العــدد يُجــري الرئيــس القرعــة بــن املتســاوين يف نســبة 

األصــوات أو عددهــا، ويتــم تنظيــم محــرض بنتيجــة ذلــك يوقّعــه الرئيــس واملرتشــحون 

ومفّوضــو القوائــم أو مندوبوهــم.

ــم  ــي ت ــا للمحــارض الت ــة االقــرتاع والفــرز نتيجــة الفــرز باملركــز وفًق ــن رئيــس لجن يعل د- 

إعدادهــا إلكرتونيًّــا وورقيًّــا.

تتوىل لجنة االنتخاب باالعتاد عى املحارض اإللكرتونية ما يي:-  املادة 51-     أ- 

1 - جمع األصوات التي حصلت عليها كّل قامئة حزبية.

2 - جمع األصوات التي حصل عليها كّل مرتشح من املرتشحن يف القوائم املحلية.

3- جمــع أعــداد املقرتعــن يف الدائــرة االنتخابيــة وجمــع أوراق االقــرتاع الباطلــة والبيضاء 

وتزويــد الهيئــة بها.

ــع وإرســال  ــج واملجامي ــن خمــس نســخ بالنتائ ــّي وإلكــرتوين م ــم محــرض ورق 4- تنظي

نســخة منــه إىل الهيئــة مرفًَقــا بها قــرارات اللجنــة واألوراق املتعلقــة بالعمليــة االنتخابية 

يف تلــك الدائــرة.

ــع  ــن املواق ــره م ــا وغ ــى موقعه ــن ع ــة للناخب ــة متاح ــة إلكرتوني ــة شاش ــر الهيئ توف ب- 

اإللكرتونيــة التــي تراهــا مناســبة ملتابعــة إجــراءات تجميــع النتائــج بشــكل مســتمر.

توفــر الهيئــة للجــاِن االنتخــاب مكانـًـا مناســبًا تســتطيع فيــه مارســة عملهــا يف تجميــع  ج- 

األصــوات مبعــزل عــن أّي تجمعــات أو أّي حضــور لغــر أعضــاء اللجنــة باســتثناء املراقبن 

واإلعــالم.
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ــرض  ــة ألّي مح ــخَة الورقي ــرز النس ــرتاع والف ــان االق ــن لج ــاب م ــة االنتخ ــب لجن تطل د- 

لغايــات التأكــد مــن أّي معلومــات فيــه.

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

ــرتاع أو  ــة االق ــل يف عملي ــوع خل ــة وق ــج النهائي ــالن النتائ ــل إع ــس قب ــّن للمجل إذا تب أ-  املادة 52- 

ــة  ــج األولي ــن النتائ ــر يف أيٍّ م ــأنه التأث ــن ش ــرز م ــرتاع والف ــز االق ــد مراك ــرز يف أح الف

لالنتخابــات يف الدائــرة االنتخابيــة، فلــه إصــدار قــرار بإلغــاء نتائــج االنتخابــات يف ذلــك 

املركــز بحســب مقتــى الحــال وإعــادة عمليتـَـي االقــرتاع والفــرز يف الوقــت الــذي يعيّنه 

ــة  ــة يتــم تأجيــل إعــالن النتائــج األولي ــة التــي يراهــا مناســبة، ويف هــذه الحال والكيفي

ــة. ــة العام ــرة االنتخابي للدائ

للمجلــس تأجيــل إعــالن النتائــج األوليــة يف الدائــرة االنتخابيــة العامــة أو أيٍّ مــن الدوائر  ب- 

االنتخابيــة املحليــة.

ر مــن قــرار املجلــس املشــار إليــه يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة،  1- يحــّق لــكل متــرضِّ ج- 

أن يطعــن يف القــرار الصــادر عــن املجلــس لــدى محكمــة االســتئناف التــي تقــع الدائــرة 

االنتخابيــة ضمــن اختصاصهــا خــالل يومــن مــن تاريــخ صــدور القــرار.

م لديهــا خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريخ تســجيله  تقــوم املحكمــة بالفصــل يف الطعــن املقــدَّ  -2

يف قلــم املحكمــة، ويكــون قرارهــا بهــذا الشــأن قطعيًّــا، وتــزّود املحكمــُة الهيئــَة بالقــرار 

الصــادر عنهــا خــالل يــوم واحــد مــن تاريــخ الفصــل يف الطعــن.

عندمــا يقــرر املجلــس اعتــاد النتائــج األوليــة لالنتخابــات يف الدوائــر االنتخابيــة، تُعتــرب  أ-  املادة 53- 

ــر. ــك الدوائ ــات يف تل ــة لالنتخاب ــَج نهائي نتائ

صــة  ــات بشــأن املقاعــد املخصَّ ــة لالنتخاب ــج األولي ــاد النتائ ــس اعت ــا يقــرر املجل عندم ب- 

للنســاء واملســيحين والركــس والشيشــان، تُعتــرب نتائــجَ نهائيــة ملقاعدهــم يف اململكــة.

يعلن املجلس النتائج النهائية لالنتخابات ويتم نرها يف الجريدة الرسمية. أ-  املادة 54- 

يُصدر الرئيس لكل فائز باالنتخابات شهادًة بفوزه باالنتخابات.  ب- 

تحتفــظ الهيئــة بالصناديــق االنتخابيــة ومحــارض اللجــان االنتخابيــة مبختلــف أنواعهــا  املادة 55-  

وأوراق االقتـــراع ملــــدة ســتة أشــهر بعـــد إعــالن النتائــج النهائيــة لالنتخابــات.

ــا ألحــكام املــادة )71( مــن  ــواب وفًق ــة أعضــاء مجلــس الن ــم الطعــن يف صحــة نياب يت املادة 56-  

الدســتور.
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مــع مراعــاة أحــكام املــادة )56( من هــذا القانــون، تطبَّــق األحــكام التاليــة عنــد شــغور  املادة 57-  

أّي مقعــد مــن مقاعــد مجلــس النــواب عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة املحليــة:-

إذا شــغر أّي مقعــد مــن مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة املحليــة ألّي ســبب، يتــم إشــغال هذا  أ - 

املقعــد مــن املرتشــح الــذي يليــه املرتشــح الفائــز بعــدد األصــوات مــن القامئــة نفســها، 

وإذا تعــّذر ذلــك يتــم مــلء املقعــد مــن مرتشــحي القامئــة التــي تليهــا مبــارشًة يف النســبة 

وبحســب أعــى عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا املرتشــح يف تلــك القامئــة.

ــب  ــان بحس ــس والشيش ــيحين أو الرك ــاء أو املس ــص للنس ــد مخصَّ ــغر أّي مقع إذا ش ب- 

مســار الكوتــا ألّي ســبب، يتــم إشــغاله مــن املرتشــح الــذي يــي املرتشــح الفائــز بعــدد 

ــا ألحــكام  األصــوات مــن الفئــة نفســها عــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة املحليــة وفًق

ــون. ــادة )49( مــن هــذا القان امل

يكمــل أعضــاء مجلــس النــواب املشــار إليهــم يف هــذه املــادة املــدَة املتبقيــة ملــن شــغر  ج- 

ــده. مقع

مــع مراعــاة أحــكام املــادة )56( من هــذا القانــون، تطبَّــق األحــكام التاليــة عنــد شــغور  أ-  املادة 58- 

ــة:- ــة العام ــرة االنتخابي ــتوى الدائ ــى مس ــواب ع ــس الن ــد مجل ــن مقاع ــد م أّي مقع

إذا شــغر أّي مقعــد مــن مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة العامــة ألّي ســبب، يتــم إشــغال   .1

هــذا املقعــد مــن املرتّشــح الــذي يــي املرتشــح الفائــز يف الرتتيــب مــن القامئــة نفســها، 

ــي تليهــا مبــارشة يف  ــم مــلء املقعــد مــن مرتشــحي القامئــة الت ــك يت وإذا تعــّذر ذل

النســبة، وإذا تســاوت القوائــم يف النســبة يتــم االحتــكام إىل العــدد املطْلَــق لألصــوات.

ــص للمســيحي أو الركــيس والشيشــاين، يتــم ملــؤه مــن القامئــة  إذا شــغر املقعــد املخصَّ  .2

ــك املرتشــح  ــا ذل ــن خالله ــاز م ــي ف ــة الت ــي القامئ ــي ت ــم والت ــة أيَّ مرتشــح منه ن املتضمِّ

ــبة. بالنس

ــم إشــغال  صــة للمــرأة أو الشــباب، يت ــد املخصَّ ــن املقاع ــد الشــاغر م إذا كان املقع  .3

ــن النســاء أو الشــباب يف  ــز م ــي املرتشــح الفائ ــذي ي ــن املرتشــح ال هــذا املقعــد م

القامئــة الحزبيــة نفســها إن ُوجــد، وإذا تعــّذر ذلــك يتــم مــلء املقعــد الشــاغر وفًقــا 

ألحــكام البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة.

إذا اســتقال النائــب الــذي فــاز عــن القامئــة الحزبيــة مــن الحــزب الــذي ينتمــي إليــه   .4 

ــة، يتــم مــلء مقعــده مــن املرتشــح  أو فُصــل منــه بقــراٍر اكتســَب الدرجــة القطعيّ

الــذي يليــه مــن القامئــة نفســها التــي فــاز عنهــا، وإذا تعــّذر ذلــك يتــم مــلء املقعــد 
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مــن القامئــة التــي تليهــا مبــارشة بالنســبة وضمــن الرتتيــب املنصــوص عليــه يف هــذا 

القانــون.

ــا  ــم حــل الحــزب وفًق 1 -عــى الرغــم مــا ورد يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة، إذا ت ب- 

ــواب  ــس الن ــزب يف مجل ــك الح ــد ذل ــرب مقاع ــية تُعت ــزاب السياس ــون األح ــكام قان ألح

شــاغرة ويتــم ملؤهــا مــن القوائــم التــي تجــاوزت نســبًة الحســم املشــار إليهــا يف البنــد 

)1( مــن الفقــرة )أ( مــن املــادة )50( مــن هــذا القانــون ووفــق النســبة التــي حصلــت 

ــا كل قامئــة. عليه

ر إكــال مــلء املقاعــد باألرقــام الصحيحــة غــر الكريــة وفًقــا ألحــكام  2- يف حــال تعــذُّ

البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة يتــم اعتــاد طريقــة الباقــي األعــى ملــلء تلــك املقاعــد.

إذا تســاوت نســبة األصــوات بــن قامئتــن أو أكــر يتــم االحتــكام إىل العــدد املطلــق   -3

لألصــوات، وإذا تســاوت يجــري الرئيــس القرعــة بــن املتســاوين يف نســبة األصــوات 

وعددهــا.

ــز  ــذه املراك ــول ه ــم بدخ ح له ــرصَّ ــر امل ــن غ ــرز م ــرتاع والف ــز االق ــول مراك ــع دخ مُيَن أ-  املادة 59- 

مبوجــب أحــكام هــذا القانــون، ولرئيــس لجنــة االقــرتاع والفــرز إخــراج املخالــف مــن 

ــوًرا. ــز ف املرك

إذا امتنــع الشــخص املخالــف عــن الخــروج مــن مركــز االقــرتاع والفــرز، يُعاقـَـب بالحبــس  ب- 

مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــى ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تقــل عــن مائــة دينــار 

وال تزيــد عــى ثالمثائــة دينــار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.

يعاقـَـب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــى ســنة أو بغرامــة ال تقــل  املادة 60-  

عــن مائتــي دينــار وال تزيــد عــى خمســائة دينــار أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن كلُّ مــن 

ــة:- ــا مــن األفعــال التالي ارتكــب أيًّ

ــا وإن كان مرّخًصــا أو أيَّ أداة تشــكل خطــرًا عــى األمــن والســالمة  حمــل ســالًحا ناريًّ أ- 

ــاب. ــوَم االنتخ ــرز ي ــرتاع والف ــز االق ــن مراك ــز م ــة يف أّي مرك العام

اّدعى العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها وهو ليس كذلك.  ب- 

ارتكب أّي عمل مـــن األعال املحظـــورة املنصــــوص عليهـــا فـــي الفقرة )ب( من املادة  ج- 

)22( أو يف املادتــن )23( و )24( مــن هــــذا القانــون.

مشروع قانون االنتخاب
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ــة ال  ــنة أو بغرام ــى س ــد ع ــهر وال تزي ــتة أش ــن س ــل ع ــدة ال تق ــس م ــب بالحب يعاقَ أ-  املادة 61- 

تقــل عــن ألفــن وخمســائة دينــار وال تزيــد عــى خمســة آالف دينــار أو بكلتــا هاتــن 

ــة: - ــال التالي ــن األفع ــا م ــب أيًّ ــن ارتك ــن كلُّ م العقوبت

1- احتفــظ ببطاقــة شــخصية عائــدة لغــره دون حــق أو اســتوىل عليهــا أو أخفاهــا أو 

أتلفهــا.

2- انتحل شخصية غره أو اسمه بقصد االقرتاع.

3- استعمَل حّقه يف االقرتاع أكر من مرة واحدة.

4- أثّر يف حرية االنتخابات أو أعاق العملية االنتخابية بأّي صورة من الصور.

عبــث بــأّي صنــدوق مــن صناديــق االقــرتاع أو الجــداول االنتخابيــة أو األوراق املَعــّدة   -5

ـا مــن هــذه الجــداول أو األوراق أو أتلفهــا أو مل يَضعهــا يف  لالقــرتاع، أو رسق أيًـّ

ــه. ــأّي عمــل بقصــد املــّس بســالمة إجــراءات االنتخــاب ورسيت ــام ب ــدوق، أو ق الصن

دخــل إىل مركــز االقــرتاع والفــرز بقصــد التأثــر عــى إرادة الناخبــن أو رشاء األصــوات   -6

ــن  ــوء أليٍّ م ــرض بس ــد التع ــا أو بقص ــة أو تأخره ــة االنتخابي ــر يف العملي أو التأث

املســؤولن عــن إجرائهــا.

يحــرَم املرتشــح الــذي يــدان بــأّي فعــل مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن  ب- 

ــه يف الرتشــح لدورتــن انتخابيتــن تاليتــن. هــذه املــادة مــن حّق

يعاقـَـب أّي عضــو مــن أعضــاء اللجــان املعيَّنــن مبقتــى أحــكام هــذا القانــون أو قانــون  املادة 62-  

الهيئــة إلعــداد الجــداول االنتخابيــة أو تنظيمهــا أو تنقيحهــا أو إجــراء عمليــات االقــرتاع 

أو الفــرز أو إحصــاء األصــوات، أو أيٌّ مــن املوظفــن املعهــود إليهــم القيام بهــذه 

العمليــات أو اإلرشاف عليهــا مبوجــب أحــكام هــذا القانــون، بالحبــس مــدة ال تقــل عــن 

ــة:- ــا مــن األفعــال التالي ــد عــى ثــالث ســنوات إذا ارتكــب أيًّ ســتة أشــهر وال تزي

ــه أن  ــّق ل ــة ال يح ــداول االنتخابي ــن الج ــدول م ــخص يف أّي ج ــم ش ــال اس ــد إدخ تعّم أ- 

ــد حــذف أو عــدم إدخــال اســم  ــون، أو تعّم ــا مبقتــى أحــكام هــذا القان يكــون ناخبً

ــون. ــكام القان ــا ألح ــا وفًق ــا ناخبً ل فيه ــجَّ ــه أن يس ــّق ل ــداول يح ــك الج ــخص يف تل ش

ــواردة  ــات ال ــه أو يف أيٍّ مــن البيان ــا يف طلــب الرتشــح أو يف اإلعــالن عن ــا كاذبً أورد بيانً ب- 

ــم مبقتــى أحــكام  فيــه أو يف تاريــخ تقدميــه أو يف أّي محــرض مــن املحــارض التــي تنظَّ

م عــى الجــداول االنتخابيــة أو يف أّي وثيقــة أخــرى  هــذا القانــون أو يف االعــرتاض املقــدَّ

ــم مبقتــى أحــكام هــذا القانــون. تنظَّ
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ــا أو  ــّق أو أخفاه ــر ح ــاب بغ ــة باالنتخ ــق املتعلق ــن الوثائ ــة م ــى أّي وثيق ــتوىل ع اس ج- 

ارتكــب أّي تزويــر فيهــا، مبــا يف ذلــك إتالفهــا أو متزيقهــا أو تشــويهها.

أّخــر دون ســبب مــروع بــدَء عمليــة االقــرتاع عــن الوقــت املحــدد لذلــك، أو أوقفهــا  د- 

دون مــرّبر قبــل الوقــت املقــرر النتهائهــا مبقتــى أحــكام هــذا القانــون، أو تباطــأ يف أّي 

إجــراء مــن إجراءاتهــا بقصــد إعاقتهــا أو تأخرهــا.

ــم  ــن عنه ــن مــن املرتشــحن أو املندوب ــام الحارضي ــرتاع أم ــدوق االق ــح صن ــم بفت مل يق هـ- 

ــّوه. ــن خل ــد م ــرتاع للتأك ــة االق ــدء بعملي ــل الب قب

قرأ ورقة االقرتاع عى غر حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها. و- 

ــه أو  ــرتاع وإجراءات ــات االق ــة بعملي ــذ أيِّ حكــم مــن األحــكام املتعلق ــع عــن تنفي امتن ز- 

فــرز األصــوات، أو خالــَف أّي حكــم مــن أحــكام هــذا القانــون بقصــد التأثــر يف أيٍّ مــن 

ــه. ــى أحكام ــررة مبقت ــات املق ــج االنتخاب نتائ

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

يعاقَب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عى سنتن كلُّ من:- املادة 63-      أ- 

ــد  ــا مبــارشًة أو بصــورة غــر مبــارشة أو أقرضــه أو عــرَض عليــه أو تعّه أعطــى ناخبً  - 1

بــأن يعطيــه مبلًغــا مــن املــال أو منفعــة أو أّي مقابــل آخــر مــن أجــل حملــه عــى 

االقــرتاع عــى وجــه خــاص أو االمتنــاع عــن االقــرتاع أو للتأثــر يف غــره لالقــرتاع أو 

االمتنــاع عــن االقــرتاع.

2 - قبــَل أو طلــَب مبــارشة أو بصــورة غــر مبــارشة مبلًغــا مــن املــال أو قرًضــا أو منفعــة 

أو أّي مقابــل آخــر لنفســه أو لغــره بقصــد أن يقــرتع عــى وجــه خــاص أو أن ميتنــع 

عــن االقــرتاع أو ليؤثــر يف غــره لالقــرتاع أو لالمتنــاع عــن االقــرتاع.

قــّدم أّي معلومــات كيديــة بقصــد اإلرضار أو اإليقــاع بــأيٍّ مــن املرتشــحن أو القوائــم   -3

املرتشــحة.

ســّهَل مــن املوظفــن العامــن مهــاِت مرتشــحن أو قوائــم مرتشــحة بقصــد توجيــه   -4

الناخبــن أو تقديــم خدمــات تســاهم يف توجيــه الناخبــن لصالــح أحــد املرتشــحن أو 

القوائــم. 

ــا عــى  5- أثّــر مــن املوظفــن العامــن يف تشــكيل القوائــم االنتخابيــة أو مــارس ضغوطً

املرتشــحن. 

مشروع قانون االنتخاب
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يُحــرَم املرتشــح الــذي يـُـدان بــأّي فعــل مــن األفعــال املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن  ب- 

هــذه املــادة، مــن حّقــه يف الرتشــح يف الــدورة الحاليــة أو التــي تليهــا بحســب مقتــى 

الحــال.

ــس  ــى خم ــد ع ــنوات وال تزي ــالث س ــن ث ــل ع ــدة ال تق ــة م ــغال املؤقت ــب باألش يعاقَ املادة 64-  

ســنوات كلُّ مــن اســتوىل أو حــاول االســتيالء عــى صنــدوق االقــرتاع قبــل فــرز األصــوات 

ــا. ــد فرزه ــه أو بع ــودة بداخل املوج

ــاالت  ــاده يف الح ــدم اعت ــة وع ــي للقامئ ــاب الختام ــر الحس ــض تقري ــة رف ــرر الهيئ تق أ-  املادة 65- 

التاليــة:- 

1- وجود مصادر متويل للحمالت االنتخابية غر معلَن عنها يف التقرير الختامي. 

2- وجود تالعب بالحسابات الخاصة بتمويل الحمالت االنتخابية. 

3- وجود تزوير بالوثائق املرفقة بالحساب الختامي. 

4- وجود مصادر متويل غر مروعة للحملة االنتخابية. 

ــا ألحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة،  ــر الحســاب الختامــي وفًق ــم رفــض تقري إذا ت ب- 

ــي:- ــا ي ــك م ــى ذل ــب ع يرتت

إلــزام املرتشــحن يف القامئــة الحزبيــة بالتضامــن، بدفــع نصــف الحــد األعــى لإنفــاق   -1

عــى الحمــالت االنتخابيــة لصالــح الخزينــة.

حرمان املرتشح يف القامئة الحزبية من الرتشح يف الدورة االنتخابية التالية.   -2

سقوط عضوية املرتشح الفائز من تلك القامئة بعضوية مجلس النواب.  -3

د يف هــذا  ــاق االنتخــايب املحــدَّ ــى لإنف ــة الحــد األع ــة الحزبي ــال تجــاوزت القامئ يف ح ج- 

القانــون، يلــزم املرتشــحون يف القامئــة الحزبيــة بالتضامــن بدفــع مــا يــي:- 

1- مقدار املبلغ املتجاوز للحد األعى إذا كان التجاوز أقل من )%50(.

2- ضعــف مقــدار املبلــغ املتجــاوز للحــد األعــى إذا كان التجــاوز ال يقــل عــن )%50( 

ــد عــى )%100(. وال يزي

3- ضعــف مقــدار املبلــغ املتجــاوز وحرمــان الحــزب واملرتشــحن يف القامئــة الحزبيــة مــن 

الرتشــح للــدورة االنتخابيــة التاليــة إذا زاد التجــاوز عــى )%100(. 
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يحــق للقوائــم واملرتشــحن الذيــن صــدرت بحقهــم قــرارات مــن الهيئــة وفًقــا ألحــكام  د- 

هــذه املــادة الطعــن بهــا أمــام محكمــة االســتئناف، عــى أن تصــدر املحكمــة قرارهــا 

ــذا الشــأن  ــا، ويكــون قرارهــا به ــم الطعــن لديه ــخ تقدي ــن تاري ــا م ــن يوًم خــالل ثالث

ــا.  قطعيًّ

ــا يف  ــوص عليه ــاب املنص ــم االنتخ ــات جرائ ــة بعقوب ــايض الخاص ــراءات التق ــون إج تك أ-  املادة 66 

التــايل:-  النحــو  القانــون عــى  املــواد مــن )60( إىل )65( مــن هــذا 

1- تقــوم الهيئــة بتحويــل الجرائــم التــي يتــم ضبطهــا للمدعــي العــام مرفقــًة بالبينــات 

والقرائــن. 

2- يقــوم املدعــي العــام خــالل ســبعة أيــام بالتحقيــق يف الجرميــة االنتخابيــة وتحويلهــا 

ملحكمــة البدايــة. 

ــخ  ــن تاري ــا م ــن يوًم ــالل ثالث ــا خ ــة إليه ــا املحال ــة بالقضاي ــة البداي ــّت محكم 3- تب

ورودهــا إىل قلــم املحكمــة.

يُنظر يف قضايا الجرائم االنتخابية بصفة االستعجال. ب- 

كّل مخالفــة ألحــكام هــذا القانــون مل يَُنــّص عــى عقوبــة خاصــة لهــا، يُعاقَــب مرتكبهــا  املادة 67-  

بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــى ســتة أشــهر أو بغرامــة ال تقــل عــن 

ــن. ــن العقوبت ــا هات ــار أو بكلت ــة دين ــى ثالمثائ ــد ع ــار وال تزي ــة دين مائ

ليــس يف هــذا القانــون مــا يحــول دون تطبيــق أّي عقوبــة أشــّد ورَد النــصُّ عليهــا يف أّي  أ-  املادة 68- 

ــر. ــون آخ قان

يعاقَــب كلٌّ مــن الريــك أو املتدّخــل أو املحــرِّض عــى ارتــكاب أيٍّ مــن الجرائــم  ب- 

االنتخابيــة املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون بالعقوبــة نفســها املقــّررة للفاعــل.

ــة  ــج النهائي ــالن النتائ ــخ إع ــن تاري ــنوات م ــس س ــرور خم ــد م ــادم بع ــقط بالتق تس املادة 69-  

القانــون. هــذا  يف  عليهــا  املنصــوص  االنتخــاب  جرائــم  جميــُع  لالنتخابــات 

لغايــات تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يُعتــرب الرئيــس وأعضــاء املجلــس ورؤســاء لجــان  املادة 70-  

االنتخــاب وأعضاؤهــا ورؤســاء لجــان االقــرتاع والفــرز ورؤســاء أّي لجــان أخــرى مشــّكلة 

ــا لألحــكام املقــّررة  ــة وفًق ــراد الضابطــة العدلي ــون، مــن أف مبوجــب أحــكام هــذا القان

ــم  ــن الجرائ ــط أيٍّ م ــة ضب ــذه الصف ــم به ــة، وله ــات الجزائي ــول املحاك ــون أص يف قان

ــون. ــا ألحــكام هــذا القان ــة خالفً املرتكب

مشروع قانون االنتخاب
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ــد  ــبة املقاع ــون نس ــن أن تك ــادي والعري ــايب الح ــس الني ــاب املجل ــد انتخ ــى عن يراع أ-  املادة 71- 

ا أدىن مــن عــدد  صــة لألحــزاب والتحالفــات الحزبيــة مــا نســبته )50%( حــدًّ املخصَّ

املقاعــد املشــار إليــه يف الفقــرة )أ( مــن املــادة )8( مــن هــذا القانــون، وتُقســم مبوجــب 

ــة.  ــة العام ــة والقامئ ــة املحلي ــن القامئ ــط ب ــي الرب ــة يراع ــذه الغاي ــدر له ــام يص نظ

صــة للمــرأة واملســيحين والركــس والشيشــان عــى  تتــم معالجــة املقاعــد املخصَّ ب- 

مســتوى الدوائــر املحليــة وفًقــا للنظــام املشــار إليــه يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة.

صــة لألحزاب  يُراعــى عنــد انتخــاب املجلــس النيــايب الثــاين والعريــن زيــادة املقاعــد املخصَّ ج- 

ا أدىن مــن عــدد املقاعــد املشــار  ــا نســبته )65%( حــدًّ ــة لتصــل إىل م والتحالفــات الحزبي

إليــه يف الفقــرة )أ( مــن املــادة )8( مــن هــذا القانــون، وتُقســم مبوجــب النظــام الصــادر 

لهــذه الغايــة. 

يُصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. أ-  املادة 72- 

يُصــدر املجلــس التعليــات التنفيذيــة وأّي تعليــات أخــرى الزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا  ب - 

ــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه. القان

يُلغــى قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم )25( لســنة 2016، عــى أن يســتمر العمل  املادة 73-  

ل أو يُســتبدل غرُهــا بهــا  بالتعليــات التنفيذيــة الصــادرة مبقتضــاه إىل أن تُلغــى أو تعــدَّ

ــا ألحــكام هــذا القانــون. وفًق

رئيس الوزراء والوزراء مكلَّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. املادة 74-  



مشروع قانون األحزاب السياسّية

التشريعات المقترحة والتوصيات التفصيلّية

ثانًيا: مشروع قانون األحزاب السياسّية
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أبرز المحاور التي شملتها التعديالت واإلضافات على قانون األحزاب السياسية

تعزيز
الشفافية

تكريس سيادة 
القانون

حرية
العمل

حماية 
الشخصية 
االعتبارية

تعزيز
التماسك 
المجتمعي

حماية 
المنتسبين 

لألحزاب

التناوب
الديمقراطي

دور نوعي 
لألحزاب

الحاكمية 
الرشيدة

تمكين
الشباب

تمكين
المرأة

31
من التعديالت 

واإلضافات
 طرأت على

القانون

تعزيز الهوية 
الوطنية

ضمان حرية 
العمل الحزبي

نشاط
حزبي لطلبة 

الجامعات
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٢٠٪٣٠٠١٠٠٠

٪٢٠

عدد المتقدمين 
 لتأسيس الحزب

ما ال يقل عن

عدد المؤسسين 
 للحزب

ما ال يقل عن

نسبة الشباب 
عند التأسيس

ما ال يقل عن

نسبة النساء 
عند التأسيس

ما ال يقل عن

٦

عدد المحافظات 
الواجب تمثيلها 

 عند التأسيس

ما ال يقل عن

تم نقل لجنة 
األحزاب إلى 

الهيئة المستقلة 
لالنتخاب

ربط الدعم 
الحكومي لألحزاب 

بمؤشرات اإلنجاز

أحزاب برامجية 
واسعة االنتشار

مشروع قانون األحزاب السياسّية

أبرز ما تضمنته مسّودة مشروع قانون األحزاب السياسية
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األسباب املوجبة ملرشوع قانون األحزاب السياسية

انطالقـًـا مــن أهميــة تطويــر القوانــن السياســية وتحديثهــا، وإميانـًـا بالــدور الــذي تؤديــه األحــزاب يف الحيــاة 

ــح،  ــف واملصال ــن املواق ــر ع ــع للتعب ــى يف أّي مجتم ــة األرق ــَة التنظيمي ــا الحال ــة، بوصفه السياســية األردني

وســعيًا لتحقيــق طموحــات الشــعب األردين وتطلّعاتــه لحيــاة فضــى تليــق باســتقبال املئويــة الثانيــة مــن 

عمــر الدولــة األردنيــة املديــد، جــاء قانــون األحــزاب السياســية الجديــد لألســباب اآلتيــة:

متكــن األحــزاب مــن الوصــول إىل تشــكيل حكومــات برملانيــة حزبيــة، أو املشــاركة فيهــا، وفًقــا للــادة   .1

)35( مــن الدســتور.

توســيع متثيــل األحــزاب للمجتمــع األردين عــرب تحفيــز املواطنــن واملواطنــات عــى تشــكيل أحــزاب   .2

ــة. ــة وفاعلي ــا بحري ــاركة فيه ــة، واملش ــية برامجي سياس

تعزيز الدور السيايس للمرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الحياة الحزبية والعامة.  .3

تســهيل مهمــة األحــزاب يف تأهيــل القيــادات السياســية الكفــؤة وخاصــة الشــابة منهــا، القــادرة عــى   .4

التعامــل مــع التحّديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة، وتــويل املناصــب الحكوميــة، وااللتــزام 

بآليــات العمــل النيــايب الناجــح.

ــتقطاب  ــا واس ــد برامجه ــرب تجوي ــتى، ع ــا ش ــات بأنواعه ــاركة يف االنتخاب ــن املش ــزاب م ــن األح متك  .5

الناخبــن واملؤيّديــن لهــا، ومســاعدتها عــى االنخــراط بقضايــا الشــأن العــام واملســاهمة بوضــع حلــول 

ــة. ــة الفاعل ــة الحزبي ــل الربملاني ــاُده الكت ــواب ع ــس ن ــا، للوصــول إىل مجل له
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مشروع قانون األحزاب السياسّية

أبرز ما تضمنته مسّودة مرشوع قانون األحزاب السياسية

اشتال القانون عى مفاهيم جديدة مرتبطة بالعمل الحزيب. 1 

تقديم دور نوعّي لعمل األحزاب وغايات وجودها.2 

حاية املنتسبن لألحزاب. 3 

ضان عدم التعرُّض لطلبة الجامعات املنتسبن لألحزاب. 4 

ضان املحاسبية وسيادة القانون ألّي عضو حزيب وقَع عليه رضر بسبب انتاءاته الحزبية. 5 

تعزيز األحزاب الربامجية الجاّدة، وتعزيز العمل الجاعي والتحالفات الحزبية. 6 

 الحّد من تضارب املصالح. 7

ضان حق وحرية تأسيس األحزاب.  8 

تعزيز استقاللية األحزاب من خالل إتباعها للهيئة املستقلّة لالنتخاب. 9 

املساهمة يف تعزيز الهوية الوطنية الجامعة. 10 

ضان وجود الشباب يف األحزاب عند التأسيس وبنسبة ال تقل عن )20%( من عدد املؤسسن. 11 

ضان وجود املرأة يف األحزاب عند التأسيس وبنسبة ال تقل عن )20%( من عدد املؤسسن.12 

تعزيز املحاسبية والشفافية داخل األحزاب. 13 

تعزيز مبدأ سيادة القانون. 14 

ضان التناوب الدميقراطي داخل األحزاب. 15 

تسهيل العمل الحزيب. 16 

تعزيز مبدأ الحاكمية الرشيدة يف األحزاب. 17 

متكن املنتسبن لألحزاب من األشخاص ذوي اإلعاقة واستثار طاقاتهم. 18 

ضان حّق املنتسبن لألحزاب من الشباب يف تويّل املواقع القيادية فيها. 19 

ضان حّق املنتسبات لألحزاب يف تويّل املواقع القيادية فيها.20 

تطوير دور األحزاب يف التنشئة السياسية والحزبية. 21 

إلزام األحزاب من خالل القانون بتقديم الحلول إزاء القضايا األساسية. 22 

ضان حرية العمل الحزيب داخل مؤسسات التعليم العايل. 23 

حاية الشخصية االعتبارية للحزب. 24 

ضان الحق لألحزاب بإنشاء مراكز الدراسات واألبحاث ومتلُّكها. 25 

ضان عدم تبعية األحزاب ألّي جهات خارجية. 26 

تعزيز القدرات املالية لألحزاب من خالل تنظيم آليات دعمها محليًّا. 27 

تنظيم الدعم الحكومي لألحزاب.28 

تطوير العمل الحزيب املشرتك واالندماج وتأسيس التحالفات، وخصوًصا لغايات االنتخابات.29

ضان الشخصية االعتبارية لألحزاب املندمجة واالستفادة من مميزات األحزاب التي تم دمجها. 30 

ضان حيادية الدولة والجهات ذات العالقة لحاية جميع األردنين.31 
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منهجّية العمل

توافقــت اللجنــة عــى املعايــر وآليــات الحــوار والنقــاش يف مــا يتصــل بعملهــا، كــا توافقــت عــى  أواًل: 

املبــادئ العامــة وعــى اعتــاد التشــاركية أساًســا للوصــول إىل نقــاط محوريــة تســاهم يف الوصــول إىل 

نقــاط مشــرتكة. 

راجعــت اللجنــة قانــون األحــزاب السياســية األردين واملارســات الدوليــة والعربيــة الفضــى املرتبطــة  ثانًيا: 

بالعمــل الحــزيب. 

أجــرت اللجنــة )89( حــواًرا مــع التيــارات السياســية والحزبيــة املختلفــة حــول الســيناريوهات  ثالًثا: 

املقرتَحــة ملــروع قانــون األحــزاب السياســية. 

راجعت اللجنة )120( تقريرًا ودراسة وبحثًا ترتبط بتطوير العمل الحزيب وتفعيله. رابًعا: 

خامًســا: توافقــت اللجنــة عــى مجموعــة مــن األســباب املوجبــة إلعــداد قانــون جديــد لألحــزاب السياســية، 

وكــا يــي: 

ــا  ــا وفًق ــة، أو املشــاركة فيه ــة حزبي ــات برملاني متكــن األحــزاب مــن الوصــول إىل تشــكيل حكوم  .1

ــتور. ــن الدس ــادة )35( م ــكام امل ألح

توســيع متثيــل األحــزاب للمجتمــع األردين عــرب تحفيــز املواطنــن واملواطنــات عــى تشــكيل أحــزاب   .2

سياســية برامجيــة، واملشــاركة فيهــا ِبحّريــة وفاعليــة. 

تعزيز الدور السيايس للمرأة والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف الحياة الحزبية والعامة.   .3

تســهيل مهمــة األحــزاب يف تأهيــل القيــادات السياســية الكفــؤة وخاصــة الشــابة منهــا، القــادرة   .4

عــى التعامــل مــع التحديــات السياســية واالقتصاديــة واالجتاعيــة، وتــويّل املناصــب الحكوميــة، 

وااللتــزام بآليــات العمــل النيــايب الناجــح. 

متكــن األحــزاب مــن املشــاركة يف االنتخابــات بأنواعهــا شــتى عــرب تجويــد برامجهــا واســتقطاب   .٥

الناخبــن واملؤيديــن لهــا، ومســاعدتها عــى االنخــراط يف قضايــا الشــأن العــام واملســاهمة يف وضــع 

حلــول لهــا للوصــول إىل مجلــس نــواب عــاُده الُكتَــل الربملانيــة الحزبيــة الفاعلــة. 
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مسّوَدة مرشوع قانون األحزاب السياسية

اسم القانون وتاريخ النفاذ

املــادة 1- يســّمى هــذا القانــون: »قانــون األحــزاب السياســية لســنة _____«، ويُعمــل بــه بعــد ثالثــن يوًمــا 

مــن تاريــخ نــره يف الجريــدة الرســمية.

التعريفات

صــة لهــا أدنــاه،  املــادة 2- يكــون للكلــات والعبــارات التاليــة حيثــا وردت يف هــذا القانــون املعــاين املخصَّ

مــا مل تـَـُدل القرينــة عــى غــر ذلــك:-

الهيئة املستقلّة لالنتخاب.  : الهيئة 

مجلس مفوَّيض الهيئة.  : املجلس 

سجّل األحزاب املُنشأ يف الهيئة وفًقا ألحكام هذا القانون.  : الّسجّل 

عضو املجلس املكلَّف بإدارة الّسجّل.  : املفّوض 

أمن عام الحزب أو َمن يف ُحكِمه.  : األمني 

يس الحزب الذي يتم اختياره وفًقا ألحكام هذا القانون. : أحد مفوَّيض مؤسِّ ممّثل املؤّسسني  

مفهوم الحزب

املــادة 3- الحــزُب تنظيــٌم ســيايّس وطنــّي، يتألــف مــن أردنيــن تجمعهــم قيــم املواطنــة وأهــداف وبرامــج 

ورؤى وأفــكار مشــرتكة، ويهــدف إىل املشــاركة يف الحيــاة السياســية والعمــل العــام بطــرٍق ســلميّة دميقراطيــة 

ــكيل  ــة، وتش ــات النيابي ــا االنتخاب ــا فيه ــا، مب ــات بأنواعه ــوض االنتخاب ــالل خ ــن خ ــة وم ــات مروع لغاي

ــا للــادة )35( مــن الدســتور. الحكومــات أو املشــاركة فيهــا وفًق

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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حق التأسيس واملشاركة

لألردنيــن الحــق يف تأســيس األحــزاب واالنتســاب إليهــا وفًقــا ألحــكام الدســتور وهــذا  أ-  املادة 4- 

القانــون.

ــتورية  ــه الدس ــاس بحقوق ــبته أو املس ــاءلته، أو محاس ــرض ألي أردين، أو مس ــع التع مُيَن ب- 

أو القانونيــة، مــن أي جهــة رســمية أو غــر رســمية، بســبب انتائــه أو انتــاء أي مــن 

ــه الحــزيب. أقارب

ــزيب  ــاط الح ــاء والنش ــبب االنت ــايل بس ــم الع ــات التعلي ــة مؤسس ــرّض لطلب ــع التع مُيَن ج- 

والســيايس.

يحــق ملــن وقــع عليــه تعــرّض خالفـًـا ألحــكام هــذه املــادة أن يلجــأ إىل املحاكــم املختصــة  د- 

لرفــع التعــرّض واملطالبــة بالتعويــض عــن الــرضر املــادي واملعنــوي.

مبادئ التأسيس

ــس الحــزب عــى أســاس املواطنــة واملســاواة بــن األردنيــن، وااللتــزام بالدميقراطيــة،  يؤسَّ أ-  املادة 5- 

واحــرتام التعدديــة السياســية.

ال يجــوز تأســيس الحــزب عــى أســس دينيــة أو طائفيــة أو عرقيــة أو فئويــة، وال عــى  ب- 

ــس. ــبب الجن ــة بس ــاس التفرق أس

الرشوط الواجب توافرها يف املؤسسني للحزب

يتقــدم ثالمثائــة مــن األردنيــن عــى األقــّل، الراغبــن يف تأســيس حــزب، بطلــب خطّــي  أ-  املادة 6- 

ض. للمفــوَّ

يُشرتَط يف العضو املؤسس للحزب ما يي:- ب- 

أن يكون أردنيًّا منذ عر سنوات عى األقل.  -1

أن يكون قد أكمل الثامنة عرة من عمره.  -2

أن ال يكــون محكوًمــا بجنايــة أو بجنحــة مخلـّـة بالــرف أو األخــالق واآلداب العامــة، مــا   -3

مل يكــن قــد أُعيــد إليــه اعتبــاره، باســتثناء الجرائــم ذات الصفــة السياســية.

أن يكون متمتًعا باألهلية املدنية والقانونية الكاملة.  -4

أن ال يكون عضًوا يف حزب آخر أو تنظيم سيايس غر أردين.  -5
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6- أن ال يكون من الفئات التالية: -

أ- رئيس وموظفو الديوان امللي الهاشمي.  

ب- القضاة.  

رئيس وأعضاء املحكمة الدستورية. ج- 

رئيس وأعضاء مجلس مفّويض الهيئة املستقلّة لالنتخاب. د- 

محافظ البنك املركزي. هـ- 

رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. و- 

رئيس ديوان الخدمة املدنية. ز- 

رئيس ديوان التريع والرأي. ح- 

رئيس ديوان املحاسبة. ط- 

الحكام اإلداريون. ي- 

ك- أعضاء السلك الدبلومايس والقناصل الفخريون.

منتسبو القوات املسلحة األردنية واألجهزة األمنية. ل- 

أمن سجّل األحزاب. م- 

موظفو دائرة الجارك. ن- 

يُشــرتَط يف العضــو املنتســب للحــزب بعــد تأسيســه أن تتوافــر فيــه جميــع الــروط  ج- 

املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )ب( مــن هــذه املــادة، باســتثناء الــرط املتعلــق مبــرور عــر 

ــة. ــية األردني ــى الجنس ــول ع ــى الحص ــنوات ع س

النظام األسايّس للحزب

يكون لكّل حزٍب نظاٌم أسايس يتضمن ما يي:- املادة 7-  

اســم الحــزب وشــعاره، عــى أن ال يكــون أيٌّ منهــا مشــابًها الســم أّي حــزب أردين آخــر أو  أ- 

شــعاره، وأن ال يكــون لــه داللــة مناطقيــة أو عائليــة أو يطابــق اســم أّي حــزب غــر أردين أو 

شــعاره أو يحمــل داللــة منافيــة للنظــام العــام.

املبادئ التي يقوم عليها الحزب، واألهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها. ب- 

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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ــع الدســتور وهــذا  ــق م ــا يتف ــه مب ــة يف الحــزب، وإجــراءات االنتســاب إلي رشوط العضوي ج- 

القانــون.

ــة  ــم عالق ــك األمــن، وتنظي ــه، مبــن يف ذل ــار قيادات ــف لجــان الحــزب واختي إجــراءات تألي د- 

الحــزب بأعضائــه، وإجــراءات مبارشتــه ألنشــطته، وتحديــد االختصاصــات السياســية 

والتنظيميــة واملاليــة واإلداريــة للجانــه، عــى أن يكــون ذلــك عــى أســاس إجــراء الحــزب 

انتخابــات دوريــة بصــورة دميقراطيــة لقياداتــه ولجميــع مســتويات لجانــه.

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

تحديــد املــوارد املاليــة للحــزب وأحــكام تنظيــم شــؤونه املاليــة، وإعــداد موازنتــه الســنوية،  و- 

وإجــراءات تنظيــم حســاباته مبــا يف ذلــك أوجــه إنفــاق أموالــه وإجــراءات رصفهــا، وإعــداد 

بياناتــه املاليــة الختاميــة عــن الســنة الســابقة.

إجــراءات إقــرار املوازنــة الســنوية للحــزب واملصادقــة عــى بياناتــه املاليــة الختاميــة عــن  ز- 

ــة. ــة املنتخب ــه التنفيذي ــن قيادت ــابقة م ــنة الس الس

االلتــزام بعقــد مؤمتــر عــام دوري علنــي أو مــا يوازيــه بحســب النظــام األســايس للحــزب  ح- 

ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )19( م ــق امل ووف

تحديد الجهة املختصة يف الحزب بإصدار القرارات النهائية يف:- ط- 

1- مخالفات أعضاء الحزب.

2- النزاعات بن أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه.

3- طلبات االنتساب للحزب.

إجراءات دمج الحزب يف حزب آخر. ي- 

إجــراءات الحــّل االختيــاري للحــزب، وأحــكام تصفيــة أموالــه، عــى أن تــؤول هــذه األمــوال  ك- 

ــة. ــة للدول ــة العام ــد األحــزاب يف املوازن لبن

طلب التأسيس

للراغبــن يف تأســيس حــزب وفًقــا ألحــكام الفقــرة )أ( مــن املــادة )6( مــن هــذا القانــون،  أ-  املادة 8 - 

إخطــار املفــوَّض خطّيًّــا بتلــك الرغبــة، عــى أن يبــّن اإلخطــاُر املبــادئَ واألفــكار األوليــة 

للحــزب، وأن يتقدمــوا بطلــب التأســيس إىل املفــوَّض موقًّعــا مــن املؤسســن، ومرفًقــا بــه 

البيانــات والوثائــق التاليــة:-

ثالث نسخ من مسّودة النظام األسايس للحزب موقَّعة من املؤسسن.  -1
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ســند تفويــض موقَّــع عليــه مــن املؤسســن لصالــح ثالثــة منهــم لتقديــم طلب التأســيس،   -2

ــات  ــة والجه ــمية والقضائي ــات الرس ــام الجه ــة أم ــراءات الالزم ــع اإلج ــة جمي ومتابع

األخــرى إىل حــن اإلعــالن عــن تأســيس الحــزب، واســتكال تأليــف قيادتــه، وذلــك وفًقــا 

للنمــوذج املعتَمــد لهــذه الغايــة.

كشــف يتضمــن اســم كّل مؤســس مــن أربعــة مقاطــع ورقمــه الوطنــي ومهنتــه   -3

ــه صــورة عــن  ــا ب ــه وتوقيعــه مرفًق ــوان إقامت ــه، إن ُوجــد، وعن ــه ومــكان عمل ووظيفت

ــن. ــن املفّوض ــد املؤسس ــن أح ــا م ــا عليه ــس مصاَدقً ــكّل مؤس ــخصية ل ــة الش البطاق

شــهادة يوقّعهــا املؤسســون املفوَّضــون الثالثــة أمــام أمــن الّســجّل تؤكــد صحــة تواقيــع   -4

األعضــاء املؤسســن عــى الوثائــق املشــار إليهــا يف هــذه املــادة.

ــل  ــر داخ ــذا املق ــون ه ــى أن يك ــه، ع ــوي تأسيس ــزب املن ــيس للح ــر الرئي ــوان املق عن  -5

ــون. ــذا القان ــكام ه ــا ألح ــغ وفًق ــال أّي تبلي ــًدا إلرس ــه، ومعتَم ــا عن ــة، ومعلًن اململك

يختــار املؤسســون املفوضــون الثالثــة أحَدهــم ليكــون ممثــاًل عــن املؤسســن أمــام الّســجّل  ب- 

وذلــك مبوجــب وكالــة عدليــة، ملتابعــة إجــراءات التســجيل وتقديــم املعلومــات والوثائــق 

ــيس  ــدة تأس ــالل م ــن خ ــن املؤسس ــًة ع ــعارات نياب ــات واإلش ــلُّم التبليغ ــجّل وتَس إىل الّس

ــه. الحــزب وإىل حــن اإلعــالن عــن تأسيســه واســتكال تأليــف قيادت

للمؤسســن اســتبدال املفوضــن الثالثــة أو أيٍّ منهــم بقــرار مــن أغلبيــة املؤسســن، عــى أن  ج- 

يتــم إشــعار أمــن الّســجّل بذلــك.

ينتخــب املؤسســون مــن بينهــم قيــادة مؤقتــة مــن ســبعة أشــخاص إلدارة مرحلة التأســيس،  د- 

وتنتهــي مهامهــا بعــد انعقــاد املؤمتــر التأســييس.

عــى أمــن الّســجّل عنــد تســلُّمه طلــب التأســيس والبيانــات والوثائــق املرفقــة بــه، تحريــر  أ-  املادة 9- 

ــع عــى هــذا  ــل املؤسســن أن يوقّ ــب، وعــى ممث ــخ تســلُّمه الطل ــه تاري ــّن في إشــعار يب

ــعار. اإلش

ــق مــن توافــر الــروط املنصــوص  يتــوىل أمــن الســجّل تدقيــق أســاء املؤسســن، والتحقُّ ب- 

ــون. ــذا القان ــا يف ه عليه

ألمــن الّســجّل طلــب أّي وثائــق أو بيانــات الزمــة منصــوص عليهــا يف هــذا القانــون إلمتــام  ج- 

ــيس. ــراءات التأس إج

عــى أمــن الّســجّل إشــعار ممثــل املؤسســن باســتيفاء متطلّبــات التأســيس املنصــوص عليها  د- 

يف هــذا القانــون.

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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املؤمتر التأسيي للحزب

ــن  ــنة م ــى س ــد ع ــدة ال تزي ــر تأســييس للحــزب خــالل م ــد مؤمت ــى املؤسســن عق ع أ-  املادة 10- 

التاليــة:- للــروط  وفًقــا  القانــون  عليهــا يف هــذا  املنصــوص  املتطلبــات  اســتيفاء  تاريــخ 

ــر  ــاد املؤمت ــد انعق ــيس عن ــت التأس ــزب تح ــن للح ــاء املؤسس ــدد األعض ــل ع أن ال يق  -1

ــخص. ــف ش ــن أل ــييس ع التأس

أن يكــون املؤسســون مــن ســكان )6( محافظــات عــى األقــل، بحيــث ال يقــل عددهــم   -2

عــن )30( شــخًصا مــن كل محافظــة.

أن ال تقــل نســبة الشــباب الذيــن تــرتاوح أعارهــم بــن )18( و)35( ســنة عــن )%20(   -3

مــن عــدد املؤسســن. 

أن ال تقل نسبة املرأة عن )20%( من عدد املؤسسن.  -4

أن يكون من بن املؤسسن واحد عى األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة.  -5

أن ال يقــل عــدد املؤسســن الحارضيــن وجاهيًّــا يف املؤمتــر التأســييس عــن أغلبيــة أعضائه   -6

املؤسسن.

إذا مل يتمّكــن املؤسســون مــن اســتيفاء الــروط املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن هــذه  ب- 

املــادة، مُينحــون مهلــة ســتن يوًمــا لتحقيــق تلــك الــروط، وإذا مل يتمكنــوا مــن اســتيفاء 

الــروط املطلوبــة يُعتــرب طلــب التأســيس ملغــى.

ًســا خــالل الفــرتة مــا بــن طلــب التأســيس وانعقــاد املؤمتــر التأســييس  ال يُعتــرب الحــزب مؤسَّ ج- 

ويأخــذ الحــزب صفــة )حــزب تحــت التأســيس(.

يحــق للحــزب تحــت التأســيس مارســة أنشــطته السياســية التحضريــة والرتويجيــة ملبادئــه  د- 

ــا إىل أن  ــة أو غره ــة أو ترويجي ــواد إعالمي ــار يف أّي م ــى أن يش ــاء، ع ــتقطاب األعض واس

ــا زال تحــت التأســيس. الحــزب م

ــاب  ــد انتخ ــا عن ــي دوره ــه، ينته ــادًة ل ــاده قي ــة انعق ــييس يف بداي ــر التأس ــب املؤمت ينتخ هـ- 

القيــادة التنفيذيــة للحــزب.

ــة،  ــه التنفيذي ــاب قيادت ــزب، وانتخ ــايس للح ــام األس ــرار النظ ــييس إق ــر التأس ــوىل املؤمت يت و- 

وتزويــد الّســجّل بقــرارات املؤمتــر.

يرتتــب عــى الحــزب تحــت التأســيس وخــالل ثالثــن يوًمــا مــن انعقــاد مؤمتــره التأســييس  ز-  

ــة:- ــق التالي ــي بالوثائ ــعار خط ــب إش ــوَّض مبوج ــد املف تزوي
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ــر  ــن للمؤمت ــن الحارضي ــاء املؤسس ــاء األعض ــة بأس ــييس، وقامئ ــر التأس ــرارات املؤمت ق  -1

ــم. ــا وتواقيعه ــون فيه ــي يقيم ــات الت ــم واملحافظ ــس كّل منه ــم وجن وأعاره

ثالث نسخ من النظام األسايس.  -2

قامئة بأساء أعضاء كّل من القيادة التنفيذية للحزب واللجان املنتَخبة.  -3

إصدار قرار التأسيس

إذا اســتوىف املؤمتــر التأســييس للحــزب الــروَط املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون، فعــى  أ-  املادة 11- 

املفــوَّض أن يصــدر تنســيبًا للمجلــس باملوافقــة عــى تأســيس الحــزب خــالل مــدة ال تزيــد 

عــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ تســلُّمه اإلشــعار املنصــوص عليــه يف الفقــرة )ز( مــن املــادة 

)10( مــن هــذا القانــون.

إذا مل يتمكــن املؤسســون مــن اســتيفاء الــروط كــا جــاء يف الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة،  ب- 

فلهــم عقــد مؤمترهــم التأســييس بعــد اســتيفاء تلــك الــروط خــالل مــدة ال تزيــد عــى 

ســتن يوًمــا مــن تاريــخ انتهــاء املهلــة املحــددة لعقــد املؤمتــر، وإذا مل يســتوِف املؤسســون 

ــم  ــا، وال يحــق لهــم تقدي ــرب طلــب التأســيس الغيً ــك املــدة، يُعت هــذه الــروط خــالل تل

ر عقــد املؤمتــر. طلــب تأســيس جديــد إال بعــد مــرور ســتة أشــهر تــي تاريــخ تعــذُّ

عــى املجلــس إصــدار قــراره باملوافقــة عــى التنســيب املشــار إليــه يف الفقــرة )أ( مــن هــذه  ج- 

املــادة خــالل مــدة ال تزيــد عــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ التنســيب.

ــذه  ــن ه ــرة )ب( م ــا يف الفق ــوص عليه ــدة املنص ــالل امل ــراره خ ــس ق ــدر املجل إذا مل يُص د- 

املــادة، يُعتــرب الحــزب مؤسًســا وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون.

ينــر املفــوَّض قــرار تأســيس الحــزب يف الجريــدة الرســمية ويف صحيفتــن يوميتــن محليتن  هــ- 

مــن الصحــف األوســع انتشــاًرا.

سجّل األحزاب

ينشــأ يف الهيئــة ســجّل يســمى »ســجّل األحــزاب«، يتــوىل إدارتــه واإلرشاف عليــه مفــوَّض  أ-  املادة 12- 

ــة:- ــات التالي ــام والصالحي ــوىل امله ــك ويت ــس بذل ــه املجل يكلّف

التنسيب للمجلس باملوافقة عى طلب تأسيس الحزب وفًقا ألحكام هذا القانون.  -1

متابعــة شــؤون األحــزاب مــن حيــث عقــد املؤمتــرات واالنتخابــات، والتأكــد مــن تطبيقها   -2

القانــوَن وأنظمتَها األساســية.

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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إصــدار القــرارات الخاصــة بشــؤون األحــزاب وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون والتريعــات   -3

ذات العالقــة.

دعوة مندوب الحزب لحضور أّي اجتاع يتعلق بحزبه واملناقشة فيه.  -4

التأكــد مــن إنفــاق الحــزب ألموالــه عــى الغايــات واألهــداف املنصــوص عليهــا يف نظامــه   -5

األســايس ومبــا ال يخالــف أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.

متثيل الّسجّل لدى الجهات الرسمية والقضائية وأّي جهة أخرى.  -6

7-  اعتاد الناذج الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

التنســيب للمجلــس بإصــدار التعليــات الالزمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون واألنظمــة   -8

الصــادرة مبقتضــاه.

يرفــع املفــوَّض تقاريــر شــهرية للمجلــس وكلّــا دعــت الحاجــة، وال تُعتــرب قراراتــه نافــذة  ب- 

ــا. ــس عليه ــة املجل ــد موافق إال بع

ــات  ــام والصالحي ــوىل امله ــجّل يت ــا للّس ــة أميًن ــي الهيئ ــن موظف ــن ب ــس م ــّمي املجل يس ج- 

التاليــة:-

سة ونرها. حفظ سجالت األحزاب وإدامتها، وتحديث قامئة األحزاب املؤسَّ  -1

تســلُّم طلبــات تأســيس األحــزاب، والنظــر فيهــا، ودراســة األنظمــة األساســية والداخليــة   -2

لألحــزاب، والتأكــد مــن مطابقتهــا ومطابقــة برامجهــا للدســتور والقانــون.

التأكــد مــن توافــر الــروط املنصــوص عليهــا يف نظــام املســاهمة املاليــة لدعــم األحــزاب   -3

السياسية.

مراقبة التزام الحزب بالتريعات النافذة مبا فيها املتعلقة بالحمالت االنتخابية.  -4

ــه رفــض  تســلم طلبــات تأســيس األحــزاب والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا، وال يجــوز ل  -5

تســلمها أو رفــض تثبيــت التغيــرات أو االمتنــاع عــن تســليم اإلشــعار، أو تعطيــل 

ــة. ــاءلة القانوني ــة املس ــت طائل ــك تح ــوين وذل ــبب قان ــراءات دون س اإلج

الشخصية االعتبارية للحزب

مــع مراعــاة مــا ورد يف املــادة )25( مــن هــذا القانــون، يتمتــع الحــزب بعــد اإلعــالن عــن  املادة 13-  

تأسيســه بشــخصية اعتباريــة، ويحــّق لــه متلُّــك األمــوال املنقولــة وغــر املنقولــة الالزمــة 

ــون. ــا ألحــكام هــذا القان ــأّي ترصفــات أخــرى وفًق ــام مبهامــه وب ــه مــن القي لتمكين
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نظامــه  ألحــكام  وفًقــا  مؤلَّفــة  منتَخبــة  تنفيذيــة  قيــادٌة  الحــزب  شــؤون  إدارَة  تتــوىل  أ-  املادة 14- 

ــه  ــرى، ول ــة أخ ــة وأّي جه ــمية والقضائي ــات الرس ــدى الجه ــزَب ل ــُن الح ــل األم ــايس، وميث األس

ــة وأّي إجــراءات أخــرى  ــة والقانوني ــل أّي محــاٍم يف أّي مــن اإلجــراءات الرســمية والقضائي توكي

متعلقــة بالحــزب.

ال يجــوز لألمــن َشــغل هــذا املوقــع ألكــر مــن دورتــن متتاليتــن، عــى أن يحــدد الحــزب  ب- 

ــدورة الواحــدة. ــنوات لل ــع س ــى أرب ــد ع ــا ال يزي ــه األســايس، ومب ــدورة يف نظام ــدة ال م

يحــّق للحــزب عقــد اجتاعــات قيادتــه التنفيذيــة ولجانــه عــرب الوســائل اإللكرتونيــة، ولــه  ج- 

ــائل. ــذه الوس ــرارات به ــن الق ــى أيٍّ م ــت ع ــات التصوي ــراء عملي إج

واجبات الحزب

املادة 15-   يلتزم الحزب يف مارسة أنشطته باملبادئ والقواعد التالية:-

أحكام الدستور واحرتام سيادة القانون. أ- 

ــن  ــة ب ــة، وعــدم التفرق ــه، وصــون الوحــدة الوطني املحافظــة عــى اســتقالل الوطــن وأمن ب- 

املواطنــن.

أســس الدميقراطيــة واحــرتام التعدديــة السياســية يف الفكــر والــرأي والتنظيــم وفًقــا ألحــكام  ج- 

الدســتور.

تحقيق تكافؤ الفرص بن املواطنن عند تويل املسؤولية أو املشاركة فيها. د- 

املحافظة عى حيادية املؤسسات العامة يف أداء مهامها. هـ- 

عــدم االرتبــاط التنظيمــي أو املــايل بــأّي جهــة غــر أردنيــة أو توجيــه النشــاط الحــزيب بنــاًء  و- 

ــة. ــة خارجي ــة أو جه ــن أّي دول ــات م ــر أو توجيه ــى أوام ع

االمتنــاع عــن التنظيــم واالســتقطاب الحــزيب يف الفئــات املحــّددة مبقتــى البنــد )6( مــن  ز- 

ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )6( م ــن امل ــرة )ب( م الفق

عــدم اللجــوء للعنــف أو التحريــض عليــه بجميــع أشــكاله، واالمتنــاع عــن إقامــة أّي  ح- 

عســكرية. شــبه  أو  عســكرية  تنظيــات 

ــادئ  ــاة مب ــة، ومراع ــه التنفيذي ــبيه يف إدارة قيادت ــة ملنتس ــاركة الفعلي ــرَص املش ــان فُ ض ط- 

الحاكميــة الرشــيدة والشــفافية واملســاءلة واملحاســبة.

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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ضــان حــّق منتســبيه مــن فئتي املــرأة والشــباب يف تــويل املواقــع القيادية فيه، واســتقطاب  ي- 

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم واســتثار طاقاتهــم يف خدمــة أهــداف الحــزب، وتوفــر 

الرتتيبــات واملرافــق التيســرية وإمكانيــة الوصــول ملارســة نشــاطهم.

نر التوعية والتثقيف حول أهمية األحزاب ودورها يف املشاركة السياسية. ك- 

ــالل  ــه خ ــة ل ــاّر الفرعي ــيس واملق ــرّه الرئي ــوان مق ــجّل بعن ــن الّس ــد أم ــزب تزوي ــى الح ع املادة 16-  

ثالثــن يوًمــا مــن تاريــخ افتتــاح أيٍّ منهــا.

عى الحزب أن يحتفظ يف مقرّه الرئييس بالسجاّلت والبيانات التالية:- املادة 17 - 

النظام األسايس للحزب وبرنامجه. أ- 

أســاء أعضــاء قيادتــه التنفيذيــة وأســاء األعضــاء املؤسســن واملنتســبن وعنــوان كّل منهــم  ب- 

ومحــّل إقامتــه وبياناتــه الشــخصية.

سجّل قرارات الحزب. ج- 

لة وفًقا ألحكام هذا القانون. سجّل إيرادات الحزب ومرصوفاته بصورة مفصَّ د- 

عــى الحــزب أن ينــر عــى موقعــه اإللكــرتوين برنامجــه الــذي يحــّدد فيــه رؤيتــه وأهدافــه  املادة 18-  

ــة. ــاالت املختلف ــية يف املج ــا األساس ــه إزاء القضاي ــه وحلول وخطط

عــى الحــزب أن يعقــد مؤمتــره العــام مــرًة كّل أربــع ســنوات عــى األقــل، ويف حــال عــدم  املادة 19-  

ــه،  ــة املقــررة ل عقــده خــالل هــذه املــدة يفقــد حقــه يف االســتفادة مــن املســاهمة املالي

ــون. ــا للقان ــه وفًق ــب أوضاع ــخ تصوي ــن تاري ــّق م ــذا الح ــتعيد ه ــى أن يس ع

ــة  ــم العــايل األعضــاء يف الحــزب مارســة األنشــطة الحزبي ــة مؤسســات التعلي يحــّق لطلب املادة 20- أ-   

داخــل حــرم تلــك املؤسســات مــن دون أّي تضييــق أو مســاس بحقوقهــم، عــى أن يصــدر 

نظــام خــاص ينظــم هــذه األنشــطة.

يحظر استخدام:- ب- 

ُدور العبادة واملدارس ألّي نشاط حزيب.  -1

أموال النقابات والجمعيات واألندية واالتحادات الرياضية ملصلحة أّي حزب.  -2

مــع مراعــاة الفقــرة )ب( مــن هــذه املــادة، للحــزب اســتخدام املرافــق العامــة والخاصــة، مبا  ج- 

يف ذلــك مراكــز النقابــات والجمعيــات واألنديــة، رشيطــة الحصــول عــى املوافقــة املســبقة 

مــن القامئــن عليهــا.
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يُعتَمــد العنــوان املحــّدد يف طلــب التأســيس لغايــات تبليــغ الحــزب بــأيٍّ مــن القــرارات أو  املادة 21- أ-  

اإلشــعارات أو اإلجــراءات املتخــذة وفًقــا ألحــكام هــذا القانــون، مــا مل يَُقــم األمــن بإشــعار 

أمــن الّســجّل باعتــاد عنــوان جديــد لهــذه الغايــة.

يتــوىل أمــن الّســجّل تبليــغ أّي قــرار أو إشــعار صــادر بحــق الحــزب مبوجــب أحــكام هــذا  ب- 

ــة. ــائل اإللكرتوني ــزب أو بالوس ــد للح ــوان املعتَم ــى العن ــّجل ع ــد املس ــون بالربي القان

ــن يف  ــر ملرت ــغ بالن ــم التبلي ــادة، يت ــذه امل ــن ه ــرة )ب( م ــا للفق ــغ وفًق ــّذر التبلي إذا تع ج-  

ــذه  ــغ يف ه ــرب التبلي ــاًرا، ويُعت ــع انتش ــف األوس ــن الصح ــن م ــن محليت ــن يوميت صحيفت

ــاره. ــا آلث ــا ومنتًج ــة قانونيًّ الحال

الطعونات

املادة 22- تختّص املحكمة اإلدارية بالنظر يف:

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

ــات  ــل يف املخالف ــادرة للفص ــزب الص ــة للح ــرارات النهائي ــة بالق ــون املتعلق ــع الطع جمي ب- 

والنزاعــات بــن أعضائــه وقيادتــه التنفيذيــة ووفــق أحــكام نظامــه األســايس.

الحقوق القانونية للحزب

ــا أو  ــوز مداهمته ــة، وال يج ــه مصون ــائل اتصال ــالته ووس ــه ومراس ــزب ووثائق ــاّر الح مق املادة 23 - أ-  

مصادرتهــا أو مراقبتهــا إال بقــرار قضــايئ وفًقــا ألحــكام القانــون.

باســتثناء حــاالت الجــرم املشــهود، ال يجــوز تفتيــش مقــاّر أّي حــزب إال بقــرار مــن املدعــي  ب- 

العــام املختــص وبحضــوره وحضــور ممثــل عــن الحــزب، فــإذا رفــض املمثــل الحضــور يُثبَّــت 

ذلــك يف محــرض التفتيــش الــذي يجــرى حينئــذ بحضــور شــاهَدين.

يرتتــب عــى مخالفــة أحــكام الفقــرة )ب( مــن هــذه املــادة بطــالن التفتيــش ومــا يرتتــب  ج- 

ــة. ــة والجزائي ــؤولية املدني ــة املس ــة املخالف ــل الجه ــه، وتتحم علي

ــون، يحــق للحــزب إنشــاء  ــه يف القان ــل األجنبــي املنصــوص علي مــع مراعــاة حظــر التموي د- 

ـك مراكــز الدراســات املتخصصــة وفًقــا ألهدافــه وغاياتــه. ومتلُـّ

ــائل  ــن وس ــالك أيٍّ م ــرى وامت ــات أخ ــة وأّي مطبوع ــات الدوري ــدار املطبوع ــزب إص للح هـ- 

اإلعــالم املتاحــة واســتخدامها للتعبــر عــن مبادئــه وآرائــه ومواقفــه وأدبياتــه وألّي أهــداف 

ــذة. ــات الناف ــا ألحــكام التريع ــرى وفًق ــة أخ إعالمي

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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ــن هــذا النظــام رشوط  ــا رشيطــة أن يتضّم ــاَم انتســاٍب إلكرتونيًّ للحــزب أن يســتخدم نظ و- 

ــق اآلمــن مــن البطاقــة الشــخصية. التحقُّ

للحــزب إقامــة عالقــات سياســية مــع أحــزاب أخــرى داخليــة أو خارجيــة أو مــع اتحــادات  ز- 

ــا للحــزب بتلــك  ــا تنظيميًّ أحــزاب سياســية دوليــة، عــى أن ال تشــّكل تلــك العالقــة ارتباطً

ــون. ــتور والقان ــزام بأحــكام الدس ــادات ورشيطــة االلت األحــزاب أو االتح

املوارد املالية

ــة  ــة مروع ــل أردني ــادر متوي ــى مص ــة ع ــوارده املالي ــكّي يف م ــاد ال ــزب االعت ــى الح ع املادة 24- أ-  

دة مبــا يتفــق مــع أحــكام القانــون، ولــه قبــول الوصايــا والهبــات والتربعــات  ومعلَنــة ومحــدَّ

النقديــة والعينيــة مــن األشــخاص األردنيــن الطبيعيــن واملعنويــن، رشيطــة أن يتــم دفــع 

ــار مبوجــب شــيك مســحوب عــى بنــك أردين. ــه عــى )5000( دين ــد قيمت ــذي تزي التــربع ال

ــكام  ــا ألح ــة وفًق ــربع أو الهب ــاءلة إذا كان الت ــربع باملس ــب أو املت ــرض للواه ــر التع يُحظَ ب- 

القانــون.

يُحظَر عى الحزب تلقي أّي متويل أو هبات أو تربعات نقدية أو عينية من:- ج- 

أّي دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي.  -1

أّي مصدر مجهول.  -2

ــا نســبته )%51(  ــة م ــك الحكوم ــي متل ــركات الت ــة أو ال املؤسســات الرســمية أو العام  -3

فأكــر مــن أســهمها.

تتكون املوارد املالية للحزب ما يي:- د- 

االشرتاكات السنوية للمنتسبن واملؤسسن.  -1

الهبات والوصايا والتربعات النقدية والعينية.  -2

عوائد استغالل العقارات اململوكة.  -3

عوائد الصحف واملطبوعات العائدة له وموقعه اإللكرتوين.  -4

عوائد حساباته البنكية.  -5

ــة  ــون واألنظم ــذا القان ــكام ه ــا ألح ــه وفًق م ل ــدَّ ــي تق ــنوية الت ــة الس ــاهمة املالي املس  -6

ــاه. ــادرة مبقتض الص
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املادة 25- أ- ال يجوز للحزب استثار أمواله وموارده يف أّي نشاط تجاري أو اقتصادي.

عى الحزب إيداع أمواله يف البنوك األردنية. ب- 

ينفــق الحــزب أموالــه عــى الغايــات واألهــداف املنصــوص عليهــا يف نظامــه األســايس مبــا ال  ج- 

ــون. ــف أحــكام هــذا القان يخال

لغايــات قيــام املســؤولية الجزائيــة، تُعتــرب أمــوال الحــزب بحكــم األمــوال العامــة، ويُعتــرب  د- 

ــن. ــن العاّم ــم املوظف ــه بحك ــون في ــزب والعامل ــؤون الح ــى ش ــون ع القامئ

عــى الحــزب متكــن الشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الولــوج ملــوارد الحــزب  هـ- 

ــة. ــاء الحمــالت االنتخابي ــئ، خاصــًة أثن ــادل ومتكاف ــرة بشــكل ع املتوف

عــى الحــزب االمتنــاع عــن تقديــم الهبــات أو التربعــات النقديــة أو العينيــة مــن أموالــه إىل  و- 

ــك أعضــاؤه. أّي جهــة، مبــن يف ذل

املزايا املالية للحزب

تعفــى مقــاّر الحــزب مــن جميــع الرضائــب والرســوم الحكوميــة التــي ترتتــب عــى األمــوال  املادة 26-أ- 

ــة. غــر املنقول

مــة للحــزب مبثابــة النفقــات القابلــة للتنزيــل مــن األمــوال  تُعتــرب التربعــات والهبــات املقدَّ ب- 

ــة الدخــل. ــون رضيب ــع قان ــق م ــا يتواف ــراد، مب ــركات واألف ــة عــى ال ــة للرضيب الخاضع

يتــم تخصيــص بنــد يف املوازنــة العامــة للدولــة للمســاهمة يف دعــم األحــزاب مــن أمــوال  املادة 27- أ-  

د رشوط تقديــم الدعــم ومقــداره وأوُجــه وإجــراءات رصفــه مبوجــب نظــام  الخزينــة، وتحــدَّ

يصــدر لهــذه الغايــة.

يلتــزم الحــزب الــذي يســتفيد مــن املســاهمة املاليــة املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )أ( مــن  ب- 

ــي:- ــادة مبــا ي هــذه امل

إنفاق املبالغ التي حصل عليها وفًقا للغايات التي ُمنحت من أجلها.  -1

مــة مــن  فتــح حســاب بنــّي خــاص مبــوارد ومصاريــف الحمــالت االنتخابيــة املقدَّ  -2

املســاهمة املاليــة.

تري عى األموال املشار إليها يف هذه املادة األصوُل املحاسبية املعتَمدة. ج- 

ــه  ــن هيئت ــرار م ــايئ أو بق ــرار قض ــل بق ــن العم ــه ع ــم إيقاف ــذي ت ــزب ال ــتفيد الح ال يس د- 

العامــة مــن املســاهمة املاليــة عــن مــدة اإليقــاف.

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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التدقيق والرقابة املالية للحزب

عى الحزب تعين محاسب قانوين لتدقيق حساباته وبياناته املالية السنوية. املادة 28- أ-  

عــى الحــزب أن يرســل ســنويًّا إىل الّســجّل خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء الســنة  ب- 

ــة:- املالي

ــنة  ــا للس ــاَدق عليه ــة املص ــة الختامي ــه املالي ــنوية وبيانات ــه الس ــن ميزانيت ــخة م نس  -1

الســابقة وفًقــا ألحــكام نظامــه األســايس.

بيانًا موقًّعا من األمن عن موارد الحزب املالية بالتفصيل.  -2

قامئــة تفصيليــة بجميــع التربعــات والهبــات والوصايــا التــي تلّقاهــا الحــزب خالل الســنة   -3

املاليــة الســابقة.

ــزب  ــابات الح ــى حس ــالع ع ــّق االط ــة ح ــي الهيئ ــن موظف ــه م ــن يفّوض ــوَّض أو م للمف املادة 29- أ-  

وتدقيــق قيــوده املاليــة وإعــداد تقريــر بذلــك، عــى أن تُرَســل نســخة منــه إىل األمــن.

يجوز أن يكون الشخص املفوَّض محاسبًا قانونيًّا أو مندوبًا عن ديوان املحاسبة. ب- 

ائتالف األحزاب وتحالفها واندماجها

يحــّق لألحــزاب أن تشــكل ائتالفــات سياســية بهــدف العمــل مًعــا مــن أجــل تحقيــق غايــات  املادة 30-  

ــرب  ــك، وال يُعت ــجّل بذل ــن الّس ــعار أم ــالف وإش ــن االئت ــالن ع ــم اإلع ــى أن يت ــرتكة، ع مش

ــة. ــخصية االعتباري ــع بالش ــا وال يتمت ــالف حزبً االئت

يحــّق لألحــزاب تشــكيل تحالــف بهــدف خــوض االنتخابــات النيابيــة وفًقــا ألحــكام قانــون  املادة 31- أ-  

ــواب. ــس الن االنتخــاب ملجل

تلتــزم األحــزاب املشــاركة يف التحالــف بتزويــد أمــن الّســجّل بإشــعار موقَّــع مــن قياداتهــا  ب- 

التنفيذيــة املخّولــة باتخــاذ قــرار التحالــف وفًقــا لنظامها األســايس، عــى أن يتضّمن اإلشــعار: 

ــه، واملفوَّضــن  ــات املشــمولة بالتحالــف، وأســاء مرتشــحي األحــزاب املشــاركة في االنتخاب

عنــه، وذلــك وفًقــا للــروط املنصــوص عليهــا يف قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب.

ال يجوز االنسحاب من التحالف خالل االنتخابات النيابية. ج- 

يحــّق لحــزب أو أكــر االندمــاج يف حــزب قائــم أو االندمــاج مــع حــزب أو أكــر لتأســيس  املادة 32-أ-  

ــون. ــذا القان ــكام ه ــا ألح ــد وفًق ــزب جدي ح
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يُشــرتط لنفــاذ قــرار االندمــاج موافقــة أغلبيــة األعضــاء املنتســبن الحارضيــن للمؤمتــر العــام  ب- 

لــكل حــزب.

عــى األمــن إشــعار أمــن الّســجّل بقــرار االندمــاج، عــى أن يتضّمــن اإلشــعار تواقيــع قيادته  ج- 

التنفيذيــة مــع بيــان أســاء األحــزاب املندمجــة واســم الحــزب الجديــد املنــوي تأسيســه 

وعنــوان مقــرّه، عــى أن يرفــق باإلشــعار مــا يــي:-

محرض املؤمتر العام الذي متت فيه املوافقة عى االندماج.  -1

ثالث نسخ من النظام األسايس.  -2

برنامج الحزب الجديد بعد االندماج.  -3

تــري عــى االندمــاج بــن حزبــن أو أكــر لتأســيس حــزب جديــد أحــكاُم التأســيس الــواردة  د- 

ــال  ــم، ف ــر يف حــزب قائ ــا حــزب أو أك ــج فيه ــي يندم ــة الت ــا يف الحال ــون، أم يف هــذا القان

ــك. ــق أحــكام التأســيس عــى ذل تنطب

ــوين  ــف القان ــرب الخل ــة، ويُعت ــخصية االعتباري ــاج بالش ــن االندم ــج م ــزب النات ــع الح يتمت هـ- 

ــا يف  ــا مقاعده ــا فيه ــا، مب ــدة له ــوق العائ ــع الحق ــه جمي ــؤول إلي لألحــزاب املندمجــة، وت

مجلــس النــواب، ويتحمــل االلتزامــات املرتتبــة عليهــا، ويُعتــرب كل حــزب اندمــج يف حــزب 

ــًا. ــالًّ حك ــد ُمنح ــم أو يف حــزب جدي قائ

املخالفات والعقوبات

ــه إخطــاًرا  ــه ل ــوَّض أن يوّج ــون، عــى املف ــن أحــكام هــذا القان ــا م ــف الحــزب أيًّ إذا خال املادة 33 –  

بوجــوب تصويــب املخالفــة خــالل ســتن يوًمــا مــن تاريــخ اإلخطــار، وعــى املفــوَّض متديــد 

ر تصويــب املخالفــة  ــّن تعــذُّ ــّدم الحــزب أســبابًا تُب ــا أخــرى إذا ق ــن يوًم هــذه املــدة ثالث

ــدة األوىل. ــالل امل خ

إذا مل يقــم الحــزب بتقديــم البيانــات أو الوثائــق أو املســتندات املطلوبــة مــن املفــوَّض أو  املادة 34- أ-  

أمــن الّســجّل أو مل يتقيــد باإلجــراءات أو املــَدد املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون، يقــوم 

املفــوض بتوجيــه إشــعار خطّــي إليــه لتصويــب أوضاعــه خــالل مــدة ال تزيــد عــى ســتن 

يوًمــا.

إذا مل يقــم الحــزب بتصويــب أوضاعــه بعــد انقضــاء املــدة املشــار إليهــا يف الفقــرة )أ( مــن  ب- 

هــذه املــادة، يطلــب املفــوَّض مــن محكمــة البدايــة املختصــة وقــف الحــزب وفًقــا ألحــكام 

هــذا القانــون.

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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حّل الحزب

ــا  ــرار قضــايئ قطعــي وفًق ــه األســايس أو بق ــا ألحــكام نظام ال يجــوز حــّل الحــزب إال وفًق املادة 35- أ-  

ــون. ــذا القان ــكام ه ألح

تختــص محكمــة البدايــة بالنظــر يف دعــوى حــّل الحــزب التــي يقيمهــا املفــوض يف أيٍّ مــن  ب- 

ــة:- الحــاالت التالي

إذا خالف الحزب أحكام أيٍّ من الفقرتن )2( و)3( من املادة )16( من الدستور.  -1

إذا ثبت يف دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية.  -2

إذا قبل الحزب متوياًل من دولة أو جهة أجنبية أو شخص أجنبي.  -3

ــا  ــب املخالفــة وفًق ــون ومل يقــم بتصوي ــا مــن أحــكام هــذا القان ــف الحــزب أيًّ إذا خال  -4

ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )33( م ألحــكام امل

ملحكمــة البدايــة املختصــة أن تُصــدر قــراًرا مســتعجاًل بإيقــاف الحــزب عــن العمــل خــالل  ج- 

مــدة النظــر يف الدعــوى، وعليهــا إصــدار قرارهــا يف الدعــوى خــالل مــدة ال تزيــد عــى ثالثــة 

أشــهر مــن تاريــخ ورودهــا إىل قلــم املحكمــة.

يتــم حــّل الحــزب بقــرار مــن محكمــة البدايــة تبًعــا لقــرار اإلدانــة بارتــكاب أيٍّ مــن الجرائــم  املادة 36-  

التاليــة:-

التحريــض عــى قيــام مظاهــرات ذات طابــع مســلَّح أو تشــكيل تنظيــات أو مجموعــات  أ- 

تهــدف إىل تقويــض نظــام الحكــم أو املســاس بالدســتور.

ــة أو  ــات التكفري ــات والجاع ــم التنظي ــارش بدع ــر مب ــارش أو غ ــكل مب ــاهمة بش املس ب- 

اإلرهابيــة أو الرتويــج لهــا.

للمفوَّض أن ينيب عنه يف اإلجراءات القضائية الوكيل العام إلدارة قضايا الدولة. املادة 37-  

ــن ســاهم بشــكل  ــب كّل َم ــون آخــر، يُعاقَ ــة أشــّد وردت يف أّي قان ــاة أّي عقوب ــع مراع م املادة 38-  

ــل عــن ســنة وال  ــدة ال تق ــس م ــج لحــزب محظــور بالحب ــارش يف الرتوي ــارش أو غــر مب مب

ــار وال تزيــد عــى )5000(  تزيــد عــى خمــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن )1000( دين

ــار. دين

يُعاقـَـب كل مــن يخالــف أحــكام املــادة )4( مــن هــذا القانــون بالحبــس مــدة ال تقــل عــن  املادة 39-  

أســبوع وال تزيــد عــى ثالثــة أشــهر، أو بغرامــة ال تقــل عــن )100( دينــار وال تزيــد عــى 

ــار. )1000( دين
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األحزاب املرخصة قبل نفاذ القانون

تُعترب األحزاب املؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة مبقتضاه. املادة 40- أ- 

عــى األحــزاب املرخصــة قبــل نفــاذ أحــكام هــذا القانــون توفيــق أوضاعهــا وفًقــا ألحــكام  ب- 

ــك بعقــد  ــاده، وذل ــخ نف ــه خــالل ســنة واحــدة مــن تاري ــادة )10( من الفقــرة )أ( مــن امل

ــق  ــك تطب ــا، وبخــالف ذل ــواردة فيه ــر التأســييس ال ــه رشوط املؤمت ــر في ــام تتواف ــر ع مؤمت

ــون. أحــكام هــذا القان

يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. املادة 41-  

يُلغــى قانــون األحــزاب السياســية رقــم )39( لســنة 2015، عــى أن يســتمر العمــل باألنظمة  املادة 42-  

ــذا  ــكام ه ــا ألح ــا وفًق ــا به ــتبدل غره ــدل أو يس ــى أو تع ــاه إىل أن تلغ ــادرة مبقتض الص

ــون. القان

رئيس الوزراء والوزراء مكلَّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. املادة 43-  

مشروع قانون األحزاب السياسّية
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توصيات حول نظام املساهمة املالية يف دعم األحزاب السياسية

)بناًء عىل ما ورد يف املادة 27- أ يف مسّودة مرشوع قانون األحزاب السياسية(

يستمر العمل بالنظام الحايل لحن إعالن نتائج االنتخابات النيابية القادمة يف الجريدة الرسمية.  -1

للفــرتة التــي تــي االنتخابــات النيابيــة للمجلــس العريــن، تــويص اللجنــة أن يتضمــن النظــام الجديــد   -2

مــا يــي:-

أ - يستحق الحزب السيايس بعد مرور سنة عى تأسيسه:

مخّصًصا ماليًّا ثابتًا سنويًّا للحزب عن كّل مقعد نيايب يفوز به أيٌّ من مرشحيه.  .1

نسبة تحفيزية ماليّة إضافية عن كّل مقعد نيايب يفوز به شاب أو شابة دون سّن )35(.   .2

نسبة تحفيزية ماليّة إضافية عن كّل مقعد نيايب تفوز به امرأة.  .3

ــن ذوي  ــه أحــد األشــخاص م ــوز ب ــايب يف ــد ني ــن كّل مقع ــة ع ــة إضافي ــة ماليّ ــبة تحفيزي نس  .4

ــة. اإلعاق

يحصــل الحــزب الــذي يحقــق نســبة )1%( مــن مجمــوع أصــوات ناخبــي الدائــرة العامــة أو  ب -  

يتجــاوز هــذه النســبة، عــى مبلــغ مــايّل محــّدد ملــرة واحــدة، وتضــاف نســبة محــّددة إىل قيمــة 

هــذا املبلــغ للحــزب الــذي يحقــق النســبة املئويــة ســابقة الذكــر يف )6( محافظــات عــى األقــل.

تقديم دعم مايل للحزب الذي يُصدر صحيفة ورقية أو إلكرتونية أو ينشئ موقًعا إلكرتونيًّا. ج - 

تقديــم مبلــغ مــايّل محــّدد ملــرة واحــدة للحــزب الــذي اســتوىف رشوط عقــد املؤمتــر التأســييس  د - 

وحصــل عــى الرتخيــص وذلــك لتغطيــة نفقــات ذلــك املؤمتــر، وكذلــك الحــال بالنســبة لألحزاب 

التــي تقــوم بتصويــب أوضاعهــا.

ــره  ــد مؤمت ــات عق ــنوات، لغاي ــع س ــدة كّل أرب ــرة واح ــزب م ــّدد للح ــايل مح ــم م ــم دع تقدي هـ - 

ــة. ــه القيادي ــات هيئات ــه انتخاب ــري في ــذي تج ــدوري ال ال

ــال  ــغ يف ح ــة املبل ــع قيم ــن، ورف ــاج حزب ــن اندم ــج ع ــزب النات ــّدد للح ــايل مح ــغ م ــص مبل تخصي  -3

اندمــاج ثالثــة أحــزاب فأكــر بصــورة طرديــة.

ــن )د(  ــق الفقرت ــة بدراســة تطبي ــس املحافظــات، التوصي ــة ومجال ــات املحلي ــا يتصــل باالنتخاب يف م  -4

ــة(. ــز األلوي ــة )مراك ــة الثاني ــات الدرج ــة بلدي ــة إضاف ــايل، ودراس ــام الح ــن النظ ــادة )4( م ــن امل و)ه( م



مشروع قانون األحزاب السياسّية

التشريعات المقترحة والتوصيات التفصيلّية

ثالًثا: التعديالت الدستورّية المقترحة
 المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية

وبآليات العمل النيابّي



160

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية



161

منهجية العمل

ــع  ــت جمي ــا راجع ــايب، ك ــل الني ــات العم ــة بآلي ــتورية املتصل ــواد الدس ــع امل ــة جمي ــت اللجن أواًل: درس

التوصيــات املتعلقــة بتمكــن الشــباب واملــرأة، وبــاإلدارة املحليــة، وقّدمــت تعديــالت وإضافــات دســتورية 

ــا.  ــة بخصوصه مقرتح

ثانًيــا: راجعــت اللجنــة مســوّديَت مروَعــي قَانــويَن االنتخــاب واألحــزاب السياســية املقرتَحــن، ودرســت مــدى 

توافقهــا مــع املــواد الدســتورية، إلجــراء أي تعديــالت أو إضافــات دســتورية الزمــة ليكــون مقرتحــا القانونَن 

منســجَمن مــع النصوص الدســتورية. 

ثالًثــا: عقــدت اللجنــة )31( اجتاًعــا ملناقشــة التعديــالت الدســتورية املتعلقــة باختصــاص عملهــا، وبعــد أن 

درســت مــا يزيــد عــى خمســن مــادة دســتورية، ارتــأت أن تــويص بتعديــل )22( مــادة منهــا.

مبادئ ومرتكزات التعديالت الدستورية املقرحة

1. تطوير آليات العمل النيايب.

2. ضان حق األردنين واألردنيات يف مارسة حياة برملانية وحزبية فاعلة.

3. تحقيق نقلة نوعية يف الحياة السياسية والربملانية يف األردن.

4. تعزيز استقاللية األحزاب السياسية.

5. توسيع قاعدة املشاركة يف صنع القرار.

6. تهيئة البيئة التريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب واملرأة يف الحياة العامة.

7. برملان قائم عى الكتل والتيارات الربامجية.

8. التأسيس ملرحلة متقدمة يف أسلوب مارسة السلطة التنفيذية ملسؤولياتها.

9. تعزيــز مشــاركة الشــباب يف الحيــاة السياســية مــن خالل تشــجيعهم عــى االنخــراط يف األحزاب السياســية 

ووصولهــم إىل مجلــس النواب.

10. متكن املرأة األردنية من املشاركة الفاعلة.

11. تعزيز مبدأ الفصل بن السلطتن التريعية والتنفيذية.

12. تعزيز قيم املواطنة.

13. زيادة الرقابة الربملانية عى السلطة التنفيذية.

14. ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

التعديالت الدستورّية المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية وبآليات العمل النيابّي
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التعديالت الدستوريّة املقرحة ومربّراتها

مربرات التعديلالنص الدستوري املقرحالنص الدستوري الحايلالرقم
عنوان

الفصل الثاين
حقوق األردنيني وواجباتهم

حقوق األردنيني واألردنيات 

وواجباتهم

املادة 6

ــون  ــام القان ــون أم 1. األردني

ســواء ال متييــز بينهــم يف 

ــات وإن  ــوق والواجب الحق

أو  العــرق  يف  اختلفــوا 

اللغــة أو الديــن.

الوطــن  عــن  2. الدفــاع 

شــعبه  ووحــدة  وأرضــه 

الســلم  عــى  والحفــاظ 

واجــب  االجتاعــي 

أردين. كل  عــى  مقــدس 

العمــل  الدولــة  3. تكفــل 

والتعليــم ضمــن حــدود 

وتكفــل  إمكانياتهــا 

الطأمنينــة وتكافــؤ الفــرص 

األردنيــن. لجميــع 

األرسة أســاس املجتمــع قوامهــا   .4

الديـــــن واألخــــالق وحــب 

 الوطــن، يحفــظ القانــون كيانها

أوارصهــا   ويقــوي  الرعــي 

. وقيمهــا

ــة  ــون األموم ــي القان 5. يحم

والشــيخوخة  والطفولــة 

وذوي  النــشء  ويرعــى 

ــن  ــم م ــات ويحميه اإلعاق

واالســتغالل. اإلســاءة 

تعديل الفقرة الخامسة لتصبح:

حقــوق  القانــون  5. يحمــي 

اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

مشــاركتهم  ويعــــــــــــزز 

مناحــي  يف  واندماجهــم 

كــا  املختلفــة،  الحيــاة 

يحمــي األمومــة والطفولــة 

والشــيخوخة ويرعــى النــشء 

واالســتغالل. اإلســاءة  ومينــع 

فقرتــني جديدتـــــني  إضافــة 

بالنصـــــني التــاليــــني:

ــة متكــن املــرأة  6. تكفــل الدول

ودعمهــا للقيــام بــدور فاعــل 

يف بنــاء املجتمــع مبــا يضمــن 

ــؤ الفــرص عــى أســاس  تكاف

العــدل واإلنصــاف وحايتهــا 

مــن جميــع أشــكال العنــف 

والتمييــز.

ــدود  ــن ح ــة ضم ــل الدول 7. تكف

ــباب يف  ــن الش ــا متك إمكانياته

املســاهمة يف الحياة السياســية 

واالقتصاديــة واالجتاعيــــــة 

والثقافيــة وتنميــة قدراتهــم 

ودعــم إبداعاتهــم وابتكاراتهــم 

املواطنــة  قيــم  وتعزيــز 

والتســامح وســيادة القانــون.

ــة  ــة القانوني ــز الحاي تعزي  •

اإلعاقــة،  ذوي  لألشــخاص 

يف  مشــاركتهم  وتعزيــز 

ــية  ــاة السياس ــي الحي مناح

واالقتصاديــة واالجتاعيــة 

والثقافيــــــــة وغرهـــــا، 

أصيــاًل  جــزًءا  باعتبارهــم 

فاعــاًل يف املجتمــع. 

وتأكيــد  املــرأة  متكــن   •

دورهــا يف بنــاء املجتمــع، 

وتعزيــز الحايــة القانونيــة 

تعرضهــا  ملنــع  الالزمــة 

العنــف  أشــكال  لجميــع 

لتمييــز. وا

وتعزيــز  الشــباب  متكــن   •

املجــاالت  يف  مشــاركتهم 

ــم  ــع، ودع ــتى يف املجتم ش

وابتكاراتهــم،  إبداعاتهــم 

املواطنــة  قيــم  وتعزيــز 

والتســامح ومبــادئ ســيادة 

القانــون.
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املادة 52

لرئيــس الــوزراء أو للوزيــر 

يف  عضــًوا  يكــون  الــذي 

األعيــان  مجلــيس  أحــد 

ــواب حــق التصويــت يف  والن

يف  الــكالم  وحــق  مجلســه 

كال املجلســن، أمــا الــوزراء 

ــاء  ــن أعض ــوا م ــن ليس الذي

أن  فلهــم  املجلســن  أحــد 

أن  دون  فيهــا  يتكلمــوا 

يكــون لهــم حــق التصويــت، 

ينــوب  مــن  أو  وللــوزراء 

عنهــم حــق التقــدم عــى 

ــة  ــاء يف مخاطب ــائر األعض س

الــذي  والوزيــر  املجلســن 

ال  الــوزارة  راتــب  يتقــاىض 

يتقــاىض يف الوقــت نفســه 

ــة يف أي  ــات العضوي مخصص

املجلســن. مــن 

ــر أو  ــوزراء أو للوزي ــس ال لرئي

مــن ينــوب عنهــم حــق الــكالم 

ــواب،  ــان والن ــيَس األعي يف مجل

عــى  التقــدم  حــق  ولهــم 

مخاطبــة  يف  األعضــاء  ســائر 

املجلســن.

الــوارد  الحكــم  تكريــس 

املعدلــة   )76( املــادة  يف 

الجمــع  بعــدم  والقــايض 

ــة  ــس األم ــة مجل ــن عضوي ب

تعزيــزًا  الــوزارة،  ومنصــب 

ملبــدأ الفصــل بــن الســلطات.

التعديالت الدستورّية المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية وبآليات العمل النيابّي
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املادة 53

الثقــة  جلســة  1. تعقــد 
بالــوزارة أو بــأي وزيــر منها 
إمــا بنــاء عــى طلــب رئيس 
الــوزراء وإمــا بنــاء عــى 
ــن عــدد ال  ــع م ــب موق طل
يقــل عــن عــرة أعضــاء 

مــن مجلــس النــواب.
2. يؤجــل االقــرتاع عــى الثقــة 
تتجــاوز  ال  واحــدة  ملــرة 
إذا  إيــام  عــرة  مدتهــا 
الوزيــر  ذلــك  طلــب 
ــوزارة  ــة ال ــص أو هيئ املخت
وال يحــل املجلــس خــالل 

املــدة. هــذه 
وزارة  كل  عــى  3. يرتتــب 
تؤلــف أن تتقــدم ببيانهــا 
مجلــس  إىل  الــوزاري 
النــواب خــالل شــهر واحــد 
إذا  تأليفهــا  تاريــخ  مــن 
كان املجلــس منعقــًدا وأن 
تطلــب الثقــة عــى ذلــك 

البيــان.
4. إذا كان مجلــس النــواب غر 
لالنعقــاد  يدعــى  منعقــد 
وعــى  اســتثنائية  لــدورة 
ــا  ــدم ببيانه ــوزارة أن تتق ال
الــوزاري وأن تطلــب الثقــة 
عــى ذلــك البيــان خــالل 
ــا. ــخ تأليفه ــن تاري ــهر م ش

النــواب  مجلــس  كان  5. إذا 
الــوزارة أن  منحــاّل فعــى 
تتقــدم ببيانهــا الــوزاري وأن 
تطلــب الثقــة عــى ذلــك 
البيــان خــالل شــهر مــن 
املجلــس  اجتــاع  تاريــخ 

الجديــد.
 )3( الفقــرات  6. ألغــراض 
هــذه  مــن  و)5(  و)4( 
املــادة تحصــل الــوزارة عــى 
الثقــة إذا صوتــت لصالحهــا 
مــن  املطلقــة  األغلبيــة 
النــواب. مجلــس  أعضــاء 

تعديل الفقرة األوىل لتصبح:

1. تعقــد جلســة الثقة بالــوزارة 

أو بــأّي وزيــر منهــا إمــا بنــاء 

ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــى طل ع

طلــب  عــى  بنــاء  وإمــا 

موقــع مــن عــدد ال يقــل 

أعضــاء  مــن   )%25( عــن 

النــواب. مجلــس 

إضافــة فقــرة جديــدة للــادة 

السادســة  الفقــرة  لتصبــح 

ترقيــم  إعــادة  مــع  منهــا، 

الفقــرات:

6. يتوجــب عــى أي وزارة أن 

ــوزاري إىل  ــا ال ــدم ببيانه تتق

جديــد  نــواب  مجلــس  أي 

عــى  الثقــة  تطلــب  وأن 

ذلــك البيــان خــالل شــهر 

ــاع  ــخ اجت ــن تاري ــد م واح

هــذا املجلــس.

الســابعة  الفقــرة  تعديــل 

: لتصبــح

 )3( الفقــرات  7. ألغــراض 

و)4( و)5( و)6( مــن هــذه 

املــادة تحصــل الــوزارة عــى 

ــا  ــت لصالحه ــة إذا صوت الثق

مــن  املطلقــة  األغلبيــة 

النــواب. مجلــس  أعضــاء 

اســتقرار  عــى  الحفــاظ   •

الحكومــة  بــن  العالقــة 

مــع  النــواب،  ومجلــس 

بحــق  اإلخــالل  عــدم 

األقليــة النيابيــة يف مارســة 

الرقــايب.  دورهــا 

الكتــل  عمــل  تعزيــز   •

النيابيــة يف مجلــس النــواب 

الزيــادة  يراعــي  مبــا 

العقــود  عــرب  املضطــردة 

أعضائــه. عــدد  املاضيــة يف 

ــى  ــة الفض ــان املارس ض  •

الدســتورية  األداة  لهــذه 

املهمــة. الرقابيــة 

الرقــايب  الــدور  تعزيــز   •

ملجلــس النــواب مــن خــالل 

إلــزام الحكومــة بتقديــم 

وطلــب  الــوزاري  بيانهــا 

ثقــة املجلــس الجديــد عــى 

أســاس ذلــك البيــان.
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املادة 2/54

ــة  ــس عــدم الثق ــرر املجل إذا ق

املطلقــة  باألكريــة  بالــوزارة 

مــن مجمــوع عــدد أعضائــه 

وجــب عليهــا أن تســتقيل.

إذا قــرر املجلــس عــدم الثقــة 

ــة املطلقــة مــن  ــوزارة باألكري بال

ــب  ــه وج ــدد أعضائ ــوع ع مجم

يجــوز  تســتقيل، وال  أن  عليهــا 

تكليف رئيســها بتشــكيل الــوزارة 

ــا. ــي تليه الت

ترســيخ أدوات العمــل النيــايب 

والــدور الرقــايب ملجلــس النــواب 

رغبــة  احــرتام  خــالل  مــن 

النيابيــة. األغلبيــة 

املادة 56

ــة  ــق إحال ــواب ح ــس الن ملجل

العامــة  النيابــة  إىل  الــوزراء 

مــع إبــداء األســباب املــربرة 

لذلــك وال يصــدر قــرار اإلحالــة 

الذيــن  األعضــاء  بأغلبيــة  إال 

يتألــف منهــم مجلــس النــواب.

إحالــة  حــق  النــواب  ملجلــس 

النيابــة  إىل  العامــل  الوزيــر 

األســباب  إبــداء  مــع  العامــة 

املــربرة لذلــك وال يصــدر قــرار 

األعضــاء  بأغلبيــة  إال  اإلحالــة 

الذيــن يتألــف منهــم مجلــس 

النــواب.

ــوزراء  ــن ال ــن تحص ــد م الح  •

الســابقن ولــزوم محاكمتهــم 

يف  شــأنهم  القضــاء  أمــام 

ذلــك شــأن أي شــخص.

ومتكــن  الجهــود  تركيــز   •

مجلــس النــواب مــن الرقابة 

املتعلقــة  القضايــا  عــى 

بالــــوزراء  العاملـــــن.

املادة 2/59

حــق  الدســتورية  للمحكمــة 

تفســر نصــوص الدســتور إذا 

طلــب اليهــا ذلــك بقــرار صــادر 

عــن مجلــس الــوزراء أو بقــرار 

يتخــذه أحــد مجلــيس األمــة 

قرارهــا  ويكــون  باألغلبيــة 

ــره يف  ــد ن ــول بع ــذ املفع ناف

الجريــدة الرســمية.

حــق  الدســتورية  للمحكمــة 

إذا  الدســتور  نصــوص  تفســر 

ــرار صــادر  ــك بق ــا ذل ــب إليه طل

عــن مجلــس الــوزراء أو بقــرار 

ــن )%25(  ــل ع ــا ال يق ــذه م يتخ

أي مــن مجلــيس  أعضــاء  مــن 

ويكــون  النــواب  أو  األعيــان 

بعــد  املفعــول  نافــذ  قرارهــا 

الرســمية. الجريــدة  يف  نــره 

الربملانيــة  األقليــة  متكــن   •

يف  املمثلــة  واألحــزاب 

النيابيــة  والكتــل  الربملــان 

مــن القيــام بدورهــا الرقــايب 

اللجــوء  عــرب  والتريعــي 

الدســتورية.  املحكمــة  إىل 

تخفيـــــف متطلبــــــــات   •

ــول إىل املحكمـــة  الوصـــــ

الدســتورية.

املادة 1/60

ــبيل  ــى س ــة ع ــات التالي للجه

ــارشة  الحــرص حــق الطعــن مب

ــتورية يف  ــة الدس ــدى املحكم ل

ــة  ــن واألنظم ــتورية القوان دس

ــذة:  الناف

أ- مجلس األعيان.

ب- مجلس النواب.

ج- مجلس الوزراء.

ــارش يف  ــرص حــق الطعــن املب يقت

واألنظمــة  القوانــن  دســتورية 

املحكمــة  لــدى  النافــذة 

مــن: كل  عــى  الدســتورية 

أ- مــا ال يقــل عــن )25%( مــن 

أو  األعيــان  مجلــس  أعضــاء 

النــواب. مجلــس  أعضــاء  مــن 

ب- مجلس الوزراء.

الربملانيــة  األقليــة  متكــن   •

يف  املمثلــة  واألحــزاب 

النيابيــة  والكتــل  الربملــان 

مــن القيــام بدورهــا الرقــايب 

اللجــوء  عــرب  والتريعــي 

الدســتورية.  املحكمــة  إىل 

تخفيـــــف متطلبــــــــات   •

الوصـــــل إىل املحكمــــــــة 

الدستـــورية.

التعديالت الدستورّية المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية وبآليات العمل النيابّي
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املادة 64

مجلــس  عضــو  يف  يشــرتط 

عــى  زيــادة  األعيــان 

ــادة  ــروط املعينــة يف امل ال

)75( مــن هــذا الدســتور أن 

يكــون قــد أتــم أربعــن ســنة 

وأن  عمــره  مــن  شمســية 

يكــون مــن إحــدى الطبقــات 

اآلتيــة:

والــوزراء  الــوزراء  رؤســاء 

ــن  ــون والســابقون وم الحالي

مناصــب  ســابًقا  أشــغل 

الســفراء والــوزراء املفوضــن 

النــواب  مجلــس  ورؤســاء 

محكمــة  وقضــاة  ورؤســاء 

التمييــز ومحاكــم االســتئناف 

النظاميــــة والرعيـــــــــة 

ــن  ــدون م ــاط املتقاع والضب

لــواء فصاعــًدا  أمــر  رتبــة 

ــن  ــابقون الذي ــواب الس والن

انتخبــوا للنيابــة ال أقــل مــن 

مرتــن ومــن ماثــل هــؤالء 

ــن  ــخصيات الحائزي ــن الش م

عــى ثقــة الشــعب واعتاده 

بأعالهــم وخدماتهــم لألمــة 

والوطــن.

مجلــس  عضــو  يف  يُشــرتط 

ــادًة عــى الــروط  ــان زي األعي

املعيَّنــة يف املــادة )75( مــن 

ــد  ــون ق ــتور أن يك ــذا الدس ه

أتــم أربعــن ســنة شمســية 

مــن عمــره وأن يكــون مــن 

إحــدى الفئــات اآلتيــة:

والــوزراء  الــوزراء  رؤســاء 

أشــغلوا  والذيــن  الســابقون 

ورؤســاء  قياديــة،  مناصــب 

ورؤســاء  النــواب  مجلــس 

التمييــز  محكمــة  وقضــاة 

العليــا  اإلداريــة  واملحكمــة 

الرعيــة  العليــا  واملحكمــة 

مــن  املتقاعــدون  والضبــاط 

ــواب  ــًدا والن ــواء فصاع ــة ل رتب

انتخبــوا  الذيــن  الســابقون 

مــن مرتــن  أقــل  للنيابــة ال 

مــن  هــؤالء  ماثــل  ومــن 

الشــخصيات الحائزيــن عــى 

واعتــاده  الشــعب  ثقــة 

بأعالهــم وخدماتهــم لألمــة 

والوطــن.

• مواءمــة الحكــم الدســتوري 

 )76( املــادة  يف  الــوارد 

املعدلــة، لتكريــس مبــدأ 

الســلطات. بــن  الفصــل 

املســميات  مــع  التوافــق   •

الحاليــــــــة للمحاكــــــم 

املســتحدثة.

• شــطب كلمــة "أمــر" نظــرًا 

إللغــاء رتبــة أمــر لــواء.
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املادة 2/67

تنشــأ بقانــون هيئة مســتقلة 

تديــر االنتخابــات النيابيــة 

انتخابــات  وأي  والبلديــة 

عامــة وفًقــا ألحــكام القانــون 

وملجلــس الــوزراء تكليــف 

ــإدارة أي  ــتقلة ب ــة املس الهيئ

انتخابــات أخــرى أو اإلرشاف 

طلــب  عــى  بنــاء  عليهــا 

قانونًــا  املخولــة  الجهــة 

بإجــراء تلــك االنتخابــات.

ــٌة مســتقلّة  ــوٍن هيئ تنشــأ بقان

ينــاط بهــا:

النيابيــة  االنتخابــات  إدارة  أ- 

انتخابــات  وأّي  والبلديــة 

ألحــكام  وفًقــا  عامــة 

ــوزراء  ــس ال ــون وملجل القان

تكليــف الهيئــة املســتقلة 

انتخابــات  أّي  بــإدارة 

عليهــا  اإلرشاف  أو  أخــرى 

بنــاء عــى طلــب الجهــة 

بإجــراء  قانونًــا  املخّولــة 

االنتخابــات. تلــك 

ب- النظــر يف طلبــات تأســيس 

األحـــزاب السياسيـــــــــة 

وفًقــا  شــؤونها  ومتابعــة 

ألحــكام القانــون.

إناطــة صالحيــة اإلرشاف عــى 

تأســيس األحــزاب السياســية 

بجهــة  شــؤونها  ومتابعــة 

عــن  ومســتقلة  محايــدة 

ــادئ  ــزز مب ــا يع ــة مب الحكوم

العدالــة واملســاواة وتكافــؤ 

أي  عــن  والنــأي  الفــرص 

حكوميــة. تأثــرات 
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املادة 69

ينتخــب مجلــس النــواب   .1

ــة  ــدورة العادي ــدء ال يف ب

ــنتن  ــدة س ــه مل ــا ل رئيًس

شمســيتن ويجــوز إعادة 

ــه. انتخاب

املجلــس  اجتمــع  إذا   .2

عاديــة  غــر  دورة  يف 

رئيــس  لــه  يكــن  ومل 

فينتخــب املجلــس رئيًســا 

ــي يف أول  ــدة تنته ــه مل ل

العاديــة. الــدورة 

تعديل الفقرة األوىل لتصبح:

ينتخــب مجلــس النــواب   .1

العاديــة  الــدورة  بــدء  يف 

ســنة  ملــدة  لــه  رئيًســا 

شمســية واحــدة ويجــوز 

انتخابــه. إعــادة 

جديدتــني  فقرتــني  إضافــة 

التاليــني: بالنصــني 

مجلــس  رئيــس  يفقــد   .3

النــواب منصبــه يف أي مــن 

التاليــة: الحــاالت 

االستقالـــــة وتعتـــــرب  أ- 

ــخ  ــن تاري ــذة مــ نافـــ

تقدميهـــــا إىل األمانــة 

للمجلــــــس. العامــــة 

ب- الوفاة.

عــن  يصــدر  بقــرار  ج- 

املجلــس. أعضــاء  ثلثــي 

إذا شــغر منصــب رئيــس   .4

مجلــس النــواب ألي مــن 

األســباب الــواردة يف الفقــرة 

)3( مــن هــذه املــادة أو 

يتــوىل  آخــر  ســبب  ألي 

رئاســة  الرئيــس  نائــب 

املجلــس إىل حــن انتخــاب 

رئيــس جديــد خــالل مــدة 

أسبـــــوعن مــن تاريــــــخ 

شــغور املنصــب الســتكال 

لرئاســة  املتبقيــة  املــدة 

املجلــس.

مجلــس  أعضــاء  منــح   •

النــواب الحــق باختيــار 

ــم  ــس وتقيي ــس املجل رئي

أدائــه ســنويًّا، باإلضافــة 

إضافيــة  فرًصــا  ملنحهــم 

للرتشــح إىل رئاســة مجلس 

النــواب، وتوحيــد املــدة 

ــب  ــة ألعضــاء املكت الزمني

الرئيــس  بــن  الدائــم 

ومســاعديه.  ونوابــه 

مجلــس  أعضــاء  منــح   •

يف  الحــــــق  النـــــواب 

ــي  ــبة ثلث ــت بنس التصوي

إقالــة  عــى  األعضــاء 

املجلــــــس. رئيـــــس 

األغلبيــة  تأييــد  ضــان   •

الحزبيــــة للرئيــس مــن 

أجــل ضــان اســتمراريته 

وقيامــــــه  منصبــــه  يف 

بواجباتــه.

معالجــة حــاالت شــغور   •

منصــب رئيــس مجلــس 

النــواب.
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املادة 70

مجلــس  عضــو  يف  يشــرتط 

النــواب زيــادة عــى الروط 

ــن  ــادة )75( م ــة يف امل املعين

هــذا الدســتور أن يكــون قــد 

أتــم ثالثــن ســنة شمســية 

مــن عمــره.

مجلــس  عضــو  يف  يُشــرتط 

ــروط  ــادًة عــى ال ــواب زي الن

املعيَّنــة يف املــادة )75( مــن 

قانــون  ويف  الدســتور  هــذا 

قــد  يكــون  أن  االنتخــاب 

أتــم خمًســا وعريــن ســنة 

عمــره. مــن  شمســية 

حكــــــم  استحـــــداث   •

يتيــح إضافــة  دســتوري 

يف  للعضويــة  رشوط 

ــواب مبوجــب  ــس الن مجل

ــادًة  ــاب زي ــون االنتخ قان

عــى مــا ورد يف الدســتور 

لألحــزاب  تسمــــــــــح 

باملشــاركة يف االنتخابـــات 

قوائــم  عــرب  النيابيــة 

تقتــرص عــى مرتشــحن 

الــذي  األمــر  حزبيــن، 

يســاهم يف تطويــر العمل 

الربملــاين وتعزيــز منظومــة 

ــاة  ــزيب والحي ــل الح العم

عــام. بشــكٍل  السياســية 

ــز مشــاركة الشــباب  تعزي  •

يف الحيــاة السياســية مــن 

خــالل تشــجيعهم عــى 

األحــزاب  يف  االنخــراط 

السياســية والوصــول إىل 

ــن  ــواب ممثل ــس الن مجل

ــعب. عــن الش
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املادة 1/71

بحــق  القضــاء  يختــص 

نيابــة  صحــة  يف  الفصــل 

النــواب،  مجلــس  أعضــاء 

ــرة  ــن الدائ ــب م ــكل ناخ ول

ــا  ــدم طعًن ــة أن يق االنتخابي

االســتئناف  محكمــة  إىل 

الدائــرة  لهــا  التابعــة 

االنتخابيــة للنائــب املطعــون 

ــه  ــن دائرت ــه م ــة نيابت بصح

خمســة  خــالل  االنتخابيــة 

تاريــخ  مــن  يوًمــا  عــر 

نــر نتائــج االنتخابــات يف 

الجريــدة الرســمية يبــن فيــه 

وتكــون  طعنــه،  أســباب 

قراراتهــا نهائيــة وغــر قابلــة 

طــرق  مــن  طريــق  ألي 

الطعــن، وتصــدر أحكامهــا 

مــن  يوًمــا  ثالثــن  خــالل 

الطعــن  تســجيل  تاريــخ 

لديهــا.

التمييــز  محكمــة  تختــص 

ــة  بحــق الفصــل يف صحــة نياب

ــا  ــواب وفًق ــس الن أعضــاء مجل

أن  عــى  القانــون  ألحــكام 

ــن خــالل خمســة  ــدم الطع يق

ــر  ــخ ن ــن تاري ــا م ــر يوًم ع

نتائــج االنتخابــات يف الجريــدة 

املحكمــة  وعــى  الرســمية 

الفصــل يف الطعــن خــالل مــدة 

ال تزيــد عــى ثالثــن يوًمــا مــن 

تاريــخ تســجيل الطعــن لديهــا 

وتكــون قراراتهــا قطعيــة.

القضــايئ  االجتهــاد  توحيــد 

الصــادر يف الطعــون املقدمــة 

أعضــاء  نيابــة  صحــة  يف 

وذلــك  النــواب،  مجلــس 

ــة  ــناد صالحي ــالل إس ــن خ م

محكمــة  إىل  فيهــا  الفصــل 

ــة  ــز باعتبارهــا املرجعي التميي

ــا عوًضــا عــن  القضائيــة العلي

ــالث. ــتئناف الث ــم االس محاك

املادة 72

يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء 

مجلــس النــواب أن يســتقيل 

بكتــاب يقدمــه إىل رئيــس 

الرئيــس  وعــى  املجلــس 

أن يعــرض االســتقالة عــى 

املجلــس ليقــرر قبولهــا أو 

ــا. رفضه

ــن أعضــاء  يجــوز ألي عضــو م

مجلــس النــواب أن يســتقيل 

رئيــس  إىل  يقدمــه  بكتــاب 

االســتقالة  وتعتــرب  املجلــس 

نافــذة مــن تاريــخ تقدميهــا.

إتاحــة الفرصــة للنائــب   •

ــاركة  ــب باملش ــذي يرغ ال

دون  الحكومــات  يف 

ــق تحــول  وجــود أي عوائ

ذلــك. دون 

تكريــس اســتقرار العمــل   •

وجديتــه. النيــايب 
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املادة 2/74

يحــل  التــي  الحكومــة 

ــا  ــواب يف عهده ــس الن مجل

تســتقيل خــالل أســبوع مــن 

يجــوز  وال  الحــل،  تاريــخ 

بتشــكيل  رئيســها  تكليــف 

تليهــا. التــي  الحكومــة 

تعديــل الفقــرة الثانيــة مــن 

املــادة لتصبــح:

الحكومــة التــي يحــل مجلــس 

قبــل  عهدهــا  يف  النــواب 

األشــهر األربعــة األخــرة التــي 

ــس  ــدة املجل ــاء م ــبق انته تس

ــن  ــبوع م ــالل أس ــتقيل خ تس

تاريــخ الحل، وال يجــوز تكليف 

الحكومــة  بتشــكيل  رئيســها 

ــا. ــي تليه الت

بــن  التــوازن  تكريــس   •

مجلــس النــواب والحكومة، 

بحيــث تســتقيل الحكومــة 

التــي يحــل مجلــس النــواب 

انتهــاء  قبــل  عهدهــا  يف 

ــتورية  ــس الدس ــدة املجل م

أربعــة  عــى  يزيــد  مبــا 

أشــهر.

إن حــل مجلــس النــواب   •

األربعــة  األشــهر  خــالل 

ــه يكــون  األخــرة مــن مدت

بهــدف إجــراء انتخابــات 

األمــر  جديــدة،  نيابيــة 

ــتقالة  ــتلزم اس ــذي ال يس ال

الحكومــة.

تكريــس مبــدأ الشــفافية   •

بــن  الفــرص  وتكافــؤ 

لالنتخابــات  املرتشــحن 

أن  حيــث  مــن  النيابيــة 

ــرتة  ــالل ف ــب خ ــاء النائ بق

عــى  األربعــة  الشــهور 

رأس عملــه يعطيــه ميــزات 

إضافيــة ال يتمتــع بهــا غــره 

املرتشــحن.  مــن 
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املادة 1/75

ــيس  ــًوا يف مجل ــون عض ال يك

ــواب: ــان والن األعي

من مل يكن أردنيًّا. أ- 

ــه  ــا علي ب- مــن كان محكوًم

يســتعد  ومل  باإلفــالس 

قانونيًّــا. اعتبــاره 

ــه  مــن كان محجــوًرا علي ج- 

ــه. ــر عن ــع الحج ومل يرف

ــه  ــا علي مــن كان محكوًم د- 

تزيــد  مــدة  بالســجن 

واحــدة  ســنة  عــى 

بجرميــة غــر سياســية ومل 

عنــه. يعــف 

ــا أو  ــن كان مجنونًـــــ م ه- 

ــا. معتوًهـــ

أقــارب  مــن  كان  مــن  و- 

ــي  ــة الت ــك يف الدرج املل

خــاص. بقانــون  تعــن 

يكــون عضــًوا يف مجلــيس  ال 

والنــواب: األعيــان 

 د- مــن كان محكوًمــا عليــه 

ــد عــى  بالحبــس مــدة تزي

ســنة واحــدة بجرميــة غــر 

ــه. ــف عن ــية ومل يع سياس

كامــل  يكــن  مل  مــن   - ه 

. هليــة أل ا

تصـــــويب بعــــــــــض   •

القانونيــة  املصطلحــات 

ومعايــر  ينســجم  مبــا 

اإلنســان.  حقــوق 

كلمــــــــة  استخـــــدام   •

عــن  عوًضــا  "الحبــس" 

كلمة "الســجن" انســجاًما 

ــة  ــور املنظوم ــع تطــــ م

لتريعيــة. ا
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املادة 2/75

ــن  ــو م ــى كل عض ــع ع ميتن

األعيــان  مجلــيس  أعضــاء 

والنــواب أثنــاء مــدة عضويته 

التعاقــد مــع الحكومــة أو 

املؤسســات الرســمية العامــة 

أو الــركات التــي متلكهــا أو 

ــة أو  ــا الحكوم تســيطر عليه

أي مؤسســة رســمية عامــة 

التعاقــد  هــذا  كان  ســواء 

غــر  أو  مبــارشة  بطريقــة 

كان  مــا  باســتثناء  مبــارشة 

مــن عقــود اســتئجار األرايض 

واألمــالك ومــن كان مســاهًا 

يف رشكــة أعضاؤهــا أكــر مــن 

ــخاص. ــرة أش ع

مــن  ميتنــع عــى كل عضــو 

األعيــان  مجلــيس  أعضــاء 

والنــواب أثنــاء مــدة عضويتــه 

أن يتعاقــد مــع الحكومــة أو 

املؤسســات الرســمية العامــة أو 

املؤسســات العامــة أو الركات 

التــي متلكهــا أو تســيطر عليهــا 

مؤسســة  أي  أو  الحكومــة 

مؤسســة  أو  عامــة  رســمية 

عامــة ســواء كان هــذا التعاقــد 

غــر  أو  مبــارشة  بطريقــة 

مبــارشة، وال يؤجرهــا أو يبيعهــا 

شــيئًا مــن أموالــه، أو يقايضهــا 

عليــه، وال يــربم معهــا أي عقــد 

كان، وإذا تلقــى هديــة نقديــة 

أو عينيــة، بســبب العضويــة أو 

ــا إىل  ــؤول ملكيته ــبتها، ت مبناس

الخزانــة العامــة للدولــة وعــى 

النحــو الــذي ينظمــه القانــون.

الشــفافية  مبــدأ  تكريــس   •

ــب  ــة املنص ــة، وحاي والنزاه

محاولــة  أي  مــن  العــام 

استغــــــالل للمصالـــــــــح 

الشخصيــــة.

عــدم  قاعــدة  تفعيــل   •

تضــارب املصالــح وتشــديد 

الترصفــات  عــى  القيــود 

يحظــر  التــي  واألعــال 

مجلــيس  أعضــاء  عــى 

ــام  ــواب القي ــان أو الن األعي

عضويتهــم. أثنــاء  بهــا 

املادة 3/75

مــن  حالــة  أي  حدثــت  إذا 

األهليــة  عــدم  حــاالت 

املنصــوص عليهــا يف الفقرة )1( 

مــن هــذه املــادة ألي عضــو 

ــان  ــيس األعي ــاء مجل ــن أعض م

أو  عضويتــه  أثنــاء  والنــواب 

أو  انتخابــه  بعــد  ظهــرت 

خالــف أحــكام الفقــرة )2( من 

هــذه املــادة تســقط عضويتــه 

ــاغرًا  ــه ش ــح محل ــًا ويصب حك

ــرار إذا كان  ــع الق ــى أن يرف ع

ــان  ــس األعي ــن مجل ــادًرا م ص

إىل جاللــة امللــك إلقــراره.

مــن  حالــة  أي  حدثــت  إذا 

األهليــة  عــدم  حــاالت 

املنصــوص عليهــا يف الفقرة )1( 

مــن هــذه املــادة ألي عضــو 

ــان  ــيس األعي ــاء مجل ــن أعض م

أو  عضويتــه  أثنــاء  والنــواب 

أو  انتخابــه  بعــد  ظهــرت 

خالــف أحــكام الفقــرة )2( من 

ــه  ــقط عضويت ــذه املادة تس ه

ــه شــاغرًا. ــح محل حكــًا ويصب

شــطب عبــارة "عــى أن يرفــع 

القــرار إذا كان صــادًرا مــن 

مجلــس األعيــان إىل جاللــة 

امللــك إلقــراره" لكون ســقوط 

ــت  ــد ترتب ــن ق ــة الع عضوي

ــتور. ــب الدس ــًا مبوج حك

التعديالت الدستورّية المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية وبآليات العمل النيابّي
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املادة 76

ــادة  ــكام امل ــاة أح ــع مراع م

ــتور ال  ــذا الدس ــن ه )52( م

يجـــوز الجمــع بــن عضويــة 

ــواب  ــان أو الن ــس األعي مجل

العامــة،  الوظائــف  وبــن 

ــة  ــف العام ــد بالوظائ ويقص

كل وظيفــة يتنــاول صاحبهــا 

ــة  ــوال العام ــه مــن األم مرتب

ــر  ــك دوائــــ ــل ذل ويشمـــ

ــك ال يجــوز  ــات، وكذل البلدي

الجمــع بــن عضويــة مجلــس 

ــواب. ــس الن ــان ومجل األعي

بــن  الجمــع  يجــوز  ال   .1

مــــــن: كــــل  عضويــــــة 

أو  األعيـــــان  مجلــس  أ- 

ــن  ــواب وب ــس الن مجل

الــوزارة. منصــب 

أو  االعيــان  ب- مجلــس 

ــن  ــواب وب ــس الن مجل

أو  العامــة  الوظيفــة 

والتــي  مياثلهــا  مــا 

أي  شــاغلها  يتقــاىض 

األمــوال  مــن  مبالــغ 

العامــة مبــا فيهــا أمانــة 

والبلديــــات  عمـــــان 

لــــــــــــس  ومجــــــا

. ت فظــا ملحا ا

مجلـــــس األعيــــــــان  ج- 

النــواب. ومجلــس 

يتقــاىض أعضــاء مجلــيس   .2

األعيـــــــــان والنــــــواب 

مخصصــات العضويــة التــي 

وإذا  القانــون،  يحددهــا 

جــرى تعديــل املخصصــات 

ــدًءا  ــل إال ب ــذ التعدي ال ينف

أو  األعيــان  مجلــس  مــن 

التــايل  النــواب  مجلــس 

أقــر  الــــــذي  للمجلــس 

ــل.  التعدي

الفصــل  مبــدأ  تكريــس   •

بــن الســلطات عــرب حظــر 

عضويــة  بــن  الجمــع 

مجلــيس األعيــان والنــواب 

الــوزارة. ومنصــب 

تعزيــز اســتقاللية العمــل   •

يضمــن  مبــا  الربملــاين 

النيابيــة  الكتــل  فعاليــة 

الربامجيــة ويكفــل الــدور 

الدستـــــــوري الرقــــايب 

األمــة. مجلــس  ألعضــاء 

املركــز  عــى  التأكيــد   •

القانــوين ألعضــاء مجلــيس 

األعيــــــان والنـــــــواب 

تقاضيهــم  خــالل  مــن 

مخصصــــــات العضويـــة 

القانــون.  ألحــكام  وفًقــا 
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املادة 84

ــرب جلســة أي مــن  ال تعت  .1

إال  قانونيــة  املجلســن 

األغلبيــة  حرضتهــا  إذا 

املطلقــة ألعضــاء املجلس 

ــة  ــر الجلســــ وتستـمـــ

قانونيــة مــا دامــت هــذه 

األغلبيــة حــارضة فيهــا.

كل  قــــرارات  تصـــــدر   .2

مــن املجلســن بأكريــة 

ــاء  ــوات األعضـــــ أصــــ

عــدا  مــــا  الحارضيــن 

الرئيــس إال إذا نــص هــذا 

خــالف  عــى  الدســتور 

تســـــاوت  وإذا  ذلــك 

األصــوات فيجــب عــى 

الرئيـــــس أن يعطـــــي 

الرتجيــح. صــوت 

إذا كان التصويــت متعلًقا   .3

باالقــرتاع  أو  بالدســتور 

ــوزارة أو  ــة بال ــى الثق ع

فيجــب  الــوزراء  بأحــد 

األصــوات  تعطــى  أن 

ــاء  ــى األعض ــاداة ع باملن

ــم وبصــــوت  بأسمـائهـــ

عــال.

إضافــة فقــرة جديــدة لتصبــح 

هــذه  مــن  الثالثــة  الفقــرة 

ترقيــم  إعــادة  مــع  املــادة، 

الفقــرات:

مــن  كل  قــرارات  تَصـــــدر 

ثلثــي  مبوافقــة  املجلســن 

أصــوات األعضــاء الحارضيــن 

متعلًقــا  القــرار  كان  إذا 

ــاب  ــة لالنتخ ــن الناظم بالقوان

واألحــزاب السياســية والقضــاء 

وديــوان  املســتقلة  والهيئــة 

املحاســبة والّنزاهــة ومكافحــة 

الفســاد، وتطبّــق أحــكام هــذه 

الفقــرة اعتبــاًرا مــن مجلــس 

ــذي  ــس ال ــايل للمجل ــة الت األّم

يقــر إضافتهــا.

هــــــــذه  تحصيـــــــن   •

وضــــــان  التريعــات 

بهــا  والنــأي  اســتقرارها 

عــن أي تأثــرات سياســية 

مستقبليـــة. 

اشــرتاط أغلبيــة نســبية   •

إلقــرار هــذه التريعــات 

نظــرًا ألهميتهــا يف الحيــاة 

وضمـــــان  السياسيـــــة 

تعديلهــا  ســهولة  عــدم 

أهــداف  أّي  يخــدم  مبــا 

عــن  بعيــدة  سياســية 

العامــة. املصلحــة 

التعديالت الدستورّية المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية وبآليات العمل النيابّي
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املادة 1/86

أعضــاء  أحــد  يوقــف  ال 

مجلــيس األعيــان والنواب وال 

يحاكــم خــالل مــدة اجتــاع 

ــن  ــدر م ــا مل يص ــس م املجل

املجلــس الــذي هــو منتســب 

إليــه قــرار باألكريــة املطلقــة 

بوجــود ســبب كاف لتوقيفــه 

أو ملحاكمتــه أو مــا مل يقبــض 

التلبــس  حالــة  يف  عليــه 

بجرميــة جنائيــة ويف حالــة 

القبــض عليــه بهــذه الصــورة 

يجــب إعــالم املجلــس بذلــك 

ــوًرا. ف

ال يوقــف أحــد أعضــاء مجليس 

ــواب خــالل مــدة  ــان والن األعي

اجتــاع املجلــس مــا مل يصــدر 

هــو  الــذي  املجلــس  مــن 

ــة  ــرار باألكري ــه ق منتســب إلي

املطلقــة بوجــود ســبب كاف 

القبــض  تــم  إذا  أو  لتوقيفــه 

عليــه يف حالــة التلبــس بجرميــة 

القبــض  حالــة  ويف  جنائيــة 

عليــه بهــذه الصــورة يجــب 

ــوًرا. ــك ف ــس بذل ــالم املجل إع

ســيادة  مبــدأ  تكريــس   •

وعــدم  القانــون  حكــم 

ــراءات  ــل إجـــــ تعطيــــ

لتقــايض. ا

مجلــيس  أعضــاء  منــح   •

والنـــــواب  األعيــــــان 

الحصانــــــة الالزمـــــــة 

لالضطــالع  والكافيـــــــة 

بدورهـــم التريعــــــي 

والرقــايب، لكــون املحاكمــة 

قيــام  بــن  تحــول  ال 

ــه  ــب بعمل ــن أو النائ الع

والرقــــايب. التريعــــــي 

املادة 88

إذا شــغر محــل أحــد أعضــاء 

مجلــيس األعيــان والنــواب 

أو  االســتقالة  أو  بالوفــاة 

األســباب  مــن  ذلــك  غــر 

ــه  ــدر بحق ــن ص ــتثناء م باس

ــرار قضــايئ بإبطــال صحــة  ق

املجلــس  فعــى  نيابتــه، 

ــي إشــعار الحكومــة أو  املعن

ــاب  ــتقلة لالنتخ ــة املس الهيئ

إذا كان نائبًــا بذلــك خــالل 

شــغور  مــن  يوًمــا  ثالثــن 

ــه  ــأل محل ــو ومي ــل العض مح

كان  إذا  التعيــن  بطريــق 

عيًنــا أو وفــق أحــكام قانــون 

االنتخــــاب إذا كان نائبًــــا، 

شــهرين  مــدى  يف  وذلــك 

مــن تاريــخ إشــعار املجلــس 

وتــدوم  املحــل  بشــغور 

عضويــة العضــو الجديــد إىل 

نهايــة مــدة املجلــس.

إلغـــــاء النــــــص الحـــــايل 

بالنــص  عنــه  واالســتعاضة 

التــايل:

ــاء  ــد أعض ــل أح ــغر مح إذا ش

والنــواب  األعيــان  مجلــيَس 

بالوفــاة أو االســتقالة أو غــر 

ــتثناء  ــباب باس ــن األس ــك م ذل

َمــن صــدر بحقــه قــرار قضــايئ 

بإبطــال صحــة نيابتــه، مُيــأل 

محلــه إن كان عيًنــا بطريــق 

ــك، وإذا كان  ــن املل ــن م التعي

ــعار  ــس بإش ــوم املجل ــا يق نائبً

الهيئــة املســتقلّة خــالل ثالثــن 

يوًمــا مــن شــغور محــل العضو 

أحــكام  وفــق  ـه  محلُـّ ومُيــأل 

قانــون االنتخــاب خــالل ســتن 

اإلشــعار  تاريــخ  مــن  يوًمــا 

بشــغور املحــل وتــدوم عضوية 

نهايــة  إىل  الجديــد  العضــو 

ــس. ــدة املجل م

الفصــل  مبــدأ  تكريــس   •

الســـلطـــات. بيــــــن 

ــق  ــق التوافــــ تحقيــــــ  •

واالنســجام بــن النصــوص 

الدســتورية ذات الصلــة 

بتعيــن أعضــاء مجلــس 

وجــه  وعــى  األعيــان، 

الخصــوص الفقــرة الثانيــة 

مــن املــادة )40(.
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املادة 92

املجلســن  أحــد  رفــض  إذا 

مــروع أي قانــون مرتــن 

اآلخــر  املجلــس  وقبلــه 

معــدل  غــر  أو  معــداًل 

يجتمــع املجلســان يف جلســة 

رئيــس  برئاســة  مشــرتكة 

لبحــث  األعيــان  مجلــس 

فيهــا  املختلــف  املــواد 

ويشــرتط لقبــول املــروع 

املجلــس  قــرار  يصــدر  أن 

ثلثــي  بأكريــة  املشــرتك 

األعضــاء الحارضيــن وعندمــا 

بالصــورة  املــروع  يرفــض 

ــرة  ــدم م ــا ال يق ــة آنًف املبين

ثانيــة إىل املجلــس يف الــدورة 

. نفســها

ــن  ــد املجلس ــض أح إذا رف  -1

ــن  ــون مرت ــروع أي قان م

اآلخــر  املجلــس  وقبلــه 

معــدل  غــر  أو  معــداًل 

يف  املجلســان  يجتمــع 

برئاســة  مشــرتكة  جلســة 

األعيــان  مجلــس  رئيــس 

املختلــف  املــواد  لبحــث 

لقبــول  ويشــرتط  فيهــا 

املــروع أن يصــدر قــرار 

ــة  ــرتك بأكري ــس املش املجل

ــن  ــي االعضــاء الحارضي ثلث

وعندمــا يرفــض املــروع 

آنًفــا  املبينــة  بالصــورة 

ثانيــة  مــرة  يقـــــــدم  ال 

 إىل املجلــس يف الـــــدورة 

نفسها.

ملجلــيس األعيــان والنــواب،   -2

الداخــي  للنظــام  وفًقــا 

لــكل منهــا، تشــكيل لجنة 

املــواد  لبحــث  مشــرتكة 

ملــروع  فيهــا  املختلــف 

ــى  ــق ع ــون والتواف أي قان

ورفــع  نهائيــة  صيغــة 

للمجلســن. توصياتهــا 

العمــل  آليــات  تطويــر   •

الربملــاين مــن خــالل وضــع 

لتنظيــم  جديــدة  أطــر 

وتســهيل أعــال الجلســة 

املشــرتكة ومأسســتها عــرب 

تشــكيل لجنــة مشــرتكة 

ــد  ــر الجه ــل توف ــن أج م

أعضــاء  عــى  والوقــت 

املجلســن. 

تكريــس مبــدأ التعــاون   •

األعيــان  مجلــيس  بــن 

لنــواب. وا

التعديالت الدستورّية المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية وبآليات العمل النيابّي



178

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

مربرات التعديلالنص الدستوري املقرحالنص الدستوري الحايلالرقم

املادة 1/112

قانــون  مــروع  يقــدم 

ومــروع  العامــة  املوازنــة 

الوحــدات  موازنــات  قانــون 

ــة  ــس األم ــة إىل مجل الحكومي

قبــل ابتــداء الســنة املاليــة 

األقــل  عــى  واحــد  بشــهر 

للنظــر فيهــا وفــق أحــكام 

عليهــا  وتــري  الدســتور، 

املتعلقــة  األحــكام  نفــس 

باملوازنــة يف هــذا الدســتور، 

ــابات  ــة الحس ــدم الحكوم وتق

الختاميــة يف نهاية ســتة شــهور 

املاليــة  الســنة  انتهــاء  مــن 

الســابقة.

ــة  ــون املوازن ــروع قان ــدم م يق

موازنــات  متضمًنــا  العامــة 

الوحــدات الحكوميــة إىل مجلس 

األمــة قبــل ابتــداء الســنة املاليــة 

بشــهر واحــد عــى األقــل للنظــر 

الدســتور،  أحــكام  وفــق  فيــه 

البيانــات  الحكومــة  وتقــدم 

املاليــة الختاميــة يف نهايــة ســتة 

أشــهر مــن انتهــاء الســنة املاليــة 

الســابقة.

تفعيــل الرقابــة الربملانيــة   •

إيــرادات  جميــع  عــى 

ــة  ــات الحكومــــ ونفقـــــ

املستقلــــة  والهيئـــــــات 

ــفافية  ــدأ الش ــس مب لتكري

املرجعيــة  توحيــد  عــرب 

املاليـــــــة تحــت مظلــة 

قانونيـــــة واحـــــدة.

مــن  الحكومــة  متكــن   •

عــى  رقابتهــا  بســــــط 

ــات  ــرادات الهيئـــــــ إيـــ

ونفقاتهــــــا. املستقلــــة 

العمــل  آليــات  تطويــر   •

عــرب  وتفعليــه  الربملــاين 

اختصــار الجهــد والوقــت 

األمــة  مجلــس  ألعضــاء 

قانــون  مناقشــة  عنــد 

املوازنــة.

املادة 119

ديــوان  بقانــون  يشــكل 

محاســبة ملراقبــة إيــراد الدولة 

رصفهــا: وطــرق  ونفقاتهــا 

يقــدم ديوان املحاســبة إىل   .1

مجلــيس األعيــان والنــواب 

يتضمــن  عاًمــا  تقريــرًا 

ــة  ــات املرتكبـــ املخالفــــ

املرتتبــــــة  واملســــؤولية 

عليهــا وآراءه ومالحظاتــه 

بــدء كل دورة  وذلــك يف 

عاديــة وكلــا طلــب أحــد 

ــك. ــه ذل ــن من املجلس

ينــص القانــون عــى حصانــة   .2

ــبة. ــوان املحاس ــس دي رئي

ــح  ــدة لتصب ــرة جدي ــة فق إضاف

الفقــرة الثانيــة مــن املــادة، مــع 

ــم الفقــرات: إعــادة ترقي

األعيــان  مجلــيس  عــى   .2

تقريــر  مناقشــة  والنــواب 

خــالل  املحاســبة  ديــوان 

الــدورة التــي يقــدم فيهــا، أو 

الــدورة العاديــة التــي تليهــا 

عــى األكــر.

الرقــايب  الــدور  تطويــر   •

مــن  وتفعيلــه  للربملــان 

مجلــيس  قيــام  خــالل 

ــان والنــواب مبناقشــة  األعي

املحاســبة  ديــوان  تقريــر 

زمنــي  ســقف  ضمــن 

. د محــد

الحفــاظ  مبــدأ  تكريــس   •

العــام. املــال  عــى 
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منهجية العمل

توافقــت اللجنــة عــى مجموعــة مــن املعايــر واألســس املرتبطــة بآليــات الحــوار والنقــاش داخلهــا،   •

ــرأي  ــل ال ــوار وتقب ــدأ الح ــس مب ــات وتكري ــق واالقرتاح ــات التواف ــة بآلي ــة الخاص ــور التنظيمي واألم

ــر. ــرأي اآلخ وال

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

راجعت اللجنة ودرست )121( تريًعا ترتبط باإلدارة املحلية.  •

ــة  ــة املحلي ــارب التنمي ــت تج ــا راجع ــا، ك ــة بعمله ــابقة ذات الصل ــارب الس ــة التج ــت اللجن راجع  •

بــاألردن، للوقــوف عــى نقــاط قوتهــا ومواطــن الخلــل فيهــا.

اســتعرضت اللجنــة تجــارب دول أخــرى شــبيهة يف ظروفهــا مــع التجربــة األردنيــة، لالســتفادة مــن   •

دروســها وخالصاتهــا.

رصــدت اللجنــة اآلراء املتداولــة يف وســائل اإلعــالم مــن ِقبَــل الخــربات األردنيــة تجــاه النتائــج املتوقَّعــة   •

ــة. ــج النهائي ــة النتائ ــة الراجعــة، مبــا يســاهم يف تقوي ــا، واســتفادت مــن التغذي مــن عمله

شــاركت اللجنــة يف )113( جلســة حواريــة مــع أصحــاب املصلحــة واألطــراف ذات العالقــة يف جميــع   •

املحافظــات، لالســتاع آلرائهــم املرتبطــة بعملهــا، وتدويــن مالحظاتهــم وتعليقاتهــم ودمجهــا ضمــن 

ــة. تصــورات اللجن

ــزات  ــة ومرتك ــاإلدارة املحلي ــة ب ــى املرتبط ــة الفض ــات الدولي ــن املارس ــدًدا م ــة ع ــت اللجن راجع  •

التنميــة مــن مراجــع ومصــادر متنوعــة.

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية



182

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

استقالليةرقابة شعبيةتنمية مستدامة

أهداف استراتيجية

توصية
٦١

٨

تماسك مجتمعينزاهة

مشاركة عامة شفافية مساءلة سيادة القانون حاكمية رشيدة

مبادئ ومرتكزات النموذج املقرح لإلدارة املحلية

توسيع دائرة املشاركة الشعبية يف إدارة الشؤون املحلية.1 

تعزيز الراكة بن القطاعن العام والخاص لتحقيق التنمية املحلية املنشودة.2 

ترسيخ الشفافية يف عمل اإلدارات املحلية.3 

تكريس نهج املحاسبية وسيادة القانون يف اإلدارة املحلية.4 

تحقيق الحاكمية الرشيدة عى مستوى اإلدارات املحلية.5 

 6
ــتوى  ــى املس ــرار ع ــع الق ــة يف صن ــخاص ذوي اإلعاق ــباب واألش ــرأة والش ــاركة امل ــز مش تعزي

املحــي.

تفعيل الرقابة الشعبية عى عمل اإلدارة املحلية.7

متكن املواطنن من املشاركة يف تحديد األولويات التنموية عى املستوى املحي.8

ضان استقاللية اإلدارات املحلية املنتَخبة.9 
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خريطة الطريق لتحديث منظومة اإلدارة املحلية وأهدافها

الهدف االسراتيجي العام:

تقديــم نــوذج إدارة محليــة قواُمــه مجالــس محليــة وبلديــة ومجالــس محافظــات ومجالــس أقاليــم، يرتكــز 

عــى عدالــة توزيــع املكتســبات وتحقيــق التنميــة املحليــة الشــاملة واملســتدامة وتعزيــز املشــاركة الشــعبية.

األهداف االسراتيجية الفرعية:

التوصياتاألهداف

الهيــاكل  متكــن  أواًل: 
ــن اإلدارة  ــؤولة ع املس
املحليــة وبنــاء قدراتها 
الخــربات  وإكســابها 
لتحقيـــــق  الالزمــــة 

التنميــة املحليــة

ــات عــى  ــة يف املحافظــات والبلدي ــة واملعيّن ــاكل املنتَخب ــدرات الهي ــة ق تقوي  -
ــوارد  ــا، ودراســة امل ــتها وإدارته ــة ودراس ــة والتنموي وضــع املشــاريع الخدمي

ــيد. ــٍج رش ــا لنه ــا وفًق ــوارد ورصفه ــذه امل ــا، وإدارة ه ــا وتوفره ــة له املالي
ــة  ــام الخدمي ــاء بامله ــن االرتق ــة م ــة واملعيَّن ــس املنتَخب ــن أعضــاء املجال متك  -

ــم. ــة به املنوط
ــس  ــتويات )مجال ــع مس ــا ألرب ــة يف األردن وفًق ــوذج اإلدارة املحلي ــاد ن اعت  -

ــم(. ــس أقالي ــة، ومجال ــس محافظ ــة، ومجال ــس بلدي ــة، ومجال محلي
ــس  ــة عمــل مجال ــة إلدام ــة الالزم ــاق للمخصصــات املالي ــادة أوجــه اإلنف زي  -
ــا. ــرصف بخصوصه ــرًا بال ــة آم ــس املحافظ ــس مجل ــار رئي ــات، واعتب املحافظ

ــة املــدن والقــرى،  إنشــاء حســاب خــاص ملجالــس املحافظــات يف بنــك تنمي  -
صــات موازنــات املحافظــات إليــه مبــارشًة بعــد إقــرار  وذلــك بــأن تُنَقــل مخصَّ
ــات  ــات موازن ص ــدم رصف مخصَّ ــة دون ع ــة، للحيلول ــة العام ــون املوازن قان
ــل  ــن ِقب ــا م ــا أو تخفيضه ــن خــالل حجــز جــزء منه ــا م املحافظــات بكامله
مجلــس الــوزراء، ومبــا يضمــن عمليــة تدويــر املبالــغ املتبقيــة مــن املوازنــة 
الســنوية عنــد انتهــاء الســنة املاليــة للعــام التــايل، لتمكــن هــذه املحافظــات 
صــات  مــن االســتمرار يف إنفاقهــا عــى املشــاريع املســتمرة، مبعــزٍل عــن املخصَّ
املاليــة للعــام الــذي يليــه، عــى أن يخضــع الــرصف من هــذا الحســاب للرقابة 
والتدقيــق، للتأكــد مــن انســجامه مــع التريعــات والتعليــات املعمــول بهــا.

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

ــك مــن  ــا، وذل ــام مبهامه ــن القي ــس املحافظــات م العمــل عــى متكــن مجال  -
ــة  ــان آلي ــا عــى إتق ــة، تســاعد كوادرَه ــل محرتف خــالل برامــج متكــن وتأهي
تحديــد احتياجــات املحافظــات وأولوياتهــا، وإعــداد موازناتهــا وإقرارهــا 
ــة أجهــزة املحافظــات املختلفــة  ــا، إضافــة إىل توعي ــة عليه وتنفيذهــا والرقاب
مبهامهــا وأدوارهــا ومســؤولياتها يف الجوانــب املتعلقــة بعملهــا، ومبــا يســاهم 

ــه. ــة وتعميق ــة اإلداري ــوم الالمركزي ــز مفه يف تعزي

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

التوصياتاألهداف

الهيــاكل  متكــن  أواًل: 
ــن اإلدارة  ــؤولة ع املس
وبنـــــــاء  املحليــــة، 
ــابها  ــا، وإكســـ قدراته
الخــربات الالزمـــــــة 
لتحقيــق التنميـــــــة 

املحليــة

ــداد  ــد إع ــة والطــوارئ عن ــة واإلدام ــات الصيان ــد لنفق ــص بن ــاد تخصي اعت  -
موازنــات مجالــس املحافظــات والبلديــات.

إعــادة توزيــع إيــرادات البلديــة بــن املجلَســن البلــدي واملحــي، مبــا يضمــن   -
عدالــة توزيــع الخدمــات وعوائــد التنميــة.

ــد  ــن تحدي ــات م ــة يف املحافظــات والبلدي ــة واملعيّن ــاكل املنتَخب ــن الهي متك  -
الفعليــة  احتياجاتهــا وأولوياتهــا، وإعــداد موازناتهــا وفًقــا الحتياجاتهــا 
وإقرارهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا، والعمــل عــى إعــداد األدلّــة اإلجرائيــة 
ومنهجيــات العمــل الالزمــة لتحقيــق ذلــك مــن ِقبَــل الــوزارات واملؤسســات 

ــا. ــاكل به ــك الهي ــد تل ــة، وتزوي املركزي
توفــر تســهيالت بيئيــة وترتيبــات تيســرية يف مرافــق ومقــاّر الهيــاكل   -
املنتَخبــة واملعيَّنــة يف املحافظــات والبلديــات وأنشــطتها، مبــا يحقــق رشوط 
ــن  ــاًل ع ــة، فض ــخاص ذوي اإلعاق ــّن واألش ــار الس ــتخدام لكب ــول واالس الوص
إدمــاج قضايــا اإلعاقــة يف الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة لألعضــاء والعضــوات 

ــس. ــذه املجال ــات ه ــي وموظف وملوظف
رضورة مواكبــة اإلدارات التنفيذيــة يف املحافظــات واملجالــس البلديــة ملروع   -
التحــوُّل الرقمــي للحكومــة املركزيــة، ومتكينهــا تقنيًّــا مــن ُســبل الوصــول إىل 
ذلــك مــن خــالل الجهــات املعنيــة، بحيــث يصبــح عملُهــا جــزًءا مــن مــروع 

التحــول الرقمــي الوطنــي.

ــادئ  ــيخ مب ــا: ترس ثانيً
املحاســبية والشــفافية 
واملســاءلة واملشــاركة 
اإلدارات  يف  الشــعبية 
ــج  ــة كنهــــ املحليـــــ

ــتدام مس

فتــح وتوســيع نطــاق النقــاش املجتمعــي حــول أهميــة املشــاركة الشــعبية يف   -
ــة. اإلدارة املحلي

ــن  ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــرأة واألش ــباب وامل ــز دور الش ــى تعزي ــل ع العم  -
خــالل تشــكيل "مجالــس الظــّل" للمســاندة يف عمــل الهيــاكل املنتَخبــة.

تخصيــص مــا ال يقــل عــن نســبة )30%( مــن مقاعــد املجالــس املنتَخبــة يف   -
ــرأة. ــات للم ــات والبلدي املحافظ

تخصيــص مقعــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الهيــاكل املنتَخبــة عى مســتويَي   -
املحافظــات والبلديــات.

التفعيــل الكامــل ألطـُـر الرقابــة واملســاءلة وفًقــا ألرقــى املعايــر الدوليــة عــى   -
مســتوى اإلدارة املحليــة وهياكلهــا املختلفــة.

ــة،  ــاكل اإلدارة املحلي الســعي إلنشــاء لجان متخصصة للمرأة والشباب يف هي  -
والنــص عــى ذلــك يف القوانــن املنظِّمــة لعمــل هــذه الهيــاكل، يك ال يبقــى 

ــة. ــة اختياري تشــكيل هــذه اللجــان مهّم
ــات  ــوع االجتاعــي وللتحدي ــات للن ــات املحافظــات والبلدي اســتجابة موازن  -

ــرأة. ــه امل ــي تواج الت
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التوصياتاألهداف

متــدرِّج  نقــل  ثالثًــا: 
ملجموعــــــة مــــــن 
الصالحيــات مــن املركز 
املحليــة  اإلدارات  إىل 
املنتَخبــة واملعيَّنــة يف 

املحافظــات

ــم يف  ــس األقالي ــات مــن املركــز إىل مجال ــٍل ســلِس للصالحي العمــل عــى نق  -

ــة. ــة والتنموي ــة واملالي ــة واإلداري ــاالت الخدمي املج

إرســاء نــوذٍج للعمــل التكامــي مــن املجالــس املحليــة إىل مجالــس األقاليــم،   -

ــات واملحافظــات. مــروًرا مبجالــس البلدي

ــاركته  ــك مش ــة، وكذل ــس املحافظ ــة ملجل ــة واملتابع ــة املراقب ــة صالحي إضاف  -

ــداد الخطــة  ــد إع ــة عن ــة والتنموي ــم مقرتحــات للمشــاريع الخدمي يف تقدي

ــا. ــي ينّفذه ــاريع الت ــى املش ــة ع ــة للمحافظ ــة والخدمي التنموي

لغايــات التــدرُّج يف تطويــر نظــام اإلدارة املحليــة للوصــول إىل نظــام حكــم   -

ــرتح اقتصــار  ــا، يُق ــا وخدميًّ ــة تنمويًّ محــّي عــى مســتوى الســلطة التنفيذي

موازنــات املحافظــات عــى املوازنــات الرأســالية، وذلــك لحــن بــدء عمــل 

ــه  ــة وتعميق ــة اإلداري ــوم الالمركزي ــق مفه ــم، وترســيخ تطبي ــس األقالي مجال

عــى مســتوى األقاليــم، وتحقيــق اســتقاللها املــايل واإلداري الــذي ميكــن مــن 

ــة، مــن خــالل  ــة بصــورة كامل ــة املالي ــه العمــل عــى تطبيــق الالمركزي خالل

ــا بــكل إقليــم. إعــادة هيكلــة قانــون املوازنــة العامــة، ليتضّمــن فصــاًل خاصًّ

لتعزيــز االســتقالل املــايل واإلداري للمحافظــات، يُقــرتح إفــراد فصــل خــاص   -

ــن إدراج  ــداًل م ــك ب ــة، وذل ــة العام ــون املوازن ــة يف قان ــة كّل محافظ ملوازن

ــة كــا  ــر الحكومي ــوزارات والدوائ ــات ال ــات املحافظــات ضمــن موازن موازن

ــا. ــه حاليًّ هــو معمــول ب

إعــداد موازنــات املحافظــات بطريقــة التخطيــط مــن أســفل إىل أعــى، عــى   -

د املخصــص  أن يتــم ذلــك بتحديــد املشــاريع الخدميــة واعتادهــا، ثــم يحــدَّ

املــايل لهــا.

لتريــع تنفيــذ موازنــات املحافظــات، ومتكينهــا مــن طــرح مشــاريعها   -

الرأســالية مــن دون تدخــل مــن الــوزارات والدوائــر الحكوميــة، يُقــرتح نقــل 

الصالحيــات اإلداريــة واملاليــة إىل املحافظــات، لتصبــح بذلــك مســؤولًة عــن 

ــا. ــا وتنفيذه ــداد موازناته إع

ــدف  ــة، به ــة املحلي ــق التنمي ــة لتحقي ــس املنتَخب ــات املجال ــز صالحي تعزي  -

تقويــة االقتصــاد املحــي، ورفــع جــودة الخدمــات األساســية، وفًقا للدراســات 

التــي ســتُعّدها الحكومــة املركزيــة لــكّل محافظــة، والتــي ســتتضمن الفــرص 

االســتثارية فيهــا وميزتهــا التنافســية النســبية.

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
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ــزة  ــر املي ــا: تطوي رابًع
بــن  التنافســية 
اإلدارات املحليــة عــى 

املحــي املســتوى 

وضــع اإلطــار التريعــي الــالزم إلنشــاء مجالــس األقاليــم، وتحديــد مهامهــا   -

ــة إىل  ــرى، إضاف ــة األخ ــاكل اإلدارة املحلي ــا بهي ــار عالقته ــؤولياتها وإط ومس

ــبية  ــزات النس ــتثارية واملي ــط االس ــمولية والخرائ ــات الش ــداد املخطط إع

ــات. ــن املحافظ ــرتكة ب املش

تحســـن  خامًســـــا: 
ــات  ــة الخدمـــــ نوعي
ــن  ــة للمواطن املقدمــ
عــى مســتوى اإلدارات 

املحليــة

إعــداد البلديــات مخططــاٍت شــموليًة لجميــع األرايض داخــل حــدود البلدية،   -

مبــا فيهــا مخططــات اســتعاالت األرايض والتوســع العمــراين وتخطيــط 

النقــل واملــرور، إضافــة إىل خططهــا املســتقبلية لتقديــم الخدمــات األساســية 

اســتناًدا لقاعــدة البيانــات الدميغرافيــة واالقتصاديــة واالجتاعيــة املتوفــرة يف 

املرصــد البلــدي الخــاص بــكل بلديــة.

توسيع دائرة الخدمات واملهام التي تقدمها هذه املجالس للمواطنن.  -

ــرتاح  ــات يف اق ــات والبلدي ــة يف املحافظ ــس املنتَخب ــات املجال ــط صالحي رب  -

ــات  ــل االحتياج ــا، بدلي ــا وتنفيذه ــا وإقراره ــات وإعداده ــاريع الخدم مش

م وفًقــا للمعايــر العامليــة املتعــارف عليهــا ووفــق  الــذي تــم إقــراره، وأن تَُقــدَّ

ــط  ــمولية، وأن تُربَ ــات الش ــع املخطط ــب م ــا يتناس ــة، ومب ــة الوطني الخط

ــة. ــر الحكومي ــوزارات والدوائ ــكيالت ال ــدول تش ــرّة بج ــاريع املَُق املش

تحديــــــث  سادًســا: 
التريعــات الناظمــة 
املحليـــــــة  لــإدارة 
ــوذج  ــع ن ــجم م لتنس
اإلدارة املحليـــــــــــة 
املنشــود يف الهــــــدف 

ــام الع

تحديــد عــدد أعضــاء املجالــس املنتَخبــة وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة   -

للمجالــس، مــن خــالل نظــام يصــدر لهــذه الغايــة، يراعــي التوســع العمــراين 

ــة ــدالت التنمي ــكاين ومع ــداد الس والتع

د  ــات، يحــدَّ ــس املحافظــات والبلدي ــة ملجال ــر االنتخابي إصــدار نظــام للدوائ  -

ــا  ــات، ومب ــس املحافظ ــًوا ملجال ــن )12( إىل )30( عض ــاء م ــدد األعض ــه ع في

يراعــي عدالــة التمثيــل، والتقســيات اإلداريــة للمحافظــات، والتوســع 

ــة إىل  ــد تقســيم البلدي ــة عن ــدالت التنمي ــداد الســكاين ومع ــراين والتع العم

ــها. ــاء مجالس ــدد أعض ــد ع ــة وتحدي ــس محلي مجال

رضورة اإلبقــاء عــى االنتخــاب املبــارش، وذلــك إلحــداث املزيــد مــن التنميــة   -

السياســية.

إلغــاء آليــة االنتخــاب املنفصــل لرئيــس البلديــة، واســتبدال انتخــاب املجلــس   -

بهــا، ثــم ينتخــب األعضــاُء الرئيــَس مــن بينهــم.
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تحديــــــث  سادًســا: 
التريعــات الناظمــة 
املحليـــــــة  لــإدارة 
ــوذج  ــع ن ــجم م لتنس
اإلدارة املحليـــــــــــة 
املنشــود يف الهــــــدف 

ــام الع

ــواد  ــد امل ــات، تُعتم ــس املحافظ ــة ومجال ــات البلدي ــراء االنتخاب ــات إج لغاي  -

ــات  ــة بضان ــنة 2021 املرتبط ــاب لس ــون االنتخ ــواردة يف قان ــة ال اإلجرائي

النزاهــة والعقوبــات الخاصــة بالجرائــم االنتخابيــة.

تعديــل آليــة اختيــار املديــر التنفيــذي ملجلــس البلديــة لضــان اســتقالليته   -

ــون. ــا للقان ــه وفًق يف أداء أعال

ــرأة يف حال  ــة ام ــيَس املحافظة والبلدي ــن مجل ــس كلٍّ م ــون نائب رئي أن يك  -

ــل. ــرئاسة لرج ــت ال كان

ــات  ــة يف االنتخاب ــات االنتخابي ــات نفســها للمخالف ــة العقوب ــاد منظوم اعت  -

ــة. ــة واملحلي النيابي

وضــع نظــام خــاص بالراكــة بــن مشــاريع مجالــس املحافظــات ومجالــس   -

ــة أخــرى. ــن جه ــة، والقطــاع الخــاص م ــن جه ــات م البلدي

رضورة تقســيم العمــل البلــدي بــن املجلــس البلــدي )رئيًســا وأعضــاء(   -

والجهــاز التنفيــذي يف البلديــة، مــع مراعــاة أحــكام املــادة )121( مــن 

ــة  ــات والرقاب ــَم السياس ــدي رس ــس البل ــويّل املجل ــن ت ــا يضم ــتور، مب الدس

واإلرشاف واملتابعــة والتدقيــق عــى أعــال البلديــة.

ــة ومجالــس املحافظــات مــن ســّن  تخفيــض ســّن الرتشــح للمجالــس البلدي  -

ــا. ــّن )22( عاًم ــا إىل س )25( عاًم

اشرتاط الشــهادة الجامعيــة األوىل عــى األقــل مؤهــاًل علميًّــا لــكلٍّ مــن رئيــس   -

ــة العامــة  ــات، وشــهادة الثانوي مجلــس املحافظــة واألعضــاء ورؤســاء البلدي

)ناجــح( عــى األقــّل لعضويــة املجالــس البلديــة.

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
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تحديــــــث  سادًســا: 
التريعــات الناظمــة 
املحليـــــــة  لــإدارة 
ــوذج  ــع ن ــجم م لتنس
اإلدارة املحليـــــــــــة 
املنشــود يف الهــــــدف 

ــام الع

تعديل التريعات التالية:  -

قانون البلديات.  •

قانون الالمركزية.  •

قانــون اإلدارة العامــة، مبــا يضمــن نقــل الصالحيــات مــن املركــز إىل اإلدارات   •

التنفيذيــة يف املحافظــات ولتحقيــق مبــدأ الالمركزيــة اإلداريــة عــى مســتوى 

املحافظــة.

ــاكل  ــة للهي ــة وفني ــا مالي ــون ذراًع ــرى، ليك ــدن والق ــة امل ــك تنمي ــون بن قان  •

املنتخبــة.

ــة  ــة، للمحافظــة عــى األرايض الزراعي ــم املــدن والقــرى واألبني ــون تنظي قان  •

ــة، والحــد مــن االنتشــار العشــوايئ للتجمعــات الســكانية، وتشــجيع  املتبقي

ــة. ــتثارية والتنموي ــاريع االس ــراءات املش ــهيل إج ــودي، وتس ــاء العم البن

ــص األرايض  ــتمالك وتخصي ــة االس ــهيل عملي ــة، لتس ــة العقاري ــون امللْكي قان  •

املســجلة باســم البلديــة لالســتفادة منهــا للخدمــات العامــة مبــا فيهــا الــراء 

ــارش. املب

قانون رضيبة األبنية واألرايض داخل مناطق البلديات.  •

قانــون رخــص املهــن، وذلــك لزيــادة النشــاط االقتصــادي املحــي وتشــجيع   •

ــزيل. ــاد املن االقتص

قانــون مروعــات الراكــة بــن القطاَعــن العــام والخــاص، مبــا يســّهل عــى   •

ــة عقــد رشاكات مــع القطــاع الخــاص. ــس املنتَخب املجال

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.  •

النظــام املــايل )للحكومــة(، وذلــك لســاح بتدويــر موازنــات مجالــس   •

املحافظــات.

نظام املشرتيات الحكومية.  •

نظام التقسيات اإلدارية.  •

ــات  ــل الصالحي ــة نق ــهيل عملي ــك لتس ــوزارات، وذل ــم إدارة ال ــة تنظي أنظم  •

ــات. ــز إىل املحافظ ــن املرك م

نظام استعاالت األرايض.  •

ــة يكــرّس النزاهــة  ــاكل املنتَخب اســتحداث نظــام للمســاءلة واملحاســبة للهي  •

ــة. ــفافية والرقاب والش
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ســابًعا: تحديـــــــــد 
العالقــة بــن هيــاكل 
املحليــــــــة  اإلدارات 
واملعيَّنـــــة  املنتَخبــة 
وضــان عــدم تضــارب 

املصالــح

ــن  ــة، وب ــة داخــل البلدي ــس املحلي ــن املجال تشــجيع املشــاريع املشــرتكة ب  -

ــل كّل  ــات داخ ــن املحافظ ــك ب ــها، وكذل ــة نفس ــل املحافظ ــات داخ البلدي

ــاص. ــاع الخ ــع القط ــة م ــة إىل الراك ــم، إضاف إقلي

ــام وزارة اإلدارة  ــن مه ــة ضم ــة يف اإلدارة املحلي ــات الخاص ــم املرجعي تنظي  -

ــاكل  ــن هي ــام ب ــة امله ــح وازدواجي ــارب املصال ــدم تض ــان ع ــة، وض املحلي

اإلدارة املحليــة املنتَخبــة، وكذلــك بــن الهيــاكل املنتَخبــة واملعينــة.

ثامًنــــا: تنظيـــــــــم 
ــات  ــة آليــ واستدامـــ
ــن اإلدارات  ــاون ب التع
املحليــة يف املحافظــات

تعزيــز أطـُـر التكامــل بــن هيــاكل اإلدارات املحلية عــى مســتوى املحافظات،   -

واالســتفادة مــن امليــزات املتوافــرة لديهــا بهــدف تكريــس ســبل التعــاون يف 

مــا بينهــا.

إيجاد رشاكات بن هياكل اإلدارة املحلية يف املحافظات والقطاع الخاص.  -

تحقيق نوافذ استثارية تعاونية بن مجالس املحافظات.  -

البلديــة داخــل املحافظــة  تكريــس املشــاريع املشــرتكة بــن املجالــس   -

وخارجهــا.

آليات الوصول إىل اإلدارة املحلية املنشودة

ــن الحســن لــرضورة  ــاين اب ــه الث ــك عبدالل ــة املل ــة، واستشــعاًرا مــن جالل ــه الثاني مــع دخــول األردن مئويت

ــّي الســامي بهــذا  ــام بإصالحــات تشــمل املنظومــة السياســية مبكوناتهــا املختلفــة، جــاء التكليــف امللَ القي

ــة  ــال الالمركزي ــابقة يف مج ــة الس ــارب املحلي ــع التج ــِة جمي ــؤوليَة مراجع ــة مس ــت اللجن ــأن، وتحّمل الش

اإلداريــة عــى مســتوى املحافظــة، بنجاحاتهــا املشــهودة وإخفاقاتهــا املؤســفة، فقــد أنجــزت هــذه التجربــة 

الكثــر عــى مســتوى اململكــة، وتعرّضــت أحيانًــا لإخفــاق يف اســتكال مهامهــا واملــّي خطــوًة إضافيــة يف 

ــة امللــك.  ــرؤى االســترافية لجالل تجســيد ال

لقــد أثبتــت هــذه املراجعــة، اســتناًدا إىل الخــربات الوطنيــة التــي اســتعانت بهــا والتجــارب الدوليــة املاثلــة 

التــي درســتها، أن الوصــول إىل نــوذج لــإدارة املحليــة ينســجم مــع الرؤيــة امللكيــة أمــٌر ممكــن، وأن تلبيــة 

احتياجــات أبنــاء األردن التنمويــة يف قراهــم ومحافظاتهــم يف مناطــق اململكــة كافــة -عــى صعوبــة هــذه 

املهمــة- أمــٌر متــاح، إذا بُنــي عــى عنــارص النجــاح يف التجــارب اإلداريــة الســابقة، وانطُلــق مــن النقطــة التــي 

وصلــت إليهــا اإلدارة األردنيــة عوًضــا عــن تجريــب مــا ســبق أن اختـُـرب، وتضافــرت جهــود الطاقــات الوطنيــة 

يف الســلطات التنفيذيــة والتريعيــة واملؤسســات األهليــة، معتمــدًة عــى توضيــٍح دقيــق ملراحــل خريطــة 

ــات،  ــة والبلدي ــس املحلي ــن املجال ــدًءا م ــة، ب ــإدارة املحلي ــة إىل هــذا النمــوذج املنشــود ل ــق املفضي الطري
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الهيــاكل األكــر التصاقـًـا باملواطنــن وإدراكًا الحتياجاتهــم، مــروًرا باملحافظــات واملجالــس التنفيذيــة، صاحبــة 

ــاين  ــه الث ــك عبدالل ــة املل ــي كان جالل ــة، الت ــم التنموي ــواًل إىل األقالي ــة، ووص ــوىل يف اإلدارة املحلي ــد الط الي

ــدة القــادرة، إذا مــا توفــرت لهــا مقومــات االســتقالل  ــذ عــام 2005، لكونهــا الوحي أول مــن دعــا إليهــا من

االقتصــادي، عــى القيــام مبهــام التنميــة املحليــة مبتطلباتهــا كافــة.

ــا، بإطــار التكليــف الســامي  ــي توصلــت إليه ــج الت ــا، ويف النتائ ــة خــالل مراحــل عمله لقــد التزمــت اللجن

وتوجيهــات دولــة رئيــس اللجنــة امللَكيــة لتحديــث املنظومــة السياســية، واهتّمــت بتفصيــل مالمــح نــوذج 

ــس  ــاّم لنطــاق عمــل الحكومــة ومجل ــه، وباحــرتام ت ــة املنشــود، وأنجــع الســبل للوصــول إلي اإلدارة املحلي

النــواب اللذيــن كانــا يناقشــان مــروع قانــون البلديــات والالمركزيــة لســنة 2021. فركــزت اللجنــة جهودهــا 

ــة يف  ــة األردني ــق بالدول ــي تلي ــيدة الت ــة الرش ــوذج اإلدارة املحلي ــة لنم ــة وواضح ــادئ عام ــع مب ــى وض ع

ــام  ــع االهت ــه، م ــوذج ومواكبت ــذا النم ــة ه ــعة يف صياغ ــعبية واس ــاركة ش ــن مش ــة، تضم ــا الثاني مئويته

ــه. بتوضيــح فلســفة وآليــات العمــل الخاصــة ب

ويك يكتمــل عمــل اللجنــة، وضحــت دور الهيــاكل اإلداريــة القامئــة واملنتظـَـرة، والتغيــرات املطلــوب إحداثهــا 

ــة،  ــا املطلوب ــاكل ألدوارهــا واختصاصاته ــن والتريعــات لتســهيل مارســة هــذه الهي عــى مســتوى القوان

واإلطــار الزمنــي املتــدّرج لالنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى عــى مــدى ثــالث دورات انتخابيــة، وصــواًل إىل 

التفعيــل الكامــل لعمــل النمــوذج املنشــود بأقــى طاقتــه )مــع إنشــاء األقاليــم التنمويــة( بعــد أن تكــون 

أطُــر هــذه الهيــاكل قــد مترّســت يف عملهــا، وأتقنــت القيــام باملهــام املنوطــة بهــا.

وهناك ثالثة مستويات للعمل عى املستوى املحي، ميكن تلخيصها عى الشكل التايل:

ــة التــي يحتاجهــا املواطــن،  ــا عــن طيــف واســع مــن الخدمــات اليومي أعــال الخدمــات: والحديــث هن  .1

وتؤثــر بشــكل دائــم ومبــارش يف حياتــه اليوميــة، وتحــّدد درجــة رضــاه عــن »جــودة« هــذه الحيــاة. وأمثلــة 

ــخ. ــاء، واملواصــالت... إل ــاء والكهرب ــة، والطــرق، وامل ــرة ومتعــددة، وتشــمل خدمــات النظاف ــك كث ذل

املهــام اإلداريــة واملاليــة: وهــي املهــام املنوطــة عــادًة بالدولــة، ومــع النمــو الســّكاين وتعــّدد املراكــز   .2

ــذه  ــب ه ــل تقري ــن أج ــزي، م ــي ال املرك ــتوى املح ــى املس ــا ع ــة إىل إدارته ــربز الحاج ــة، ت الحرضي

الخدمــات مــن املواطنــن، وتوفــر عنــاء التنقــل إىل العاصمــة ومراكــز املحافظــات للحصــول عليهــا، 

وقــد ســّهلت التكنولوجيــا إنجــاز معظــم هــذه الخدمــات، كــا يف خدمــات األحــوال املدنيــة، 

ــخ. ــة... إل ــؤون القانوني ــهادات، والش ــق والش ــص، والتوثي والرتاخي

الربامــج التنمويــة: وهــي املهــام التــي ال يتضــح أثرُهــا إال عــى املــدى املتوســط أو البعيــد، ويظهــر   .3

انعكاســها عــى جــودة الحيــاة اليوميــة للمواطنــن بشــكل غــر مبــارش. فقــد ظلــت هــذه الربامــج 

مــن صلــب اختصاصــات اإلدارة املركزيــة، رغــم أن الظــروف الســابقة واملعّقــدة دفعــت العديــد مــن 
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دول العــامل -بشــكل متزايــد- إىل نقــل املســؤولية عــن هــذه املجــاالت إىل هيــاكل اإلدارة املحليــة، أو 

عــى األقــل مشــاركتها إياهــا. ومــن أبــرز هــذه املجــاالت: البنيــة التحتيــة، ونظــام التعليــم والصحــة، 

واألنشــطة االقتصاديــة، والرضائــب، وغرهــا مــن املجــاالت التــي تتطلــب اســتثارات ضخمــة، وفاعلن 

ــذ عــى مــدى ســنوات، إن مل يكــن عقــوًدا. متعدديــن، وبرامــج تنفَّ

ــة، مل يِغــْب عــن أصحــاب القــرار فيــه، األمــر  واألردن بتجاربــه املتنوعــة الســابقة وخرباتــه التاريخيــة الغنيّ

الــذي ميّكــن نُظـُـم اإلدارة املحليــة )املجالــس املحليــة والبلديــات( مــن االضطــالع باملهــام الســابقة، وبخاصــة 

ــق، إاّل  ــن التوفي ــة م ــات متفاوت ــرن بدرج ــن ق ــر م ــدى أك ــى م ــورَِس ع ــا ُم ــذا م ــي، وه ــتوى الخدم املس

أن تعّقــد املجتمعــات، وتعــدد الفاعلــن، وتزايــد االحتياجــات، ومحدوديــة املــوارد، وعوامــل أخــرى كثــرة، 

ــره وهياكلــه باملســؤولية عــن شــؤون  ــم االنتقــال إىل مســتوى آخــر مــن اإلدارة املحليــة، ال تكتفــي أطُ تحتّ

ــل مســؤولية الشــؤون اإلداريــة  الخدمــات، وإن بــدأْت بهــا، وإنــا تتــدّرج بشــكل مــدروس وصــواًل إىل تحمُّ

والتنمويــة، وفًقــا لتقاُســم مضبــوط للمهــام مــا بــن املركــز واألقاليــم.

وهكــذا، ميكــن توزيــع املهــام املذكــورة عــى املســتويات اإلداريــة املحليــة )املنتَخبــة( الحاليــة واملســتقبلية 

عــى الشــكل التــايل:

1. املجالس املحلية:

ــّد الخليــة األساســية لــإدارة املحليــة، التــي ميكــن  ــا باملواطنــن وإدراكًا الحتياجاتهــم، وتَُع هــي األكــر متاسًّ

مــة للمواطنــن، اقرتاًحــا وتنفيــًذا. لــذا يجــب عــى  أن تضطلــع بــأدوار مهمــة عــى مســتوى الخدمــات املقدَّ

اإلطــار األعــى )املجالــس البلديــة( أن تُْنصــت جيــًدا لهــذه املجالــس، فتجمــع اقرتاحاتهــا، وتعّدهــا رشيــًكا 

ميثــل املواطنــن بشــكل مبــارش، ويجّســد مفهــوم املشــاركة الشــعبية يف أفضــل صــوره.

ــل  ــة، وأن تُنَق ــس املحلي ــق هــذه املجال ــى عات ــاة ع ــام امللق ــد امله ــد دورة- أن تتزاي ــا يجــب -دورًة بع ك

لهــا صالحيــات الخدمــات املناســبة، التــي ميكــن أن تزيــد مــن منســوب الرضــا لــدى املواطنــن، إضافــة إىل 

تشــجيع عمليــة التفاعــل األفقــي بــن املجالــس املحليــة داخــل كّل بلديــة، وتعزيــز روح املبــادرة والتعــاون 

واملشــاريع املشــرتكة يف مــا بينهــا.

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
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2.  املجالس البلدية:

ــة، ال ســيا أنهــا  ــاة املواطنــن اليومي ــة ذات العالقــة بحي هــي املســؤول الحقيقــّي عــن الخدمــات التنموي

ــة،  ــات اإلداري ــس ببعــض الصالحي ــع هــذه املجال ــة. وتضطل ــس املحلي ــات أعــى مــن املجال ــع بصالحي تتمت

التــي يجــب أن تتوســع باضطــراد مــع تزايــد خــربة أعضائهــا )الهيــاكل املنتَخبــة(، واكتســابها ثقــَة مجالــس 

املحافظــات.

ــة إىل مســؤوليتها  ــود يف النهاي ــة، يجــب أن يق ــس البلدي ــة للمجال ــة والتنموي ــام الخدمي ــع يف امله إن التوسُّ

ــدور، ورضورة أن تشــمل مســاهمتها  ــذا ال ــا به ــام، وضــان اســتدامة قيامه ــن هــذه امله ــة ع شــبه الكامل

الفعالــة والناجعــة طيًفــا واســًعا مــن الخدمــات اإلداريــة، بحكــم قربهــا مــن املواطنــن ومعرفتهــا باألولويــات 

واالحتياجــات الفعليــة لهــم.

3. مجالس املحافظات:

هــي الهيئــات العليــا لــإدارة املحليــة )حاليًّــا(، ومــن الطبيعــّي أن تهتــم بالنــوع الثالــث مــن املهــام، الــذي 

ــرتض أن  ــا للفلســفة نفســها، يُف ــة بشــكل عــام. وتبًع ــة واإلداري ــا، والخدمي ــة أساًس يشــمل الربامــج التنموي

تتكامــل هــذه املجالــس مــع املجالــس البلديــة، وتُركهــا يف وضــع الربامــج الخدميــة والتنمويــة واالســتثارية 

الخاصــة باملحافظــة، وتراقــب أداءهــا ملهامهــا الخدميــة واإلداريــة املشــرتكة، وتنّســق إدارة املهــام الالمركزيــة 

مــع هيــاكل الحكــم املحــّي املســتجّدة. هــذا يوجــب اســتحداث هيــكل جامــع لعــدد مــن املحافظــات عــى 

نطــاٍق إقليمــي، مبــا يســّهل عمليــة اإلرشاف عــى عمــل مجالــس املحافظــات، ويتيــح للســلطة املركزيــة نقــل 

املزيــد مــن ســلطاتها اإلداريــة ومهامهــا الخدميــة والتنمويــة إىل هــذه الهيــاكل املســتحَدثة. 

4. مجالس األقاليم:

هــي الهيئــة العليــا املنتَخبــة لــإدارة املحليــة يف مراحلهــا األخــرة، ويُقَصــد بهــا مرحلــة الحكــم املحــي عــى 

ــا وليــس سياســيًّا(، وتتمتــع بالكثــر مــن صالحيــات الســلطة  ــا وخدميًّ مســتوى الســلطة التنفيذيــة )تنمويًّ

التنفيذيــة املركزيــة، بشــكل منّســق ومنضبــط يعيــد توزيــع األدوار بــن املركــز واألقاليــم، ومبــا يجعــل هــذه 

ــل الرضائــب  ــة بنجاعــة واحــرتاف، واإلرشاف عــى تحصي ــة املحلي ــادرة عــى إدارة شــؤون التنمي ــم ق األقالي

عــى املســتوى املحــي ورصفهــا بطريقــة تلبّــي احتياجــات املواطنــن، بنــاًء عــى برامــج تشــاركية ســاهمت 

ــة، وانتهــاًء مبجالــس  ــة )بــدًءا باملجلــس املحــي، مــروًرا باملجالــس البلدي ــاكل املحلي يف صياغتهــا باقــي الهي
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املحافظــات(، وصــّوت عليهــا الناخبــون مــن خــالل عمليــة انتخــاب هــذه الهيــاكل، ووفــق التنافــس عــى 

برامــج تنمويــة مضبوطــة األهــداف والتمويــل واملنافــع، األمــر الــذي ســيقود يف النهايــة إىل تجســيد طمــوح 

جاللــة امللــك، وتطلّعــات املواطنــن االردنيــن، يف مجتمــع تتجســد فيــه الدميقراطيــة التشــاركية يف أســمى 

معانيهــا.

لقــد أظهــرت التجــارب الســابقة، أن أحــد أهــم أســباب الفشــل يف إدارة ملــف الالمركزيــة اإلداريــة، عــى 

مســتوى املحافظــات، أنهــا مل تـُـراِع رضورة أن تتمتــع املحافظــات مبقومــات الالمركزيــة االقتصاديــة، بســبب 

اعتــاد املعايــر الجغرافيــة أساًســا يف تقســيمها. كــا أن التجــارب العامليــة تؤكــد أن نجــاح التنميــة املحليــة، 

يتطلــب -مــن بــن رشوط أخــرى- أن تنــاط هــذه املهــام بوحــدات إداريــة كبــرة متتلــك مؤهــالت اســتقاللها 

ــذه  ــي ه ــع باق ــل م ــتطيع التكام ــرى، وتس ــة األخ ــدات اإلداري ــاه الوح ــية تج ــزات تنافس ــادي، ومي االقتص

الوحــدات. 

وترجمــًة لهــذه املتطلبــات يف ظــل التفــاوت الكبــر بــن املحافظــات الحاليــة يف مســاحاتها ومواردهــا البرية 

ــي  ــة الت ــد العــودة إىل بحــث الفكــرة اإلبداعي ــإّن مــن املفي ــا مــن هــذه اإلشــكالية، ف ــة، وخروًج والطبيعي

ــة امللــك عبداللــه الثــاين أن طرحهــا يف عــام 2005، وهــي إنشــاء وحــدات إداريــة أكــرب ميكــن  ســبق لجالل

تســميتها »أقاليــم«، رشَط أن ميتلــك كلٌّ منهــا املقومــات التاليــة: 

مســاحات زراعيــة تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا الداخليــة، وتوجيــه الفائــض إىل األقاليــم األخــرى،   •

ــارج األردن. ــر إىل خ ــة التصدي ــع إمكاني م

مراكز حرضية قوية ِبطاقات برية متنوعة.  •

مراكــز صناعيــة وتجاريــة نِشــطة مــع إمكانيــات تشــغيل قويــة، لتلبيــة احتياجــات اإلقليــم يف هــذا   •

الســياق.

مســاحات صحراويــة )مــن مناطــق الباديــة( ميكــن اســتغاللها يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة   •

الشمســية.

وميكــن للنقــاش املتخّصــص الالحــق، أن يعيــد النظــر يف التقســيات اإلداريــة الحاليــة، مــع تأكيــد رضورة 

امتالكهــا املقومــاِت االقتصاديــة وامليــزاِت التنافســية التــي ســبق ذكرهــا.

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
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اإلطار الزمني

مــع وضــوح املهــام املنوطــة بهيــاكل اإلدارة املحليــة الحاليــة واملســتقبلية، مــن الــرضوري وضــع إطــار زمنــي 

إلرســاء هــذه الهيــاكل ومتكينهــا مــن أداء مهامهــا عــى الوجــه األمثــل، مــع اإلشــارة إىل أن التــدرُّج الزمنــي 

يف تطبيــق النمــوذج املنشــود لــإدارة املحليــة رضورٌة يفرضهــا الواقــع. وســيفي ذلــك يف النهايــة إىل تحقيــق 

الهــدف الــذي مــن أجلــه اعتمــد األردن تجربــَة الالمركزيــة اإلداريــة، وهــو: حكــم محــّي رشــيد، قــادر عــى 

االضطــالع مبهــام التنميــة املحليــة والخدمــات بشــكل مســتقّل وفّعــال، بنــاًء عــى برامــج اختارهــا املواطنــون 

عــرب انتخابــات حــرة ونزيهــة، يف تناغــٍم وتكامــل لــألدوار بــن الهيــاكل املختلفــة واألقاليــم مــن جهــة، واإلدارة 

املركزيــة مــن جهــة أخــرى. وميكــن أن تكــون هــذه املراحــل »االنتقاليــة« عــى الشــكل التــايل:

املرحلة األوىل: تطوير وتقوية ومتكني الهياكل املنتَخبة واملعيَّنة عىل مستوى املحافظات والبلديات 

)الدورة األوىل - الدورة الثانية(:

وضــع اإلطــار التريعــي الــالزم إلنشــاء مجالــس األقاليــم، وتحديــد مهامهــا ومســؤولياتها وإطــار   .1

ــط  ــمولية والخرائ ــات الش ــداد املخطط ــة إىل إع ــرى، إضاف ــة األخ ــاكل اإلدارة املحلي ــا بهي عالقته

ــن املحافظــات. ــزات النســبية املشــرتكة ب االســتثارية واملي

ــاريع  ــع املش ــى وض ــات ع ــات والبلدي ــة يف املحافظ ــة واملعيّن ــاكل املنتَخب ــدرات الهي ــة ق تقوي  .2

ــذه  ــا، وإدارة ه ــا وتوفره ــة له ــوارد املالي ــة امل ــا، ودراس ــتها وإدارته ــة ودراس ــة والتنموي الخدمي

ــيد. ــٍج رش ــا لنه ــا وفًق ــوارد ورصفه امل

إعــداد البلديــات مخططــاٍت شــموليًة لجميــع األرايض داخــل حــدود البلديــة، مبــا فيهــا مخططــات   .3

اســتعاالت األرايض والتوســع العمــراين وتخطيــط النقــل واملــرور، إضافــة إىل خططهــا املســتقبلية 

ــة  ــة واالجتاعي ــة واالقتصادي ــات الدميغرافي ــدة البيان ــات األساســية اســتناًدا لقاع ــم الخدم لتقدي

املتوفــرة يف املرصــد البلــدي الخــاص بــكل بلديــة.

توسيع دائرة الخدمات واملهام التي تقدمها هذه املجالس للمواطنن.  .4

ــل  ــات داخ ــن البلدي ــة، وب ــل البلدي ــة داخ ــس املحلي ــن املجال ــرتكة ب ــجيع املشــاريع املش تش  .5

املحافظــة نفســها، وكذلــك بــن املحافظــات داخــل كّل إقليــم، إضافــة إىل الراكــة مــع القطــاع 

ــاص. الخ
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متكن أعضاء املجالس املنتَخبة واملعيَّنة من االرتقاء باملهام الخدمية املنوطة بهم.  .6

فتح وتوسيع نطاق النقاش املجتمعي حول أهمية املشاركة الشعبية يف اإلدارة املحلية.  .7

العمــل عــى تعزيــز دور الشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــالل تشــكيل »مجالــس   .8

الظــّل« للمســاندة يف عمــل الهيــاكل املنتَخبــة.

تفعيل دور األحزاب الربامجية يف الرتشح ملجالس املحافظات والبلديات من خالل برامج تنموية.  .9

تخصيــص مــا ال يقــل عــن نســبة )30%( مــن مقاعــد املجالــس املنتَخبــة يف املحافظــات والبلديــات   .10

للمــرأة.

تخصيص مقعد لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الهياكل املنتَخبة عى مستويَي املحافظات والبلديات.   .11

املرحلة الثانية: استحداث مجالس األقاليم 

)الدورة الثالثة(:

العمــل عــى نقــٍل ســلِس للصالحيــات مــن املركــز إىل مجالــس األقاليــم يف املجــاالت الخدميــة واإلداريــة   .1

واملاليــة والتنمويــة.

إرســاء نــوذٍج للعمــل التكامــي مــن املجالــس املحليــة إىل مجالــس األقاليــم، مــروًرا مبجالــس البلديــات   .2

واملحافظات.

التفعيــل الكامــل ألطـُـر الرقابــة واملســاءلة وفًقــا ألرقــى املعايــر الدوليــة عــى مســتوى اإلدارة املحليــة   .3

وهياكلهــا املختلفــة.

التوصيات

بنــاًء عــى مــا تقــّدم، ووفــق الطبيعــة اإلجرائيــة لفلســفة العمــل املعروضــة آنًفــا ومراحلهــا املختلفــة، توّصــل 

دة، قُســمت إىل أربعــة محــاور: توصيــات خاصــة بالالمركزيــة  أعضــاء اللجنــة بالتوافــق إىل توصيــات محــدَّ

اإلداريــة، وتوصيــات خاصــة بالالمركزيــة املاليــة، وتوصيــات خاصــة بالالمركزيــة الخدميــة، وتوصيــات خاصــة 

بتعديــل التريعــات املؤطِّــرة لنظــام اإلدارة املحليــة، وذلــك عــى الشــكل التــايل: 

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية



196

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

التوصيات الخاصة بالالمركزية اإلدارية

تسمیة القانون: »قانون اإلدارة املحلية«.  .1

2.  ارتباطـًـا بضوابــط العمليــة االنتخابيــة الخاصــة باالنتخابــات النيابيــة، ميكن اعتــاد اآلليــات االنتخابية 

التاليــة يف إدارة االنتخابــات املحليــة )البلديــة واملحافظــات واألقاليــم(:

اعتاد أدوات التصويت نفسها يف جميع االنتخابات )بطاقة األحوال املدنية(.  -

اعتاد معاير النزاهة نفسها لجميع العمليات االنتخابية.  -

اعتاد منظومة العقوبات نفسها للمخالفات االنتخابية يف االنتخابات النيابية واملحلية.  -

3.  تأكيــد رضورة الحفــاظ عــى الهيــاكل الحاليــة املنتَخبــة لنظــام اإلدارة املحليــة، وذلــك لتوســيع قاعــدة 

ــاكل هــي:  ــة. وهــذه الهي ــة والخدمي املشــاركة الشــعبية يف اتخــاذ القــرارات التنموي

املجلس املحي: عى مستوى املحليات والتجمعات السكانية الصغرة.  -

مجلس البلدية: عى مستوى البلدية.  -

مجلس املحافظة: عى مستوى املحافظة.   -

استحداث مجلس اإلقليم )يُقرتح أن يبدأ العمل خالل الدورة الثالثة عى أبعد تقدير(.  -

ــة  ــة اإلداري ــام الالمركزي ــاملة لنظ ــمية ش ــة رس ــص مظلّ ــة لتخصي ــة املقرتَح ــا يف السياس ــّي قُدًم 4.  امل

املقــرتح، ممثلــًة يف »وزارة اإلدارة املحليــة«، لالرتقــاء بالعمــل الخدمــي واإلداري والتنمــوي يف 

املحافظــات والبلديــات واملجالــس املحليــة، والحــّد مــن تنــازع االختصاصــات وتضــارب املهــام وازدواج 

األدوار بــن املجالــس املنتَخبــة وتلــك املعيّنــة لهــذه الهيــاكل، وضــان التنســيق والتناغــم يف مــا بينهــا 

مــن جهــة، وبينهــا وبــن اإلدارة املركزيــة مــن جهــة أخــرى، ومتكينهــا يف النهايــة مــن تقديــم خدمــات 

ــن وتحظــى برضاهــم.  ــي تطلعــات املواطن ــة ناجحــة، بصــورة تلبّ ــة، وإدارة برامــج تنموي راقي

5.  تحديــد عــدد أعضــاء املجالــس املنتَخبــة وتقســيم الدوائــر االنتخابيــة للمجالــس، مــن خــالل نظــام 

ــة. ــدالت التنمي ــكاين ومع ــداد الس ــراين والتع ــع العم ــي التوس ــة، يراع ــذه الغاي ــدر له يص

د فيــه عــدد األعضــاء مــن  6.  إصــدار نظــام للدوائــر االنتخابيــة ملجالــس املحافظــات والبلديــات، يحــدَّ

ــة  ــيات اإلداري ــل، والتقس ــة التمثي ــي عدال ــا يراع ــات، ومب ــس املحافظ ــًوا ملجال )12( إىل )30( عض
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ــة إىل  ــد تقســيم البلدي ــة عن ــدالت التنمي ــداد الســكاين ومع ــراين والتع ــع العم للمحافظــات، والتوس

ــها. ــاء مجالس ــدد أعض ــد ع ــة وتحدي ــس محلي مجال

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

ــب  ــم ينتخ ــا، ث ــس به ــاب املجل ــتبدال انتخ ــة، واس ــس البلدي ــل لرئي ــاب املنفص ــة االنتخ ــاء آلي 8.  إلغ

األعضــاُء الرئيــَس مــن بينهــم.

ــا  ــه وفًق ــة، لضــان اســتقالليته يف أداء أعال ــذي ملجلــس البلدي ــر التنفي ــار املدي ــة اختي ــل آلي 9.  تعدي

للقانــون.

10.  أن يكون نائب رئيس كلٍّ من مجليَس املحافظة والبلدية امرأة يف حال كانت الرئاسة لرجل.

ضــان متثيــل املــرأة يف املجالــس املنتَخبــة يف املحافظــات والبلديــات بنســبة ال تقــل عــن )30%( مــن   .11

عــدد املقاعــد.

تخصيص مقعد لألشخاص ذوي اإلعاقة يف الهياكل املنتَخبة عى مستويَي املحافظات والبلديات.   .12

ــك يف  ــى ذل ــص ع ــة، والن ــاكل اإلدارة املحلي ــاء لجان متخصصة للمرأة والشباب يف هي ــعي إلنش الس  .13

ــة.  ــة اختياري ــان مهّم ــذه اللج ــكيل ه ــى تش ــاكل، يك ال يبق ــذه الهي ــل ه ــة لعم ــن املنظِّم القوان

رضورة تقســيم العمــل البلــدي بــن املجلــس البلــدي )رئيًســا وأعضــاء( والجهــاز التنفيــذي يف البلديــة،   .14

مــع مراعــاة أحــكام املــادة )121( مــن الدســتور، مبــا يضمــن تــويّل املجلــس البلــدي رســَم السياســات 

والرقابــة واإلرشاف واملتابعــة والتدقيــق عــى أعــال البلديــة. 

إضافــة صالحيــة املراقبــة واملتابعــة ملجلــس املحافظــة، وكذلــك مشــاركته يف تقديــم مقرتحــات   .15

للمشــاريع الخدميــة والتنمويــة عنــد إعــداد الخطــة التنمويــة والخدميــة للمحافظــة عــى املشــاريع 

ــا.  ــي ينّفذه الت

تخفيــض ســّن الرتشــح للمجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات مــن ســّن )25( عاًمــا إىل ســّن )22(   .16

ــا. عاًم

ــة  ــس املحافظ ــس مجل ــن رئي ــكلٍّ م ــا ل ــاًل علميًّ ــل مؤه ــى األق ــة األوىل ع ــهادة الجامعي اشرتاط الش  .17

ــس  ــة املجال ــّل لعضوي ــى األق ــح( ع ــة )ناج ــة العام ــهادة الثانوي ــات، وش ــاء البلدي ــاء ورؤس واألعض

ــة. البلدي

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
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ــة،  ــن جه ــات م ــس البلدي ــس املحافظــات ومجال ــن مشــاريع مجال ــة ب وضــع نظــام خــاص بالراك  .18

ــرى. ــة أخ ــن جه ــاص م ــاع الخ والقط

التوصيات الخاصة بالالمركزية املالية

ــتوى  ــى مس ــّي ع ــم مح ــام حك ــول إىل نظ ــة للوص ــام اإلدارة املحلي ــر نظ ــدرُّج يف تطوي ــات الت لغاي  .1

الســلطة التنفيذيــة تنمويـًـا وخدميًــا، يُقــرتح اقتصــار موازنــات املحافظــات عــى املوازنــات الرأســالية، 

وذلــك لحــن بــدء عمــل مجالــس األقاليــم، وترســيخ تطبيــق مفهــوم الالمركزيــة اإلداريــة وتعميقــه 

ــه العمــل عــى  ــذي ميكــن مــن خالل ــايل واإلداري ال ــق اســتقاللها امل ــم، وتحقي عــى مســتوى األقالي

تطبيــق الالمركزيــة املاليــة بصــورة كاملــة، مــن خــالل إعــادة هيكلــة قانــون املوازنــة العامــة، ليتضّمــن 

ــا بــكل إقليــم، باإلضافــة إىل املركــز. فصــاًل خاصًّ

ــة  ــة كّل محافظ ــاص ملوازن ــل خ ــراد فص ــرتح إف ــات، يُق ــايل واإلداري للمحافظ ــتقالل امل ــز االس لتعزي  .2

يف قانــون املوازنــة العامــة، وذلــك بــداًل مــن إدراج موازنــات املحافظــات ضمــن موازنــات الــوزارات 

ــا. ــه حاليًّ ــول ب ــو معم ــا ه ــة ك ــر الحكومي والدوائ

إعــداد موازنــات املحافظــات بطريقــة التخطيــط مــن أســفل إىل أعــى، عــى أن يتــم ذلــك بتحديــد   .3

ــا. ــايل له ــص امل د املخص ــدَّ ــم يح ــا، ث ــة واعتاده ــاريع الخدمي املش

لتريــع تنفيــذ موازنــات املحافظــات، ومتكينهــا مــن طــرح مشــاريعها الرأســالية مــن دون تدخــل   .4

مــن الــوزارات والدوائــر الحكوميــة، يُقــرتح نقــل الصالحيــات اإلداريــة واملاليــة إىل املحافظــات، لتصبح 

بذلــك مســؤولًة عــن إعــداد موازناتهــا وتنفيذهــا.

زيــادة أوُجــه اإلنفــاق للمخصصــات املاليــة الالزمــة إلدامــة عمــل مجالــس املحافظــات، وَعــّد رئيــس   .5

ــا.  ــرصف بخصوصه ــرًا بال ــة آم ــس املحافظ مجل

ــل  ــأن تُنَق ــك ب ــرى، وذل ــدن والق ــة امل ــك تنمي ــات يف بن ــس املحافظ ــاص ملجال ــاب خ ــاء حس إنش  .6

ــة دون  صــات موازنــات املحافظــات إليــه مبــارشًة بعــد إقــرار قانــون املوازنــة العامــة، للحيلول مخصَّ

صــات موازنــات املحافظــات بكاملهــا مــن خــالل حجــز جــزء منهــا أو تخفيضهــا مــن  عــدم رصف مخصَّ

ِقبــل مجلــس الــوزراء، ومبــا يضمــن عمليــة تدويــر املبالــغ املتبقيــة مــن املوازنــة الســنوية عنــد انتهــاء 

ــا عــى املشــاريع  ــن االســتمرار يف إنفاقه ــايل، لتمكــن هــذه املحافظــات م ــام الت ــة للع الســنة املالي

ــه، عــى أن يخضــع الــرصف مــن هــذا  ــذي يلي ــة للعــام ال صــات املالي املســتمرة، مبعــزٍل عــن املخصَّ

ــا. ــات املعمــول به ــد مــن انســجامه مــع التريعــات والتعلي ــق، للتأك ــة والتدقي الحســاب للرقاب
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استجابة موازنات املحافظات والبلديات للنوع االجتاعي وللتحديات التي تواجه املرأة.   .7

ــا مــن  ــس املحافظــات، لتمكينه ــة املناســبة لعمــل مجال ــة واإلداري ــة املادي العمــل عــى تأمــن البيئ  .8

ــا.  ــام مبهامه القي

العمــل عــى متكــن مجالــس املحافظــات مــن القيــام مبهامهــا، وذلــك مــن خــالل برامــج متكــن وتأهيل   .9

ــداد  ــا، وإع ــات وأولوياته ــات املحافظ ــد احتياج ــة تحدي ــان آلي ــى إتق ــا ع ــاعد كوادرَه ــة، تس محرتف

موازناتهــا وإقرارهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا، إضافــة إىل توعيــة أجهــزة املحافظــات املختلفــة مبهامها 

ــة  ــوم الالمركزي ــز مفه ــا، ومبــا يســاهم يف تعزي ــة بعمله ــب املتعلق وأدوارهــا ومســؤولياتها يف الجوان

اإلداريــة وتعميقــه.

اعتــاد تخصيــص بنــد لنفقــات الصيانــة واإلدامــة والطــوارئ عنــد إعداد موازنــات مجالــس املحافظات   .10

والبلديات.

إعــادة توزيــع إيــرادات البلديــة بــن املجلَســن البلــدي واملحــي، مبــا يضمــن عدالــة توزيــع الخدمــات   .11

وعوائــد التنميــة.

التوصيات الخاصة بالالمركزية الخدمية

ــة االقتصــاد املحــي،  ــدف تقوي ــة، به ــة املحلي ــق التنمي ــة لتحقي ــس املنتَخب ــات املجال ــز صالحي تعزي  .1

ورفــع جــودة الخدمــات األساســية، وفًقــا للدراســات التــي ســتُعّدها الحكومــة املركزيــة لــكّل محافظة، 

ــا التنافســية النســبية.  ــا وميزته ــي ســتتضمن الفــرص االســتثارية فيه والت

ــا،  ــا وأولوياته ــد احتياجاته ــن تحدي ــات م ــات والبلدي ــة يف املحافظ ــة واملعيّن ــاكل املنتَخب ــن الهي متك  .2

وإعــداد موازناتهــا وفًقــا الحتياجاتهــا الفعليــة وإقرارهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا، وينبغــي العمــل 

عــى إعــداد األدلّــة اإلجرائيــة ومنهجيــات العمــل الالزمــة لتحقيــق ذلــك مــن ِقبَــل الــوزارات 

ــا. ــاكل به ــك الهي ــد تل ــة، وتزوي ــات املركزي واملؤسس

ربــط صالحيــات املجالــس املنتَخبــة يف املحافظــات والبلديــات يف اقــرتاح مشــاريع الخدمــات   .3

ــر  ــا للمعاي م وفًق ــدَّ ــراره، وأن تَُق ــم إق ــذي ت ــل االحتياجــات ال وإعدادهــا وإقرارهــا وتنفيذهــا، بدلي

ــع املخططــات الشــمولية، وأن  ــا يتناســب م ــة، ومب ــق الخطــة الوطني ــا ووف ــارف عليه ــة املتع العاملي

تُربَــط املشــاريع املَُقــرّة بجــدول تشــكيالت الــوزارات والدوائــر الحكوميــة.

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
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توفــر تســهيالت بيئيــة وترتيبــات تيســرية يف مرافــق ومقــاّر الهيــاكل املنتَخبــة واملعيَّنــة يف املحافظات   .4

والبلديــات وأنشــطتها، مبــا يحقــق رشوط الوصــول واالســتخدام لكبــار الســّن واألشــخاص ذوي اإلعاقة، 

فضــاًل عــن إدمــاج قضايــا اإلعاقــة يف الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة لألعضــاء والعضــوات وملوظفــي 

وموظفــات هــذه املجالــس.

رضورة مواكبــة اإلدارات التنفيذيــة يف املحافظــات واملجالــس البلديــة ملــروع التحــوُّل الرقمــي   .5

للحكومــة املركزيــة، ومتكينهــا تقنيًّــا مــن ُســبل الوصــول إىل ذلــك مــن خــالل الجهــات املعنيــة، بحيــث 

ــي. ــن مــروع التحــول الرقمــي الوطن ــا جــزًءا م ــح عملُه يصب

التوصيات الخاصة بتعديل الترشيعات املرتبطة بنموذج اإلدارة املحلية املنشود 

تويص اللجنة بتعديل التريعات التالية لتحقيق األهداف سابقة الذكر:

قانون البلديات.  .1

قانون الالمركزية.  .2

قانــون اإلدارة العامــة، مبــا يضمــن نقــل الصالحيــات مــن املركــز إىل اإلدارات التنفيذيــة يف املحافظــات   .3

ــة عــى مســتوى املحافظــة. ــة اإلداري ــدأ الالمركزي ــق مب ولتحقي

قانون بنك تنمية املدن والقرى، ليكون ذراًعا مالية وفنية للهياكل املنتخبة.  .4

ــن  ــد م ــة، والح ــة املتبقي ــى األرايض الزراعي ــة ع ــة، للمحافظ ــرى واألبني ــدن والق ــم امل ــون تنظي قان  .5

االنتشــار العشــوايئ للتجمعــات الســكانية، وتشــجيع البنــاء العمــودي، وتســهيل إجــراءات املشــاريع 

االســتثارية والتنمويــة.

ــة  ــص األرايض املســجلة باســم البلدي ــة االســتمالك وتخصي ــة، لتســهيل عملي ــة العقاري ــون امللْكي قان  .6

ــارش. ــراء املب ــا ال ــا فيه ــة مب ــات العام ــا للخدم ــتفادة منه لالس

قانون رضيبة األبنية واألرايض داخل مناطق البلديات.  .7

قانون رخص املهن، وذلك لزيادة النشاط االقتصادي املحي وتشجيع االقتصاد املنزيل.  .8
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قانــون مروعــات الراكــة بــن القطاَعــن العــام والخــاص، مبــا يســّهل عــى املجالــس املنتَخبــة عقــد   .9

ــاص. ــاع الخ ــع القط رشاكات م

قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.  .10

النظام املايل )للحكومة(، وذلك لساح بتدوير موازنات مجالس املحافظات.  .11

نظام املشرتيات الحكومية.  .12

نظام التقسيات اإلدارية.  .13

أنظمة تنظيم إدارة الوزارات، وذلك لتسهيل عملية نقل الصالحيات من املركز إىل املحافظات.  .14

نظام استعاالت األرايض.  .15

استحداث نظام للمساءلة واملحاسبة للهياكل املنتَخبة يكرّس النزاهة والشفافية والرقابة.  .16

التوصيات المّتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة المحلية
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية



التعديالت الدستورّية المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية وبآليات العمل النيابّي

التشريعات المقترحة والتوصيات التفصيلّية

خامًسا: التوصيات المتعّلقة بتمكين الشباب
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منهجية العمل

ــات  ــات واجتاع ــالل مناقش ــادف خ ــاء واله ــوار البّن ــر الح ــاد معاي ــى اعت ــة ع ــت اللجن توافق أواًل: 

اللجنــة الداخليــة واالســتاع لجميــع اآلراء والتوجهــات ألعضــاء اللجنــة واحــرتام وجهــات النظــر 

ــة.  كافّ

عقدت اللجنة وأعضاؤها )227( اجتاًعا ولقاًء مع أصحاب املصلحة يف املحافظات األردنية.  ثانًيا: 

راجعــت اللجنــة أكــر مــن )80( بحثـًـا ومرجًعــا ودراســة حــول أولويــات الشــباب يف األردن وأطـُـر  ثالًثا: 

ــم.  متكينه

اطّلعــت اللجنــة عــى التجــارب املحليــة الســابقة للشــباب األردين يف املجــاالت املختلفــة، وعملــت  رابًعا: 

ــك التجــارب. ــن تل ــدروس املســتفادة م ــا، واســتعرضت ال ــي متــت مواجهته ــات الت ــل التحدي عــى تحلي

ــن  ــة بتمك ــدات املرتبط ــق واملعاه ــة واملواثي ــات الدولي ــع املرجعي ــى جمي ــة ع ــت اللجن اطّلع خامًسا: 

الشــباب.

ــاالت  ــباب يف املج ــن الش ــة بتمك ــات املرتبط ــن التريع ــدد م ــة ع ــى مراجع ــة ع ــت اللجن عمل سادًسا: 

ــة. املختلف

مبادئ ومرتكزات منوذج الشباب األرديّن الريادّي 

تعزيز وجود الشباب يف مواقع صنع القرار.1 

توسيع مشاركة الشباب يف العمل السيايس. 2 

متكن الشباب ثقافيًّا واجتاعيًّا واقتصاديًّا. 3 

تفعيل دور الشباب يف املجتمعات املحلية واملجتمع عموًما. 4 

ضان قدرة الشباب عى التعبر عن أولوياتهم. 5 

إدماج أولويات الشباب ضمن األولويات املحلية والوطنية. 6 

إيصال صوت الشباب بعدالة عرب وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة. 7

تحقيق تكافؤ الفرص للشباب يف املنظومتَن التعليمية والرتبوية.  8 

بيئة اقتصادية مراعية داعمة للشباب األردين. 9 

تكريس سيادة القانون لتفعيل دور الشباب. 10 

النهوض بواقع الشباب ومشاركتهم الفاعلة يف املجاالت املختلفة. 11 

استثار الطاقات الشبابية. 12 

التوصيات المتعّلقة بتمكين الشباب
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الهدف االسراتيجّي

ــا يف الحيــاة العامــة، ريــادّي الطــرح والفكــر والثقافــة، مســاهم يف بنــاء الدولــة  شــباب أرديّن فاعــل إيجابيًّ

القامئــة عــى العدالــة وســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص، ريــادّي االقتصــاد واإلبــداع، مكّمــل ملســرة التنميــة 

املســتدامة. 

السياسـات املقرحة لتمـكني الشباب

ــرب يف  ــُة األك ــباب الفئ ــاملة يف األردن، فالش ــة الش ــيايس والتنمي ــالح الس ــاح اإلص ــباب مفت ــاع الش ــل قط ميثّ

ــا املجلــس األعــى للســكان، إذ وصــل عــدد الشــباب  ــي أعلنه ــة الت ــا لإحصــاءات الدميغرافي املجتمــع وفًق

ــع أن يصــل عددهــم إىل 2.9  ــون يف عــام 2020. ومــن املتوقَّ ــة )12-30 ســنة( إىل 2.6 ملي ــة العمري يف الفئ

مليــون يف عــام 2030. وبنــاء عــى ذلــك، فــإن أّي خطــة أو خريطــة طريــق لإصــالح الســيايس ال تضــع يف 

ــار متكــن الشــباب بوصفهــم قــوة دافعــة، ســتعاين مــن ضعــف القــدرة عــى تنفيذهــا عــى األرض  االعتب

ولــن تجــد الفئــَة االجتاعيــة النشــطة والفاعلــة التــي تُعلَّــق عليهــا اآلمــال لتنفيذهــا. وبالرغــم مــن الفــرص 

ــزال هــذا القطــاع  ــا ي ــوي يف األردن، م ــا قطــاع الشــباب يف اإلصــالح الســيايس والتنم ــي ميتلكه ــة الت الهائل

يعــاين مــن تحديــات بنيويــة واقتصاديــة وسياســية واجتاعيــة عديــدة تقــف حائــاًل أمــام اســتثار جميــع 

ــات الشــباب إىل  ــل طاق ــا يف تحوي ــد تســاهم أحيانً ــات ق ــل إن هــذه التحدي ــة، ب ــة إيجابي ــه بطريق طاقات

طاقــات ســلبية وغــر منتجــة، كتلــك التــي تتمثــل يف حــاالت مــن االنفعــال واالغــرتاب الســيايس الــذي يؤثــر 

يف مســرة اإلصــالح بشــكل عــام. 

ــع مــن رضورة مواجهــة  ــث املنظومــة السياســية ينب ــة لتحدي ــة امللَكيّ ــق األســايس يف عمــل اللجن إّن املنطل

تلــك التحديــات لكــر حلقــة تقييــد الطاقــات الشــبابية وإهدارهــا، والعمــل عــى اســتثار هــذا القطــاع يف 

اســتكال مســرة البنــاء يف املئويــة الثانيــة مــن عمــر الدولــة، وهــذا يتطلــب خلــق مســاحة آمنــة للمشــاركة 

السياســية املنظمــة واإليجابيــة، وخلــق بيئــة اقتصاديــة وتنمويــة مناســبة ملواجهــة تحديــات البطالــة التــي 

تشــكل قيــًدا كبــرًا عــى املشــاركة السياســية، إضافــة إىل إيجــاد نوافــذ تحفيزيــة لإبــداع والريــادة يف جميــع 

مؤسســات الدولــة، الرســمية والخاصــة واألكادمييــة واملدنيــة، بحيــث يتــم االعتــاد عــى مبــادئ التشــاركية 

ــا للشــباب عــى الدولــة، ويجعــل مســاهمة الشــباب  واالحــرتام والعدالــة ومبــا يجعــل »متكــن الشــباب« حقًّ

يف البنــاء اإليجــايب ملؤسســات الدولــة واجبًــا عليهــم مــع ضــان حقهــم يف املســاءلة، األمــر الــذي ركــزت عليــه 

الورقــة النقاشــية األوىل لجاللــة امللــك عبداللــه الثــاين، التــي أشــارت إىل أن »املواطنــة ال تكتمــل إال مبارســة 

واجــب املســاءلة«.
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التوصيات

تواصلــت اللجنــة إىل مجموعــة مــن التوصيــات، وقســمتها مبــا يلبــي متطلبــات أربــع مراحــل عمريــة تتســم 

ــذي  ــر ال ــة وسياســية مختلفــة عــن ســواها، األم ــة واقتصادي ــة واجتاعي ــا بصفــات نفســية وثقافي كلٌّ منه

يســتدعي اســتجابات محــددة للتعامــل معهــا، مــع األخــذ يف االعتبــار أن مفــردة »الشــباب« هنــا تشــر أينــا 

ــي تســتهدف  ــات العامــة الت ــرت، إىل الشــباب والشــابات عــى حــّد ســواء. كــا ُخصــص قســم للتوصي ذُك

ــة يف  ــق العدال ــعى لتحقي ــباب، وتس ــر الش ــة نظ ــن وجه ــات م ــات واملارس ــات والسياس ــر التريع تطوي

ــارات  ــة امله ــة لتنمي ــج الهادف ــع الربام ــن الشــباب والشــابات بنســبة )50%( يف جمي ــل واملشــاركة ب التمثي

الشــابة ودعمهــا عــى املســتويات الفنيــة واألكادمييــة والسياســية ومبــا يتناســب مــع دخــول الدولــة مئويتهــا 

الثانيــة بثقــة وطمــوح متجّدَديــن. 

أواًل: التوصيات بناًء عىل متطلبات املراحل العمرية

مرحلة التنشئة )12-1٥ سنة(  أ- 

ــه،  ــم ونوعيت ــودة التعلي ــى ج ــز ع ــا، والرتكي ــايس ألهدافه ــم األس ــة التعلي ــق إلزامي ــان تحقي ض  .1

ــي. ــي واملهن ــم التقن ــة للتعلي ــدارس املخصص ــداد امل ــادة أع وزي

إضافة مساقات ترّسخ الهوية الوطنية األردنية والتاريخ األردين يف املناهج الدراسية.   .2

إضافــة مســاقات تُعنــى بالرتبيــة املدنيــة والثقافــة الدميقراطيــة وقيــم التســامح واملواطنــة   .3

ــة التدريســية  ــة، وتدريــب الهيئ واملشــاركة السياســية يف املناهــج الدراســية واألنشــطة الالمنهجي

ــا.  ــاقات ومتطلباته ــذه املس ــداف ه ــع أه ــب م ــا بتناس ــا مب ــدرات أعضائه ــع ق ورف

ــن  ــكرات الحس ــل معس ــنة( داخ ــة )12-15 س ــة العمري ــتهدف الفئ ــي تس ــج الت ــيط الربام تنش  .4

ــي.  ــل التطوع ــع والعم ــة املجتم ــة وخدم ــم املواطن ــزرع قي ــباب، ل للش

تفعيــل دور الكّشــافة يف وزاريت الرتبيــة والتعليــم والشــباب، والتفاعــل مــع املجتمــع يف املحافظــات   .5

كافـّـة، واالتصــال مــع اإلرث الثقــايف والســيايس لــألردن. 

ــد أنشــطة  ــة، وعق ــة مــن الطلب ــور يف املــدارس ومبشــاركة فاعل ــاء األم ــس أولي ــل دور مجال تفعي  .6

ــا. ــة وقيمه ــات الدميقراطي ــيد املارس ــاهم يف تجس ــرتكة تس مش

التوصيات المتعّلقة بتمكين الشباب



208

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

ــي  ــل االجتاع ــائل التواص ــتخدام وس ــة اس ــى كيفي ــنة( ع ــة )12-15 س ــة العمري ــف الفئ تثقي  .7

بالطــرق اآلمنــة والتحقــق مــن صحــة املعلومــات، مــع الرتكيــز عــى القيــم السياســية واألخالقيــة 

ــة. ــن خــالل األنشــطة الالمنهجي ــرأي اآلخــر م ــول ال وقب

تفعيــل املجالــس الطالبيــة للفئــة العمريــة )12-15 ســنة(، وأن تســاهم مؤسســات املجتمــع املــدين   .8

بالتدريــب والتمكــن مبــا يتــاىش مــع القوانــن واألنظمــة ذات الصلــة. 

9.  تفعيــل دور اإلرشــاد النفــيس يف املــدارس، والعمــل عــى رفــع كفــاءة خريجــي تخصــص اإلرشــاد 

والصحــة النفســية. 

10. تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي والخدمــة املجتمعيــة يف املــدارس، كاملشــاركة يف الزراعــة الحرجية 

يف عيــد الشــجرة ويف مواســم قطــاف الزيتــون.

مرحلة اإلعداد )16-18 سنة( ب- 

ــة داخــل  ــن كل مدرس ــل ع ــاك ممث ــون هن ــى أن يك ــن، ع ــن اليافع ــة م ــس بلدي تشــكيل مجال  .1

ــة.  ــرايف للبلدي ــاق الجغ ــن النط ــدي وضم ــس البل املجل

زيــادة الوعــي بالثقافــة الرقميــة وبثقافــة االبتــكار والريــادة، كإنرتنــت األشــياء، والثــورة الصناعيــة   .2

الخامســة، والــذكاء االصطناعــي، ومعالجــة البيانــات وتحليلهــا، وأساســيات األمــن الســيرباين.

إدراج مســاقات تُعنــى بالثقافــة السياســية والدســتورية وتاريــخ الدميقراطيــة األردنيــة، مــع الرتكيــز   .3

عــى األوراق النقاشــية لجاللــة امللــك، والتعريــف بأبــرز الشــخصيات الوطنيــة التــي ســاهمت يف 

بنــاء الدولــة.

تضمــن الخطــط املنهجيــة لــوزارة الرتبيــة والتعليــم مبــادئَ ومفاهيــم حقــوق اإلنســان واألخــالق   .4

الحميــدة وقيــم التعدديــة والتســامح وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وقضاياهــم. 

ــم النفــس والفلســفة  ــم عل ــادئَ ومفاهي ــم مب ــة والتعلي ــوزارة الرتبي ــة ل تضمــن الخطــط املنهجي  .5

ــال.  ــارات االتص ومه

تنظيــم زيــارات ميدانيــة لطلبــة الصــف العــارش إىل مجلــس األمــة واملتاحــف الوطنيــة، وحضــور   .6

ــة بشــكل منهجــي ودوري. الجلســات التثقيفي

عقــد ورشــات توعويــة مركّــزة للصــف العــارش لتوضيــح التخصصــات الجامعيــة األكادمييــة والتقنية   .7

املتوفــرة وارتباطهــا باحتياجــات ســوق العمــل.
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مرحلة التمكني الشبايب )19-22 سنة( ج- 

أن تقــوم الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بتأســيس اتحــادات أو مجالــس طلبــة منتَخبــة، والعمــل   .1

عــى تفعيــل املجالــس املعطَّلــة مبــا يســتجيب للرؤيــة امللكيــة بتعزيــز املشــاركة الفاعلــة يف الحيــاة 

لعامة. ا

ــس  ــا مجل ــة، يديره ــة كّل جامع ــن ميزاني ــهم م ــة ومجالس ــادات الطلب ــة التح ــص ميزاني تخصي  .2

ــع  ــايل املتبَ ــق النظــام امل ــة داخــل الحــرم الجامعــي ووف ــد أنشــطة المنهجي االتحــاد، بهــدف عق

ــة. ــل كل جامع داخ

إعــادة هيكلــة وتفعيــل دور األنديــة الطالبيــة وعــادة شــؤون الطلبــة بطريقــة تســتثمر الطاقــات   .3

الشــبابية، واســتحداث أنديــة طالبيــة تعنــى بالتمكــن الســيايس واملشــاركة يف الحيــاة العامــة.

ــس  ــدر مجل ــى أن »يُص ــص ع ــي تن ــة، الت ــات األردني ــون الجامع ــن قان ــادة )36( م ــل امل تعدي  .4

ــة  ــة ومســاكن الطلب ــة التدريســية والعاملــن والطلب ــوادي الهيئ الجامعــة التعليــات الخاصــة بن

ــس  ــدر مجل ــح: »يُص ــة«، لتصب ــة والثقافي ــة االجتاعي ــطة الطلب ــق بأنش ــرى تتعل ــور أخ وأّي أم

ــة  ــة ومســاكن الطلب ــة التدريســية والعاملــن والطلب ــوادي الهيئ الجامعــة التعليــات الخاصــة بن

ــية«. ــة والسياس ــة والثقافي ــة االجتاعي ــطة الطلب ــق بأنش ــرى تتعل ــور أخ وأّي أم

ــة  ــة املرتبط ــطة الالمنهجي ــاج األنش ــكل دوري، إلدم ــع بش ــة املجتم ــاط خدم ــام نق ــر نظ تطوي  .5

باملشــاركة املدنيــة والسياســية ضمــن آليــات احتســاب نقــاط خدمــة املجتمــع.

تفعيــل الربامــج التــي تُعنــى مبكافحــة الفكــر املتطــرف والعنــف الجامعــي، وتعزيــز التعــاون مــع   .6

مركــز الســلْم املجتمعــي التابــع ملديريــة األمــن العــام.

تعزيــز التواصــل االجتاعــي بــن طلبــة الجامعــات يف املحافظــات، عــن طريــق اســتحداث   .7

برنامــج للتبــادل الطــاليب بــن املحافظــات يف الفصــل الصيفــي ووفــق اإلجــراءات املعمــول بهــا يف 

ــات. الجامع

ربــط مخرجــات التعليــم باحتياجــات الســوق املحليــة واإلقليميــة والعامليــة وضمــن رؤيــة   .8

مســتقبلية لــألردن. 

التوصيات المتعّلقة بتمكين الشباب
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مرحلة املشاركة املجتمعية واالقتصادية والسياسية )23-3٥ سنة(  د. 

إنشاء برنامج وطني لتمكن الشباب املرتّشحن للمجالس املنتَخبة.  .1

إرشاك الشــباب يف مجالــس أمنــاء الجامعــات والهيئــات الحكوميــة ومجالــس اإلدارات الحكوميــة   .2

واملجالــس املنبثقــة عنهــا. 

إعفــاء حديثــي التخــرج مــن غــر املْنَضّمــن لســوق العمــل مــن رســوم االنتســاب للنقابــات املهنيــة   .3

للســنة األوىل عــى األقــل.

ــص بتمكــن الشــباب سياســيًّا  ــي تخت ــل الحكومــي ملؤسســات املجتمــع املــدين الت ــادة التموي زي  .4

واقتصاديًّــا، وتســهيل إجــراءات الحصــول عــى التمويــل مــن املانحــن وفًقــا لألنظمــة والتعليــات 

املعمــول بهــا.

تعزيــز انخــراط الشــباب يف األحــزاب، وضــان الوصــول العــادل إىل مواردهــا كافــة، خاصــة املاليــة   .5

والتدريبيــة.

تفعيــل وتوســيع نطــاق برنامــج الزمالــة مــع مجلــس النــواب، وتطويــر آليــة عملــه، واســتحداث   .6

ــة مــع كلٍّ مــن مجلــيَس األعيــان والــوزراء. برنامــج للزمال

ــة يف  ــم األولوي ــق إعطائه ــة عــن طري ــة اإلعــالم والصحاف ــف لخريجــي كلي ــرص التوظي ــز ف تعزي  .7

تدريــس مســاق الرتبيــة اإلعالميــة يف املــدارس، والعمــل عــى رفــع كفاءتهــم وتدريبهــم للعمــل 

ــدارس.  بامل

ــه للمجتمــع ولفئــة الشــباب بالتحديــد، ملواجهــة اإلشــاعة  تطويــر الخطــاب اإلعالمــي املوجَّ  .8

واألخبــار املضلّلــة. 
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ثانًيا: توصيات عامة للوزارات واملؤسسات املعنية بالعمل الشبايب 

أ. اإلطار الترشيعي واملؤسي الناظم لقطاع الشباب

وزارة التخطيط:  •

ــة اســتقطاب التمويــل للمؤسســات التــي تُعنــى بقطــاع الشــباب، وتشــبيك هــذه  تســهيل عملي  .1

املؤسســات مــع املمّولــن وضمــن ســياق االســرتاتيجيات الوطنيــة، وتســهيل املوافقــات واإلجــراءات 

عــى املشــاريع الجديــدة.

تقديــم حزمــة تحفيــزات للمؤسســات الشــبابية الناشــئة، مــن خــالل تســهيل اإلجــراءات والــروط   .2

التمويليــة املتعلقــة بســنوات الخــربة للمؤسســة واملــالءة املاليــة.

متكــن وتدريــب املؤسســات الشــبابية الناشــئة بآليــات وأدوات تحصيــل التمويــل وأســس إعــداد   .3

مقرتحــات املشــاريع. 

دة للمؤسســات واملنظــات التــي تُــدار مــن الشــباب وخاصــًة يف  تخصيــص حصــة متويليــة محــدَّ  .4

املحافظــات.

وزارة الشباب:  •

تشــكيل مجلــس تنســيق مؤســيس برئاســة وزارة الشــباب وعضويــة وزارة التخطيــط ووزارة   .1

ــن  ــبه الرســمية وممثل ــة واملؤسســات الرســمية وش ــة ووزارة الثقاف ــية والربملاني الشــؤون السياس

ــادل املعلومــات والخــربات والتخطيــط  ــات املانحــة، لتب عــن املجتمــع املــدين واملؤسســات والهيئ

ــباب.  ــة للش ــرتاتيجية الوطني ــباب باالس ــى بالش ــي تُعن ــاريع الت ــط املش ــان رب ــرتك لض ــيق املش والتنس

ــة ترأســها وزارة الشــباب  ــه، مــن خــالل اســتحداث لجن ــة الشــباب وتفعيل ــون رعاي تحديــث قان  .2

ــباب. ــة بالش ــة املعني ــات الوطني ــع املؤسس ــاركة جمي ومبش

3.  تحديــث األنظمــة املاليــة واإلداريــة يف وزارة الشــباب، لتســهيل تنفيــذ املبــادرات والربامــج 

الشــبابية.

ــات العمــل الشــبايب واألدوات واألســاليب  ــع متطلب ــواءم م ــا يت ــة النظــام اإلداري مب ــادة هيكل إع  .4

ــا. ــة عامليًّ ــة املتبَع الحديث

التوصيات المتعّلقة بتمكين الشباب



212

وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

إعــادة النظــر بأســس تعيــن موظفــي وزارة الشــباب، ليكونــوا مختصــن يف العمــل الشــبايب وضمــن   .5

معايــر وأســس مرتبطــة يف التدريبــات والكفــاءات والكفايــات املتعلقــة باملهــام الوظيفيــة.

دعــم واســتدامة الربامــج واملشــاريع املعنيــة بالتمكــن الســيايس يف وزارة الشــباب )مثــل املعهــد   .6

الســيايس، وشــبكة القيــادات الشــبابية(، واســتحداث مشــاريع جديــدة تعــزز املشــاركة السياســية 

للشــباب. 

تفعيــل املراكــز الشــبابية والنــوادي الرياضيــة، وتوطــن املبــادرات الشــبابية فيهــا ودعمهــا، والعمل   .7

عــى متكــن الشــباب يف املراكــز الشــبابية عــن طريــق تعديــل األنظمــة والتعليــات مبــا يتناســب 

مــع ذلــك، والعمــل عــى تعزيــز دور املراكــز يف التنميــة الشــاملة.

8.  توثيق املبادرات الشبابية وأساء مؤسسيها حفظًا لحقوق امللْكية الفكرية. 

وزارة الشؤون السياسية والربملانية  •

ــد  ــب التأيي ــة وكس ــالت االنتخابي ــة إلدارة الحم ــارات الالزم ــى امله ــزيب ع ــباب الح ــب الش تدري  .1

واملنــارصة.

عقــد برامــج متخصصــة لتوعيــة الشــباب األردين باألحــزاب والعمــل الحــزيب بالتعــاون مــع   .2

ــة أنشــطة داخــل الجامعــات  الجامعــات الرســمية والخاصــة ومنظــات املجتمــع املــدين، وإقام

ــا. ــاب له ــات االنتس ــا وآلي ــف بربامجه ــزاب للتعري لألح

3.  إبــراز دور النــواب الشــباب، وتســليط الضــوء عــى مشــاركتهم يف الربملــان وتفاعلهــم مــع أدوات 

الرقابــة الربملانيــة )األســئلة واالســتجوابات(.

ــل الســيايس  ــة بالشــباب والعم ــدين املعني ــع امل ــع مؤسســات املجتم ــة م ــر العالق ــم وتطوي تنظي  .4

ــة. ــة متخصص ــج تدريبي ــالل رشاكات وبرام ــن خ ــام م والع

وزارة األوقاف واملقدسات اإلسالمية )الخطاب الديني والقيمي(  •

ــم  ــز قي ــس يف تعزي ــيحي والكنائ ــن املس ــال الدي ــاء ورج ــاظ والخطب ــة والوّع ــل دور األمئ تفعي  .1

ــذ خطــاب  ــاء ونب ــم االنت ــز قي ــدال وتعزي ــل اآلخــر والوســطية واالعت ــة واإلنســانية وتقبُّ املواطن

ــرف. ــر املتط ــدي للفك ــة والتص الكراهي
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ب. الحريات العامة

تشــّكل الحريــات العامــة الضانــَة األساســية للعمــل الســيايس يف األردن، وقــد لوحــظ مــن خــالل لقــاءات 

ــرأي العــام، أّن عــزوف الشــباب عــن العمــل الحــزيب والســيايس يعــود  ــة املتعــّددة واالســتاع إىل ال اللجن

باألســاس إىل املعيقــات التــي تحــّد مــن الحريــات العامــة وإىل غيــاب املســاحات اآلمنــة للعمــل الســيايس 

واملشــاركة يف صنــع القــرار. وبنــاء عــى ذلــك، فــإن أّي متكــن ســيايس للشــباب يســتوجب التطبيــق األمثــل 

ــن  ــة للعمــل الســيايس ووفــق القوان ــات العامــة الضامن ــة للحري ــر املســاحة اآلمن لحقــوق اإلنســان، وتوف

ــة  ــع الرغب ــب م ــا يتناس ــات مب ــض التريع ــاء بع ــل وإلغ ــة إىل تعدي ــع الحاج ــا، م ــول به ــة املعم واألنظم

ــن  ــكّل َم ــة ل ــة املســاءلة القانوني ــزة للعمــل الحــزيب والســيايس، وتحــت طائل ــة املحّف ــة البيئ ــة بتهيئ املَلكيّ

ــة أو السياســية. ــز للشــباب بســبب مشــاركتهم الحزبي ــة أو التميي يتعــرض باملضايق

وتــويص اللجنــة يف هــذا املجــال مبراجعــة جميــع التريعــات والسياســات واملارســات الناظمــة للحريــات 

العامــة )كقانــون الجرائــم اإللكرتونيــة، وقانــون االجتاعــات العامــة، وقانــون العقوبــات، وقانــون ضــان 

ــتور  ــادئ الدس ــع مب ــا يتناســب م ــا مب ــم(، وتعديله ــع الجرائ ــون من ــات، وقان ــى املعلوم حــق الحصــول ع

األردين وخاصــة البنــد )1( مــن املــادة )128( الــذي ينــص عــى أنــه »ال يجــوز أن تؤثــر القوانــن التــي تصــدر 

مبوجــب هــذا الدســتور لتنظيــم الحقــوق والحريــات عــى جوهــر هــذه الحقــوق أو متــّس أساســياتها«.

الخطاب واملحتوى اإلعالمي ج. 

تخصيــص برامــج للشــباب يف وســائل اإلعــالم املرئيــة واملســموعة، وصفحــات خاصــة بالشــباب يف   .1

الصحــف الورقيــة واإلعــالم اإللكــرتوين، تناقــش قضاياهــم وتتناولهــا مبهنيــة.

ــز الشــباب  ــة، لتحفي ــا عــى تجــارب شــبابية ناجحــة يف املجــاالت املختلف تســليط الضــوء إعالميًّ  .2

ــلبية.  ــة الس ــتفادة ومحارب ــدروس املس ــم ال ــام وتعمي ــل الع ــى العم ع

تحديــث االســرتاتيجية اإلعالميــة للحكومــة، املنتهيــة عــام 2015، مــع ضــان مشــاركة واســعة مــن   .3

ِقبــل اإلعالميــن الشــباب.

4.  تطويــر املنابــر اإلعالميــة الرســمية وتعزيزهــا لضــان الوصــول إىل جميــع فئــات املجتمــع، وخاصة 

الشــباب، وتقديــم خطــاب مهنــي يعــزز الثقــة بــن مؤسســات الدولــة واملواطــن. 

تقديــم تدريــب مجــاين للشــباب حديثــي التخــرج يف معهــد اإلدارة العامــة، األمــر الــذي يعمــل   .5

ــة.  ــات الحكومي ــب اإلداري للمؤسس ــن الجان ــى تحس ع

التوصيات المتعّلقة بتمكين الشباب
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وثيقة اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

ــى  ــل ع ــة، والعم ــة الحكوم ــن خط ــة ضم ــبابية اإلعالمي ــادات الش ــب القي ــروع تدري إدراج م  .6

ــابهة.  ــة مش ــج عربي ــن برام ــتفادة م االس

ــق مــن صحــة  عقــد دورات متخصصــة يف اإلعــالم الرقمــي للشــباب، وتدريبهــم عــى التحقُّ  .7

املعلومــات واألخبــار قبــل نرهــا.

د. الدراسات والبيانات الشبابية

هنــاك ُشــّح يف املصــادر واألبحــاث العلميــة والبيانــات التــي تــْدرس احتياجــات الشــباب األردين وتطلّعاتهــم، 

ــر  ــة املجتمــع، األم ــون غالبي ــم ميثل ــة رغــم أنه ــم عــن املشــاركة السياســية الفاعل ــح أســباب عزوفه وتوّض

الــذي يســتدعي مــن املؤسســات الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين، البــدء بإجــراء دراســات وأبحــاث 

علميــة مْحكمــة حــول أوضــاع الشــباب وُســبل تعزيــز مشــاركتهم يف الحيــاة العامــة، لتمكــن صّنــاَع القــرار 

مــن بنــاء خطــط وبرامــج تلبّــي احتياجــات الشــباب وتعــزز مشــاركتهم الفاعلــة يف جميــع مفاصــل الدولــة. 

وبنــاء عــى ذلــك تــويص اللجنــة مبــا يــي:

إنشــاء وحــدات بحــث وتطويــر )Research & Development( تُعنــى بالشــباب يف املؤسســات   .1

ــا. ــة والجامعــات وأقســام الدراســات العلي التعليمي

تحديــد مخّصصــات ســنوية مــن صنــدوق البحــث العلمــي التابــع لــوزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي   .2

لتمويــل األبحــاث العلميــة التــي تُعنــى بالشــباب رشيطــة نرهــا يف مجــاّلت علميــة مْحكمــة. 

ــباب  ــوزارة الش ــنوية ل ــة الس ــات الخط ــدى مرجعي ــورة إح ــة املنش ــات العلمي ــّكل الدراس أن تش  .3

ووزارة الشــؤون السياســية والربملانيــة ووزارة التخطيــط، والجهــات األخــرى ذات العالقــة. 

ه. التمكني االقتصادي

ــة منــرة وجــَب أن يُقتــدى بهــا، إذ جــاء يف هــذه  ــة امللــك محطّ شــّكلت الورقــة النقاشــية الســابعة لجالل

الورقــة: »مل يعــد مــن املقبــول بــأّي حــال مــن األحــوال أن نســمح للــرتدُّد والخــوف مــن التطويــر ومواكبــة 

التحديــث والتطــور يف العلــوم أن يهــدر مــا نلــك مــن طاقــات بريــة هائلــة«، وأيًضــا: »إننــي أؤمــن كلَّ 

ــغ  ــّوق ويبل ــدع وأن ينجــح ويتف ــم ويب ــن أن يتعلّ ــه م ــي متّكن ــأن كّل أردين يســتحّق الفرصــة الت ــان ب اإلمي

أســمى املراتــب«. وبنــاء عــى ذلــك تــويص اللجنــة مبــا يــي:

أن توّجــه مؤسســات الدولــة والــوزارات ذات الصلــة، اهتاَمهــا ملشــاريع التخرج املتميــزة لخريجي   .1

ــة  ــة، وأن ترعــى مشــاريعهم الريادي ــًدا يف التخصصــات الهندســية التكنولوجي الجامعــات، وتحدي

وتوفّــر البيئــة املناســبة لتطويرهــا وخلــق فــرص عمــل وتعزيــز ثقافــة اإلبــداع واالبتــكار. 
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ــات،  ــع املحافظ ــال يف جمي ــات أع ــات ومرع ــادة حاضن ــي والري ــاد الرقم ــاء وزارة االقتص إنش  .2

ــن العــام والخــاص،  ــدي األعــال ومؤسســات القطاَع ــن رائ ــط والتشــبيك ب وإنشــاء منصــة للرب

ــا. ــا ودوليًّ ــدة محلّيًّ ــاريع الرائ ــج للمش ــود والرتوي ــيق الجه ــدف تنس به

ــك  ــادة، وذل ــم الري ــي لدع ــدوق وطن ــاء صن ــالل إنش ــن خ ــة م ــاريع الريادي ــم املش ــز دع تعزي  .3

ــة  ــة للمشــاريع الريادي ــط، عــى أن تُعطــى األولوي ــزي ووزارة التخطي ــك املرك ــن البن ــة ب بالراك

ــياء. ــت األش ــي وإنرتن ــذكاء االصطناع ــا وال ــة، والتكنولوجي ــة البديل ــة، والطاق ــى بالزراع ــي تُعن الت

تقديــم الدعــم املــايل ملشــاريع منظــات املجتمــع املــدين املحليــة التــي تُعنــى بالربامــج واملشــاريع   .4

املتعلقــة بالشــباب.

إجــراء الحكومــات دراســات جــدوى للمشــاريع الصغــرة واملتوســطة التــي تالئــم الشــباب مبــا فيهــا   .5

العمــل مــن املنــزل )رخــص املهــن املنزليــة( واملشــاريع الرياديــة.

ــدوى  ــم ذات الج ــطة الحج ــرة ومتوس ــاريع الصغ ــاء املش ــباب إلنش ــادي للش ــم امل ــر الدع توف  .6

ــوم. ــب والرس ــن الرضائ ــنتن م ــدة س ــاريعهم مل ــاء مش ــة، وإعف ــة العالي االقتصادي

تقديــم حوافــز للــركات األكــر تشــغياًل ودعــًا للشــباب واملــرأة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة   .7

واإلنتاجيــة.  الرياديــة  وملشــاريعهم 

تفعيــل مراكــز الشــباب والنــوادي الرياضيــة، وتوفــر التســهيالت البيئيــة وإمكانيــة الوصــول إليهــا   .8

واســتخدام مرافقهــا يف املــدن والقــرى والباديــة واملخيــات، وتعزيــز دورهــا يف التنميــة الشــاملة.

استحداث حزمة تريعات وقوانن تعمل عى تحفيز ريادة العمل وضان استمراريتها.   .9

10. العمــل عــى تفعيــل دور مؤسســة التدريــب املهنــي يف تأهيــل وبنــاء قــدرات الشــباب الراغبــن 

مــن خــالل اســتحداث مجموعــة مــن الربامــج ضمــن حاجــة ســوق العمــل، عــى أن تــرتاوح مدتهــا 

ــات  ــادل شــهادة كلي ــة تع ق ــج شــهادة مصدَّ ــج هــذه الربام ــن ســنة وســنتن، وأن يعطــى خري ب

املجتمــع املــدين )الدبلــوم( وذلــك بنــاًء عــى مــا يــي:

ــة تهــدف  تطويــر مؤسســة التدريــب املهنــي خطــًة تســويقية وتحديثيــة شــاملة ومتكامل  -

إىل تعريــف مؤسســات القطاَعــن العــام والخــاص بالربامــج التدريبيــة املقدمــة والرائــح 

املســتهدفة مــن هــذه الربامــج.

التوصيات المتعّلقة بتمكين الشباب
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ــام  ــن الع ــات القطاَع ــع مؤسس ــي م ــب املهن ــة التدري ــع ومؤسس ــات املجتم ــل كلي تواُص  -

ـع عــى العالــة املدّربــة بشــكل دوري. والخــاص بهــدف معرفــة الطلــب املســتقبيّ املتوقَـّ

ــام  ــن الع ــرّف الشــباب ومؤسســات القطاَع ــة تع ــَج توعوي ــات املختصــة برام ــذ الجه تنفي  -

ــل. ــوق العم ــة س ــة حاج ــي ودوره يف تلبي ــب املهن ــي والتدري ــم التقن ــة التعلي ــاص بأهمي والخ

ــر،  ــي، املاه ــي، املهن ــتويات )الفن ــور للمس ــن األج ــّد األدىن م ــط الح ــون يضب ــة قان صياغ  -

محــدد املهــارات(.

تشجيع الحكومة االستثاراِت يف املحافظات واألطراف، وتوفر البنية التحتية لذلك.  -

تفعيــل عمليــة ضبــط العالــة الخارجيــة إلتاحــة املزيــد مــن فــرص العمــل للشــباب األردين   -

ــل. املــدرَّب واملؤهَّ

تحديــث وتطويــر الربامــج واملناهــج التدريبيــة الخاصــة بالتدريــب املهنــي والتعليــم التقنــي   -

ــة  ــات، والطاق ــاالت واملعلوم ــا االتص ــات تكنولوجي ــي لتخصص ــب املهن ــة التدري يف مؤسس

املتجــددة، والــذكاء االصطناعــي، واألمــن الســيرباين، لتتــواءم مــع متطلبــات ســوق العمــل.

ــة مــع  ــاءات األردني ــة الكف ــة نســبة مواءم إعــداد دراســة تشــمل األســواق األخــرى ملعرف  -

ــك.  ــا لذل ــة وفًق ــات الجامعي ــة التخصص ــادة هيكل ــامل، وإع ــم والع ــوق يف اإلقلي ــات الس حاج

ــن  ــا عــى الشــباب الراغب ــك املناســبة للزراعــة، وتوزيعه ــًدا تل ــة، وتحدي ــد األرايض األمري 11. تحدي

ــات  ــك األرايض لغاي ــص تل ــة أن تخصَّ ــا رشيط ــن عوائده ــتفادة م ــا واالس ــتصالحها وزراعته باس

املنفعــة وليــس التملــك، وإنشــاء مــا يســمى »املــدن الزراعيــة والصناعيــة« يف كل محافظــة، ومبــا 

يســاهم يف تحقيــق األمــن الغــذايئ وتوفــر فــرص عمــل للشــباب.

ــاريع  ــاء مش ــن، وإلنش ــباب األردني ــل للش ــرص عم ــاد ف ــان إليج ــة ع ــات وأمان ــه البلدي 12. توجي

ــة احتياجــات  ــع القطــاع الخــاص لتلبي ــة م ــة وبالراك ــا اإلداري ــتثارية يف حدوده ــة واس إنتاجي

ــي.  ــع املح ــوق واملجتم الس

و. الثقافة والفن والرياضة والتمكني السيايس

تعــّد الثقافــة والفنــون )بخاصــة املــرح( مــن أهــم الوســائل التــي ميكــن توظيفهــا لرفــع وعــي الشــباب 

ــة  ــا املجتمعي ــام ويف القضاي ــكل ع ــة بش ــاة العام ــاركة يف الحي ــى املش ــم ع ــية وحفزه ــا السياس بالقضاي

ــي:  ــا ي ــة مب ــويص اللجن ــك ت ــاء عــى ذل ــد. وبن والسياســية عــى وجــه التحدي



التعديالت الدستورّية المّتصلة بقانوَني االنتخاب واألحزاب السياسّية وبآليات العمل النيابّي

تفعيل العمل املرحي يف املدارس والجامعات وتضمينه محتوى سياسيًّا واجتاعيًّا.  .1

إيــالء مديريــات الثقافــة يف املحافظــات اهتاًمــا ملحــور الثقافــة السياســية، ووضــع ذلــك ضمــن   .2

ــة للتطبيــق والقيــاس.  برامــج قابل

إتاحــة املراكــز الثقافيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة والبلديــات واملؤسســات العامــة، للشــباب،   .3

ليتمّكنــوا مــن تقديــم مواهبهــم الفنيــة مــن دون كلفــة أو بكلفــة رمزيــة.

اســتثار املبــاين املدرســية مســاًء ويف العطــل الصيفيــة إلقامــة نشــاطات ثقافيــة ورياضيــة للشــباب   .4

واليافعــن.

توفر مساحة للمحتوى الشبايب يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملطبوعة.  .5

ــدة يف نفوســهم وترســيخ  ــزرع األخــالق الحمي ــال واليافعــن، ل ــة مالمئــة لألطف ــاج أعــال فني إنت  .6

ــم. ــة لديه ــة الجامع ــة األردني الهوي

ــباب  ــى بالش ــي تُعن ــة الت ــة والرياضي ــة والثقافي ــج الفني ــاريع والربام ــايل للمش ــم امل ــر الدع توف  .7

ــشء. والن
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منهجية العمل

ــات  ــوار والتوافق ــس الح ــة بأس ــر املرتبط ــن املعاي ــة م ــى مجموع ــا ع ــة يف عمله ــزت اللجن ارتك أواًل: 

داخلهــا، وذلــك باعتادهــا الــرأي والــرأي اآلخــر، وعــدم إقصــاء أّي فكــر أو أيديولوجيــا، والبنــاء 

ــة.  ــرأة األردني ــا امل ــي تحتاجه ــات الت ــى األولوي ع

ــع  ــية م ــة والنقاش ــات الحواري ــات والجلس ــن االجتاع ــت ب ــاطًا تنوع ــة )73( نش ــذت اللجن نّف ثانًيا: 

األطــراف ذات العالقــة ومراكــز الدراســات، لالســتاع آلرائهــم وتوصياتهــم يف مجــال متكــن املــرأة. 

ــن  ــة وع ــر حكومي ــة وغ ــن مؤسســات حكومي ــا صــدرت ع ــة )97( دراســة وبحثً راجعــت اللجن ثالًثا: 

مؤسســات املجتمــع املــدين املحليــة والدوليــة املعنيــة بتمكــن املــرأة. 

اطّلعــت اللجنــة عــى التجــارب املحليــة الســابقة للمــرأة األردنيــة يف املجــاالت املختلفــة، وعملــت  رابًعا: 

ــك  ــن تل ــتفادة م ــدروس املس ــتعرضت ال ــا، واس ــت مواجهته ــي مت ــات الت ــل التحدي ــى تحلي ع

ــارب. التج

راجعــت اللجنــة املارســات الدوليــة الفضــى املتعلقــة بتمكــن املــرأة، واســتخلصت أهــم  خامًسا: 

املقرتحــات التــي ميكــن مواءمتهــا لتكــون نوذًجــا أردنيًّــا فاعــاًل.

ــا، وحــّددت أهــّم  ــا واجتاعيًّ ــا وثقافيًّ ــا سياســيًّا واقتصاديًّ سادًســا: راجعــت اللجنــة أكــر مــن )32( تريًع

ــل لتنســجم مــع تطلّعاتهــا. ــر وتعدي ــود التــي بحاجــة إىل تطوي املــواد والبن

قدمــت اللجنــة توصيــات عامــة إضافــة إىل توصيــات خاصــة ملشــاريع القوانــن واإلدارة املحليــة  سابًعا: 

ــا منهــا بأهميــة توفــر بيئــة عاّمــة اجتاعيــة واقتصاديــة وثقافيــة  والتعديــالت الدســتورية، إميانً

ــة  ــاة العام ــارِكًة يف الحي ــًة ومش ــًة فاعل ــا مواِطن ــة دوره ــن مارس ــرأة م ــن امل ــية لتمك ومؤسس

ــية. والسياس

اعتمدت اللجنة املعاير اآلتية يف اجتاعاتها ومناقشاتها: ثامًنا: 

املواطنة.  -

املساواة.  -

تكافؤ الفرص.  -

عدالة التمثيل.  -

سيادة القانون.  -

التوصيات المتعّلقة بتمكين المرأة
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مبادئ ومرتكزات متكني املرأة 

تعزيز وجود املرأة يف مواقع صنع القرار.1 

توسيع مشاركة املرأة يف الحياة السياسية والحزبية. 2 

تفعيل دور املرأة يف املجتمعات املحلية واملجتمع عموًما. 3 

تعزيز وضان قدرة املرأة كمواطنة فاعلة مؤثرة يف القضايا الوطنية واملحلية.4 

إدماج أولويات املرأة ضمن األولويات املحلية والوطنية. 5 

 إيصال صوت املرأة بعدالة عرب وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة. 6 

تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة يف القطاعات واملجاالت كافة. 7

بيئة اقتصادية ممكنة ملشاركة املرأة فيها.  8 

 9
تكريــس ســيادة القانــون لحايــة املــرأة مــن جميــع أشــكال التمييــز، والحفــاظ عــى حقوقهــا 

املنصــوص عليهــا بالدســتور والقوانــن. 

النهوض بواقع املرأة ومشاركتها الفاعلة يف املجاالت املختلفة. 10 

 11
ــة  ــة وأهمي ــدأ املواطن ــتناًدا ملب ــة اس ــات اللجن ــة يف توصي ــة أهمي ــاء ذوات اإلعاق ــالء النس إي

ــام. ــكل ع ــة بش ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش متك

عدالة التمثيل يف املجالس املنتَخبة واملعيَّنة. 12 

الهدف االسراتيجّي

ــات  ــات وسياس ــة تريع ــن منظوم ــا، ضم ــا وثقافيًّ ــا واجتاعيًّ ــيًّا واقتصاديًّ ــة سياس ــة ممكَّن ــة أردني مواطن

ــرأة.  ــاوية للم ــا متس ــر فرًص ــة وتوفّ ــة االجتاعي ــخ العدال ــات ترّس ه ــات وتوجُّ ومارس

السياسات املقرحة لتمـكيــن املرأة

ــه  ــتذكر في ــذي نس ــت ال ــو الوق ــة، وه ــا الثاني ــاب مئويته ــى أعت ــمية ع ــة الهاش ــة األردني ــف اململك تق

ــق  ــا تَحّق ــم م ــات، نقيّ ــن واألردني ــود األردني ــة األوىل بجه ــي تحققــت خــالل املئوي ــرة الت اإلنجــازات الكب

ونحــّدد متطلبــات تعزيــز البنــاء، ونســلّط الضــوء عــى الفجــوات بهــدف َســّدها والعــرات بهــدف تفاديهــا 

ــا  ــا يتطلــب توظيــف الطاقــات كافــة وإتاحــة الفــرص أمامه ــق غاياتن مســتقباًل، مدركــن أن ســبيلنا لتحقي

ــة. ــاءة وفعالي ــا بكف ــارس دوره لت
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ــه  ــا تضمنت ــة السياســية مب ــث املنظوم ــة لتحدي ــة امللَكيّ ــس اللجن ــة إىل رئي ــة املوجه ــالة امللَكيّ وتعكــس الرس

ــاة  ــرأة يف الحي ــدور امل ــة ل ــية الضامن ــة والسياس ــة التريعي ــة البيئ ــية بتهيئ ــات، اإلرادَة السياس ــن توجيه م

العامــة، ومتكــن املــرأة األردنيــة مــن املشــاركة الفاعلــة، وتعزيــز قيــم املواطنــة حقوقًــا وواجبــات والحريــات 

د املعيقــات التــي  ــام مببــدأ ســيادة القانــون، كــا تعكــس حقيقــة تعــدُّ ــة بالتريعــات، وااللتــزام الت املكفول

تواجــه انخــراط املــرأة ومشــاركتها الفاعلــة يف الحيــاة العامــة، وعــدم اقتصارهــا عــى الجانــب التريعــي، إذ 

متتــد لتشــمل السياســات واملارســات والتوجهــات املجتمعيــة واملعيقــات االقتصاديــة والنظــرة النمطيــة التــي 

تتعــارض مــع َعــّد الرجــل واملــرأة مواطنــن فاعلــن يف بنــاء املجتمــع واملشــاركة يف الحيــاة العامــة والسياســية.

ومبــا أن متكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف الحيــاة السياســية الربملانيــة والحزبيــة والهيــاكل التنظيميــة لــإدارة 

املحليــة، يتطلبــان تعزيــز مبــدأ املســاواة بينهــا وبــن الرجــل يف الحقــوق والواجبــات انطالقـًـا مــن قيــم املواطنــة 

واســتناًدا ألحــكام ومبــادئ الدســتور األردين مــن تكافــؤ الفــرص وعدالــة التمثيــل، فقــد قّدمــت لجنــة متكــن 

املــرأة، املنبثقــة عــن اللجنــة امللَكيّــة لتحديــث املنظومــة السياســية، توصياتهــا للّجــان الفرعيــة األخــرى حــول 

التعديــالت املقرتحــة لقانــويَن االنتخــاب واألحــزاب، وتلــك الهادفــة إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة يف اإلدارات املحلية 

مبســتوياتها املختلفــة. وانطالقـًـا مــن أن الدســتور ســيُّد التريعــات وموّجُههــا، قدمــت اللجنــة أيًضــا مقرتحاتهــا 

بخصــوص التعديــالت الدســتورية التــي مــن شــأنها أن تشــّكل نقلــة نوعيــة يف العمليــة التريعيــة مــن خــالل 

تعزيــز الضانــات الدســتورية للمبــادئ األساســية التــي تؤمــن بهــا الدولــة األردنيــة وتســعى إىل تجذيرهــا. 

التوصيات

ــز  ــة يف املجــاالت املختلفــة بوصفهــا ركيــزة أساســية مــن ركائ إّن النهــوض بواقــع املــرأة ومشــاركتها الفاعل

التقــدم واإلصــالح، يتطلــب نظــرة شــمولية تتناول املعيقــات والتحديــات االقتصاديــة والسياســية واالجتاعية 

ــذ بــدأت أعالهــا، نهــَج التشــاور مــع  ــة عــى حــّد ســواء، لهــذا انتهجــت لجنــة متكــن املــرأة، من والثقافي

الجهــات الوطنيــة ذات العالقــة مــن مؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات الوطنيــة والرســمية والحكوميــة 

والناشــطن والناشــطات يف مجــال حقــوق املــرأة، وعملــت عــى توثيــق مــا تلّقتــه مــن مالحظــات وتوصيــات 

حيــال هــذه املعيقــات، ملواجهتهــا والحــد مــن آثارهــا عــى املــرأة بشــكل خــاص واملجتمــع بشــكل عــام.

أواًل: اآلليات املؤسسية واإلجرائية والسياسات العامة 

ــي السياســات املرتبطــة  ــات املؤسســية وتبّن عــى الرغــم مــا شــهدته اململكــة مــن تطــور يف مجــال اآللي

بشــكل مبــارش بتعزيــز مكانــة املــرأة ومشــاركتها الفاعلــة، وتعزيــز مبــادئ املســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفرص 

بــن املواطنــن واملواطنــات، فــإن العديــد مــن السياســات العامــة والخطــط الوطنيــة مــا زالــت تفتقــر إىل 

التوصيات المتعّلقة بتمكين المرأة
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مفهــوم إدمــاج قضايــا املــرأة، ومــا زال تنفيذهــا عــى أرض الواقــع لتحقيــق الفائــدة املرجــّوة منهــا يواجــه 

صعوبــات وتعقيــدات آخــذة يف التفاقــم يف بعــض املجــاالت. 

ولعــّل مــا شــهدته عمليــة التخطيــط لالســتجابة والتعــايف مــن جائحــة كورونــا مــن غيــاِب التمثيــل العــادل 

للمــرأة يف الفــرق املتخصصــة التــي ُشــكلت لهــذه الغايــة، أســفر عــن تغييــب قضايــا املــرأة واحتياجاتهــا، 

وخاصــة املــرأة األكــر حاجــة للحايــة كــذوات اإلعاقــة والنســاء املعرضــات للعنــف املنــزيل والعامــالت يف 

ــك عــى الخطــط  ــق ذل ــة وغرهــن. وينطب القطاعــن العــام والخــاص والقطــاع غــر املنظــم واملــرأة املعيل

التنمويــة يف املحافظــات ومناطــق األطــراف التــي مل تتمكــن حتــى اآلن مــن توظيــف امليــزة التنافســية لهــذه 

املناطــق ملصلحــة املــرأة. 

ومــن األمثلــة عــى الفجــوة بــن اإلرادة السياســية وتنفيذهــا إىل واقــع ملمــوس: ضعــف االلتــزام بتنفيــذ قرار 

منــح االمتيــازات ألبنــاء األردنيــات، والتبايــن يف تطبيــق األحــكام الناظمــة لــزواج َمــن هــم دون ســن الثامنــة 

عــرة األمــر الــذي يســتدعي دراســة أثــر هــذه األحــكام يف الحــّد مــن هــذه املشــكلة وتحديــد الفجــوات 

صــات صنــدوق تســليف النفقــة لتعزيــز  اإلجرائيــة والتنفيذيــة والعمــل عــى معالجتهــا، ورضورة رفــع مخصَّ

ــع بأعــداد املكاتــب يف املحافظــات لتســهيل الوصــول للخدمــات، وافتقــار  آليــات الوصــول مــن خــالل التوسُّ

ــات مــن العنــف وأن تكــون  ــة للســيدات الناجي ــة والرعائي معظــم محافظــات اململكــة للخدمــات اإليوائي

مهيّــأة ويســهل الوصــول إليهــا مــن ِقبــل كبــرات الســن وذوات اإلعاقــة 1.

وبنــاء عــى ذلــك، ولضــان اســتدامة الجهــود املؤسســية وتنفيــذ االســرتاتيجيات والسياســات وردم الفجــوة 

الناتجــة عــن عــدم التنفيــذ، تــرى اللجنــة رضورة الســعي لتحقيــق مــا يــي: 

دعــم جهــود الحكومــة يف إدمــاج االســرتاتيجية الوطنيــة للمــرأة )2020-2025( يف السياســات   .1

واالســرتاتيجيات الوطنيــة، وتطويــر حوكمــة ملتابعــة وتقييــم التنفيــذ ضمــن إطــاٍر زمنــّي محــّدد وتبًعــا 

ملــؤرشاٍت قابلــة للقيــاس، وتوفــر املــوارد املاليــة الالزمــة ضمــن موازنــات الــوزارات والدوائــر الرســمية 

ذات العالقــة ومــن خــالل الــراكات مــع الجهــات املانحــة، للتأكــد مــن تنفيــذ االســرتاتيجية وتحقيــق 

األثــر اإليجــايب املنشــود عــى املجتمــع بأكملــه.

ــة  ــخصيَة االعتباري ــتدامَة والش ــا االس ــن له ــرأة يضم ــة للم ــة وطني ــود آلي ــوين لوج ــار قان ــع إط وض  .2

ــا  ــا، ومينحه ــالع بعمله ــة لالضط ــة الالزم ــة والبري ــوارد املالي ــَر امل ــايل واإلداري وتوف ــتقالَل امل واالس

الواليــة والصالحيــات الالزمــة.

ــة  ــر املنظوم ــة متخصصــة لتطوي ــة وزاري ــن خــالل لجن ــا م ــة حاليًّ ــه الحكوم ــوم ب ــذي تق ــد ال ــا إىل الجه ــارة هن )1(  تجــدر اإلش

التريعيــة واإلجرائيــة ذات العالقــة بالحايــة مــن العنــف األرسي، تشــكلت عــى خلفيــة االزديــاد امللحــوظ يف عــدد حــاالت 

ــا. ــغ عنهــا خــالل جائحــة كورون العنــف األرسي املبلَّ
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إتاحــة مجــال أوســع لآلليــات الوطنيــة املعنيــة باملــرأة ومؤسســات املجتمــع املــدين ومراكــز الدراســات   .3

ــد الفجــوات. واألبحــاث، للمشــاركة يف صياغــة السياســات العامــة واملســاهمة يف تنفيذهــا وتحدي

أن ال تقــل نســبة متثيــل املــرأة عــن )30%(، ونســبة متثيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة )وخاصــة املــرأة ذات اإلعاقــة(   .4

ــة واللجــان الحكوميــة لضــان مشــاركتهم يف عمليــة صنــع القــرار. ــة واملعيَّن عــن )2%( يف املجالــس املنتَخب

إدراج مــؤرشات النــوع االجتاعــي يف اإلحصــاءات العامــة وإتاحتهــا وتســهيل الوصــول إليهــا بصــورة   .5

ــن.  ــات كال الجنس ــة الحتياج ــات العام ــط والسياس ــتجابة الخط ــز اس ــاهم يف تعزي تس

ــة  ــات املحلي ــرأة يف املجتمع ــاب امل ــدف إىل إكس ــة ته ه ــادرات موجَّ ــة ومب ــج متخصص ــر برام تطوي  .6

املهــارات الالزمــة وتوظيفهــا مبــا يســاهم يف تعزيــز جهــود التنميــة الشــاملة. 

تطويــر وتفعيــل األطــر القانونيــة واإلجرائيــة الناظمــة لعمــل مؤسســات املجتمــع املــدين، مبــا يضمــن   .7

إفســاح املجــال لهــا لالســتمرار يف االضطــالع مبســؤولياتها بكفــاءة وفعاليــة مــن خــالل تخفيــف القيــود 

ــات  ــة، والحصــول عــى املعلومــات والبيان ــة والخارجي ــل الداخلي ــة بالوصــول ملصــادر التموي املتعلق

الوطنيــة وتعزيــز دورهــا الرقــايّب عــى تنفيــذ الخطــط والربامــج الحكوميــة.

رفــع الوعــي املجتمعــي عامــًة ووعــي املــرأة بشــكل خــاص بحقوقهــا وآليــات حايــة هــذه الحقــوق   .8

مــن قوانــن وإجــراءات تُتَخــذ لهــذه الغايــة، وتعميمهــا عــى جميــع املؤسســات املعنيــة بإنفاذهــا 

والعاملــن فيهــا، وضــان التقيــد بهــا والحــد مــن تأثــر الخلفيــات املجتمعيــة واملارســات الفرديــة 

الخاطئــة عــى متتُّــع املــرأة بحقوقهــا املكفولــة مبوجــب التريعــات والسياســات والقــرارات، واتخــاذ 

إجــراءات رادعــة ألّي تــرصف ميثّــل متييــزًا ضــد املــرأة أو تقييــًدا لحقوقهــا.

دعــم الجهــود الوطنيــة لتنفيــذ الخطــة الوطنيــة للحــد مــن زواج َمــن هــم دون ســن الثامنــة عــرة   .9

لألعــوام 2022-2018.

ثانًيا: األطُر الترشيعية

تَُعــّد الحايــة الدســتورية ملبــدأ املســاواة بــن األردنيــن، ذكــوًرا وإناثـًـا، أساًســا للمواطنــة واملســاءلة والعدالــة 

االجتاعيــة، وضــان متتعهــم بالحقــوق والحريــات املكفولــة مبوجــب أحــكام الدســتور والتريعــات الصادرة 

ــات عــى  ــن واألردني ــن األردني ــى املســاواة ب ــا ع ــا رصيًح ــُر تضمــن الدســتور نصًّ ــرص أث ــه. وال يقت مبوجب

التطــور التريعــّي فحســب، بــل يتعــدى ذلــك ليعيــد تشــكيل الثقافــة املجتمعيــة ويحــّد مــن املارســات 

التمييزيــة )الفرديــة منهــا والجاعيــة عــى حــّد ســواء( التــي تعيــق تقــدم املــرأة واملجتمــع مبجملــه. 
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وعــى الرغــم مــا شــهدته األعــوام الخمســة األخــرة مــن تعديــالت عــى منظومــة التريعــات الوطنيــة، 

مــن قوانــن وأنظمــة وتعليــات شــّكلت يف مجملهــا نقطــَة تحــول يف مجــال حايــة املــرأة وتحســن مســتوى 

ــة ضــد  ــدة ببعــض األحــكام التمييزي ــة املتجّس ــزال املعيقــات التريعي ــا ت ــاة العامــة، م مشــاركتها يف الحي

املــرأة تشــّكل تحّديـًـا أمــام مســرة التحديــث والتطويــر التــي وّجــه جاللــة امللــك باتّباعهــا نهًجــا للدولــة يف 

مئويتهــا الثانيــة. 

إّن التحّديــات املرتبطــة بالتريعــات ال تقتــرص عــى مــا تتضّمنــه هــذه التريعــات مــن أحــكام، بــل متتــّد 

ــا  ــط أحيانً ــذي يرتب ــر ال ــون، األم ــق القان ــز يف تطبي ــدم التميي ــاواة وع ــدأ املس ــزام مبب ــدى االلت ــمل م لتش

ــا أخــرى بضعــف الوعــي بأحــكام التريعــات وتطبيقاتهــا. ــة وأحيانً ــة والنظــرة النمطي بالثقافــة املجتمعي

وبناء عى ذلك، ترى اللجنة رضورة السعي لتحقيق ما يي: 

وجــود ضانــة دســتورية لتمكــن املــرأة وتعزيــز مشــاركتها يف الحيــاة العامــة وحايتهــا مــن جميــع   .1

ــز. ــكال التميي أش

اإليعــاز للحكومــة ولديــوان التريــع والــرأي باألخــذ مببــدأ تأنيــث النصــوص التريعيــة عنــد إعــداد   .2

مشــاريع القوانــن واألنظمــة والتعليــات، ملــا لذلــك مــن أثــر عــى تطويــر الثقافــة املجتمعيــة والحــّد 

مــن النظــرة النمطيــة ألدوار كلٍّ مــن املــرأة والرجــل2. 

أن تشــّكل نتائــج عمــل اللجنــة امللَكيّــة، خاصــة املتعلقــة منهــا مبعالجــة النصــوص التريعيــة التــي   .3

ــا  ــا يف صياغــة التريعــات مســتقباًل ومراجعته ــا ضــد املــرأة، نوذًج ــا أو مبطًّن ــزًا رصيًح تحمــل متيي

ــا3. وتعديله

ضــان مراجعــة قانــون الجمعيــات مبــا يضمــن تســهيل عمــل مؤسســات املجتمــع املــدين دون متييــز،   .4

ــي للتقــدم واإلصــالح. ــا جــزًءا مــن اإلطــار الوطن ــز دورهــا بوصفه وتعزي

تعديــل نظــام املســاهمة املاليــة يف دعــم األحــزاب السياســية مبــا يضمــن للمــرأة الوصــول العــادل إىل   .5

ــا. ــة منه ــع مــوارد الحــزب، وخاصــة املالي جمي

)2(  تضمنــت توصيــات لجنــة متكــن املــرأة املنبثقــة عــن اللجنــة امللَكيّــة مقرتًحــا بهــذا الخصــوص للّجــان الفرعيــة املعنيــة بإعــداد 

مشــاريع القوانــن والتعديــالت الدســتورية.

)3(  مــن ذلــك مثــاًل توصيــة لجنــة متكــن املــرأة بخصــوص تعديــل نــص املــادة )8( مــن قانــون االنتخــاب الســابق، وقــد أُخــذ بهــا 

مــن ِقبــل لجنــة االنتخــاب.
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اإليعــاز للّجنــة الوزاريــة لتمكــن املــرأة بإجــراء مراجعــة لجميــع التريعــات التــي تتضمــن متييــزًا ضد   .6

ــاع نهــج تشــاريك  ــة للمــرأة 2020-2025، وتعديلهــا باتّب املــرأة، والتــي حّددتهــا االســرتاتيجية الوطني

ــًة.  يضمــن مشــاركة فاعلــة للجهــات املعنيــة باملــرأة كافّ

ــة  ــون اإلقام ــه يف قان ــالل تضمين ــن خ ــات م ــاء األردني ــا ألبن ــح املزاي ــرار من ــوين لق ــار قان ــر إط توف  .7

األجانــب. وشــؤون 

ــات  ــع الجه ــى جمي ــا ع ــا وتعميمه ــة وتطبيقاته ــالت التريعي ــول التعدي ــة ح ــة إجرائي ــر أدلّ تطوي  .8

املعنيــة ومتابعــة تنفيذهــا للحــّد مــن أّي مارســات متييزيــة.

تطويــر برامــج تهــدف لرفــع الوعــي املجتمعــّي بالتعديــالت التريعيــة والجهــات املعنيــة بتنفيذهــا،   .9

ــرأة واملجتمــع. ــة عــى امل وتســليط الضــوء عــى آثارهــا اإليجابي

ــا لواســطة نقــل واحــدة مخّصصــة  تعديــل نظــام اإلعفــاء الجمــريك بإضافــة بنــد يضمــن إعفــاء كليًّ  .10

ــاء  ــا، وإعف ــعة محرّكه ــعرها أو س ــد س ــن دون تحدي ــة م ــة الحركي ــخص ذي اإلعاق ــتعال الش الس

جميــع مســتلزمات ذوي اإلعاقــة مــن الجــارك والرســوم الجمركيــة والرضيبــة العامــة عــى املبيعــات 

ــم. ــش كري ــم لعي ــواردات وأّي رســوم أخــرى، لتيســر حياته ــع ال ــة الخاصــة ورســوم طواب والرضيب

ثالًثا: البيئة االقتصادية 

ــببًا أو  ــّد س ــا يَُع ــاح أحده ــا، فنج ــا اقتصاديًّ ــارًشا بتمكينه ــا مب ــرأة ارتباطً ــيايس للم ــن الس ــط التمك يرتب

نتيجــًة لنجــاح اآلخــر، وينســحب األمــر عــى حالــة الفشــل، وهــذا يؤكــد حتميــة اتبــاع النهــج الشــمويل يف 

معالجــة قضايــا املــرأة. ويَُعــّد تــديّن معــدالت انخــراط املــرأة يف ســوق العمــل، عائًقــا وتحّديـًـا كبــرًا يف مجــال 

تعزيــز حصولهــا عــى باقــي حقوقهــا، وقــد تفاقمــت هــذه املشــكلة مــع مــا فرضتــه جائحــة كورونــا مــن 

ضغوطــات عــى القطاعــات االقتصاديــة، ومــع تفــاوت تأثراتهــا عــى كّل مــن الرجــال والنســاء خاصــة يف 

مجــال العمــل عــن بعــد يف ظــل األعبــاء اإلضافيــة امللقــاة عــى املــرأة )مبوجــب الصــورة النمطيــة ألدوار كّل 

منهــا يف املجتمــع(. وقــد أكــدت هــذه الجائحــة أيًضــا العالقــة املتداخلــة بــن التمكــن الســيايس والتمكــن 

االقتصــادي، فمــع غيــاب املــرأة شــبه الــكّي عــن مواقــع صنــع القــرار خــالل التخطيــط لالســتجابة للجائحــة، 

غابــت احتياجاتهــا وباتــت مــن الفئــات األكــر تــرّضًرا مــن اإلجــراءات املتّخــذة يف مجــال الحايــة املجتمعيــة 

والحايــة مــن العنــف والقــدرة عــى الوصــول إىل املــوارد وغــر ذلــك.

ويرتبــط متكــن املــرأة اقتصاديًّــا بالعديــد مــن الجوانــب، بعضهــا تريعــّي كقانــون العمــل ومــا يوفــره مــن 

حايــة للمــرأة العاملــة، وقانــون الضــان االجتاعــي ومــا ينطــوي عليــه مــن متييــز ضــد املــرأة يف مــا يتصــل 
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دات،  بتوريــث الراتــب التقاعــدي ألرستهــا، وبعضهــا مرتبــط بالثقافــة املجتمعيــة ومــا تفرضــه مــن قيود ومحــدِّ

وضعــف الوعــي املجتمعــي بحقــوق املــرأة االقتصاديــة كحريــة قراراتهــا املاليــة، وحقوقهــا املكفولــة مبوجــب 

الريعــة اإلســالمية ومنظومــة التريعــات الوطنيــة، األمــر الــذي يعــرّض هــذه الحقــوق النتهــاكات أصبحــت 

ــح  ــراث لصال ــا يف امل ــن حّقه ــرأة ع ــّي امل ــة، كتخ ــات املجتمعي ــدى بعــض الفئ ــتثناء ل ــدة ال اس تشــّكل قاع

الذكــور مــن أفــراد أرستهــا عــى الرغــم مــن التعديــالت التريعيــة واإلجرائيــة التــي جــرى تبّنيهــا.

وبناء عى ذلك، ترى اللجنة رضورة السعي لتحقيق ما يي: 

تبّنــي التعديــالت املقرتحــة مــن اللجنــة الوطنيــة األردنيــة لشــؤون املــرأة واملنظــات املعنيــة باملــرأة   .1

عــى قانــون العمــل واملعروضــة حاليًــا عــى مجلــس النــواب، واإليعــاز بإجــراء مراجعــة شــاملة لجميع 

التريعــات الناظمــة للحــق يف العمــل، كقانــون الضــان االجتاعــي، ونظــام الخدمــة املدنيــة، ونظــام 

العمــل املــرن، والتعليــات املتعلقــة بالحضانــات وقوننــة القطاعــات غــر املنظمــة.

تفعيــل دور دائــرة قــايض القضــاة ومعهــد القضــاء الرعــي وغرهــا مــن املؤسســات الدينيــة، كمجلــس الكنائس،   .2

يف مجــال رفــع الوعــي املجتمعــي بحقــوق املــرأة بشــكل عــام وحقوقهــا االقتصاديــة بشــكل خــاص.

اإليعــاز بضــان متثيــل عــادل للمــرأة )ال يقــل عــن 30%4( يف اللجــان الحكوميــة املعنيــة بوضــع خطــط   .3

ــة  ــات املهني ــن النقاب ــل قوان ــا، وتعدي ــم أثره ــا وتقيي ــة تنفيذه ــادي ومتابع ــايف االقتص ــو والتع النم

والعاليــة وغــرف الصناعــة والتجــارة وقوانــن الــركات والبنــوك لتنــّص عــى هــذه النســبة كحــّد أدىن 

لضــان عدالــة التمثيــل.

ــاص،  ــاع الخ ــرأة يف القط ــف امل ــجيع توظي ــة، لتش ــاءات الرضيبي ــة، كاإلعف ــراءات تحفيزي ــرار إج إق  .4

وتوفــر بيئــة العمــل اآلمنــة لهــا، مبــا يف ذلــك تجريــم التحــرُّش يف مــكان العمــل.

تعزيز قدرات مفتيش وزارة العمل لضان التزام أصحاب العمل بأحكام القانون.  .5

اإليعاز بإعال املادة )25( من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )20( لسنة 52017.  .6

ــع القــرار، وقــد تضمنــت  ــة صن ــر يف عملي ــة القــادرة عــى التأث ــة الحرجــة أو الوازن ــا يســّمى الكتل )4(  تشــكل هــذه النســبة م

توصيــات لجنــة متكــن املــرأة املوّجهــة للّجــان الفرعيــة األخــرى )االنتخــاب واألحــزاب واإلدارة املحليــة( مقرتًحــا بهــذا الخصــوص. 

)5(  مــع عــدم اإلخــالل مبــا يتطلبــه العمــل أو الوظيفــة مــن مؤهــالت علميــة أو مهنيــة، تلتــزم الجهــات الحكوميــة وغــر الحكومية، 

التــي ال يقــل عــدد العاملــن واملوظفــن يف أيٍّ منهــا عــن )25( وال يزيــد عــى )50( عامــاًل وموظًفــا، بتشــغيل شــخص واحــد عــى 

األقــل مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ضمــن شــواغرها، وإذا زاد عــدد العاملــن واملوظفــن يف أّي منهــا عــى )50( عامــاًل وموظًفــا، 

تخصــص نســبة تصــل إىل )4%( مــن شــواغرها لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وفًقــا ملــا تقــرره وزارة العمــل.
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ــة وخــط الفقــر وعــدد األرس التــي تعيلهــا املــرأة لضــان  ــات املتعلقــة بالبطال توفــر وإتاحــة البيان  .7

فعاليــة عمليــة التخطيــط االقتصــادي.

تعزيــز دور املؤسســات التعليميــة واملعاهــد املهنيــة يف مجــال تدريــب النســاء وإكســابهن املهــارات   .8

ــا. ــة فيه ــزات التفضيلي ــة واملي ــن املحلي ــات مجتمعاته ــع احتياج ــاىش م ــا يت ــة ومب الالزم

دراســة آليــة عمــل مؤسســات التمويــل مبــا يضمــن وصــول املــرأة اآلمــن ملصــادر التمويــل واالســتثار   .9

ــة للمســتفيدات. ــة الالزم ــا والحاي ــل له األمث

حّث الوزارات واملؤسسات عى إلغاء اإلعالن عن الوظائف عى أساس متييزي.  .10

وضع معيار يف نظام الوظائف القيادية يف الدولة يضمن تكافؤ الفرص وعدالة التمثيل للمرأة.  .11

رابًعا: البيئة االجتاعية واألمناط الفكرية

تواجــه املــرأة األردنيــة العديــد مــن التحديــات االجتاعيــة والثقافيــة التــي تحــاول قولبــة دورهــا وتنميطــه 

ــل  ــة العم ــوم ذكوري ــيخ مفه ــة، وترس ــز القيادي ــويّل املراك ــاركة وت ــن املش ــا ع ــددة، وإبعاده ــر مح يف أُط

ــة  ــاملة ومتكامل ــة ش ــر رؤي ــات توف ــذه التحدي ــة ه ــب مواجه ــل. وتتطلّ ــى الرج ــر ع ــه حْك ــيايس وأن الس

تعالــج مســبّباتها وتســاهم يف اســتدراك االختــالالت املجتمعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والسياســية الناتجــة 

عنهــا، وهــي رؤيــة تشــرتك يف تنفيذهــا الجهــاُت القامئــة عــى قطاعــات محوريــة كاإلعــالم والتعليــم والثقافــة 

والحايــة االجتاعيــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات الدينيــة وقــادة الــرأي العــام. ويف مــا يــي 

تصــوُّر عــام لهــذه الرؤيــة:

املنظومة التعليمية والربوية

ــة إصــالح اجتاعــي أو اقتصــادي أو ســيايس، وأداًة مــن أدوات  ــّد التعليــم املدخــَل الحقيقــّي ألي عملي يَُع

النهــوض باملجتمعــات؛ فــال يكتمــل اإلصــالح إاّل بعمليــة تطويــر للمنظومــة التعليميــة والرتبويــة مبكوناتهــا 

ــس  ــات تدري ــادئ وهيئ ــم واملب ــّزز القي ــج تع ــرتاتيجيات ومناه ــات واس ــة وسياس ــٍر تريعي ــن أط ــة م كافّ

ــزة ومهيّــأة ونظـُـم وأســاليب تعليــم وتربيــة تغــرس مفاهيــم العمــل التطوعــي  لــة وبيئــة تعليميــة محفِّ مؤهَّ

ــة  ــة الوطني ــز الهوي ــة وتعزي ــر الثقافــة املجتمعي ــاء وتطوي ــة وتســاهم يف بن ــة واملواطن واملشــاركة املجتمعي

القامئــة عــى مبــادئ املســاواة والعدالــة وســيادة القانــون وتكافــؤ الفــرص بــن فئــات املجتمــع ومكوناتــه 

كافــة. 

التوصيات المتعّلقة بتمكين المرأة
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ولغايــات تعزيــز دور املنظومــة التعليميــة والرتبويــة يف مجــال تهيئــة البيئــة الضامنــة واملحّفــزة للمشــاركة 

الفاعلــة للمــرأة بوصفهــا رشيــًكا يف الحقــوق والواجبــات، تــرى اللجنــة رضورة الســعي لتحقيــق مــا يــي:

ــوق  ــادئ حق ــَم ومب ــة مفاهي ــر املناهــج؛ لتشــمَل املناهــُج الوطني ــي لتطوي ــز الوطن ــز دور املرك 1.  تعزي

ــرتام  ــاواة واح ــة واملس ــم العدال ــاص، وقي ــكل خ ــة بش ــل وذوي اإلعاق ــرأة والطف ــة وامل ــان عام اإلنس

التعدديــة منــذ املرحلــة األساســية، لتعزيــز الهويــة الوطنيــة واالنتــاء واملارســات الدميقراطيــة 

واملواطنــة الفاعلــة القامئــة عــى املوازنــة بــن الحــق والواجــب والراكــة الحقيقيــة بــن كّل مــن الرجــل 

ــرأة.  ــاه دور امل ــلبيّة تج ــة الس ــاط الفكري ــر األن ــاهم يف تغي ــا يس ــه، ومب ــع ونهضت ــاء املجتم ــرأة يف بن وامل

ــة  ــدف إىل تنمي ــاطات ته ــا ونش ــة خططً ــتويات املختلف ــة يف املس ــات التعليمي ــن السياس 2.  أن تتضم

مهــارات الحــوار والتفــاوض وقبــول اآلخــر واإلبــداع. فضــاًل عــن تعزيــز روح القيــادة لــدى الشــباب 

ــة. ــاالت مختلف ــات يف مج ــن وقيادي ــاح لقيادي ــص نج ــن قص ــالل تضم ــن خ ــابات م والش

ــة  ــم املــادة التعليمي ــر برامــج تدريــب وتأهيــل للمعلمــن واملعلــات تتجــاوز مهــارات تقدي 3.  تطوي

وتعــزز دور املعلــم يف بنــاء منظومــة القيــم والســلوك. 

4.  تطويــر برامــج تدريبيــة المنهجيــة للطلبــة حــول املارســات الدميقراطيــة الســليمة والعمــل الجاعي 

املنظَّــم وتطــور الحيــاة الحزبيــة يف األردن؛ لتهيئتهــم لالنخــراط يف العمــل الســيايس والحــزيب، وتطبيــق 

هــذه املارســات عــى أرض الواقــع مــن خــالل انتخابــات مجالــس الطلبــة يف املــدارس والجامعــات.

5.  تفعيــل دور األرسة واملجتمــع يف العمليــة التعليميــة التعلُّميــة مــن خــالل تعزيــز فــرص الراكــة بــن 

املؤسســات التعليميــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واألحــزاب السياســية لتنفيــذ مبــادرات وأنشــطة 

تنميــة قيــم املواطنــة واالنتــاء لــدى الطلبــة.

ــع فروعهــا، ومبــا  ــم الفنــون بجمي ــة األساســية، تعلي ــذ املرحل ــة تضمــن املناهــج املدرســية من 6.  أهمي

ــة. ــواد التعليمي ــذه امل ــة له ــارص املواطن ــى عن ــز ع ــن الرتكي يضم

7.  تحسن املباين واملنشآت املدرسية، وتحديًدا يف املناطق النائية.

8.  تهيئة املرافق الرياضية العامة من خالل إمكانية الوصول وتوفر الرتتيبات التيسرية املناسبة.
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دور اإلعالم 

مــا يــزال اإلعــالم املحــي يتعامــل مــع قضايــا املــرأة بوصفهــا تفاصيــل تكميليــة؛ فــال مينحهــا حّقهــا الــكايف 

يف التوعيــة واملعالجــة، األمــر الــذي ينعكــس أيًضــا عــى ضعــف يف مســرة التنميــة املتواصلــة وعــى تطويــر 

وتغيــر الصــور النمطيــة املرتبطــة باملشــاركة السياســية واالقتصاديــة للمــرأة.

وانطالقًــا مــن الــدور املحــوري الــذي تؤّديــه وســائل اإلعــالم يف مجــال التوعيــة والتثقيــف، ومبــا أن تعديــل 

التريعــات والقوانــن ووضــع الخطــط والسياســات والربامــج يبقــى جهــًدا مبتــوًرا يف حــال اســتمرار 

التوجهــات املجتمعيــة الســلبية تجــاه املشــاركة الفاعلــة للمــرأة ومتثيلهــا يف املواقــع القياديــة، تــرى اللجنــة 

ــق مــا يــي: رضورة الســعي لتحقي

تبّنــي خطــط وسياســات إعالميــة مراعيــة لقضايــا املــرأة تهــدف إىل رفــع الوعــي املجتمعــي وتغيــر الصــور   .1

ــع القــرار6.  ــة صن ــاة العامــة يف األردن كريــك أســايس يف عملي ــز وجــود املــرأة يف الحي ــة وتعزي النمطي

تعزيــز دور اإلعــالم يف مجــال إبــراز دور املــرأة وأهميــة وجودهــا ووصولهــا إىل املراكــز القياديــة مــن   .2

خــالل تســليط الضــوء عــى قصــص نجــاح واقعيــة لنســاء مــن جميــع املحافظــات ويف املجــاالت كافــة، 

ــنَّ مــن تجــاوز التحديــات والظــروف االجتاعيــة والثقافيــة. مَتَكَّ

تطويــر الخطــاب اإلعالمــي وتضمينــه رســائل رصيحــة وجريئة ملجابهــة التوجهــات املجتمعية الســلبية   .3

والنظــرة النمطيــة لــدور املــرأة يف املجتمــع، وبنــاء قــدرات الكــوادر اإلعالميــة يف هــذا املجــال. 

ــع  ــع صن ــرأة يف مواق ــام وامل ــرأة بشــكل ع ــه امل ــذي تتعــرض ل ــف ال ــر والعن ــة بأشــكال التنمُّ التوعي  .4

القــرار بشــكل خــاص، ووضــع تدابــر رادعــة ملجابهتهــا.

الرتكيــز عــى التحديــات التــي تواجههــا املــرأة بشــكل عــام واملــرأة ذات اإلعاقــة بشــكل خــاص، والتــي   .5

ــة يف املجــاالت املختلفــة. ــق مشــاركتها الفاعل تعي

تضمــن اســرتاتيجيات اإلعــالم محــاوَر تبــّن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وتبّنــي سياســات تحريرية   .6

ــة. ــز واالحــرتام الكامــل لهــم ولكرامتهــم املتأّصل ــق عــدم التميي ــة ومصطلحــات تحّق وصياغــات لغوي

اســتخدام وســائل اإلعــالم التقليديــة وغــر التقليديــة لبــّث رســائل واضحــة لتشــجيع وتحفيــز انخــراط   .7

ــة. ــاة الحزبي املــرأة يف الحي

)6(  اإلشــارة إىل الخطــة اإلعالميــة مــن منظــور النــوع االجتاعــي التــي تبّنتهــا وزارة الشــؤون السياســية والربملانيــة، وهــي األوىل 

مــن نوعهــا يف القطــاع العــام.

التوصيات المتعّلقة بتمكين المرأة
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سياسات الحاية االجتاعية 

يتعــّن أن تتحــّول سياســات الحايــة االجتاعيــة مــن أســلوب االســتجابة للمشــاكل إىل الوقايــة منهــا، ومــن 

ــرأة  ــرتف بامل ــذي يع ــمويل ال ــلوب الش ــوري إىل األس ــع الذك ــه الطاب ــب علي ــذي يغل ــدي ال ــلوب التقلي األس

ــة  ــة الحقيقي ــة االجتاعي ــق العدال ــش لتحقي ــف والتهمي ــز والعن ــن التميي ــا م ــعى لحايته ــا ويس ودوره

ــات األخــرى األشــّد حاجــًة لهــا. ويتطلــب ذلــك: للمــرأة وللفئ

توفر وإتاحة البيانات املتعلّقة مبعدالت الفقر يف املجتمع لضان التخطيط املستجيب.   .1

تطويــر الســجاّلت الوطنيــة واالعــرتاف باملــرأة املعيلــة وإتاحــة الفرصــة لهــا لالســتفادة مــن برامــج   .2

الحايــة االجتاعيــة. 

ــة، يف  ــات الداعم ــدين والجه ــع امل ــة ومؤسســات املجتم ــن املؤسســات الحكومي ــراكات ب ــز ال تعزي  .3

مجــال تطويــر وتنفيــذ سياســات الحايــة االجتاعيــة الشــاملة والعادلــة. 

إرشاك املؤسســات املعنيــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة وصانعــي السياســات بالقــرارات والقضايــا التــي   .4

ــخ. ــة.... إل ــية والصحي ــة والسياس ــة والثقافي ــج االجتاعي ــع الربام ــة جمي ــم، وإتاح تخصه

إعــال نــص املــادة )29( مــن قانــون حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة رقــم )20( لســنة 2017، املتعلقة   .5

بتضمــن اســرتاتيجيات وخطــط مكافحــة الفقــر ورعايــة األرسة والطفولــة واملــرأة واملســّنن واألحــداث 

تدابــَر تكفــل شــمولَها وإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف محاورهــا وأنشــطتها وبرامجهــا.

التأكيــد عــى أهميــة تجريــم جميــع أشــكال العنــف والتمييــز ضــد املــرأة، األمــر الــذي يتطلــب إجــراء   .6

دة للعنــف والتمييــز ضــد  مراجعــة شــاملة لقانــون العقوبــات وتضمينــه تعريفــات واضحــة ومحــدَّ

املــرأة يف الفضاءيــن العــام والخــاص، وســّد الثغــرات التريعيــة واإلجرائيــة التــي تحــّد مــن القــدرة 

عــى ردع هــذه االنتهــاكات. 

التوعيــة بأشــكال العنــف والتمييــز التــي تواجههــا املــرأة يف الحيــاة السياســية والعامة، وتضمــن تعريفها   .7

يف التريعــات ذات العالقــة، مــع النــّص عــى عقوبــات رادعــة توفــر الحايــة الالزمــة للمــرأة.

ــة  ــة والتوعي ــة والرعاي ــات الحاي ــم خدم ــز التنســيق مــع مؤسســات املجتمــع يف مجــال تقدي تعزي  .8

للنســاء ضحايــا العنــف بأشــكاله شــتى يف الفضاءيــن العــام والخــاص.

تفعيــل دور املؤسســات الدينيــة وقــادة الــرأي العــام يف مواجهــة التحّديــات املجتمعيــة التــي تعيــق   .9

ــة  ــات املجتمعي ه ــر التوجُّ ــة الرجــال والنســاء عــى حــّد ســواء بأث ــن خــالل توعي ــرأة م مشــاركة امل

ــع. ــى األرسة واملجتم ــلبية ع الس
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ــت  ــد أنه ــيّة وق ــة السياس ــث املنظوم ــة لتحدي ــة امللَكيّ ــاء اللّجن ــم أعض ــمي وباس ــَع باس ــي أن أرف يُرّفن

ــا، إىل مقــاِم حــرضة صاحــب الجاللــة الهاشــميّة امللــك عبداللــه الثــاين، حفظــه اللــه ورعــاه، أســمى  أعالَه

ــا. ــا بحملِه ــي تَرّفْن ــة الســامية، الت ــة امللَكيّ ــان، عــى هــذه الثق ــر والعرف ــاِت الشــكر والتقدي آي

لقــد احتَضَننــا الديــواُن امللــّي الهاشــمّي العامــر، بيــت األردنيــن، طيلــَة ثالثــة شــهور، واجتمعنــا فيــه مــع 

قــوى سياســيّة ومجتمعيّــة متنّوعــة بتنــّوِع ألــوان نســيِجنا الوطنــّي، مثلــا اجتمعنــا مــع طيــف واســع مــن 

ــة، واســتمعنا إليهــم وتفاعلنــا مــع أفكارهــم  أبنــاء وبنــات شــعبنا األرديّن  يف محافظــات وطننــا العزيــز كافّ

وطروحاتهــم، فالشــكر لهــم جميًعــا عــى مــا قّدمــوا مــن آراء ومســاهات نــّرة.

لقــد عِملنــا بحــرٍص فائــق واجتَهدنــا بإخــالص يف إطــار منطــوق التوجيه امللـَـّي، فكان النقــاش هادفـًـا ومنِتًجا، 

ــح املجتمــع ومؤسســاته،  ــف رشائ ــع مختل ــاح م ــكّل شــفافية وانفت ــا ب ــة، وتعاَملن ــه املصلحــة الوطني أساُس

فلــكلٍّ مــن الهيئــة املســتقلّة لالنتخــاب، واملحكمــة الدســتورية، وديــوان التريــع والــرأي، وألصحــاب الخــربة 

واملعرفــة، ولــكّل مؤسســٍة َوِجَهــٍة وشــخص ال يتّســع املجــال لذكرهــم هنــا، العرفــان والتقديــر عــى عطائهــم، 

فقــد وضعــوا خرباتهــم وتجاربهــم بســخاء إلنجــاح هــذا الجهــد الوطنــي الكبــر.

الشــكر املوصــول أيًضــا، لوســائل اإلعــالم التــي واكبــْت أعــاَل اللّجنــة منــذ يومهــا األّول، وســاهمت يف إثــراء 

النقــاش العــام، وكانــت أداًة مهمــة وفاعلــة يف نقــل الحــوارات واآلراء املختلفــة.

ومــا كان لهــذه الجهــود أن تتواصــل لــوال توجيهــات جاللــة امللــك ملوظّفــي الديــوان امللــي الهاشــمي العامــر، 

الذيــن عملــوا بــكل إخــالص وإتقــاٍن وتفــاٍن لتســهيل مهّمــة أعضــاء اللجنــة، فكانــوا عــى قــدر املســؤولية 

واألمانــة. فالشــكر لهــم جميًعــا

سمري الرفاعي

رئيس اللجنة امللَكيّة لتحديث املنظومة السياسيّة

شكر وتقدير
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