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تمهيد

ســحبت حكومــة الدكتــور بشــر الخصاونــة مســودة مشــروع قانــون اإلدارة املحليــة لعــام 2020م،مــن 

 في ظل ظروف اســتثنائية في 10 تشــرين ثاني 
ً
أدراج مجلس النواب التاســع عشــر -الذي انتخب مؤخرا

مــن ذات العــام-، وذلــك بعــد أن قدمتهــا حكومــة ســلفه الدكتــور عمــر الــرزاز إلــى مجلــس النــواب الســابق 

فــي مطلــع كانــون األول/ديســمبر 2020م، مــع اإلشــارة إلــى أن الحكومــة األردنيــة ســحبت املســودة خمســة 

شــهور قبــل حــّل مجالــس املحافظــات والبلديــات فــي آذار/مــارس 2021م)1).

 لألســباب املوجبــة 
ً
أعلنــت الحكومــة ســحب املســودة لغايــات إعــادة دراســتها وتقييــم مضمونهــا، تحقيقــا

التــي طرحــت، ومــن بينهــا تأطيــر التغّيــر الهيكلــي لــوزارة الشــؤون البلديــة إلــى وزارة أكثــر شــمولية تختــص 

فــي إدارة مجالــس البلديــات ومجالــس املحافظــات مجتمعــة، والتنســيق فيمــا بينهــا، باســم »وزارة اإلدارة 

املحليــة« تعــود إليهــا التبعيــة القانونيــة للمجالــس املعنيــة فــي الخدمــات البلديــة والقرويــة وإدامتها،بعــد 

هــذه  إدارة  هيكليــة  اتضــاح  عــدم  جانــب  إلــى  والداخليــة،  البلديــات  وزارتــي  بيــن  مقســومة  كانــت  أن 

املجالــس لذاتهــا واملراكــز القانونيــة لشــؤونها املاليــة واإلداريــة.

وقــد ســبق وأن اصــدر مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب تقريــر)2) ضــم مســودة قانــون مقترحــه 

لقانــون الالمركزيــة حيــث كان هــذا التقريــر واملقترحــات مبنيــة علــى بحــث ميدانــي شــمل رؤســاء واعضــاء 

وعضــوات مجالــس املحافظــات فــي كافــة انحــاء اململكــة، وقــد صــدر هــذا التقريــر املتضمــن ملقترحــات 

التعديــل مــع االســباب املوجبــة فــي شــهر ديســمبر 2018 .

 https://bit.ly/3xpnJO0  (1(
 https://bit.ly/37cga2b :لإلطالع على التقرير  (2(
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الملخص

املقابــالت  ضمــن  والتدريــب  لالستشــارات  الكــرك  مركــز  أجراهــا  التــي  البحثيــة  الدراســة  خرجــت 

مجالــس  فــي  تجربــة  وأصحــاب  وخبــراء  مشــرعين  مــع  واملراجعــات  التركيــز  وجلســات  املتخصصــة 

الالمركزيــة والبلديــة فــي املحافظــات، إلــى أن قانونــي البلديــات والالمركزيــة واألنظمــة الصــادرة بموجبهــا، 

»اإلدارة  قانــون  خاللهــا  يدمــج  الســاري،  التشــريعي  النــص  عــن  بديلــة  جذريــة  صياغــة  يســتلزمان 

كل  اختصاصــات  ويوضــح  املنتخبــة  املجالــس  وســلطة  اســتقاللية  القانونين،ويحفــظ  بيــن  املحليــة« 

 
ً
 تمثيليــا

ً
مــن املجالس؛)املحليــة، والبلديــة، واملحافظــة، والتنفيذيــة( وينســق فيمــا بينهــا، ويقــدم إطــارا

 يضمــن العدالــة فــي فــرص مشــاركة كافــة فئــات املجتمــع ورغبتهــا فــي صناعــة القــرار الخدمــي، 
ً
حقيقيــا

ويحقــق للمجالــس املنتخبــة آليــة متابعــة ومســاءلة للجهــات القائمــة علــى تنفيــذ املشــاريع والخطــط، 

التــي تعــود فائدتهــا علــى  املجتمعــات املحليــة.

وتأتــي السياســة املقترحــة بتخصيــص مظلــة رســمية شــاملة متمثلــة فــي »وزارة اإلدارة املحليــة« للعمــل 

الخدمــي فــي البلديــات والقــرى، لتضمــن ردم الفجــوة القانونيــة واإلداريــة الكبيــرة التــي ظهــرت خــالل 

الــدورة األولــى ملجالــس املحافظــات )2016 – 2021(؛ وكان مــن أبرزهــا إقــرار املشــاريع ومتابعــة تنفيذهــا 

علــى أرض الواقــع مــن جهــة أخــرى؛ حيــث أن تنــازع االختصــاص فــي عمليــات التنفيــذ بيــن املؤسســات 

 أمــام »حركــة« اإلصــالح 
ً
الحكوميــة املختلفــة بنــاءا علــى التشــريعات الناظمــة لســير عملهــا، أوجــد عائقــا

اإلداري الالمركزيــة والتــي طاملــا أكــدت عليهــا اإلرادات امللكيــة الســامية املتكــررة. مــع لفــت، علــى ضــرورة 

حــق  وحفــظ  العاصمــة،  فــي  القــرار«  »مركزيــة  خــارج  التنميــة  الســتدامة   
ً
تحقيقــا بهــا   

ً
قدمــا امل�ضــي 

املحافظــات فــي تقريــر احتياجاتهــا وانســجام خططهــا.
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أظهــرت الدراســة ضــرورة انتهــاج سياســة تعزيــز التنســيق بيــن املجالــس املذكــورة وإيجــاد آليــات مناســبة 

لخلــق بيئــة مناســبة؟ لتفعيــل الحــوار فيمــا بينهــا وفــق القانــون املقتــرح، وبنــاء ومأسســة للعمــل بيــن 

هــذه املجالــس واإلدارات التنفيذيــة علــى مســتوى املحلــي فــي املحافظــات، وعلــى املســتوى الوطنــي مــع 

 مــع مجالــس املحافظــات 
ً
 كافيــا

ً
الــوزارات والهيئــات الرســمية، التــي لــم تبــد فــي كثيــر مــن األحيــان تعاونــا

 فقــط، ليغيــب عــن العالقــة فيمــا 
ً
أو البلديــات املنتخبــة، فــي صــورة مــن اعتبــار حضــور األخيــرة شــكليا

الدقيقــة.  التنفيذيــة  التفاصيــل  حتــى  القــرار  صناعــة  مــن   
ً
بــدءا والتكامليــة،  التشــاركية  طابــع  بينهــا 

ســيما وأن الــدور الشــمولي والصالحيــات الواســعة للحــكام اإلدارييــن التابعيــن لــوزارة الداخليــة علــى 

تلــك املجالــس يفرغهــا مــن الغايــة لوجــود هيئــات أهليــة مســتقلة منتخبــة إلدارة امللفــات الخدميــة، 

 لــإلرادة 
ً
كمــا تو�ضــي السياســة املقترحــة إلغــاء التعييــن بصــورة كاملــة مــن مجالــس املحافظــات، تعزيــزا

 علــى اســتقاللية املجالــس، مــع حفــظ حــق النســاء بكوتــا ال تقــل عــن 
ً
الشــعبية والديمقراطيــة وحفاظــا

%25 مــن عــدد أعضــاء مجلــس املحافظــة، وضمــان دورهــن فــي صناعــة القــرار واملشــاركة السياســية 

واالقتصاديــة. 

كمــا وكان قــد شــدد مركــز الكــرك لالستشــارات والتدريــب عبــر سياســته املقترحــة علــى أهميــة تعزيــز 

عالقــة املجالــس مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي لتبــادل الخبــرات وتمكيــن أعضــاء املجالــس وتحقيــق 

معاييــر تمكيــن للنــوع االجتماعــي فــي املــوارد البشــرية تضمــن فيــه النســاء مشــاركة أكبــر وأكثــر فعاليــة 

( على إدارة امللفات الخدمية وحوكمتها بصورة احترافية 
ً
، إضافة إلى بناء قدراتهم )نساء ورجاال

ُ
وتأثيرا

 ملجلــس األمــة بشــقيه النــواب واألعيــان االنشــغال 
ً
ممنهجــة تبتعــد عــن البيروقراطيــة، وذلــك تجنيبــا

باملطالبــات الخدميــة وتركيــزه علــى دوره التشــريعي الرقابــي، كجــزء مــن عمليــة اإلصــالح السيا�ضــي التــي 

تتقاطــع مــع اإلصــالح اإلداري فــي املئويــة الثانيــة للدولــة األردنيــة.



10
لمســـودة  قانونــــي  تحليــــل 

قانــون  البلديــات والالمركزيــة 
2021 لعــام 

إطار السياسات التنفيذي

فــي شــهر  الكــرك لالستشــارات والتدريــب والتــي صــدرت  التــي أجراهــا مركــز  الدراســة  وفــق مخرجــات 

وبلــورة  االحتياجــات  وتقييــم  املشــكالت  تحديــد  مــن  تكاملــي  إطــار  تقديــم  تــم  فقــد   ،2018 ديســمبر 

الحلــول وتقديــم املقترحــات العمليــة، للنهــوض فــي عمليــة اإلصــالح اإلداري والسيا�ضــي علــى املســتوى 

للسياســات:  التنفيــذي  اإلطــار  تفاصيــل   
ً
وتاليــا املحليــة.  اإلدارة  مجالــس  فــي  الخدماتــي 

نقاط الضعف والتحديات

وفقــا ملخرجــات الدراســة، يــرى مركــز الكــرك لالستشــارات والتدريــب أن الخلــل فــي أداء عمــل مجالــس 

اإلدارة املحليــة يكمــن بصــورة أساســية فــي الثغــرات التشــريعية الناظمــة لعمــل مجلــس املحافظــة وفــق 

 علــى تحقيــق محــاور أساســية وهــي:
ً
أحــكام قانــون الالمركزيــة رقــم 49 لســنة 2015، الــذي كان قاصــرا

•	االستقاللية

وتتمثل في حصر صالحيات الوزارة املعنية كمظلة رســمية داعمة ومنســقة،ونقلها من وزارة الداخلية 

التــي تعنــى بحفــظ األمــن والنظــام العــام إلــى وزارة اإلدارة املحليــة املســتحدثة، للحــد مــن التدخــل فــي 
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قــرارات مجالــس اإلدارة املحليــة املنتخبــة، وإعطــاء مســاحة أوســع مــن الصالحيــات املاليــة واإلداريــة 

 عــن توضيــح املهــام املناطــة بــكل مجلــس علــى حدة،مــا يعــزز 
ً
التــي تحقــق الغايــة مــن وجودها،فضــال

محــوري التناغــم والتنســيق مــن جهــة واملتابعــة والتقييــم واملســاءلة مــن جهــة أخــرى.

•	التناغم	والتنسيق

شــهد قانونــا البلديــات والالمركزيــة وقوانيــن أخــرى تنظــم عمــل اإلدارات التنفيذيــة واألنظمــة الســارية 

الصــادرة بموجبهــا حالــة مــن تنــازع االختصاصــات، وتعــدد املرجعيــة القانونيــة واإلداريــة، وعــدم إلزاميــة 

قــرارات مجالــس اإلدارة املنتخبــة كـ)مجلــس املحافظــة واملجلســين البلــدي واملحلــي(، األمــر الــذي أدى 

بعــدم  فــي تنفيذه،انتهــاء  الســير  القــرار بداية،وعرقلــة  فــي صناعــة  إلــى عــدم وجــود تشــاركية وواقعيــة 

انعــكاس أي مــن أدوار تلــك املجالــس علــى أرض الواقــع والخدمــات املقدمــة للمواطنيــن وتطويــر البنــى 

التحتيــة مــن قبــل ممثليهــم فــي القطــاع؟.

•	التمثيل	الحقيقي	والديمقراطية

ترتكــز فكــرة الالمركزيــة ومجالســها علــى تمكيــن املواطنيــن مــن املشــاركة فــي صناعــة القــرار الخدمــي 

فــي مناطقهــم دون الحاجــة إلــى الســير فــي إجــراءات بيروقراطيــة تعتمــد علــى مركزيــة القــرار فــي الــوزارات 

نــا هــذه املجالــس 
ّ

 لــم يمك
ً
املوجــودة فــي العاصمــة،إال أن القانــون الســاري واملســودة املطروحــة مؤخــرا

 مــن تحديــد موازناتهــا ومتطلباتها،ولــم يشــركها فــي صياغــة املوازنــة العامــة ومناقشــات مشــروع 
ً
فعليــا

 علــى مخصصاتهــا 
ً
 حكوميــا

ً
تغــوال تلــك املجالــس  النواب،حيــث شــهدت  مــع مجلــس  قانونهــا الســنوي 

املاليــة املقــررة للمشــاريع التنمويــة بمــا يتجــاوز الـــ %70 منهــا وإعادتهــا إلــى املوازنــة املركزيــة فــي العاميــن 

2019 – 2020. كمــا اضطــر أعضــاء املجالــس إلــى العــودة ملربــع املركزيــة األول ومخاطبــة الــوزارات –

 لتنفيــذ قراراتهم،وذلــك لعــدم اتضــاح األدوار واملســاحات ألطــراف 
ً
غيــر املتعاونــة- فــي العاصمــة طلبــا

.
ً
 وال عرفــا

ً
املعادلــة الخدميــة ال قانونــا
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•	آليات	املتابعة	والتقييم	واملساءلة

إضافــة إلــى عــدم وجــود اعتباريــة إللزاميــة القــرارات التــي تتخذهــا مجالــس، لــم تقــدم مســودة التشــريع 

 
ً
نظــرا والتنفيــذ،  التفصيلــي  التخطيــط  ملراحــل  ووصولهــا  القــرارات  ســير  بمتابعــة  تتعلــق  بنــود  أي 

أو  بقراراتهــا  ســيره  عــدم  علــى  التنفيــذي  املجلــس  ملســاءلة  املجالــس  أعضــاء  عــن  األدوات  الحتجــاب 

خططــه. ضمــن  تنفيذهــا 

•	الفجوة	بين	التخطيط	والتنفيذ

كل مــا ســبق مــن االختــالالت انعكــس علــى الصــورة املجتمعيــة والقانونيــة ملجالــس اإلدارة املحليــة علــى 

، حيــث باتــت مطالبــات 
ً
أنهــا مجــرد جهــات استشــارية ال تشــارك فــي صناعــة قــرار قابــل للتطبيــق فعليــا

أعضــاء املجالــس املنتخبــة مجــرد حبــر علــى ورق يؤجــل النظــر فيــه مــن قبــل املجلــس التنفيذي–املعّيــن 

مــن ضمــن كــوادر الــوزارات الحكومية-الــذي يرأســها الحاكــم اإلداري املعّيــن والتابــع لــوزارة الداخليــة.

محددات آخر مسودة مطروحة لقانون البلديات والالمركزية 2021:

 ملجلــس 
ً
واســتكماال ملتابعــة قانــون االدارة املحليــة واملســوده الجديــدة التــي قدمتهــا الحكومــة مؤخــرا

النــواب يلفــت مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب الــى بعــض النقــاط الــواردة فيهــا، حيــث بّيــن 

مــن  القانــون املطروحــة وتضمنــت مجموعــة  الخبــراء املســتطلعة آراؤهــم أن آخــر مســودات مشــروع 

إليــه اإلرادة  الــذي تتطلــع  تلبــي طموحــات اإلصــالح اإلداري والسيا�ضــي  التــي ال  املحــددات واملعيقــات 

امللكيــة فــي هيــاكل اإلدارة العامــة للدولــة األردنيــة الحديثــة فــي مئويتهــا الثانيــة كان مــن بينهــا:

ال توفــر املســودة حــال جذريــا ملشــكلة تداخــل الصالحيــات بيــن مجالــس املحافظــات واملجالــس   •

حدة،بصــورة  علــى  جهــة  بــكل  املناطــة  للمهــام  توضيحــا  تتضمــن  لــم  والتنفيذيــة،إذ  البلديــة 

املحليــة  وزارتــي)اإلدارة  بيــن  واضحــة  وإداريــة  قانونيــة  ومرجعيــة  للقيــاس،  قابلــة  تفصيليــة 

والداخليــة( وهــذا يظهــر جليــا مــن تداخــل املجلــس التنفيــذي مــع مجلــس املحافظــة والــذان 

. لــوزارة مختلفــة  منهمــا  كل  يتبــع 
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أبقــت املســودة علــى اســتخدام اصطالحــات فضفاضــة فــي وصــف األدوار مثــل )إقرار–اقتــراح–  •

.
ً
إداريــا عكســها  ويصعــب  التشــريع  مــن  الغايــة  تخــدم  نقاش–متابعــة(،ال 

أن مســودة القانــون املتداولــة حاليــا أعطــت لرؤســاء »البلديات«النصيــب األكبــر مــن عضويــة   •

 في دور ومهمة وصالحيات كل من املجلس البلدي ومجلس 
ً
مجلس املحافظة ما يشكل تضاربا

يــؤدي  فقــد  العكــس  علــى  بينهم،بــل  فيمــا  التنســيق  زيــادة  مــن  الغايــة  يحقــق  املحافظــة،وال 

الــى خالفــات بيــن رؤســاء البلديــات عنــد تحديــد األولويــات مــن خــالل ســعي كل رئيــس بلديــة 

لتحصيــل أكبــر فائــدة لحــدود بلديتــه وقاعدتــه االنتخابيــة، باإلضافــة الــى أن هــذه التشــكيلة 

ســتزيد مــن تداخــل الصالحيــات وهيمنــة قــرارات املجالــس البلديــة ممــا يحــرم الناخبيــن مــن 

فــي مهــام مجلــس املحافظــة.  الحصــول علــى مقاعــد »متخصصــة« أكثــر 

إن إعطــاء رؤســاء »البلديات«النصيــب األكبــر مــن عضويــة مجلــس املحافظــة ســوف ســيؤثر   •

 علــى نســبة مشــاركة املــرأة اذا مــا أخذنــا بعيــن اإلعتبــار أنــه فــي تاريــخ عمــر الدولــة 
ً
بالضــرورة ســلبا

األردنيــة لــم تولــي ســيدة رئاســة البلديــة إال مــرة واحــدة. وهــذا يخالــف التــزام اململكــة األردنيــة 

الهاشــمية بإعــالن ومنهــاج عمــل بيجيــن 1995 حيــث اتفقــت الــدول األعضــاء علــى اتخــاذ كافــة 

االجــراءات الالزمــة لتعزيــز وضمــان مشــاركة املــرأة فــي مواقــع صنــع القــرار.

كمــا وتشــير املســودات املتتاليــة ملشــروع القانــون  إلــى إلغــاء املجالــس املحليــة للقــرى والبلــدات   •

 عــن الريــف والباديــة والقــرى 
ً
ممــا يضعــف فكــرة تمثيــل األطــراف ويمركــز القــرار فــي املــدن بعيــدا

املتباعــدة بشــكل عــام. كمــا أن ألغــاء املجالــس املحليــة ســوف يحــد مــن نســب تمثيــل النســاء 

داخــل  املــرأة  تمثيــل  وبالتالــي يصبــح  األعضــاء،  نســبة  مــن    25% تمثــل  كانــت  والتــي  اإلجمالــي 

الســيدات  عــدد  يقلــل  ممــا  املركــز  بلديــة  مــن ممثــالت   25%  علــى 
ً
البلديــة مقتصــرا املجالــس 

داخــل املجالــس البلدية،األمــر الــذي يتطلــب فــي حــال اإلصــرار عليــه زيــادة النســبة املخصصــة 

ملقاعــد النســاء داخــل املجالــس البلديــة لتصــل الــى 30 % كحــد أدنــى، ذلــك أن نســبة املشــاركة 
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املحــدودة للمــرأة وغيــر واضحــة املعالــم فــي ظــل احالــة تحديــد عــدد اعضــاء املجالــس الــى نظــام ، 

تحــد مــن دورهــا األسا�ضــي فــي رفــع مقومــات املشــاركة السياســية واالقتصاديــة. 

البلــدي  للمجلســين  واملســاعدين  التنفيذييــن  املــدراء  تعييــن  فــي  شــفافة  آليــة  وجــود  عــدم   •

ضمــان  وعــدم  عــام  بشــكل  البشــرية  املــوارد  ومعاييــر  االجتماعيــة  األدوار  تراعــي  واملحافظــة، 

الهــدف  تحقيــق  مــع  يتعــارض  مــا  وذلــك  خــاص  بشــكل  املناصــب  هــذه  فــي  النســاء  لوجــود 

االســتراتيجي ز/2 مــن اتفاقيــة بيجيــن 1995 والــذي جــاء فيــه مــن ضمــن االجــراءات التــي يتعيــن 

اتخاذهــا مــن جانــب الحكومــات والهيئــات الوطنيــة والــذي ينــص علــى زيــادة قــدرة املــرأة علــى 

والقيــادة. القــرار  صنــع  فــي  املشــاركة 

واملســاءلة«ملجلس  والتقييم«وأدوات«املحاســبة  »املتابعــة  صالحيــات  املســودة  تعــط  لــم   •

املحافظــة تجــاه املجلــس التنفيــذي بــل اقتصــرت علــى ذكــر )مناقشــة اي مــن اعضــاء املجلــس 

فــي حــال عــدم االقتنــاع كمــا اقترحهــا مركــز قلعــة  التنفيــذي( ولــم تحــدد اجــراءات للمتابعــة 

تقريــره. فــي  الكــرك 

لــم تعــط املســودة صالحيــة التعديــل علــى الخطــط املقدمــة مــن قبــل املجلــس التنفيــذي حيــث   •

حصــرت مهمــة مجلــس املحافظــة باإلقــرار »الشــكلي« وأرجعــت »الخــالف« أو »رفــض« اإلقــرار 

اقــرار  عــدم  حــال  وفــي  باألغلبيــة.  تقــر  املجلســين  بيــن  مناصفــة  مقســومة  مشــتركة  لجنــة  إلــى 

الخطــة املقترحــة فــان تنفيذهــا يتوقــف )حســب  قانــون املوازنــة العامــة (ممــا يوقــف  تنفيــذ 

املشــاريع  مــع اســتمرار صــرف النفقــات  التشــغيلية

 
ً
حصــرت املســودة صالحيــة حــل مجلــس املحافظــة أو إيقــاف األعضــاء بيــد الوزيــر املعنــي منفــردا  •

دون قــرار قضائــي مســبب وفــق املمارســات العامليــة الفضلــى، فــي حيــن ان املمارســات الفضلــى 

تقت�ضــي ان يتــم حــل املجالــس بنــاء علــى قــرار قضائــي يضمــن مصلحــة جميــع االطــراف .

حســب مســودة القانــون الجديــد تكــون جلســات املجلــس علنيــة إال اذا رأى املجلــس ضــرورة   •
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2021 لعــام 

لجعلهــا ســرية دون معاييــر واضحــة، ممــا يتعــارض مــع مبــدأ الشــفافية وحــق املتابعــة واملســاءلة 

للمواطنيــن.

الخدميــة  والقواعــد  املحليــة  املدنــي  املجتمــع  مــع مؤسســات  للتعــاون  إشــارة  أي  وجــود  عــدم   •

الخبــرات. لتبــادل  املجتمعيــة 

 

قدمتــه  2021م،الــذي  لســنة  والالمركزيــة«  البلديــات  قانــون  لـ«مشــروع  األخيــرة  املســودة  وحســب 

الحكومــة للنــواب وعــرض علــى املجلــس فــي جلســته التشــريعية بتاريــخ 19 أيــار 2021م، يقــدم مركــز 

التشــريع. فــي  األبــرز  والضعــف  القــوة  نقــاط  تبيــن  تحليليــة،  الكــرك مصفوفــة 

االسباب	املوجبة	التعديل	املقترح	املادة	

)قانــون  القانــون  هــذا  1: يســمى  املــادة 

  2021 لســنة  والالمركزيــة  البلديــات 

بالجريــدة  نشــرة  تاريــخ  مــن  بــه  ويعمــل 

الرســمية 

املادة 1: يسمى هذا القانون )قانون 

البلديــات والالمركزيــة لســنة 2021 

ويعمــل بــه خــالل 30 او 60 يــوم مــن 

تاريــخ نشــرة بالجريــدة الرســمية  

املــدد  علــى  الحفــاظ  لضــرورة 

املراكــز  واســتقرار  القانونيــة 

الصــادرة  للقــرارات  القانونيــة 

الســاري. القانــون  أحــكام  بموجــب 

داخــل شطب هذا التعريف املادة 2 : االدارة الخدمية  ذكــر  اي  لهــا  يوجــد  ال 

 قــد 
ً
 قاصــرا

ً
القانــون، وتقــدم تعريفــا

يقيــد مســاحات العمــل فــي التفاســير 

القادمــة. القانونيــة 
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2021 لعــام 

االسباب	املوجبة	التعديل	املقترح	املادة	

املادة 3: تشكيلة مجلس املحافظة
الفقــرة أ /1 اعضــاء منتخبيــن انتخابــا 
ســريا ومباشــرا يحــدد عددهــم وتقســيم 
الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد لــكل 
لهــذه  يصــدر   نظــام  بموجــب  دائــرة  

الغايــة 

بلديــات  رؤســاء   :2  / أ  فقــرة   3 املــادة 
واأللويــة  املحافظــات   مراكــز 

3: نائــب أميــن عمــان بالنســبة  ملجلــس 
العاصمــة  محافظــة 

الغرفــة  ادارة  أحــد اعضــاء مجلــس   :4
التجاريــة 

5: احد اعضاء غرفة الصناعة 
6: أحد اعضاء مجلس ادارة املؤسســة 

التطوعيــة العمــار املدينة 

ءفــي  للنســاء  يخصــص   :1  / ب  الفقــرة 
عــن  تقــل  ال  نســبة  املحافظــة  مجلــس 
املنتخبيــن  االعضــاء  عــدد  %25مــن 
الشــغالها من اللواتي حصلن على اعلى 
املقترعيــن  لعــدد  بالنســبة  االصــوات 
لــم  ممــن  االنتخابيــة  دائرتهــا  ضمــن 
باالنتخــاب  بالفــوز  الحــظ  يحالفهــن 

املطلــوب  العــدد  يتقــدم  لــم  اذا  ب/2 
العــدد  يتوافــر  لــم  او  املرشــحات  مــن 
اليهــا   املشــار  النســبة  يســاوي  الــذي  
فيتــم  الفقــرة  هــذه  مــن   )1( البنــد  فــي 
حــدود  فــي  الوزيــر  مــن  بقــرار  تعيينهــن 
الناخبــات  ضمــن  مــن  النســبة  هــذه 

الناخبيــن  قوائــم  فــي  املســجالت 

منتخبيــن  اعضــاء   :1/ أ  الفقــرة   -
وعامــا   ومباشــرا  ســريا  انتخابــا 
الدوائــر  وتقســيم  عددهــم  يحــدد 
لــكل  املقاعــد  وعــدد  االنتخابيــة 
لضمــان  القانــون   بموجــب  دائــرة 
االســتقرار التشــريعي  وعدم التعدي 
فــي دورهــا  التشــريعية  الســلطة  علــى 

دائــرة  لــكل  املقاعــد  بتحديــد 
تقســيمها   علــى  االصــرار  حــال  -وفــي 
يكــون  أن  يجــب  نظــام   بموجــب  
للتقســيم  واضحــه  معاييــر  هنــاك 
الثمثيــل  تتضمــن  اساســها  علــى 
اكبــر  وضمــان  القطاعــات  لجميــع 

للمــرأة   مشــاركة 
الغــاء هــذه الفقــرة   ويمكــن  دعــوة 
الوارديــن فيهــا لحضــور االجتماعــات 
يتعلــق  عندمــا  استشــاري  بشــكل 

الدوائــر  هــذه  بأحــدى  املوضــوع  

للنســاء  1: يخصــص   / الفقــرة ب   -
ال  نســبة  املحافظــة  مجلــس  ءفــي 
عــدد االعضــاء  تقــل عــن 30 %مــن 
اللواتــي  مــن  الشــغالها  املنتخبيــن 
االصــوات  اعلــى  علــى  حصلــن 
ضمــن  املقترعيــن  لعــدد  ابلنســبة 
لــم  ممــن  االنتخابيــة  دائرتهــا 
يحالفهــن الحــظ بالفــوز باالنتخــاب

معاييــر  هنــاك  يكــون  أن  يجــب 
تكــون  أن  وليــس  للتعيــن  محــددة 

فقــط   بيدالوزيــر 

- تحديــد األعضــاء وتقســيم الدوائــر 
مــن خــالل نظــام وليــس قانــون يعطي 
صالحيــة واســعة ملجلــس الــوزراء فــي 
وعــدم  الناخبيــن  إرادة  علــى  التأثيــر 
التــي  الخدميــة  الخريطــة  اســتقرار 
قــد تعــدل بصــورة مســتمرة مــن قبــل 

الســلطة التنفيذيــة منفــردة.

مراكــز  فــي  البلديــات  رؤســاء  ضــم   -
واالعضــاء  واأللويــة  املحافظــات 
 بيــن مجالــس 

ً
االخريــن  يعنــي تداخــال

وحرمــان  والبلديــات،  املحافظــات 
ممثليــن  تحديــد  مــن  الناخبيــن 
املحافظــة  مجلــس  فــي  متخصصيــن 

مؤثــر. تمثيلــي  وبــوزن 
والنســاء  الشــباب  حرمــان  كذلــك   -
لضيــق  املجلــس  إلــى  الوصــول  مــن 
الفــرص واملقاعــد املنتخبــة مباشــرة.

عامليــا  عليهــا  املتعــارف  النســبة  ان   -
لضمــان التمثيــل العــادل  هــي 30% 
وخصوصــا فــي ظــل عــدم وضــوح عــدد 
حســب  ابتــداءا  املنتخبيــن  االعضــاء 

مــا ورد فــي مســودة القانــون 
- عــدم وجــود معيــار واضــح لتعييــن 
النســاء للحفــاظ علــى العــدد النســبة 

غيــر املحــدده باألســاس.
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االسباب	املوجبة	التعديل	املقترح	املادة	

املــادة 3/ج:  يســمي رئيــس الــوزراء بنــاء 

علــى تنســيب الوزيــر ممثــل عــن كل جهــة 

البنــود   فــي  اليهــا   املشــار  الجهــات  مــن 

4،5،6،7 مــن الفقــرة أ مــن  هــذه املــادة  

تــم  شــطب  املــادة كونــه  هــذه  تلغــى 

ابتــداءا  فيهــا  املذكــورة  املــواد 

املــادة 3/د: مــدة مجلــس املحافظــة أربــع 

ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ أعــالن اســماء 

الفائزيــن باالنتخابــات مــن قبــل مجلــس 

املفوضيــن وتنتهــي واليتــه بانتهــاء مدتــه 

أو بحلــه وفقــا ألحــكام القانــون  

املحافظــة  مجلــس  مــدة  3/د:  املــادة 

أعــالن  تاريــخ  مــن  تبــدأ  ســنوات  أربــع 

اســماء الفائزيــن باالنتخابــات مــن قبــل 

مجلس املفوضين ونشرها في الجريدة 

الرســمية وتنتهــي واليتــه بانتهــاء مدتــه 

أو بحلــه وفقــا ألحــكام القانــون 

- تحتســب املــادة مــدة التأجيــل النتخــاب 

القانونيــة  املــدة  مــن  مجلــس  دورة  أي 

املنتخــب. الجديــد  للمجلــس 

فــي  النشــر  واقعــة  تثبيــت  ضــرورة   -

 علــى أحقيــة 
ً
الرســمية حفاظــا الجريــدة 

االعتــراض. وشــفافية  الطعــون 

املــادة 3/ه: علــى الرغــم ممــا ورد فــي هــذا 

القانــون للوزيــر أن يؤجــل االنتخــاب ألي 

تزيــد  ملــدة ال  اكثــر  أو  مجلــس محافظــة 

عن السنه اذا اقتضت املصلحة العامة 

ذلك أو سالمة األنتخاب على أن تحسب 

مدة التأجيل من املدة القانونية ملجلس 

املحافظــة الجديــد املنتخــب 

ورد  ممــا  الرغــم  علــى  3/ه:  املــادة 

يؤجــل  أن  للوزيــر  القانــون  هــذا  فــي 

االنتخــاب ألي مجلــس محافظــة أو 

اكثــر ملــدة ال تزيــد عــن الســنه بســبب 

. الحــروب  أو  الطبيعيــة  الكــوارث 

صالحيــة  تــرك  املنطقــي  غيــر  مــن 

قيــد  دون  مــن  االنتخابــات  تأجيــل 

غيــر  مــن  أنــه  كمــا  للوزيــر  شــرط  أو 

مــن  التأجيــل  مــدة  خصــم  املنطقــي 

انتخابــه  تــم  الــذي  املجلــس  عمــر 

ســنوات  اربــع  مــدة  ليخــدم 

املادة 3/ و: اذا تعذر اجراء االنتخابات 

فلمجلــس  أكثــرر  أو  محافظــة  ملجلــس 

الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر تمديــد 

أو  االنتخابــات  اجــراء  حيــن  الــى  مدتهــا 

حلــه وفقــا الحــكام القانــون 

اجــراء  تعــذر  اذا  و:   /3 املــادة 

أو  محافظــة  ملجلــس  االنتخابــات 

علــى  بنــاء  الــوزراء  فلمجلــس  أكثــرر 

الــى  مدتهــا  تمديــد  الوزيــر  تنســيب 

حلــه  أو  االنتخابــات  اجــراء  حيــن 

امتــد  ،واذا  القانــون  الحــكام  وفقــا 

تعــذر اجــراء االنتخابــات الــى اكثــر مــن 

القديــم  املجلــس  يعــود  اشــهر  ســتة 

القانــون  حســب  مهامــه  للمارســة 

لضمــان تنفيــذ العمليــة التشــريعية 

الناخــب  حــق  علــى  والحفــاظ 

بوجــود مجلــس منتخــب يقــوم علــى 

لحــة  مصا
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االسباب	املوجبة	التعديل	املقترح	املادة	

املــادة 4/ ج: ينتخــب مجلــس املحافظــة 

املباشــر  الســري  االنتخــاب  بطريــق 

لــه مــن بيــن اعضائــه املنتخبيــن  رئيســا 

مــن  الرئيــس  نائــب  انتخــاب  ويتــم 

جميعــا  االعضــاء 

بطريــق  املحافظــة  مجلــس  ينتخــب 

رئيســا  املباشــر  الســري  االنتخــاب 

لــه مــن بيــن اعضائــه املنتخبيــن ويتــم 

انتخــاب نائــب الرئيــس مــن االعضــاء 

جميعا،علــى أن يتــم مراعــاة التبــادل 

الرئيــس  كان  أن  بحيــث  الجنــدري 

رجــال يجــب أن تكــون نائبــة الرئيــس 

ســيدة والعكــس صحيــح 

املــادة 5: يتولــى مجلــس املحافظــة املهــام 

احــكام  مــع  يتعــارض  ال  وبمــا  التاليــة 

االقتصاديــة  العقبــة  منطقــة  قانــون 

الخاصــة وقانــون ســلطة اقليــم البتــراء 

التنمــوي الســياحي وصالحيــات مجلــس 

فــي كل منهمــا: املفوضيــن 

املحافظــة  موازنــة  مشــروع  اقــرار   .2

التنفيــذي  املجلــس  مــن  اليــه  املحــال 

أن  علــى  العامــة  املوازنــة  فــي  الدارجــة 

يكــون.

املحافظــة  احتياجــات  دليــل  اقــرار   .3

. املشــاريع  مــن 

املهــام  املحافظــة  مجلــس  تولــى 

: ليــة لتا ا

مشــروع  واعــادة  رفــض  أو  اقــرار   .2

مــن  اليــه  املحــال  املحافظــة  موازنــة 

فــي  الدارجــة  التنفيــذي  املجلــس 

املوازنــة العامــة علــى أن يكــون .........  

3. اقــرار أو تعديــل دليــل احتياجــات 

املشــاريع  مــن  املحافظــة 

- يجــب أن ال تكــون ســلطة منطقــة 

الخاصــة  االقتصاديــة  العقبــة 

وســلطة البتــرا خــارج نطــاق القانــون 

لضمــان عــدم حرمــان مواطنيهــا مــن 

التســاوي مــع باقــي االردنييــن حســب 

الدســتور 

قابــل  حقيقــي  دور  وجــود  عــدم   -

للقيــاس ومشــارك فــي صناعــة القــرار 

للمجلــس  عليــه  والرقابــة  الخدمــي 

اإلقــرار  علــى  املهــام  القتصــار 

واالعتمــاد واملناقشــة دون صالحيــة 

املناقشــة. بعــد  مــا 

لجــان  إلــى  املســودة  تشــر  لــم   -

املــرأة  شــؤون  فــي  متخصصــة 

والشــباب ممــا يجعــل تشــكيل هــذه 

بعــض  ملزاجيــة  خاضــع  اللجــان 

احيــان كثيــره  فــي  املجالــس وانكارهــا 
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املــادة 5/ب: يشــكل مجلــس املحافظــة 

اللجــان  مــن  عــددا  اعضائــة  بيــن  مــن 

أن  علــى  مهامــه  تنفيــذ  فــي  ملســاعدته 

ولجنــة  ماليــة  لجنــة  بينهــا  مــن  يكــون 

بدراســة  تختــص  فنيــة  ولجنــة  اداريــة 

واالقتراحــات  والخطــط  املشــاريع 

توصيــات  وتقديــم  عليــه  املعروضــة 

ان  علــى  بشــأنها  وماليــة  فنيــة 

لجنــة  كل  بهــا  املكلفــة  املهــام  تحــدد 

وعدداعضائهــا بمــا ال يزيــد عــن خمســة 

تشــكيلها  قــرار  فــي  اعضــاء 

املادة 5/ب: يشكل مجلس املحافظة 

مــن بيــن اعضائــة عــددا مــن اللجــان 

فــي تنفيــذ مهامــه علــى أن  ملســاعدته 

ماليــة ولجنــة  لجنــة  بينهــا  مــن  يكــون 

اداريــة ولجنــة للمــرأة ولجنــة للشــباب 

ولجنة فنية تختص بدراسة املشاريع 

املعروضــة  واالقتراحــات  والخطــط 

عليــه وتقديــم توصيــات فنيــة وماليــة 

بشــأنها علــى ان تحــدد املهــام املكلفــة 

ال  بمــا  وعدداعضائهــا  لجنــة  كل  بهــا 

قــرار  فــي  اعضــاء  خمســة  عــن  يزيــد 

تشــكيلها 

املــرأه  لجنتــي  تكــون  أن  يجــب 

قانونــا  عليهمــا  منصــوص  والشــباب 

االلغــاء  طائلــة  تحــت  تكونــا  ال  حتــى 

اذا ارتــأى املجلــس الغائهمــا وبالتالــي 

املــرأه  قضايــا  علــى  التركيــز  يضعــف 

مجلــس  اعمــال  خــالل  والشــباب 

فظــة  ملحا ا

عقــد  املحافظــة  ملجلــس   :6/  6 املــادة 

جلســات ســرية فــي القضايــا التــي يراهــا 

ضروريــة 

تحديــد  هنــاك  يكــون  أن  يجــب 

الضروريــة  القضايــا  علــى  بالنــص 

علنيــة  مــن  املجتمــع  حرمــان    -

وجــود  وعــدم  القــرارات  جلســات 

»القضايــا  لـــ  واضــح  معيــار 

للمجلــس  يحــق  التــي  الضروريــة« 

ســرية. إلــى  جلســاتها  تحويــل 

اإللكترونيــة  الوســائل  إضافــة   -

تطويــر  فــي  إيجابيــة  حالــة  تشــكل 

. ل تصــا ال ا

- إعطــاء مــدة تبليــغ مســبقة لحضــور 

املحافظــة  مجلــس  اجتماعــات 

ســاعة،   24 بـــ  والبلديــة  بيوميــن 

علــى  تســاعد  مهمــه  ايجابيــة  نقطــة 

وضمــان  األعضــاء  أعمــال  تنظيــم 

فاعلــة. بصــورة  مشــاركتهم 
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الخاصــة  االحــكام  تحــدد  /ب:   6 املــادة 

املحافظــة  مجلــس  ســر  بأمانــة 

واجتماعــات املجلــس ومــكان انعقادهــا 

وادارة اعمالة بنظام يصدر لهذه الغاية 

بتعييــن  املحافظــة  مجلــس  يقــوم 

امانة ســر تعني باالجتماعات وادارة 

ملــا  مباشــر  بشــكل  املجلــس  اعمــال 

خصوصيــة  مــن  املحافظــة  ملجلــس 

نظــام  الــى  الســر  امانــة  احالــة  ان 

يمنــح املزيــد مــن الصالحيــات للوزيــر 

االمــر الــذي يؤثــر علــى ســير املجلــس 

ملنتخــب  ا

رئيــس  علــى  يحظــر  /ج:   7 املــادة 

الســفر  املحافظــة  مجلــس  وأعضــاء 

أو  خاصــة  اجــازة  أو  رســمية  مهمــة  فــي 

ورشــة  أو  تدريبــي  برنامــج  فــي  املشــاركة 

الحصــول  قبــل  اململكــة  خــارج  عمــل 

املســبقة علــى أن  الوزيــر  علــى موافقــة 

يتــم التقــدم بالطلــب قبــل عشــرة ايــأم 

االجــازة  او  الســفر  تاريــخ  مــن 

رئيــس  علــى  يحظــر  /ج:   7 املــادة 

وأعضــاء مجلــس املحافظــة الســفر 

خاصــة  اجــازة  أو  رســمية  مهمــة  فــي 

أو  تدريبــي  برنامــج  فــي  املشــاركة  أو 

دون  اململكــة  خــارج  عمــل  ورشــة 

اشــعار الوزيــر قبــل موعــد الســفر او 

عمــل  ايــام  بثالثــة  االجــازه 

مجلــس  عضــو  أو  رئيــس  أن 

و  منتخــب  عضــو  هــو  املحافظــة 

علــى  موافقــة  ليأخــذ  موظفــا  ليــس 

اجــازه خاصــة وانمــا يكتفــى باشــعار 

اكثــر  ال  العمــل  ســير  لتنظيــم 

املادة 8 و49 /ب:

املحافظــة  مجلــس  عضــو  يفقــد 

) يــة لبلد ا (

ثلــث  حضــور  عــن  تغيــب  اذا   /2

الجلســات التــي عقدهــا املجلــس خــالل 

لســنه  ا

املادة 8 و49 /ب:

املحافظــة  مجلــس  عضــو  يفقــد 

) يــة لبلد ا (

ثلــث  حضــور  عــن  تغيــب  اذا   /2

املجلــس  عقدهــا  التــي  الجلســات 

عــذر  بــدون  الســنه  خــالل 

بنــاء علــى  الــوزراء  8 /و: ملجلــس  املــادة 

تنســيب الوزيــر حــل مجلــس محافظــة 

املوجبــة  االســباب  بيــان  مــع  اكثــر  أو 

لذلــك ويعيــن الوزيــر لجنــة مؤقتــه تقــوم 

مقامــة 

بنــاء  الــوزراء  ملجلــس  /و:   8 املــادة 

طلــب  تقديــم  الوزيــر  تنســيب  علــى 

الــى  اكثــر  أو  محافظــة  مجلــس  حــل 

ء  لقضــا ا

الهدف هو الحفاظ على استقاللية 

ســيادة  وفــرض  املنتخبــة  املجالــس 

صالحيــات  منــح  وعــدم  القانــون 

علــى  للســيطره  التنفيذيــة  للســلطة 

املحليــة  االدارات 
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التنفيــذي  املجلــس  يتولــى   :11 املــادة 

ال  وبمــا  التاليــة  والصالحيــات  املهــام 

نمنطقــة  قانــون  احــكام  مــع  يتعــارض 

العقبــة االقتصاديــة الخاصــة وقانــون 

ســلطة اقليم البتراء التنموي الســياحي 

كل  فــي  املفوضيــن  مجلــس  وصالحيــات 

منهمــا: 

املــادة 11: يتولــى املجلــس التنفيــذي 

املهــام والصالحيــات التاليــة : 

العقبــة  منطقــة  تخــرج  أن  يجــب  ال 

القانــون  مظلــة  مــن  البتــرا  ومنطقــة 

الــذي يجــب أن يطبــق علــى الجميــع 

البلديــة  املــادة 13 / ج: يجــوز تقســيم 

تحديدهــا  ويتــم  انتخابيــة  دوائــر  الــى 

وبيــان عــدد االعضــاء فــي كل دائــرة منهــا 

الجريــدة  فــي  ينشــره  الوزيــر  مــن  بقــرار 

الرســمية 

املــادة 13 / ج: يتــم تقســيم البلديــة 

الــى دوائــر انتخابيــة ويتــم تحديدهــا 

دائــرة  كل  فــي  االعضــاء  عــدد  وبيــان 

منهــا بنظــام يتــم اصــداره فــورا بعــد 

فــي  وينشــر  القانــون  هــذا  اقــرار 

الرســمية  الجريــدة 

أن اعطــاء صالحيــة تقســيم الدوائــر 

البــاب  يفتــح  الوزيــر  الــى  االنتخابيــة 

عــدد  حــول  الخالفــات  مــن  للكثيــر 

بمــا  وتقســيم املقاعــد وهــذا يذكرنــا 

 2010 عــام  فــي  حــدث 

فــي  للنســاء  يخصــص  د:   /  13 املــادة 

عضويــة املجلــس البلــدي نســبة ال تقــل 

املجلــس  اعضــاء  عــدد  مــن   25% عــن 

حصلــن  باللواتــي  الشــغالها  البلــدي 

لعــدد  بالنســبة  االصــوات  اعلــى  علــى 

االنتخابيــة  دائرتهــم  ضمــن  املقترعيــن 

فــي  للنســاء  يخصــص  د:   /  13 املــادة 

عضوية املجلس البلدي نسبة ال تقل 

عــن %30 مــن عــدد اعضــاء املجلــس 

حصلــن  باللواتــي  الشــغالها  البلــدي 

لعــدد  بالنســبة  االصــوات  اعلــى  علــى 

االنتخابيــة دائرتهــم  ضمــن  املقترعيــن 

 ان التمثيــل العــادل ملشــاركة املــرأة 

 30% ب  ادنــى  بحــد  تمثيلهــا  هــو 

املنتخبــة  املجالــس  داخــل 

بنــاء  الــوزراء  ملجلــس  /أ:   21 املــادة 

الوزيــر وتوصيــة الحاكــم  علــى تنســيب 

او  بلديــة  اي  حــدود  توســيع  االداري 

............. تعديلهــا  او  تضييقهــا 

بنــاء  الــوزراء  ملجلــس  /أ:   21 املــادة 

وتوصيــة  الوزيــر  تنســيب  علــى 

مــع  واالتفــاق  االداري  الحاكــم 

اي  توســيع حــدود  البلــدي  املجلــس 

تعديلهــا او  تضييقهــا  او  بلديــة 

ضــروره اشــراك املجلــس البلــدي فــي 

هــذه القــرارات كــون املجلــس البلــدي 

اقــرب مــن املــكان ومطلــع علــى واقــع 

الحــال 
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مدينــة  مبانــي  ضريبــة   :26 املــادة 

س لقــد ا

اعتبــار  علــى  املســودة  حافظــت 

األبنيــة الواقعــة ضمــن ســور مدينــة 

القــدس القديمــة خاضعــة لضريبــة 

مــن  إعفائهــا  رغــم  األردنيــة  األبنيــة 

الحكوميــة. الضريبــة 

النفقــات  دفــع   :3/ /ج   30 املــادة 

واملصاريــف التــي تتحملهــا الــوزارة لقــاء 

طابــع  ذات  خدمــات  بتقديــم  قيامهــا 

للبلديــات  فنــي 

تقــدم تلغى هذه املادة  ان  الــوزارة  فــي  االصــل  ان 

وال  للبلديــات  الفنــي  الدعــم 

نفقــات  مــن  الدفــع  ذلــك  يســتوجب 

يــة  لبلد ا

علــى  بنــاء  الــوزراء  ملجلــس   :32 املــادة 

قــرار املجلــس البلــدي وتنســيب الوزيــر 

مســتحق  مبلــغ  اي  شــطب  يقــرر  ان 

مــرور  بعــد  ثبــت  :أ/  اذا  للبدليــة 

خمــس ســنوات علــى اســتحقاقه تعــذر 

تحصيلــه 

لالنصــاف  اقــرب  ذلــك  ان  /تبيــن  ب 

ملصلحــة  بأنــه  اقتنــع  او  والعدالــة 

يــة  لبلد ا

بنــاء  الــوزراء  ملجلــس   :32 املــادة   -

علــى قــرار املجلــس البلــدي وتنســيب 

تســوية  اجــراء  يقــرر  ان  الوزيــر 

بدفعــه كحــد اق�ضــى 30 % مــن اي 

ثبــت  اذا:أ/  للبلديــة  مســتحق  مبلــغ 

علــى  ســنوات  خمــس  مــرور  بعــد 

تحصيلــه  تعــذر  اســتحقاقه 

- ب /تبيــن ان ذلــك اقــرب لالنصــاف 

ملصلحــة  بأنــه  اقتنــع  او  والعدالــة 

البلديــة

أن امــوال البلديــة يجــب أن تعامــل 

الدفــع  مســتحتقة  اميريــة  كأمــوال 

بهــا  املطالبــة  ويجــب  حيــن  بعــد  ولــو 

أن  يجــوز  وال  املطالبــة  طــرق  بكافــة 

شــكل  بــأي  عنهــا  التنــازل  يتــم 
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املــادة 40: يحــق لــكل مــن ادرج اســمه فــي 

لعضويــة  يترشــح  أن  الناخبيــن  جــدول 

مجلــس املحافظــة او املجلــس البلــدي 

او عضويتــه اذا توافــرت فيــه الشــروط 

التاليــة : 

 (  30( قبــل  باســتقالته  يتقــدم  أن   /3

....... كان  اذا  الترشــح  موعــد  مــن  يــوم 

فــي  ورد  مــا  مراعــاة  مــع  /ب:   40 املــادة 

فــي  يشــترط  املــادة  هــذه  مــن  أ  الفقــرة 

أن  البلديــة  لرئاســة  للترشــح  الراغــب 

الجامعيــة  الشــهاة  علــى  يكــون حاصــال 

مراكــز  بلديــات  فــي  ادنــي  كحــد  االولــى 

والكتابــه  القــراءه  ويجيــد  املحافظــات 

البلديــات  باقــي  فــي 

ادرج  مــن  لــكل  يحــق   :40 املــادة   -
أن  الناخبيــن  جــدول  فــي  اســمه 
يترشــح لعضويــة مجلــس املحافظــة 
او املجلــس البلــدي او عضويتــه اذا 

التاليــة:  الشــروط  فيــه  توافــرت 
قبــل  باســتقالته  يتقــدم  أن   /3  -
اذا  الترشــح  موعــد  مــن  يــوم   )30(
اجــازة  بطلــب  يتقــدم  أن  أو  كان. 
النتائــج  باعــالن  تنتهــي  راتــب  بــدون 
حــال  فــي  اســتقالتة  يقــدم  أن  علــى 
كان  حــال  فــي  باالنتخابــات  فــوزه 
رئيــس  أو  بلديــة  كرئيــس  مترشــحا 

محافظــة  مجلــس 

40 /ب: مــع مراعــاة مــا ورد  - املــادة 

فــي الفقــرة أ مــن هــذه املــادة يشــترط 

فــي الراغــب للترشــح لرئاســة البلديــة 

املحافظــة  مجلــس  وعضويــة 

الشــهاة  علــى  حاصــال  يكــون  أن 

ادنــي  كحــد  االولــى  الجامعيــة 

- يهــدف هــذا التعديــل العطــاء اكبــر 

نســبة ممكنــه مــن املرشــحين فرصــة 

للترشــح وبالتالــي زيــادة االقبــال علــى 

املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة 

البلديــة  لرئاســة  املرشــح  علــى   -

أن  املحافظــة  مجلــس  وعضويــة 

األولــى  الجامعيــة  الشــهادة  يحمــل 

كالهمــا  »البكالوريوس«،كــون 

الــدور األكثــر شــمولية فــي التخطيــط 

املحليــة. الخدميــة  للسياســات 

مجلــس  بموافقــة  للوزيــر   :52 املــادة 

اضافييــن  عضويــن  يعيــن  أن  الــوزراء 

مجلــس  أو  محافظــة  مجلــس  كل  فــي 

بلــدي وتكــون لهذيــن العضويــن حقــوق 

اآلخريــن  االعضــاء 

ال  النــه  املــادة  هــذه  تلغــى  أن  يجــب 

يجــوز التعــدي علــى ارادة الناخبيــن 

بتعييــن اعضــاء فــي مجلــس منتخــب 

معاييــر  وجــود  عــدم  عــن  ناهيــك 

العضويــن  هذيــن  الختيــار  ثابتــه 

الناخبيــن  أرادة  علــى  التعــدي 

مجلــس  خصوصيــة  علــى  والعــدي 

بالتعييــن  منتخــب 
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للموظــف  او  للوزيــر   :55 املــادة 

وقــت  اي  فــي  يقــوم  أن  يفوضــة  الــذي 

مجلــس  مــن  أي  علــى  بالتفتيــش 

املحافظــة أو املجلــس البلــدي وبأجــراء 

وعلــى  صناديقهــا  علــى  فجائــي  فحــص 

واملســتودعات  فيهــا  العمــل  اماكــن 

علــى  واالطــالع  لهــا  التابعــه  واملكاتــب 

والقــرارارت  معامالتهــا 

دائــرة  فــي  كونــه  املــادة  هــذه  تلغــى 

تنــاط  وزارة  كل  فــي  وتفتيــش  رقابــة 

أضيــق  )فــي  التفتيــش  مهمــه  بهــا 

الحــاالت( والتــي ال تعتبــر تعــدي علــى 

وفــي  املنتخبــة  املجالــس  اســتقاللية 

وضــع  يجــب  عليهــا  االصــرار  حــال 

للموظــف  معاييــر واضحــه ودقيقــة 

ناحيــة  مــن  الوزيــر  يكلفــه  الــذي 

والوظيفــه  الدرجــه 

يحقــق إنشــاء معهــد للتدريــب وبنــاء املادة 56: معهد التدريب

رؤســاء  مهــارات  وتطويــر  القــدرات 

املحافظــات  مجالــس  وأعضــاء 

والعامليــن  البلديــة  واملجالــس 

توصيــات  مــن  مهمــة  توصيــة  فيهــا 

لالستشــارات  الكــرك  مركــز  تقريــر 

املجالــس  لتمكيــن   2018 والتدريــب 

املركــز  أو�ضــي  إذ  أعمالهــا،  مــن 

املجتمــع  مؤسســات  دور  بتعزيــز 

تلــك  التدريبيــة  البرامــج  فــي  املدنــي 

املتعلــق  النظــام  وفــق  والتخطيــط 

. بهــا
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الفرص وإعادة روح الالمركزية

يمكن إعادة الروح إلى مبدأ الالمركزية والهدف من إنشاء مجالس املحافظات من خالل:

افقي	وطني •	حوار	تو

يشــكل عرض مشــروع قانون ملشــروع قانون اإلدارة املحلية على مجلس النواب فرصة مهمة وضرورية 

إلجــراء حــوار وطنــي توافقــي يضــم كافــة أطــراف املعادلــة الخدمية،قــادر علــى إرســاء أرضيــة مشــتركة 

 الغايــة مــن الالمركزيــة ومجالــس اإلدارة املحليــة ورؤيــة اإلرادة امللكيــة فــي 
ً
مــن العمــل التكاملــي محققــا

 عامــة وتخلــو مــن 
ً
اإلصــالح علــى املســتويين اإلداري والسيا�ضــي، لكــون جميــع النقاشــات التــي تــدور حاليــا

تفاصيــل دقيقــة ملســودة القانــون 

•	اتساق	تشريعي

تأطيــر األدوار لــكل مجلــس مــن املجالــس )املحافظــة، البلدي،التنفيــذي( فــي حــال االصــرار علــى الغــاء 

املجالــس املحلية-بشــكل يضمــن توزيــع املهــام واســتقاللية األداء وتمكيــن اإلرادة املجتمعيــة فــي صناعــة 

القرار،كمــا ويضمــن االعتباريــة القانونيــة واإلداريــة لــكل مجلــس بتزويــده بــاألدوات الفاعلــة للمتابعــة 
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والتقييــم واملســاءلة والتنفيــذ. إلــى جانــب عــدم وجــد تنــازع فــي االختصــاص، وإضفــاء روح الالمركزيــة فــي 

التنســيق والتناغــم بيــن املؤسســات الرســمية املختلفــة، وتحديــد أطــر زمنيــة لنفــاذ القــرارات.

•	التعاون

 
ً
 مســتداما

ً
يعطــي التشــريع الثابــت كمــا اإلرادة السياســية النابعــة مــن حــوار وطنــي متكامــل وتشــاركي دعمــا

للتنســيق بيــن املؤسســات املمثلــة للمجتمــع مــن جهــة واملؤسســات املنفــذة لقراراتهــا مــن جهــة أخــرى ومنــع 

التصــادم فيمــا بينها.كمــا ويجــب علــى القانــون الضــاّم والجامــع بيــن البلديــات ومجالــس املحافظــات، أن 

يرســم شــكل العالقــة فيمــا بينهمــا بشــكل واضــح ودقيــق وبــدون اســتخدام مصطلحــات فضفاضــة.

•	مؤشرات	أداء

ال يمكــن للمشــاريع الخدميــة التــي تطلقهــا مجالــس املحافظــات اســتجابة الحتياجــات مجتمعاتهــا، أال 

تكــون مبنيــة علــى مؤشــرات أداء قابلــة للقيــاس علــى املســتوى الزمنــي والعملياتــي واملهــام املوكلــة لــكل 

طــرف، لتبيــن مواِطــن التأخيــر أو العرقلــة أو التقصيــر، وتزويــد املجالــس بكــوادر إداريــة محترفــة تمكنهــا 

مــن العمــل علــى تطبيــق هــذه املؤشــرات واســتحداث مســاحة للمنافســة علــى أفضــل أداء علــى مســتوى 

اململكــة بيــن مجالــس اإلدارة املحليــة.

•	التعاون	مع	مؤسسات	املجتمع	املدني

املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مــع  املحليــة  اإلدارة  مجالــس  عالقــة  واســتدامة  الوطنــي  الحــوار  يخلــق 

التــي تزودهــا بالقــراءات واملشــورات واملقترحــات حالــة مــن كســب التأييــد والدعــم املســتمر للقواعــد 

والبلديــة  املحافظــة  مجلــس  عضــو  مــن  لــكل  الديمقراطيــة  األدوار  لبلــورة  وإعــادة  ملمثليهــا  الشــعبية 

ومجلــس النــواب واألعيــان وكذلــك، املســؤولين التنفيذييــن فــي املحافظــات. ويفضــل اشــراك مؤسســات 

املجتمــع املدنــي فــي تحديــد االحتياجــات واتخــاذ القــرارات، وخاصــة املؤسســات املعنيــة بشــؤون املــرأة 

لضمــان وصــول النســاء إلــى صناعــة القــرار.
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•	الثقة	العامة	واإليجابية

الفجــوة  ويــردم  التنفيذيــة  بالقــرارات  الشــعبية  الثقــة  لدعــم   
ً
وفرصــا حلــول  يقــدم  ســبق  مــا  كل 

االتصاليــة بيــن الســلطات واملواطنيــن، الذيــن سيلمســون صوتهــم ودورهــم فــي صناعــة القــرار علــى أرض 

 لغيــاب سياســات الحوكمــة.
ً
، نظــرا

ً
ــت مؤخــرا

ّ
الواقع،األمــر الــذي يعالــج أزمــة الثقــة والســلبية التــي تفش
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التوصيات المرجعية

حيــث ورد فــي تقريــر املجلــس االعلــى للســكان لعــام 2021 أن نســبة النســاء فــي اململكــة تســاوي   •

%47 فيتعيــن ضمــان مشــاركة فعالــة للمــرأة مــن خــالل مقاعــد مخصصــة ال تقــل عــن 30% 

املجلــس  اقــره  الــذي  للهــدف  تحقيقــا  املحافظات.وذلــك  ومجالــس  البلديــة  املجالــس  داخــل 

االقتصادي واالجتماعي في هيئة االمم املتحده واكد عليه اتفاق بيجين 1995 والتزاما بإعالن 

القاهــرة للمــرأة العربيــة والــذي ضــم االجتمــاع رفيــع املســتوى حــول االهــداف التنمويــة لأللفيــة 

املعنيــة بالنســاء والفتيــات واملســاواه بيــن الجنســين وتمكيــن املــرأه فــي املنظقــة العربية:اجنــدة 

التنميــة ملــا بعــد 2015 – الفــرص والتحديــات حيــث جــاء فيــه التــزام الــدول املمشــاركة)ومن 

املشــاركة  تضمــن  بحيــث  الوطنيــة  االنتخابيــة  النظــم  تطويــر  علــى  (ب:العمــل  االردن  ضمنهــا 

)النســاء–الفقراء( املهمشــه  للفئــات  السياســية 

التخطيــط  بيــن  األدوار  واضحــة  وعملّيــة  إداريــة  أســس  علــى  مبنــي  متكامــل  تشــريع  تقديــم   •

واملراكــز  املصالــح  تضــارب  تمنــع  والحوكمــة،  واملســاءلة  القيــاس  علــى  والقــدرة  والتنفيــذ 

القانونيــة للتشــريعات، ومالءمــة الخطــط الوطنيــة املتعلقــة بالتنميــة واملــوارد البشــرية وحقــوق 

االجتماعــي.  والنــوع  واملــرأة  اإلنســان، 

تقديــم املــواد القانونيــة لضمانــات للحفــاظ علــى خصوصيــة املجالس)املنتخبــة( وأطــر التمثيــل   •

والحفــاظ علــى حصــة النســاء والشــباب واملناطــق األبعــد عــن مراكــز املحافظــات أوالبلديــات 

الكبــرى.

تقديــم آليــة تعــاون فعالــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، كهيئــات استشــارية رديفــة داعمــة فــي   •

 
ً
الخبــرات والتواصــل مــع املجتمعــات وفئاتهــا، وذلــك مــن خــالل املعهــد التدريبــي املقتــرح وتعزيــزا

تحقيقــه. االجتماعــي وضمــان  الــدور  ملعاييــر 
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