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تقرير حالة البالد لعام 2020: التنمية السياسية

امللخص التنفيذي
يف غياب استراتيجية وطنية للتنمية واإلصالح السياسية كأساس ملراجعة أداء السلطة 
االستراتيجية  الطبيعة  ذات  األهداف  على  للوقوف  املراجعة  هذه  سعت  التنفيذية، 
حلكومة عمر الرزاز من خالل كتاب التكليف امللكي ورّد الرئيس املكلف عليه، ثم البيان 
الوزاري الذي نالت احلكومة ثقة مجلس النواب على أساسه، وأخيرًا وثيقة "على خطى 

النهضة: أولويات عمل احلكومة للعامني 2019 - 2020".

التنمية  مجاالت  يف  احلكومي  اإلجناز  حالة  تقييم  املراجعة  تناولت  ذلك،  ضوء  ويف 
اإلصالح  مجال  يف  وبخاصة  السياسية،  للحياة  الناظمة  بالتشريعات  وبدأت  السياسية، 
االنتخابي، إذ لم تنفذ احلكومة شيئًا من وعودها بشأن فتح حوار وطني من أجل وضع 
خطة تنفيذية للورقة النقاشية امللكية اخلاصة بتشكيل احلكومة البرملانية، مع مالحظة 
يف  اململكة  تدخل  أن  قبل  مبكرًا  الهدف  هذا  عن  بالقفز  قرارها  اتخذت  قد  احلكومة  أن 
معركة املواجهة مع وباء فيروس كورونا املستجد، والبحث عن السيناريو املناسب لترجمة 

االستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر.

ويف املقابل، حققت احلكومة إجنازًا يف ما يخص إصدار نظام جديد خاص باملساهمة يف 
متويل األحزاب السياسة، وفق معايير متكاملة شملت أداء احلزب يف االنتخابات النيابية 

من حيث عدد القوائم املرشحة وعدد األصوات واملقاعد التي يحصل عليها. 

ثم أشارت املراجعة إلى موضوع اإلدارة احمللية ومشروع القانون الذي تقدمت به احلكومة 
إلى مجلس النواب والذي َدمج قانوني البلديات والالمركزية، وتوحيد مرجعية البلديات 
يف  اإلدارية  اللجنة  أدراج  يف  بقي  املشروع  أن  غير  احمللية،  اإلدارة  وزارة  يف  والالمركزية 
ف جلساته العامة، ثم قامت حكومة بشر اخلصاونة بسحبه ملراجعته  مجلس النواب لتوقُّ

وتعديله.

املجتمع  مؤسسات  إحدى  أصدرته  إعالمي  تقرير  نتائج  من  عددًا  املراجعة  واستعرضت 
التي  املعطيات  استعرضت  كما  اجلائحة،  فترة  خالل  اإلعالمية  احلريات  حول  املدني 
املكلفة  العام احلكومي حلقوق اإلنسان، وتقرير مؤسسة املجتمع املدني  أدلى بها املنسق 
وتناولت  اإلنسان.  حلقوق  الشاملة  الوطنية  لتنفيذ اخلطة  العمل  بتقييم  احلكومة  من 
النقابات ومؤسسات املجتمع  املراجعة أيضًا من منظور نقدي تعامل احلكومة مع قضايا 

املدني، واملشاركة السياسية لكل من املرأة والشباب.

واألعيان،  النواب  ملجلسي  والرقابي  التشريعي  األداء  ملناقشة  محورًا  املراجعة  وأفردت 
األداء  وارتباك  كورونا،  جائحة  ظل  يف  عشر  الثامن  النواب  مجلس  تغييب  والحظت 

الرقابي للمجلس. 
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كما جرت مراجعة لتوصيات تقريري حالة البالد لعامي 2018 و2019، ورصد ما ُأجنز 
منها وما لم ينخر، وُختمت املراجعة بعدد من التوصيات التنفيذية التي تشكل خريطة 
طريق نحو احلكومة البرملانية، ونحو تعميق الثقافة الدميقراطية يف املجتمع، وترسيخ 

التنمية السياسية للمرأة والشباب.
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أواًل: األهداف االستراتيجية لخطة عمل الحكومة
بالرغم من أهمية التنمية السياسية يف حياة الدولة واملجتمع، فإّنه لم يكن لدى حكومة 
أو  السياسية  املتعارف عليه تتعلق بالتنمية  الرزاز استراتيجية قطاعية باملعنى  د.عمر 
باإلصالح السياسي، لذلك فإن عملية التقييم ملا ُأجنز يف مجال التنمية السياسية خالل 
2020، تستدعي العودة إلى عدد من الوثائق املرجعية الستخالص األهداف ذات  عام 

الطبيعة االستراتيجية تعويضًا عن غياب االستراتيجية نفسها.

وهذه الوثائق هي: 

• كتاب التكليف امللكي حلكومة عمر الرزاز، ورّد احلكومة على كتاب التكليف.

• برنامج عمل احلكومة الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب الثامن عشر.

• "على خطى النهضة: أولويات عمل احلكومة للعامني 2019 - 2020".

أساسه بعد طرحه على  الثقة على  نالت احلكومة  الذي  الوزاري  البيان  أن  إلى  وبالنظر 
سُيكتفى  إليها،  املشار  الوثائق  يف  جاء  ما  تضّمن   ،2018 متوز   9 بتاريخ  النواب  مجلس 

باستعراض أبرز نقاطه يف مجال اإلصالح السياسي، وهي التالية:

لتطبيق  تنفيذّية  خّطة  وضع  إلى  للوصول  وهادف  جادٍّ  حوار  بفتح  احلكومة  تتعّهد   -
إلى  وصواًل  السبع،  امللكّية  النقاشّية  األوراق  حّددته  الذي  الدميقراطي  النموذج 
حكومات برملانّية، برامجّية وحزبّية، ترتقي باملسيرة الدميقراطّية وتعّززها، وتكّرس 

مبدأ دولة املؤّسسات وسيادة القانون، وتعّزز حضور املرأة والّشباب يف العمل العام.

ستقوم احلكومة بإجراء تقييم شامل لتجربة الالمركزّية، للوقوف على اإليجابّيات   -
وتعزيزها، وجتاوز التحّديات التي تواجه عمل مجالس احملافظات، وذلك بهدف جتويد 
التجربة، وضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مستوى اخلدمات املقّدمة للمواطنني، 
التي  اخلدمات  كفاءة  يعّزز  مبا  ودعمها  البلدّيات  مع  التواصل  أطر  تعزيز  جانب  إلى 

تقّدمها. 

احلكومة عازمة على االرتقاء مبستوى أداء مؤّسسات اإلعالم الرسمي، واالنتقال بها   -
من مفهوم "إعالم احلكومة" إلى مفهوم "إعالم الدولة"، مبا يعّزز دورها يف خدمة الوطن 
تلتزم احلكومة  املؤّسسات، بكّل مهنّية وموضوعّية. كما  أداء  والرقابة على  واملواطن، 
املعلومات،  على  احلصول  يف  احلّق  واحترام  اإلعالمّية،  للحرّيات  املالئم  املناخ  بتهيئة 
لقطاع  الناظمة  التشريعات  على  الضرورّية  التعديالت  إجراء  من  ذلك  يقتضيه  وما 

اإلعالم، وتدّفق املعلومات.
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ستستمّر احلكومة بتنفيذ اخلّطة الوطنّية حلقوق اإلنسان، وستقوم بإجراء مراجعات   -
إن  اختالالت  أّي  معاجلة  لضمان  اإلنسان،  حقوق  مبنظومة  املتعّلقة  للتقارير  دورّية 

ُوجدت. 

التنمية  مجاالت  في  الحكومي  اإلنجاز  حالة  تقييم  ثانيًا: 
السياسية

)1( التشريعات الناظمة للحياة السياسية 

أ. في مجال اإلصالح االنتخابي:
أسمته  ما  لتطبيق  تنفيذية  خطة  ووضع  جاد،  حوار  فتَح  بتعهدها  احلكومة  توِف  لم 
"النموذج الدميقراطي األردني" الذي حّددته األوراق النقاشية امللكية، وحتديدًا الورقة 
الثانية التي طرحها امللك عبد اهلل الثاني بتاريخ 16 كانون الثاني 2013 بعنوان "تطوير 
احلكومات  نهج  إلى  االنتقال  وجوهرها  األردنيني"،  جميع  خلدمة  الدميقراطي  نظامنا 

البرملانية الشامل. 

متثل  وطنية  جلنة  تشكيل  تتطلب  كانت  التوجه  هذا  ترجمة  فإن  العملية،  الزاوية  من 
عمل  صيغة  أي  أو  وطنية  عمل  ورشة  وعقد  كافة،  واالجتماعية  السياسية  األطياف 
مماثلة، يف وقت مبكر من عام 2019، لوضع املعايير املطلوبة لتعديل قانوني االنتخابات 
واألحزاب، مبا يضع اململكة على سّكة التحول إلى منهج احلكومة البرملانية، ومنح األحزاب 
مهلة كافية من الوقت للتكيف مع متطلبات التعديالت املقّرة، لكّن شيئًا من هذا لم يحصل. 
وجدير بالذكر أنه ليس يف وسع احلكومة أن تتخذ من جائحة كورونا ذريعة لعدم اتخاذ 

أّي خطوة عملية لترجمة هذه الوعود وحتويلها إلى إجناز ملموس.

وتأكيدًا على ذلك، فقد صّرح وزير الشؤون السياسية والبرملانية موسى املعايطة أكثر من 
مرة قبل االنشغال يف مواجهة اجلائحة، بأن تعديل قانون االنتخاب لم ُيبحث يف مجلس 
الوزراء، ونقلت وكالة األنباء األردنية )بترا( على لسانه أن "احلكومة لم ُتناقش إمكانية 

تعديل قانون االنتخاب" )24 تشرين الثاني 2019(.

عشر  الثامن  النواب  مجلس  انتخابات  يف  ُطبق  الذي  النسبية  القائمة  نظام  أن  شّك  وال 
واالجتماعية،  السياسية  الواحد، من حيث مفاعيله  الصوت  أفضل من نظام   ،)2016(
الصوت  أثر نظام  النواب ال يختلف كثيرًا عن  أثره على متثيل األحزاب يف مجلس  لكن 
الواحد. فباستثناء حزب جبهة العمل اإلسالمي الذي فازت قوائمه املرشحة يف انتخابات 
2016 بـ 15 نائبًا، 10 منهم حزبيون، واخلمسة الباقون من أصدقاء احلزب، لم يفز أّي 
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من األحزاب األخرى بأّي مقعد ضمن قائمة مترشحة حتت اسمه، بينما نال 11 حزبًا 21 
مقعدًا ترّشح النواب الذين حصلوا عليها بوصفهم مستقلني، وفازوا اعتمادًا على النفوذ 
الشخصي واالمتداد العشائري. وبالتالي فإن احلكومة لم تقدم خطوة ملموسة لتعزيز 
دور األحزاب يف العملية السياسية، إاّل من بوابة تعديل نظام متويل األحزاب السياسية، 

بينما خرجت األحزاب خالية الوفاض من بوابة املطالبات بتعديل قانون االنتخاب. 

خالصة االنتخابات النيابية يف عام 2016، يف ما يتعلق بضعف فرص األحزاب للفوز بعدد 
مناسب من املقاعد النيابية، تأكدت مرة أخرى يف انتخابات عام 2020، ورمبا بصورة أكثر 
وضوحًا. فعلى الرغم من أن انتخابات مجلس النواب التاسع عشر قد شهدت مشاركة غير 
مسبوقة لألحزاب السياسية يف االنتخابات، إذ بلغ عدد األحزاب املشاركة 41 حزبًا من 
390 عضوًا )%23  48 حزبًا قائمًا، وبلغ عدد مرشحيها احلزبّيني امُلعلنني حوالي  أصل 
من إجمالي املرشحني(، فقد اقتصر عدد األحزاب الفائزة على أربعة، حصل اثنان منها 
على خمسة أعضاء لكل منهما، إضافة إلى خمسة أصدقاء ألحدهما، بينما حصل اثنان 

آخران على مقعد لكل منهما.

تفضياًل  االنتخابية  األنظمة  أكثر  من  النسبي  التمثيل  أنظمة  أن  إلى  يشار  وللتوضيح، 
)احلالي(  املفتوحة  النسبية  القائمة  نظام  عّد  ميكن  ال  لكن  السياسية،  األحزاب  لدى 
دائرًة  اململكة  مستوى  على  املقاعد  من  حصة  أّي  يتضمن  ال  ألنه  لألحزاب،  صديقًا 
النظام  ميّكنها  أن  ضعيفة،  تكون  عندما  وخاصة  األحزاب  يهم  ما  ألن  واحدة،  انتخابيًة 
اململكة لصالح قائمة  أنحاء  االنتخابي من احلصول على أصوات أعضائها وأصدقائها يف 
رئيسة واحدة، وأن تستثمر وجود برنامج لديها يف استقطاب جمهور إضايف من الناخبني 
مينح أصواته لصالح تلك القائمة، ال أن تذهب هذه األصوات سدى مبيزان حسابات الفوز 
يف الدوائر الفرعية، وعددها 23 دائرة. لهذا كانت األحزاب بحاجة ماّسة لتعديل قانون 
على  تتنافس  نسبية  لقوائم  النواب  مجلس  مقاعد  نصف  تخصيص  باجتاه  االنتخاب 

مستوى اململكة، وهو ما لم يحصل.

ب. في مجال تمويل األحزاب السياسية
األحزاب  دعم  يف  املساهمة  بنظام  يتصل  ما  يف  ملموسًا  تقدمًا  فيه  احلكومة  حّققت 
محددة  معايير  وضع  خالل  من  النظام  هذا  تطوير  لدعوات  استجابت  فقد  السياسية، 
للدعم يف نظام املساهمة املالية اجلديد رقم )155( لسنة 2019، شملت أريع فئات من 

املعايير، هي:
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1. ربط الدعم بدرجة نشاطية احلزب: 

يهدف هذا الدعم للتحول إلى محّفز نحو مزيد من الفعالية والنشاط للحزب، ومغادرة 
جتّلى  والذي   ،2008 عام  منذ  احلكومات  به  أخذت  الذي  املضمون  الدعم  إلى  الركون 
بصرف مبلغ 50 ألف دينار سنويًا للحزب، وهي جتربة امتدت ألكثر من عقد من الزمان، 

ولم ُتثبت جناعتها. 

وجتلى ربط الدعم بدرجة نشاطية احلزب يف املجاالت التالية:

-  تخصيص مساهمة مالية بنسبة محددة من قيمة اشتراكات األعضاء احملّصلة. 

-  تخصيص مساهمة مالية ُتصرف سنويًا لتغطية مصاريف احلزب اإلعالمية. 

تخصيص مبلغ لتغطية نفقات انعقاد املؤمتر العام الدوري للحزب.    -

2. تشجيع األحزاب على االندماج:

اجلديد  احلزب  ويستمر  املندمجة.  لألحزاب  مُينح  مبلغ  تخصيص  البند  هذا  يتضمن 
بتلقي حصة األحزاب املندمجة فيه إلى حني إجراء أول انتخابات برملانية بعد االندماج. 

3. ربط الدعم السنوي الرئيس للحزب مبشاركته يف االنتخابات العامة: 

احلزب  بتمثيل  يرتبط  ألنه  السياسية،  لألحزاب  الدعم  معايير  أهم  املعيار  هذا  ُيعد 
اإلدارة  وانتخابات  البرملانية  االنتخابات  تشمل  التي  العامة  االنتخابات  يف  للناخبني 
احمللية )املجالس البلدية ومجالس احملافظات(، فضاًل عن أن هذا الدعم هو املكون الرئيس 

للمساهمة املالية السنوية، التي متتد إلى أربع سنوات )مدة والية مجلس النواب(. 

4. مكافأة إضافية عن ترشيح النساء والشباب يف االنتخابات العامة: 

ُيخصص نظام املساهمة املالية يف مجال االنتخابات النيابية مبلغًا إضافيًا لألحزاب التي 
ترشح نساء، وشبابًا دون سن 35 سنة، بنسبة معينة. 

ج. في مجال التقييم الشامل لتجربة الالمركزية
أجرت احلكومة حوارًا وطنيًا شاماًل لتقييم جتربة الالمركزية للوقوف على إيجابياتها 
التي تواجه عمل مجالس احملافظات، وذلك بالتعاون مع  التحديات  وتعزيزها، ولتجاوز 
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اللجنة اإلدارية يف مجلس النواب. وُعقدت بعض جلسات هذا احلوار بالتعاون مع املجلس 
االقتصادي واالجتماعي. وباالستناد إلى توصيات هذا احلوار الوطني، طرحت احلكومة 
مشروع قانون اإلدارة احمللية للنقاش، ثم أحالته إلى مجلس النواب )الثامن عشر(. وبينما 
لم تقم احلكومة بإجراء مسح شامل لرضا متلقي اخلدمة يف احملافظات، فقد أقدمت على 

تطوير إجرائي.

د. مشروع قانون اإلدارة المحلية 
أن  غير  وتعديلهما،  والبلديات  الالمركزية  قانوني  بتطوير  وعدت  قد  احلكومة  كانت 
متثل  احملافظات  ملجالس  الوزارية  املرجعية  بخصوص  احلكومة  رؤية  على  وقع  تعدياًل 
برفع التفويض املالي ملجالس احملافظات من 200 ألف دينار إلى مليون دينار، إذ أقرت دمج 
مرجعية البلديات ومجالس احملافظات يف وزارة واحدة جديدة هي وزارة اإلدارة احمللية، 
وتكون هذه الوزارة وريثة يف الوقت نفسه لوزارة الشؤون البلدية، ما تطلب إعداد مشروع 
قانون لإلدارة احمللية، وُأرسل املشروع إلى مجلس النواب الذي أحاله إلى جلنته اإلدارية 
الدائمة التي قطعت شوطًا مهمًا يف بحثه، لكّن وقف اجللسات العامة ملجلس النواب حتت 
القبة منذ 10 آذار 2020، بسبب جائحة كورونا، لم يسمح مبناقشته وإقراره، ثم ارتأت 
النواب،  مجلس  من  بسحبه  فقامت  القانون،  مشروع  مراجعة  اخلصاونة  بشر  حكومة 
يف  الالمركزية  أهداف  لتحقيق  عليه  الالزمة  التطويرات  إلجراء  وزارية  جلنة  وشكلت 
مستدامة  محلية  تنمية  وخلق  القرار،  صنع  عملية  يف  املواطنني  مشاركة  وزيادة  تعزيز 

وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني.

ومن بني أبرز األحكام التي اشتمل عليها مشروع هذا القانون قياسًا بقانوني الالمركزية 
والبلديات:

حتديد مهام وزارة اإلدارة احمللية وصالحياتها.  -

اعتبار أن احملافظة -وليس مجلس احملافظة كما يف قانون الالمركزية- هي التي تتمتع   -
بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري. 

مركز  بلدية  رئيس  بإضافة  احملافظات،  مجالس  يف  املعينني  فئة  عن  االستعاضة   -
احملافظة، ورؤساء البلديات املنتخبني يف احملافظة، على أاّل يزيد عددهم عن تسعة 
البلدية، وتكون مدة  إنشاء  أقدمية  العدد عن ذلك ُيختارون بحسب  زاد  وإذا  رؤساء، 
عضويتهم بالتناوب لفترات متساوية طيلة مدة املجلس. ويف حالة محافظة العاصمة، 
يضاف جميع رؤساء البلديات املنتخبني يف احملافظة، ونائب أمني عّمان وعضوين من 

األعضاء املنتخبني يف مجلس األمانة يسميهما رئيس الوزراء.
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أاّل تقل نسبة املقاعد املخصصة للنساء من العدد املنتخب  نّص مشروع القانون على   -
50%، وإذا قّلت عن ذلك مُتأل املقاعد املتبقية باملرشحات احلاصالت على أعلى  عن 
ينص  بينما  بالتزكية،  أو  املباشر  بالتنافس  الفائزات  غير  من  احملافظة  يف  األصوات 
قانون الالمركزية على تخصيص مقاعد للنساء تبلغ 10% من عدد املنتخبني، وثلث 

املعينني. 

االستعاضة عن حق مجلس احملافظة باالطالع على كيفية تنفيذ املوازنات السنوية   -
لبلديات  السنوية  املوازنات  انسجام  مدى  من  "التأكد  على  تنص  مبادة  للبلديات، 
احملافظة مع اخلطط االستراتيجية والتنفيذية للمحافظة". ويف حال عدم انسجام 
توصية  احملافظة  مجلس  رئيس  يرفع  اخلطط،  تلك  مع  للبلدية  الرأسمالية  املوازنة 
حجم  يف  زيادة  أي  ذلك  على  يترتب  أاّل  على  املناسب  القرار  اتخاذ  وللوزير  للوزير، 

املوازنة.

اشتمل مشروع القانون على جملة أحكام إضافية منها: التنسيق بني املجالس البلدية   -
وتشغيلها،  املشتركة  املشاريع  إدارة  على  للعمل  احملافظة  يف  احلكومية  واملؤسسات 
املجلس  توجيه  على  والعمل  بينها،  ما  يف  التكرار  وجتنب  التعارض  عدم  من  والتأكد 

التنفيذي نحو االستثمار األمثل مبا تتمتع به احملافظة من موارد وخصائص.

)2( اإلعالم الرسمي واحلريات اإلعالمية 
مجمل  وسمح  احملّك.  عل  اإلعالمية  واحلريات  الرسمي  اإلعالم  كورونا  جائحة  وضعت 
األداء احلكومي يف األسابيع األولى من معركة التصدي للوباء بأن تستعيد احلكومة إلى 
لكن  واإلعالم.  الصحة  منها  الصدارة  ويف  التنفيذية  بالسلطة  املواطنني  ثقَة  كبير  حّد 
أعاد  واإلنسانية،  واالجتماعية  االقتصادية  الصعد  على  األزمة  تداعيات  مع  التعامل 

خلط األوراق. 

وعند تقييم حالة حرية اإلعالم خالل اجلائحة، ميكن االستعانة بتقرير صدر عن مركز 
انتهاكات  إلى رصد  التقرير  إذ استند   .2020 أواخر حزيران  الصحفيني  حماية وحرية 
احلريات الصحفية واإلعالمية منذ تفعيل قانون الدفاع، وإلى استطالع للرأي أجري يف 
الفترة 24 أيار-1 حزيران 2020، وشارك فيه 159 صحفيًا وصحفية باستخدام تطبيق 
)Google Forms(. واحتوى االستطالع على ستة محاور، تضمنت 17 سؤااًل مباشرًا، 
املرور  تصاريح  املعلومات،  تدفق  ضمان  اإلعالم،  وسائل  مع  احلكومة  تعامل  على:  ركزت 
اجلائحة،  خالل  واإلعالميات  اإلعالميني  واجهت  التي  واملشكالت  التحديات  واحلركة، 

االنتهاكات، والتوجهات لدعم وسائل اإلعالم بعد األزمة.
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تدفق  من  حّدت  الالحقة  احلكومية  واإلجراءات  وأوامره  الدفاع  قانون  أن  التقرير  وأكد 
معلومات متنوعة ومتعددة املصادر لإلعالم واجلمهور. وخلص إلى أن حظر التجول الشامل 
واجلزئي قّيد حركة اإلعالميني، وأن منح تصاريح املرور واحلركة لم يستند إلى معايير 
أسس  أن  آراؤهم  املستطلعة  الصحفيني  غالبية  أكد  نفسه،  السياق  ويف  ومعلنة.  واضحة 
منح التصاريح شكلت قيدًا على حرية عمل الصحفيني ووسائل اإلعالم، إذ رأى %45.9 
منهم أنها تشكل قيدًا بدرجة كبيرة، و39% منهم أفادوا بأنها تشكل قيدًا بدرجة قليلة 

أو متوسطة.

وذكر التقرير أن وسائل اإلعالم تعرضت للخسائر، وأن توقف الصحف عن الطباعة أدى 
لتوقف إيراداتها وتهديد األمن املعيشي للصحفيني.

وأضاف التقرير أن احلكومة توقفت عن عقد املؤمترات الصحفية لإلبالغ عن تداعيات 
وإدارة  لألمن  الوطني  املركز  يف  يومي  صحفي  إيجاز  تنظيم  إلى  وجلأت  كورونا،  فيروس 
كافية  بوصفها  طرفها  من  الصادرة  املعلومات  مع  تعاملت  احلكومة  أن  وكذلك  األزمات. 
إلعالم اجلمهور ووسائل اإلعالم مبا ُيستجد من أخبار ومعلومات عن الفيروس ومجابهته.

األولى  األسابيع  يف  خاصة  واجلمهور،  اإلعالم  وسائل  بتفهم  حظيت  احلكومة  أن  ورغم 
للجائحة، لفرض بعض القيود والتدابير الطارئة، إاّل أن األصوات املنتقدة بدأت تتعالى 
ملراجعة آليات تعامل احلكومة مع حرية التعبير واإلعالم خالل اجلائحة. ولفت التقرير 
بحضور  يعقد  يكن  لم  الصحفي  فاإليجاز  باملركزية،  اتسم  املعلومات  تدفق  أن  إلى 
ُسمح  التي  احمللية  التلفزة  قنوات  عبر  فورًا  ُيبث  كان  بل  األسئلة،  لتوجيه  الصحفيني 

بوجود كاميراتها يف مركز األزمات مكان انعقاد املوجز الصحفي.

ورصد التقرير 17 انتهاكًا قال إنها مست خمسة من احلقوق األساسية، جاء يف صدارتها 
والتوقيف  احلرية  حجز  انتهاكات  خالل  من  الشخصي  واألمان  احلرية  يف  باحلق  املّس 
مجموع  من   %46.7 نسبته  ما  وشكلت  مرات  سبع  تكررت  والتي  التعسفيني  واالعتقال 
والتي  واإلعالم،  والتعبير  الرأي  حرية  يف  باحلق  املاّسة  االنتهاكات  ذلك  تال  االنتهاكات، 
تكررت خمس مرات من خالل التحقيق األمني، واملنع من التغطية، واملضايقة، واملنع من 

النشر والتوزيع، وشكلت نسبتها 20% من مجموع االنتهاكات املرصودة.

عملهم  خالل  اإلعالميني  واجهت  التي  التحديات  أهم  فإن  االستطالع،  نتائج  وبحسب 
املستجوبني(،  من   %44( محدودة  مبصادر  املعلومات  حصر  اجلائحة:  ظل  يف  الصحفي 
 ،)%40.8( الصحفية  والتقارير  القصص  ملتابعة  دائمًا  احلركة  على  القدرة  وعدم 
الصحفية  املؤمترات  وتوقف   ،)%38.9( اإلعالم  لوسائل  التصريح  من  املسؤولني  ومنع 

.)%37.7(
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 )3( اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان
وفقًا لرّد املنسق العام احلكومي حلقوق اإلنسان، على استفسارات فريق البحث اخلاصة 
بتنفيذ اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان )2016-2025(، فإن العمل جاٍر على 
إنفاذ محاور اخلطة بالتشاركية ما بني احلكومة واملجتمع املدني ضمن أطر زمنية مبينة 
على  بناء  اخلطة  مركز احلياة )راصد( يتولى تقييم  أن  العام  املنسق  وأوضح  اخلطة.  يف 
طلب احلكومة. مشيرًا إلى أن مستوى التنفيذ جلميع أنشطة اخلطة يتوزع بني أنشطة 
ُنّفذت بشكل كامل )بنسبة 21%(، وأنشطة يجري العمل على تنفيذها )بنسبة %43(، 

وأنشطة لم يبدأ العمل بها بعد )بنسبة %36(. 

وأشار املنسق العام إلى أن رئيس الوزراء قرر إعادة تشكيل جلنة صياغة اخلطة الوطنية 
الشاملة حلقوق اإلنسان، حرصًا على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وعلى االستجابة 
الوطنية  املؤسسات  وتوصيات  التعاقدية  وغير  التعاقدية  الدولية  بااللتزامات  والوفاء 

املعنية بحقوق اإلنسان.

مجال  يف  ودوليًا  إقليميًا  األردن  مرتبة  على  طرأ  الذي  التراجع  أو  التحسن  مدى  وحول 
الوطني  املركز  قانون  بتعديل  احلكومة  إجراءات  أن  العام  املنسق  أوضح  اإلنسان،  حقوق 

حلقوق اإلنسان رفع مستوى املركز بحسب التصنيف الدولي إلى التصنيف )أ(. 

تتعلق  فجوة   51 رصد  إلى  ُأشير  "راصد"،  عن  الصادر  التقييم  تقرير  يخص  ما  ويف 
وتوزعت  أنشطتها.  تنفيذ  خالل  أو  اإلنسان،  حلقوق  الشاملة  الوطنية  اخلطة  مبحتوى 
هذه الفجوات بواقع 15 فجوة يف محور احلقوق السياسية واملدنية، و16 فجوة يف محور 
احلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية، و20 فجوة يف محور الفئات األكثر عرضة 

لالنتهاك )األطفال واملرأة وكبار السن وذوي اإلعاقة(.

ومن أبرز الفجوات التي رصدها التقرير، افتقار اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان ألدوات 
املتابعة والتقييم يف قياس مدى اإلجناز يف مجال حقوق املرأة، إضافة إلى عدم استجابة 

املوازنة العامة للدولة للنوع االجتماعي.

وذكر التقرير سلسلة من الفجوات األخرى، منها: عدم التطرق إلى حقوق امللكية الفكرية، 
ما  الشرطي،  القضاء  عاتق  على  التعذيب  قضايا  يف  التحقيق  مسؤولية  وقوع  واستمرار 
احملاكمة  ضمانات  كل  يغطي  قانون  وجود  وعدم  واالستقاللية،  باحلياد  املساس  يعني 

العادلة وكل حقوق النزالء.

وبنّي التقرير أن الكثير من األنشطة يف اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان، حتتاج 
إلى قرارات مجلس وزراء عوضًا عن تعديل قانون أو إصدار نظام، ومثال ذلك ما رآه ديوان 
التشريع والرأي أن ال حاجة مثاًل لتعديل تشريعي إلعفاء اللوازم اخلاصة باألطفال من 

الرسوم والضرائب، فاألمر يتطلب قرارًا إداريًا فقط.
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التجمع  حلق  بالنسبة  للقانون  املخالفة  املمارسات  من  الكثير  هنالك  أن  التقرير  وأوضح 
السلمي تندرج أيضًا ضمن الفجوات؛ ومنها منع الفعاليات من ِقبل احلاكم اإلداري والذي 

يعّد ممارسة مخالفـة لقانون االجتماعات العامة. 

راتب  املرأة من  الضمان االجتماعي حرمت  لقانون  التعديالت اجلديدة  أن  التقرير  ورأى 
حقوق  ينظم  ما  على  تشتمل  لم  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اخلطة  وأن  األعلى،  التقاعد 
املرأة الريفية العاملة يف القطاع الزراعي. وأشار كذلك إلى ضعف منظومة حماية حقوق 
شاملة  بيانات  قاعدة  تأسيس  على  اخلطة  اشتمال  وعدم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
رأى  نفسه،  السياق  ويف  قانونيًا.  متطلبًا  كونه  من  الرغم  على  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
التمييز ضد األشخاص  أنواع  التقرير أن جزءًا من املنظومة التشريعية يكرس نوعًا من 

ذوي اإلعاقة.

)4( النقابات املهنية ومؤسسات املجتمع املدني
مهنية  نقابة  بني  البالد  شهدتها  إشكالية  مسالة  أبرز  املعلمني  نقابة  قضية   سّجلت 
التي  املعلمني  عالوات  دفع  باستئناف  مطالبها  النقابة  صّعدت  إذ  األردنية،  واحلكومة 
الذي قررت احلكومة مبوجبه وقف صرف جميع  الدفاع رقم )9(  أمر  بناًء على  ُأوقفت 
الزيادات واملكافآت احلديثة على رواتب العاملني يف القطاع العام املدني والعسكري حلساب 
يف  وَمن  املياومة،  لعمال  منه  املساعدات  لتقدمي  االجتماعية  التنمية  وزارة  يف  اخلير 
التصعيد  وبلغ  العام.  نهاية  حتى   2020 أيار  من  اعتبارًا  املنظم،  غير  والقطاع  حكمهم، 
ذروته بالتهديد للعودة إلى االعتصامات والتوقف عن التدريس. واتخذ موقف النقابة 
شكاًل من التشدد املبالغ به يف ضوء أن موضوع وقف العالوات لم يكن خاصًا باملعلمني، بل 

شمل موظفي القطاع العام املدني والعسكري جميعهم.

إلى  فانتقلت  النقابة،  مع  للتفاوض  كافية  مساحة  ترك  عدم  آثرت  احلكومة  أن  ويبدو 
مقابلة التشدد باستنفار األدوات القضائية، التي ذهبت بقراراتها إلى أبعد مدى ممكن، 
فلم يقتصر األمر مثاًل على تعطيل قدرة قيادة النقابة على احلركة، بل جتاوز ذلك إلى 
إغالق مقار النقابة، وجتّمد وجودها العملي ككيان قانوني، ملدة زمنية متتد إلى سنتني. 
للنقابة-  الرسمية  املرجعية  -بصفتها  والتعليم  التربية  لوزارة  سالكة  طريقًا  ذلك  فأتاح 

لتشكيل جلنة مؤقتة إلدارة الشأن اإلداري واملالي للنقابة.

سواء  املدني،  املجتمع  منظمات  معظم  فإّن  جانبًا،  املعلمني  لنقابة  حدث  ما  ُوضع  وإذا 
النقابات املهنية أو املنظمات ذات الطابع احلقوقي أو تلك غير احلكومية، وحتى األحزاب 
السياسية، كانت تتطلع ألن متارس دورًا تطوعيًا يف خدمة املجتمع يف ظل الفترة احلرجة 
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ووضع  وإغالقات،  للتجول،  حظر  من  عليها  ترتب  مبا  املستجد،  كورونا  فيروس  أزمة  من 
معظم اخلدمات الصحية يف البالد يف حالة استنفار ملواجهة انتشار الفيروس، وانتقال كل 
االحتياجات الصحية االعتيادية للسكان، يف ما عدا أكثرها خطورة )مثل غسيل الكلى(، 

إلى مرتبة خلفية، ناهيك عن التداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة. 

وتطوعت  دينار،  مليون  بنصف  الصحة  لوزارة  املتبرعني  أوائل  من  املعلمني  نقابة  وكانت 
من  األردنيني  ألوائل  احلجر  بترتيبات  اخلاصة  اإلجراءات  يف  للمساعدة  األطباء  نقابة 
الطلبة القادمني من اخلارج، وكذلك بتوفير بعض اخلدمات الطبية للمواطنني. وتبرعت 
أحزاب بتوزيع اخلبز ومواد غذائية وعينية على املواطنني، لكن هذه املبادرات واملقترحات 
د يف أضيق نطاق. وكان هذا السلوك منافيًا  كانت تواَجه بالرفض من ِقبل احلكومة، أو ُتقيَّ
ألبسط روافع التنمية السياسية التي توفرت لها فرصة ثمينة الستنهاض طاقة املجتمع 
ومؤسساته األهلية يف العون املتبادل، واحلماية االجتماعية للفئات األضعف يف املجتمع، 

مبا يف ذلك جتاه املرأة التي واجهت ارتفاعًا ملحوظًا يف العنف األسري. 

الوطني  املركز  املرأة مثاًل يف  لقد أغفلت احلكومة خالل جائحة كورونا احلاجة لتمثيل 
وإدارة األزمات لتكون عونًا للمركز على التقاط أثر أوامر الدفاع والقرارات احلكومية على 
النساء. هذا فضاًل عن إغفال احلاجة لتوفير قنوات املشاركة يف القرار ملؤسسات املجتمع 
املدني ويف مقدمتها النقابات املهنية والعمالية واملنظمات احلقوقية، فبدل أن تستثمر يف 
طاقة وإمكانات هذه املؤسسات املعروفة، أو يف تلك التي ميكن أن جتترحها هذه املؤسسات 
قّيدت  واالجتماعية،  االقتصادية  وتداعياته  الوباء  النتشار  املجابهة  حالة  وحي  من 

حركة هذه املؤسسات وعطاءها احملتَمل.

ولم تتوقف األمور عند هذا احلد، إذ قررت احلكومة تعليق انتخابات سبع نقابات مهنية 
يتعني أن جُتري انتخابات يف عام 2020، وكان هذا االجتهاد يبدو مقبواًل قبل أن يتخذ 
امللك القرار بإجراء االنتخابات النيابية. فبينما تقّرر عقد االنتخابات البرملانية يف 10 

لت االنتخابات النقابية إلى آذار 2021. تشرين الثاني 2020،  ُأجِّ

لقد اختارت احلكومة "أسهل احللول"، وذلك بتأجيل انتخابات النقابات إلى أبعد مدى 
ميكن  كان  بينما  كورونا،  فيروس  ضد  املعركة  كسب  على  تراهن  كانت  أنها  لو  كما  ممكن، 
ولو تطلب  أدنى مستوياته، حتى  الوبائي يف  املنحنى  السماح بإجرائها يف وقت كان فيه 
عقد  أجل  من  لتكييفها  أو  القانونية  اإلجراءات  بعض  لتجاوز  دفاع  أمر  إصدار  األمر 

اجتماعات الهيئات العامة متهيدًا لعمليات االقتراع.

انتخابات  بإجراء  للعشائر   )2020 آب   24( الداخلية  وزير  يسمح  أن  املفارقات   ومن 
هذه  مثل  أن  رغم  النيابية،  لالنتخابات  مرشحيها  الختيار  دواوينها  يف  داخلية 
وضمان  العدوى  لضبط  االحترازية  بالتدابير  االلتزام  غالبًا  فيها  يتعّذر  التجمعات 
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ومُيَنع  املهنية،  للنقابات  االنتخابات  إجراء  فيه  مُينع  وقت  يف  الصحة والسالمة العامة، 
عدد  يزيد  انتخابية  أنشطة  تنظيم  من  الحق-  وقت  -يف  رسميًا  املترشحون  كذلك 

املشاركني فيها عن 20 شخصًا.

)5( املشاركة السياسية للمرأة
العاملي  املرأة  يوم  مبناسبة   )2025-2020( للمرأة  الوطنية  االستراتيجية  إقرار  شّكل 
أن  سيما  ال  للمرأة،  السياسية  املشاركة  تعزيز  مجال  يف  األبرز  التطور   ،)2020 )آذار 
اإلطار  جتديد  شأن  ومن  سنوات.  ثالث  قبل  بها  العمل  انتهى  السابقة  االستراتيجية 
املرجعي لّلجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة أن يسهم يف تعميق دورها يف محاور عملها 

الرئيسة، وبخاصة ما يتصل باملشاركة السياسية. 

تشمل  االستراتيجية  أن  النمس  سلمى  لّلجنة  العامة  األمينة  أوضحت  اإلطار  هذا  ويف 
اجلهات  مسؤوليات  حتّدد  وأنها  واألهداف،  واإلجرائية  التنفيذية  اخلطط  من  العديد 
املعنية جتاهها، سواء أكانت حكومية أم وطنية أو من القطاع اخلاص أو مؤسسات املجتمع 
تأخذ  االستراتيجية  أن  عن  فضاًل  واألمنية.  العسكرية  املؤسسات  من  سواها  أو  املدني 

الالجئات والنساء املهاجرات بعني االعتبار.

وتتضمن االستراتيجية عددًا من احملاور، منها مشاركة املرأة يف احلياة العامة ووصولها إلى 
املرأة للوصول  التركيز على قدرة  القيادية، واالستقاللية االقتصادية من خالل  املواقع 

وحتقيق الريادة، إضافة إلى انخراطها يف سوق العمل، ووصولها للمواقع السياسية.

للخدمات  والوصول  القيادي،  بالعمل  تتعلق  أخرى  محاور  االستراتيجية  تتضمن  كما 
جانب  إلى  العنف،  من  احلماية  أو  القضاء  خالل  من  العدالة  إلى  والوصول  واحلماية، 
محورين مرتبطني بتغيير الصورة النمطية للمرأة، وإيجاد اجتاهات إيجابية يف املجتمع 
تنفيذ  على  املؤسسات  بقدرة  خاص  محور  عن  فضاًل  اجلنسني.  بني  العالقات  نحو 
املتابعة يف حتقيق  أن عملية  إلى  التنفيذ، مع اإلشارة  أدوارها يف  االستراتيجية وتعزيز 

األهداف تتواّلها اللجنة الفنية احلكومية اخلاصة باالستراتيجية.

وتثير نتائج االنتخابات النيابية لعام 2020 يف ما يتعلق مبشاركة املرأة ترشيحًا واقتراعًا 
الترشيحات  ارتفعت  حني  ففي  للمرأة.  السياسية  باملشاركة  تتعلق  مهمة  مسألة  ونتائَج، 
أي  مترشحة،   360 إلى   252 من   ،2016 عام  بانتخابات  قياسًا  لالنتخابات  النسائية 
42.9%، هبطت أعداد النساء املقترعات. ورغم أن نسبة الناخبات تبلغ  بزيادة قدرها 
على  املقترعات  النساء  نسبة  اقتصرت  بالتصويت،  احلق  أصحاب  مجمل  من   %52.7
46% من إجمالي املقترعني. أما املفاجأة غير املتوقعةـ فقد متثلت يف عدم حصول املرأة 
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على أّي مقعد من خالل التنافس على املقاعد العامة، بينما حصلت على خمسة مقاعد 
تنافسيًا يف انتخابات عام 2016. 

15.4% يف املجلس السابق  النواب يكون قد هبط من  املرأة يف مجلس  بهذا، فإن متثيل 
إلى 11.5% يف مجلس النواب التاسع عشر )متثل املقاعد املخصصة لـ"الكوتا"، وعددها 
15(. ويتكرر األمر يف مجلس األعيان، إذ وقع تراجع يف عضوية املجلس من النساء من 
والعشرين. حتى يف  الثامن  املجلس احلالي،  10.8% يف  إلى  السابق  املجلس  15.4% يف 
التشكيل األول حلكومة عمر الرزاز، بلغت نسبة النساء 25% من عدد الوزراء، وأخذ هذا 

الرقم بالهبوط مع كل تعديل وزاري وصواًل إلى %14.3.

يف  واألهلية  الرسمية  املؤسسات  تبذلها  التي  اجلهود  يف  تراجعًا  هنالك  أن  يعني  ال  هذا 
مجال تعزيز املشاركة السياسية للمرأة، إاّل أنه مؤشر على حجم املعيقات أمام املرأة، والتي 
تتوّلد عن سيادة الفكر الذكوري يف املجتمع، ما يهدد املكتسبات التي تتحقق، وهو األمر 
املؤسسات  يف  وزيادتها  النسائية  "الكوتا"  تطبيق  نطاق  توسيع  إلى  احلاجة  يؤكد  الذي 

التمثيلية، لضمان ترسيخ املشاركة السياسية للمرأة.

)6( املشاركة السياسية للشباب
يحتل موضوع املشاركة السياسية للشباب مكانة كبيرة يف اخلطاب احلكومي بشكل عام، 
-2019( للشباب  الوطنية  واستراتيجيتها  وتوجهاتها  الشباب  وزارة  سياسة  يف  وكذلك 

2025(، ويف برامج وزارة الشؤون السياسة والبرملانية ومشاريعها. 

ورغم أن هناك الكثير من األنشطة النوعية التي تستهدف القطاع الشبابي، إضافة إلى 
استثمار العالقات مع الشركاء الدوليني لتوفير املزيد من هذه األنشطة، تبرز مشكلة يف 
ما يتعلق بحجم النتائج التي تتحقق على صعيد املشاركة السياسية للشباب، خارج نطاق 
الرديفة لوزارة الشباب، فهذه اجلهود املبذولة منذ سنوات ال جتد لها  األطر النخبوية 
أثرًا ملموسًا، يف تعزيز إقبال الشباب على االنتظام يف صفوف األحزاب السياسية. بينما 
أثمر تركيز جهود وزارتي الشباب والشؤون السياسية على مشاركة الشباب يف انتخابات 
مجلس النواب التاسع عشر، يف إسهامهما بتحسني نسبة مشاركتهم يف االقتراع، ويف زيادة 

عدد املترشحني والفائزين منهم، قياسًا بانتخابات عام 2016.

ُتعط  )ال  مفادها:  التي  التنموية  النظرية  بفلسفة  األخذ  من  مناص  ال  أنه  يبدو  لذا 
أن تأخذ بها احلكومة  التي يتعني  احملتاج سمكة، بل عّلمه كيف يصطادها(. فاألولوية 
ومؤسساتها يف سياساتها جتاه تنمية املشاركة السياسية للشباب تكمن يف مساعدة الشباب 
على تنظيم أنفسهم يف أطر يختارونها لتحقيق األهداف التنموية التي يتطلعون إليها، 
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وذلك يف إطار من االلتزام بوسائل العمل الدميقراطي وسيادة القانون، على أاّل ُتستخدم 
للمواطنني  الدستورية  وتعليمات لالنتقاص من احلقوق  وأنظمة  التشريعات من قوانني 

بحرية العمل السياسي، واحلق باالنتظام وحرية التعبير عن الرأي. 

للقطاع  الدائم  املخزون  متثل  التي  اجلامعات  إلى  االلتفات  ينبغي  السياق،  هذا  ويف 
سنوات  متثل  اجلامعة  فسنوات  واحلزبي،  السياسي  العمل  يف  حريته  لضمان  الشبابي، 
التنمية  يف  التكامل  يقع  احلالة،  هذه  ويف  للطالب.  والقيادية  املستقلة  الشخصية  بناء 
السياسية يف ما بني اجلامعات مبا هي منارة علم وحرية وعمل سياسي وحزبي، واألحزاب 

السياسية مبا هي أدوات الدولة واملجتمع يف العمل العام. 

النواب  لمجلسي  العام  والرقابي  التشريعي  األداء  ثالثًا: 
واألعيان

)أ( مجلس النواب
عقد مجلس النواب الثامن عشر خالل دوراته األربع ما مجموعه 234 جلسة تشريعية 
ورقابية. وبينما تراوح عدد اجللسات العامة بني 64 و66 جلسة لكّل من الدورات الثالث 
األولى، بلغ عدد جلسات الدورة النيابية الرابعة 40 جلسة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى 
 )13( رقم  الدفاع  قانون  تفعيل  بعد  توقفت  القبة،  حتت  للمجلس  العامة  اجللسات  أن 
لسنة 1992، وصدور أمر الدفاع رقم )2( الذي قرر منع التجول على امتداد أراضي اململكة 
بسبب جائحة فيروس كورونا اعتبارًا من يوم 21 آذار 2020، باإلضافة إلى انتهاء الدورة 

العادية الرابعة ملجلس النواب يف 10 أيار 2020 دون أن يلي ذلك عقد دورة استثنائية.

- تغييب مجلس النواب في ظل جائحة كورونا
بالرغم من احلديث التقليدي عن عالقات التعاون والتشاركية بني السلطتني التنفيذية 
الدفاع، وغّيبت  العام بعد تفعيل قانون  أن احلكومة استفردت باملشهد  إاّل  والتشريعية، 
مجلس النواب بشكل كامل، فلم ُتعلن أنها تشاورت مع املجلس بشأن تفعيل قانون الدفاع، 
الوبائي  باجلانب  املتعلقة  تلك  سواء  مبوجبه،  الصادرة  الدفاع  أوامر  يخص  ما  يف  وال 
واألمني، أو تلك املتعلقة بالتداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة وقرارات حظر 

التجول.

هذا ناهيك عن أن احلكومة كانت قد أحالت عددًا من مشاريع القوانني إلى مجلس النواب، 
وكانت معنية بعقد دورة استثنائية ملجلس النواب إلقرارها بعد أن استقر الوضع الوبائي 
وُسمح بإنهاء جميع اإلغالقات، لكنها لم تفعل. ومن بني أهم هذه املشاريع، مشروع قانون 
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اإلدارة احمللية. كذلك كان هناك 13 من مشاريع القوانني التي أحيلت إلى مجلس النواب، 
ل إلى اللجان املختصة، ومنها: مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة  إاّل أنها لم حُتَ
الفساد لسنة 2020، ومشروع قانون احملافظة على أموال الدولة لسنة 2020، ومشروع 

قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة 2020. 

ويف املقابل، استسلم مجلس النواب لألمر الواقع، ولم يدافع عن حقه إن لم يكن من بوابة 
الشراكة والتشاور مع احلكومة، فعلى األقل من بوابة الرقابة على أدائها، يف ظرف اتسم 
مبنتهى الصعوبة واحلساسية. ولم يكن التشاور يتطلب عقد جلسة عامة حتت القبة )إذا 
ما ثبتت خطورة ذلك(، بل كان ميكن عقد لقاءات عمل إما مع املكتب الدائم )يضم رئيس 
املجلس ونائبيه واملساعدين(، وإما )وهو األفضل سياسيًا( مع املكتب التنفيذي يف املجلس 
الذي يتشكل من أعضاء املكتب الدائم اخلمسة، ورؤساء الكتل النيابية وعددهم ثمانية، 
وبالتالي فإن العدد اإلجمالي الذي ميكن أن ميثل مجلس النواب ال ُيعدُّ مربكًا لّلقاء مع 

الفريق احلكومي املعني، ال سيما حني يكون ذا صفة متثيلية فعلية ملجلس النواب. 

لقد حاول النواب على صعيد اللجان الدائمة التعويض عن غياب املجلس يف الفترة ما بني 
28 آذار و21 متوز 2020 بأنشطة نفذتها تسٌع من اللجان الدائمة، وبخاصة تلك األقرب 
يف مهامها آلثار جائحة كورونا يف املجال الصحي، وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية. 
إقليمية،  طبيعة  ذات  قضايا  تناولت  التي  السياسية  االجتماعات  من  عدد  إلى  إضافة 
أما االجتماعات  أربعة اجتماعات.  نفذتها جلنتا فلسطني والشؤون اخلارجية، وعددها 
ذات الصلة باجلائحة وتداعياتها، فقد بلغت 14 اجتماعًا، نفذتها ثماني جلان، معظمها 

من خالل تطبيق "زووم".

من  أعضاء  على  الدائمة  اللجان  اجتماعات  من  اجتماعات  تسعة  حضور  اقتصر  وبينما 
اللجان املعنية، فإن خمسة اجتماعات فقط، ذهبت أبعد من ذلك، ثالثة منها مببادرة من 
جلنة االقتصاد واالستثمار؛ بحث األول )28 آذار( إجراءات وزارة الصناعة والتجارة يف 
التعامل من أزمة كورونا، وتوفير السلع يف األسواق بحضور أمني عام الوزارة. وُعقد الثاني 
ملناقشة  األردني،  االقتصادي  املنتدى  مع  بالتعاون  املجلس،  رئيس  برئاسة  نيسان(   6(
ورقة سياسات مشتركة حول تعزيز قدرات القطاعات االقتصادية للتجاوب مع تداعيات 

اجلائحة. وناقش الثالث بحضور وزير املالية إجراءات الوزارة يف التعامل مع أزمة كورونا.

إجراءات  االجتماعية  التنمية  وزيرة  مع  متوز(   1( األسرة  وشؤون  املرأة  جلنة  وناقشت 
احلماية االجتماعية للمرأة. أما النشاط اخلامس، فقد نفذته جلنة الصحة والبيئة )21 
متوز( بزيارة إلى مستشفى األمير فيصل احلكومي، واثنني من املراكز الصحية الشاملة يف 

الزرقاء، لالطالع على اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني. 
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مشروع   138 مجموعه  ما  النواب  مجلس  أقر  للمجلس،  التشريعي  األداء  يخص  ما  ويف 
مع  املجلس.  عمر  من  األربع  السنوات  خالل  بقانون  اقتراحًا   27 بـ  م  التقدُّ ومت  قانون، 
اإلشارة إلى أن احلكم على إجناز املجلس بناء على عدد مشاريع القوانني املقرة، غير مجٍد، 
وحقوق  الدميقراطية  املضامني  صعيد  على  املشاريع  هذه  عليه  تنطوي  ما  هو  املهم  ألن 

اإلنسان واالستجابة حلقوق املواطنني املعيشية واالنفتاح على التقدم. 

الداخلي  النظام  من  )91/أ(  الفقرة  فإن  والرقابية،  التشريعية  باجللسات  يتعلق  ما  ويف 
ملجلس النواب، تنص على تخصيص جلسة لألسئلة واالستجوابات واالقتراحات برغبة 
بعد كل جلستي عمل على األكثر، ما لم ُيقرر رئيس املجلس غير ذلك. وهذا يتطلب أاّل 
يقل عدد اجللسات الرقابية عن ُثلث إجمالي جلسات العمل، وهذا لم يتحقق باملجمل، 
بع )24.3%(، وإذا ما  إذ لم تزد نسبة اجللسات الرقابية على امتداد مدة املجلس عن الرُّ
اسُتثنيت الدورة الثانية التي سجلت اجللسات الرقابية فيها ما نسبته 36% من إجمالي 

بع بعدد من النقاط.  عدد اجللسات، فإن النسبة يف الدورات األخرى كلها ظّلت دون الرُّ

ولئن كانت هذه األرقام مؤشرًا على إضعاف الدور الرقابي، فإن هناك دالئل أخرى على 
النواب مبا  املتعلق باالستجوابات، تقدم أعضاء مجلس  الدور. ففي اجلانب  ارتباك هذا 
مجموعه 109 استجوابات، ُسحب منها ثمانية. وَسْحُب االستجوابات، مثله مثل سحب 
األسئلة النيابية )ُسحب منها أربعون يف الدورات األربع(، ظاهرة سائدة يف مجلس النواب، 
وتعّبر عن توظيف اثنتني من أكثر األدوات الرقابية أهمية يف شكل من أشكال املقايضة 

املباشرة أو غير املباشرة مع الوزراء لتلبية بعض املطالب اخلدمية للنواب.

أبدته  ما  إلى  قياسًا  جيد  وهذا  االستجوابات،  نصف  حوالي  عن  احلكومة  أجابت  وقد 
أيضًا عدم  املعطيات تكشف  حكومات سابقة من جتاهل ملعظم االستجوابات، لكن هذه 
جدية النواب يف متابعة جميع استجواباتهم، على األقل من حيث احلصول على الردود 
احلكومية، ما دام أن اخلطوة التالية تقع ُكرتها يف مرمى املجلس الذي يتعني عليه أن يعقد 
جلسات رقابية ملناقشة الردود احلكومية على االستجوابات، ومناقشة األسئلة النيابية 

التي ردت عليها احلكومة.

ويف هذا اإلطار، ميكن مالحظة أن أعضاء مجلس النواب قد وجهوا خالل الدورات األربع ما 
مجموعه 2485 سؤااًل، أجابت احلكومة عن 93.8% منها، لكن نقطة الضعف الرئيسة 
تكمن يف محدودية عدد الردود احلكومية التي تناَقش حتت القبة، إذ اقتصر عدد الردود 
التي ُأدرجت على جدول أعمال املجلس يف جلسات رقابية على 12.7% من مجمل الردود.
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)ب( مجلس األعيان
يتصل أداء مجلس األعيان بصورة وثيقة بأداء مجلس النواب على الصعيد التشريعي، 
وبخاصة من الزاوية الكمية، فكل مشروع قانون مير على مجلس النواب ينتهي به املطاف 
الزاوية النوعية، ُتقسم مشاريع القوانني إلى ثالثة أقسام؛  يف مجلس األعيان. لكن من 
وهي  تعديل،  أي  دون  األعيان  مجلس  عليها  يوافق  التي  القوانني  مبشاريع  األول  يتعلق 
عليها  ُيجري  التي  القوانني  مبشاريع  الثاني  ويتعلق  املشاريع.  من  األكبر  القسم  متثل 
مجلس األعيان تعدياًل يقتنع به مجلس النواب، فيوافق عليه. أما القسم الثالث فيتعلق 
تبرز  إذ  بالتنوع،  القسم  هذا  ويتسم  املجلسني،  نظر  وجهتا  فيها  تختلف  التي  باملشاريع 
خبرة األعيان أو منظورهم األكثر تقدمًا حينًا، بينما يكون منظور األعيان أحيانًا أخرى 
موقفه  على  طرف  كل  فيها  يصر  التي  احلاالت  ويف  النيابي.  للتوجه  مقيدًا  أو  محافظًا 
يستلزم األمر عقد جلسة مشتركة. وإلى وقت قريب، كان األعيان ميارسون ما ُيصطلح 
اجللسات  يف  الثلثني  بأغلبية  القرار  َخذ  ُيتَّ أن  يتعني  إذ  املعّطل"،  بـ"الثلث  وصفه  على 

املشتركة، وهو ما ال ميكن حتقيقه من دون األعيان.

التي  احلاالت  زيادة  يف  أسهم   ،2014 لسنة   )1( رقم  الدستورية  احملكمة  قرار  أن  غير 
القرار  إذ بنّي  النواب واألعيان إلى صياغات توافقية يف جلساتهم املشتركة،  يسعى فيها 
املواد املختلف عليها وفقًا ألحكام  أن صالحية مجلس األمة يف اجللسة املشتركة لبحث 
املادة )92( من الدستور، ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب أو 
مجلس األعيان بشأن هذه املواد، وإمنا يجوز له مناقشة تلك املواد املختَلف عليها فيها، 
وتبّني مقترحات جديدة لها يف حدودها ويف نطاق أهدافها ومراميها ومبا ينسجم مع املواد 
املتفق عليها وضمن سياقها، ويف هذه احلالة ال يحتاج القرار إاّل ألغلبية نصف األعضاء 

 .)1+(

أما أداء مجلس األعيان من الزاوية الرقابية، فهو بعيد عن الشعبوية التي قد يتميز بها 
بعض النواب. وميارس األعيان السؤال البرملاني املوجه للحكومة خالفًا للنواب يف أضيق 
نطاق، إذ يتراوح عدد األسئلة البرملانية لدى األعيان يف الدورة البرملانية الواحدة ما بني 

10 أسئلة و20 سؤااًل مقابل مئات األسئلة لدى النواب.

أدورًا  خاللها  من  ميارسون  إذ  الدائمة،  جلانهم  يف  الفتة  بفعالية  ينشطون  األعيان  لكن 
التي  الدور  يف  ظهر  ما  وهذا  العامة.  واملؤسسات  احلكومة  مع  العالقة  يف  مؤثرة  رقابية 
اضطلعت به اللجان الدائمة خالل أزمة فيروس كورونا. ففي غياب انعقاد مجلس األعيان 
من  توجهًا  املجلس  اتخذ   ،1992 لسنة  الدفاع  قانون  تفعيل  من  بدءًا  اجلائحة  خالل 
وتداعياتها  اجلائحة  مواجهة  يف  احلكومي  املجهود  لدعم  بالتبرع  يتعلق  األول  شّقني، 
لبلورة  املجلس  يف  الدائمة  اللجان  بدعوة  الثاني  ويتعلق  واالجتماعية،  االقتصادية 

توصيات ومقترحات وأفكار لتزويد احلكومة بها. 



23

تقرير حالة البالد لعام 2020: التنمية السياسية

فقد قرر املجلس التبرع مبا نسبته 30% من مخصصات أعضائه الشهرية لصندوق "همة 
69 ألف دينار  وطن" اعتبارًا من مطلع شهر أيار حتى نهاية العام، وهذا يساوي أكثر من 
شهريًا، وكذلك التبرع مبا نسبته 10% من الرواتب الشهرية ملوظفي املجلس التي تزيد 
مخصصات  من  دينار  ألف   100 بقيمة  شخصي  تبرع  ذلك  إلى  ُيضاف  دينار.  ألفي  على 
األعيان لكل من صندوق "همة وطن"، وصندوق "خير" لدى وزارة التنمية االجتماعية، 

ووزارة الصحة، لدعم اجلهود الرامية ملكافحة فيروس كورونا.

ويف ما يخص توصيات اللجان الدائمة يف املجلس التي ُوّجهت إلى رئيس احلكومة، فقد 
على  اإلدارية  اللجنة  توصيات  ركزت  اإلطار،  هذا  ويف  صفحة.   35 يف  تفصيلية  جاءت 
اجلوانب املتعلقة بإدارة الدولة لألزمة. وركزت توصيات جلنة الصحة على إدارة وتطويق 
وعالقتها  العامة  املالية  إدارة  املالية  اللجنة  توصيات  وتناولت  عليه.  والسيطرة  الوباء 
باالقتصاد الوطني عمومًا. واستهدفت توصيات جلنة اإلعالم والتوجيه الوطني ضبط 
إيقاع إعالم الدولة يف إيصال رسائلها املتعددة ضمن رؤية واحدة واضحة. وعاجلت توصيات 
جلنة التربية حتديات منظومة التعليم عمومًا والتعليم عن بعد خصوصًا، بينما عاجلت 

توصيات جلنة العمل والتنمية التحدي الكبير للقطاع األوسع من املواطنني العاملني.

ركزت  حني  يف  الغذائي،  األمن  حتديات  على  والبيئة  الزراعة  جلنة  توصيات  وركزت 
توصيات جلنة املياه على حتديات األمن املائي. وتناولت توصيات جلنة السياحة التحدي 
األكبر الذي يواجه قطاع السياحة األكثر تضررًا من األزمة. ومن جهتها، عاجلت توصيات 
النقل واإلنشاءات واخلدمات  البلديات عمومًا، وقطاعات  العامة قضايا  جلنة اخلدمات 
العامة. وتناولت توصيات جلنة الطاقة حتديات قطاع الطاقة بارتباطها بكل قطاعات 
ضمن  احلريات  حتديات  على  الضوء  العامة  احلريات  جلنة  توصيات  وسّلطت  اإلنتاج. 
مراحل احلجر واحلظر املختلفة. أما توصيات جلنة املرأة، فقد ركزت على التحديات التي 
تواجه املرأة بشكل خاص، وتلك التي تواجه األسرة بشكل عام بنتيجة األزمة. وأخيرًا، 
غطت توصيات جلنتي الثقافة والشباب، واحلوار الوطني الشبابي، التحديات الثقافية 
التي تواجه الشباب بعامة، وتلك التي تواجه الشباب ال سيما املتعلقة بالوعي وتوجيه 

طاقاتهم نحو العمل واإلنتاج يف ظل الوضع الراهن.
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رابعًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعاَمي 2018 و2019
تقييم حالة اإلجنازتوصيات 2019توصيات 2018

جديد  منظور  من  مقترحات 
لإلصالح السياسي

جديد  منظور  إلى  احلاجة   )1(
املؤسسات  أداء  إلصالح 

السياسية وتطويره. 

لم ُيّتخذ أّي إجراء لتلبية احلاجة 
أداء  إلصالح  جديد  منظور  إلى 

املؤسسات السياسية وتطويره.
الثقافة  إصالح  إلى  احلاجة   )2(
الوعي  وتطور  السياسية، 
يخلق  مبا  املجتمعي  السياسي 
عن  يدافع  مجتمعيًا  عمقًا 
واملشاركة  السياسي  اإلصالح 

السياسية.

لم ُيّتخذ أّي إجراء لتلبية احلاجة 
السياسية،  الثقافة  إصالح  إلى 
السياسي  الوعي  وتطوير 

املجتمعي.

)3( بلورة املزيد من الفهم والبيئة 
الشباب  النخراط  الوطنية 

ومتكينهم من العمل السياسي.

لم ُيّتخذ أّي إجراء لبلورة مزيد من 
النخراط  الوطنية  والبيئة  الفهم 
العمل  من  ومتكينهم  الشباب 

السياسي.
الدميقراطية  إلى  االنتقال   )4(
احمللية، ومنح مشروع الالمركزية 
التمثيل  يف  سياسيًا  عمقًا 
الوالءات  وتغيير  واملساءلة، 
على  قائمة  والءات  من  احمللية 
املرجعيات التقليدية إلى والءات 

قائمة على اإلنتاج واملصالح.

مجال  يف  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
االنتقال إلى الدميقراطية احمللية، 
عمقًا  الالمركزية  مشروع  ومنح 
واملساءلة،  التمثيل  يف  سياسيًا 
وتغيير الوالءات احمللية إلى والءات 

قائمة على اإلنتاج واملصالح.

توصيات تقليدية
أواًل: قانون االنتخابأواًل: قانون االنتخاب

من  املجلس  أعضاء  عدد  خفض   )1(
130 إلى 100 أو 80 نائبًا.

عدد )1( خفض عدد أعضاء املجلس. خلفض  إجراء  أي  ُيّتخذ  لم 
أعضاء مجلس النواب. 

"أعلى  حساب  طريقة  تغيير   )2(
مللء  األعلى"  "الباقي  أو  البواقي" 
باألرقام  ملؤها  يتعذر  التي  املقاعد 
الصحيحة غير الكسرية بنسبة عدد 
القوائم،  عليها  حتصل  التي  األصوات 

لكونها طريقة غير عادلة.

"أعلى  حساب  طريقة  تغيير   )2(
األعلى"  "الباقي  أو  البواقي" 
ملؤها  يتعذر  التي  املقاعد  مللء 
غير  الصحيحة  باألرقام 
األصوات  عدد  بنسبة  الكسرية 
القوائم،  عليها  حتصل  التي 

لكونها طريقة غير عادلة.

لم ُيّتخذ أّي إجراء لتغيير طريقة 
حساب "الباقي األعلى". 

لعضوية  الترّشح  سن  خفض   )3(
مجلس النواب إلى 25 سنة.

لعضوية  الترشح  سن  خفض   )3(
مجلس النواب.

ولم  دستوري.  لتعديل  يحتاج  هذا 
الدستور  لتعديل  إجراء  أّي  ُيّتخذ 

لهذا الغرض. 
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تضمن  صيغة  القانون  تضمني   )4(
للوصول  حزبي  أساس  على  التنافس 
جانب  إلى  املجلس،  مقاعد  إلى 
بهدف  املستقل  الفردي  التنافس 

تنمية األحزاب.

القانون صيغة تضمن  )4( تضمني 
حزبي  أساس  على  التنافس 
للوصول إلى مقاعد املجلس، إلى 
جانب التنافس الفردي املستقل 

بهدف تنمية األحزاب.

لم ُيّتخذ أّي إجراء لتضمني قانون 
التنافس  تضمن  صيغة  االنتخاب 
إلى  للوصول  حزبي  أساس  على 

مقاعد املجلس. 

الثالث  احملافظات  تقسيم  إن   )5(
الكبيرة )العاصمة، إربد، الزرقاء( إلى 
وجود  فرصة  بّدد  قد  فرعية،  دوائر 
املقاعد  من  كبيرة  حصة  ذات  دوائر 
توفر اإلمكانية ملجموعة من األحزاب 
ال  املقاعد،  من  واسع  بعدد  للفوز 
سيما يف محافظة العاصمة التي يبلغ 

مجموع مقاعدها 28 مقعدًا.

الثالث  احملافظات  تقسيم  إن   )5(
وإربد،  )العاصمة،  الكبيرة 
والزرقاء( إلى دوائر فرعية، قد 
ذات  دوائر  وجود  فرصة  بّدد 
توفر  املقاعد  من  كبيرة  حصة 
اإلمكانية ملجموعة من األحزاب 
املقاعد،  من  كبير  بعدد  للفوز 
العاصمة  محافظة  يف  سيما  ال 
 28 التي يبلغ مجموع مقاعدها 

مقعدًا.

أّي إجراء إللغاء تقسيم  ُيّتخذ  لم 
إلى  الكبيرة  الثالث  احملافظات 

دوائر فرعية. 

ثانيا: إصالح احلياة احلزبيةثانيًا: إصالح احلياة احلزبية

وإدارية  تشريعية  إجراءات  وضع   )1(
تيارات  لظهور  مالئمة  بيئة  توفر 
حزبية كبيرة، حتفز اندماج األحزاب، 

وتقلل عددها.

تشريعية  إجراءات  وضع   )1(
مالئمة  بيئة  توفر  وإدارية 
وحتفز  كبيرة  تيارات  لظهور 

اندماج األحزاب وتقلل عددها.

املالية  املساهمة  نظام  اشتمل 
مجال  )يف   2019 لسنة  اجلديد 
فرعي  مكون  على  األحزاب(  دعم 
يف  دينار  ألف   15 مبلغ  ُيخصص 
و20  أحزاب،  ثالثة  اندماج  حال 
أربعة  اندماج  حال  يف  دينار  ألف 
حال  يف  دينار  ألف  و25  أحزاب، 
أكثر،  أو  أحزاب  خمسة  اندماج 
اجلديد  احلزب  يستمر  أن  على 
املندمجة  األحزاب  حصة  تلقي  يف 
وفقًا  عليها  حتصل  كانت  التي 
حني  إلى  النظام  هذا  ألحكام 
إجراء االنتخابات التي جتري بعد 

االندماج.
لتطوير  وطنية  خطة  وضع   )2(  
خالل  من  وتنميتها،  احلزبية  احلياة 
قدرات  وبناء  تدريب  برامج  توفير 
لقيادات األحزاب، ومساعدة األحزاب 
الداخلية،  أنظمتها  تطوير  على 
الرشيدة  احلاكمية  مستوى  وحتسني 

يف ممارساتها.

لتطوير  وطنية  خطة  وضع   )2(
من  وتنميتها،  احلزبية  احلياة 
تدريب  برامج  توفير  خالل 
لقيادات األحزاب وبناء قدراتها، 
تطوير  على  األحزاب  ومساعدة 
وحتسني  الداخلية  أنظمتها 
يف  والرشد  احلاكمية  مستوى 

ممارستها.

خطة  لوضع  إجراء  أّي  ُيتخذ  لم 
احلزبية  احلياة  لتطوير  وطنية 

وتنميتها.
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دعم  يف  تدريجي  بإطار  البدء   )3(
احلزبي  بالعمل  الشبابي  االنخراط 
من خالل تشجيع األحزاب على إنشاء 
تنموي،  طابع  ذات  شبابية  منظمات 
الشباب  التطوعي، وتهيئ  العمل  تعزز 

للعمل السياسي.

)3( البدء بإطار تدريجي يف دعم 
بالعمل  الشبابي  االنخراط 
تشجيع  خالل  من  احلزبي 
منظمات  إنشاء  على  األحزاب 
شبابية ذات طابع تنموي، تعزز 
العمل التطوعي، وتهيئ الشباب 

للعمل السياسي.

بإطار  للبدء  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
االنخراط  دعم  يف  تدريجي 
من  احلزبي  بالعمل  الشبابي 
على  األحزاب  تشجيع  خالل 
طابع  ذات  شبابية  منظمات  إنشاء 

تنموي. 

وخطة  وطنية  رؤية  تطوير   )4(
السياسي  التكامل  لبناء  عملية 
تقوم  بحيث  والدولة  األحزاب  بني 
الدولة،  إطار  يف  بوظائفها  األحزاب 
املهمة  لهذه  أداء  مؤشرات  ووضع 

التاريخية وربطها بالتمويل.

وخطة  وطنية  رؤية  تطوير   )4(
السياسي  التكامل  لبناء  عملية 
بحيث  والدولة  األحزاب  بني 
يف  بوظائفها  األحزاب  تقوم 
إطار الدولة، ووضع مؤشرات أداء 
وربطها  التاريخية  املهمة  لهذه 

بالتمويل.

ما  لتطوير  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
وخطة  وطنية  رؤية  عّده  ميكن 
عملية لبناء التكامل السياسي بني 

األحزاب والدولة. 

)5( تطوير اإلطار اإلجرائي لتمويل 
يف  نًا  متضمَّ يكون  وأن  األحزاب، 

القانون.

)5( تطوير نظام املساهمة يف دعم 
يكون  وأن  ومتويلها،  األحزاب 

نًا يف القانون. متضمَّ

 )155( رقم  اجلديد  النظام  صدر 
املساهمة  نظام   ،2019 لسنة 
املالية يف دعم األحزاب السياسية، 
 1 يف  التنفيذ  حيز  دخل  والذي 

متوز 2020.

إجراء لدمج  أّي  ُيّتَخذ  لم  أنه  غير 
معايير التمويل يف قانون األحزاب.

األحزاب  متويل  نظام  تطوير   )6(
مينح  القانون،  يف  واضح  بنّص 
عند  واحدة  ملرة  ماليًا  دعمًا  األحزاب 
التمويل  استمرار  ويربط  التأسيس، 
الوصول  على  احلزب  بقدرة  الحقًا 
قانون  تعديل  بشرط  البرملان،  إلى 
القوائم  عن  نصًا  ليتضمن  االنتخاب 

احلزبية.

معايير  لدمج  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
أو  األحزاب  قانون  يف  التمويل 
ليتضمن  االنتخاب  قانون  تعديل 

نصًا عن القوائم احلزبية.

ضد  اإلعالمية  التعبئة  وقف   )7(
حالة  خلقت  والتي  احلزبي،  العمل 
احلياة  يف  املشاركة  عن  اإلحجام  من 
مراحل  تأثيرات  وفاقمت  السياسية، 
أخطاء  ونتائج  احلزبي  العمل  منع 
جتارب األحزاب وعدم الثقة الشعبية 

يف جدية العمل احلزبي.

لم ُيّتخذ أّي إجراء لوقف ما ميكن 
العمل  ضد  إعالمية  تعبئة  ه  عدُّ
مثل  أن  إلى  اإلشارة  مع  احلزبي، 
هذه التعبئة  تصدر يف الغالب عن 

أقالم وأصوات غير رسمية. 
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أمام  العقبات  وضع  وقف   )8(
يف  احلزبي  العمل  يف  االنخراط 
العمال  صفوف  ويف  اجلامعات 
املدني،  اجلهاز  يف  العامة  والوظيفة 
للمشاركة  الرئيس  املصدر  هي  والتي 

الشبابية يف احلياة احلزبية.

وضع  لوقف  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
العمل  يف  االنخراط  أمام  العقبات 
صفوف  ويف  اجلامعات  يف  احلزبي 
العامة يف اجلهاز  العمال والوظيفة 

املدني.

ج. النقابات العمالية واملهنية

)1( إصالح اإلطار التشريعي للنقابات 
انتخابي  نظام  إلى  باالنتقال  املهنية 

بالقائمة النسبية.

إلصالح  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
املهنية  للنقابات  التشريعي  اإلطار 
انتخابي  نظام  إلى  باالنتقال 
إلى  النسبية، مع اإلشارة  بالقائمة 
اخلصوص  بهذا  مبقترح  التقدم 
املهنية  النقابات  خالل  من  يكون 

نفسها.
عشر  احلادي  الفصل  تعديل   )2(
 )8( رقم  األردنّي  العمل  قانون  من 
جميع  بإلغاء  وذلك   ،1996 لسنة 
يف  األفراد  حق  من  حتّد  التي  القيود 
تأسيس الّنقابات، ألن بعض مواد هذا 
الفصل تتعارض مع الدستور واملواثيق 

الدولية التي صادق عليها األردن.

لم ُيّتخذ أّي إجراء جديد لتعديل 
قانون  من  عشر  احلادي  الفصل 
 ،1996 لسنة   )8( رقم  العمل 
إللغاء جميع القيود التي حتّد من 
النقابات.  تأسيس  يف  األفراد  حق 
على  أجري  طفيفًا  تعدياًل  أّن  غير 
قانون  إقرار  إطار  يف  الفصل  هذا 
لسنة   )26( رقم  املؤقت  العمل 
تأسيس  إمكانية  وّسع   ،2010
يجِر  لم  أنه  غير  جديدة،  نقابات 
القائم  الوضع  على  تعديل  أّي 

بوجود النقابات السبع عشرة.
)3( اإلسراع يف إصدار قانون لتنظيم 
العمومّيني،  للموظفني  النقابي  العمل 
الدستورّية  احملكمة  لقرار  جتسيدًا 

رقم )6( لسنة 2013.

لم ُيتخذ أّي إجراء لتنظيم العمل 
النقابي للموظفني العموميني.

للنقابات  املهني  الدور  تطوير  إن   )4(
تبني  إلى  ويحتاج  ملّحة،  ضرورة 
النقابات رؤية استراتيجية إصالحية 
وهذا  الشأن،  هذا  يف  وواضحة  دقيقة 
السياسي  دورها  مع  يتناقض  ال  الدور 
منتسبيها  مصالح  عن  تعبيرًا  بوصفه 

الذين هم كتلة واسعة من املواطنني.

لتطوير  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
رؤية  بتبني  للنقابات  املهني  الدور 
دقيقة  إصالحية  استراتيجية 

وواضحة.

املهنية  النقابات  مشاركة  زيادة   )5(
التي تعنى  العامة  والهيئات  اللجان  يف 
يف  يساهم  مبا  والتحديث،  بالتنمية 

تفعيل دورها يف التنمية الوطنية.

لزيادة  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
يف  املهنية  النقابات  مشاركة 
اللجان والهيئات العامة التي ُتعنى 

بالتنمية والتحديث.
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للعمل  التشريعي  اإلطار  إصالح   )6(
يسمح  بحيث  العمالي  النقابي 
العمالية  النقابات  إنشاء  يف  بالتوسع 
واملعاهدات  االتفاقيات  مع  يتفق  ومبا 

الدولية التي صادق األردن عليها.

لم ُيّتخذ أّي إجراء إلصالح اإلطار 
التشريعي للعمل النقابي العمالي.

املستقلة  بالنقابات  االعتراف   )7(
ممارسة  من  ومتكينها  واجلديدة، 
وعقد  لها  مقرات  فتح  يف  حقها 
ممارسة  من  ومتكينها  اجتماعاتها 

املفاوضة اجلماعية.

لالعتراف  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
بالنقابات املستقلة واجلديدة.

املالئمة  اإلجراءات  اتخاذ   )8( 
عضوية  يف  االنخراط  لتوسيع 
النقابات العمالية، إذ ال يتجاوز عدد 
عامل  ألف   100 احلاليني  األعضاء 
عامل  مليون  ونصف  مليون  أصل  من 

أردني.

لتوسيع  إجراء  أّي  ُيّتخذ  لم 
النقابات  عضوية  يف  االنخراط 

العمالية. 



29

تقرير حالة البالد لعام 2020: التنمية السياسية

خامسًا: التوصيات التنفيذية

)1( في مجال اإلصالح االنتخابي
الثانية،  امللكية  النقاشية  الورقة  رسمته  الذي  الطريق  هو  السياسي  اإلصالح  طريق 
عندما وضعت خريطة طريق لتشكيل احلكومة البرملانية، عن طريق النهوض باألحزاب 

السياسية، وإقرار قانون انتخاب مالئم.

 ،1989 عام  يف  البرملانية  احلياة  استعادة  على  سنة  ثالثني  من  أكثر  مرور  من  فبالرغم 
وإباحة العمل احلزبي العلني بصدور قانون األحزاب لسنة 1992، وبالرغم من مرور سبع 
فإن  البرملانية،  احلكومة  بتشكيل  اخلاصة  الثانية  النقاشية  الورقة  إطالق  على  سنوات 
مسيرة األحزاب السياسية ما تزال متعثرة، وال تنطوي على آفاق تطور يف املدى املنظور 

ألسباب تتحمل احلكومات واألحزاب مسؤوليتها. 

سكة  على  األحزاب  دفع  يتيح  ومبا  الوضع،  لهذا  ممكنة  حلول  هناك  احلال،  وبطبيعة 
التقدم إلى األمام. لكن حاّلً على غرار إجراء تعديل دستوري للسماح بتخصيص نصف 

مقاعد مجلس النواب لألحزاب السياسية مثاًل، يجد رفضًا من أصحاب القرار.

أهميتها  من  بالرغم  عليها،  الضوء  بتسليط  حتظى  ال  مسألة  هناك  أن  بالذكر  وجدير 
الفائقة، وهي أن احلياة احلزبية ال ميكن أن تزدهر دون مشاركة أعداد مهمة من النخب 
الوطنية من الفئات السياسية واالقتصادية واإلدارية والبرملانية واألكادميية واملهنية، يف 
تأسيس األحزاب وقيادتها، لكن يجب االعتراف أن النخب ال ميكن أن تنخرط بفاعلية يف 
ر لها احلياة احلزبية ممرًا نحو املشاركة يف السلطة التنفيذية،  العمل احلزبي إن لم توفِّ

وأقّلها يف مجلس النواب.

لسنة  األحزاب  وقانون   ،1991 حزيران  يف  الوطني  امليثاق  إقرار  بعد  األردن  شهد  لقد 
تأسيس  يف  االنخراط  على  الفكرية  تالوينها  باختالف  النخب  من  الفتًا  إقبااًل   ،1992
أحزاب سياسية جديدة، وكان واضحًا آنذاك أن تلك النخب كانت ترى يف األحزاب التي 
أسستها بوابة للمشاركة يف العمل العام، وبخاصة أن قانون االنتخاب املعمول به آنذاك 
مقاعد  عدد  يساوي  األصوات  من  عددًا  الناخب  يعطي  الذي  املفتوحة  القائمة  )نظام 
يف  العامة  والشخصيات  وللنخب  لألحزاب  حقيقية  فرصًا  يوفر  االنتخابية(،  دائرته 
الوصول إلى مجلس النواب. غير أن التحول نحو "الصوت الواحد" يف انتخابات عام 1993 
وما بعد وصواًل إلى انتخابات 2013، شّكل ضربة قاصمة لعملية التحول الدميقراطي، ما 

زالت اململكة تعاني من آثارها املدمرة.
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إّن إنضاج جتربة األحزاب السياسية، لتصبح قادرة على تشكيل حكومة برملانية يف ظل 
وقد  االنتظار،  من  قادمة  عقودًا  يتطلب  قد  الراهنة،  والسياسات  التشريعية  املعطيات 
واألخذ  املفرغة،  احللقة  هذه  كسر  من  بد  ال  لذا  جدوى.  بال  ذلك  على  املراهنة  تكون 

باخليار التالي:

مع  تتفاوض  ألن  الفرصة  ومنحها  برملانية،  أغلبية  لتشكيل  النيابية  الكتل  دعوة  أواًل: 
رئيس حكومة مكلف على تشكيل احلكومة من خارج أعضاء مجلس النواب، بحيث تتفق 
على أولويات برنامج احلكومة، وعلى مواصفات الوزراء وأسمائهم. ثم االنتقال إلى ترسيم 
هذه الصيغة دستوريًا بعد أن تكون قد اخُتبرت يف أول مجلس نواب قادم. وينبغي عدم 
التقليل من أهمية هذه الصيغة، فهي سُتشّجع األحزاب على تطوير نفسها للوصول إلى 
العمل  الوطنية على االنخراط يف  النيابية والنخب  الكتل  النواب، كما سُتشجع  مجلس 

احلزبي. 

ص نصف مقاعد مجلس النواب لقوائم وطنية  ثانيًا: تعديل قانون االنتخاب بحيث تخصَّ
الطريقة لألحزاب  انتخابيًة واحدة. ويسمح االنتخاب بهذه  دائرًة  اململكة  على مستوى 
الصيغة مجدية يف  القوائم. وكي تكون هذه  املستقلة بالترشح ضمن هذه  والشخصيات 
متثيل القوائم القوية، يتعنّي أن تقترن بوضع عتبة متثيل، أي نسبة حسم، ال يشارك َمن 

ال يحققها باحلصول على أّي مقعد. 

)2( في مجال تمويل األحزاب السياسية
من  يتقرر  الذي  الدعم  من  السياسي  احلزب  حصة  حتديد  يف  املعتمدة  املعايير  دمج   .1
أن  على  وثباتها،  أهميتها  على  تأكيدًا  السياسية  األحزاب  قانون  يف  الدولة  خزينة 

حُتدد اجلوانب واإلجراءات العملية والتفصيلية مبقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

من  السياسية  األحزاب  دعم  يف  املالية  املساهمة  حتديد  يف  التالية  املعايير  ُتعتمد   .2
خزينة الدولة: 

أ. ممارسة الدميقراطية يف حياة احلزب الداخلية.

محددة  أدوات  واعتماد  أعضائه،  اشتراكات  جمع  يف  احلزب  نشاطية  مستوى  ب. 
لنشاطه اإلعالمي. 

ومراعاة  والالمركزية،  والبلدية،  النيابية،  العامة  االنتخابات  يف  احلزب  مشاركة  ج. 
مؤشرات حجم املشاركة يف الترشيحات العلنية، وعدد األصوات التي يحصل عليها 

احلزب، وعدد املقاعد التي يفوز بها. 
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د. تشجيع األحزاب على تشكيل ائتالفات حزبية واسعة خلوض االنتخابات العامة. 

ه. تخصيص مبالغ لدعم احلمالت االنتخابية لألحزاب.

ملعايير  وفقًا  املالية  املساهمة  من  لالستفادة  الالزمة  األدنى  احلد  شروط  تبسيط   .3
لهذه  الدعم  تخصيص  بطريقة  النظر  وإعادة  العامة،  االنتخابات  يف  املشاركة 
حتمل  وبقوائم  علني  بشكل  االنتخابات  خوض  على  لألحزاب  تشجيعًا  املعايير 

أسماءها، وذلك يف االجتاهات التالية:

االستعاضة عن اشتراط ترشيح ستة أعضاء يف ثالث دوائر االنتخابية بتخصيص   -
مبلغ مقابل كل عضو حزبي مرشح بحسب األصول.

االستعاضة عن اشتراط احلصول على نسبة معينة من أصوات املقترعني بتخصيص   -
مبلغ معني ألّي عدد من األصوات يحصل عليه مرشحو احلزب يزيد على ألف من 

أصوات املقترعني.

من  النيابية  االنتخابات  يف  احلزب  به  يفوز  الذي  للمقعد  املخصص  املبلغ  زيادة    -
ثالثة آالف دينار إلى خمسة آالف دينار.

4. رفع سقوف املبالغ احملددة للمساهمة املالية يف دعم األحزاب مقابل املعايير املختلفة، 
وبخاصة تلك املتعلقة باالنتخابات النيابية.

)3( في مجال التمثيل النسائي
زيادة عدد املقاعد النيابية املخصصة للمرأة يف مجلس النواب من 15 مقعدًا إلى %30 
من مقاعد مجلس النواب، وكذلك يف سائر املواقع التمثيلية الرسمية واألهلية انسجامًا 
مع اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية، ودمج هذه النسبة يف التشريعات ذات الصلة 
مبا يطور متثيل املرأة جوهريًا، وإذا تعّذر ذلك يف املدى القريب، فليس أقل من تخصيص 

كوتا نسائية يف مجلس النواب مبعدل مقعد لكل دائرة انتخابية.

)4( في مجال حرية العمل السياسي
نحو  اهتمامها  لتوجيه  للشباب  السياسية  بالتنمية  املعنية  الرسمية  املؤسسات  دعوة 
حرية  وضمان  تناسبهم،  التي  واجلمعيات  الروابط  يف  أنفسهم  تأطير  من  الشباب  متكني 
العمل  لتطوير  غنى  ال  مدخاًل  ذلك  بوصف  اجلامعات  لطلبة  واحلزبي  السياسي  العمل 

احلزبي وبناء الكوادر الوطنية. 
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)5( في مجال بناء الثقافة الديمقراطية في مرحلة التعليم العام
بالتنمية  الصلة  ذات  واملؤسسات  الوزارات  مع  بالتعاون  والتعليم  التربية  وزارة  دعوة 
الطلبة  لدى  الدميقراطية  الثقافة  قيم  لترسيخ  متكاملة  استراتيجية  لوضع  السياسية 
يف مرحلة التعليم العام، مع ما ميليه ذلك من تطوير منهاج التربية الوطنية، واألنشطة 

الالمنهجية لتحقيق هذا الغرض.

)6( دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة الديمقراطية
تشجيع مؤسسات املجتمع املدني من منطلق مسؤوليتها إلى جانب احلكومة واألحزاب يف 
التنمية السياسية، على النهوض بدورها يف نشر الثقافة الدميقراطية يف أوساط املجتمع، 
وتشجيع املواطنني على ممارسة دورهم يف املشاركة االنتخابية، ويف انتخاب ممثليهم يف 

املجالس املنتخبة على أسس برامجية، وفق قواعد الكفاءة وخدمة الصالح العام.

)7( في ما يتصل بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
الوزارة من ممارسة دورها كمرجعية عامة ملؤسسات املجتمع املدني على اختالف  متكني 
مكوناتها يف مجال التنمية السياسية انسجامًا مع مسؤولياتها على هذا الصعيد ومبا ال 
هي  التي  للقطاعات  وتنظيمية  قانونية  كمرجعيات  األخرى  الوزارات  أدوار  مع  يتعارض 

معنية بها.  
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ملحق:
النظام الجديد لتمويل األحزاب السياسية

نظام املساهمة يف دعم األحزاب السياسية هو أبرز املجاالت التي حّققت فيها احلكومة 
وضع  خالل  من  النظام  هذا  تطوير  لدعوات  احلكومة  استجابت  فقد  ملموسًا،  تقدمًا 
معايير محددة للدعم يف نظام املساهمة املالية اجلديد رقم )155( لسنة 2019، شملت 

أريع فئات من املعايير، هي:

1. ربط الدعم بدرجة نشاطية احلزب: 

يهدف هذا الدعم للتحول إلى محّفز نحو مزيد من الفعالية والنشاط للحزب، ومغادرة 
جتّلى  والذي   ،2008 عام  منذ  احلكومة  به  أخذت  الذي  املضمون  الدعم  إلى  الركون 
بصرف مبلغ 50 ألف دينار سنويًا للحزب، وهي جتربة امتدت ألكثر من عقد من الزمان، 

ولم ُتثبت جناعتها. 

وجتلى ربط الدعم بدرجة نشاطية احلزب يف املجاالت التالية:

األعضاء  اشتراكات  قيمة  من   %40 على  تزيد  ال  بنسبة  مالية  مساهمة  تخصيص  أ. 
احملّصلة بسقف ال يتجاوز 10 آالف دينار، على أاّل يقل اشتراك العضو احلزبي عن 24 
دينارًا سنويًا. وهذا يشجع احلزب على جمع اشتراكات أعضائه قبل موعد استحقاق 
أن  مالحظة  هنا  وميكن  جدد.  بأعضاء  للتوسع  أيضًا  والسعي  املالية،  املساهمة  هذه 
أن يصل عدد أعضاء  10 آالف دينار، يقتضي  بـ  السقف احملدد  حصول احلزب على 

احلزب إلى 1042 عضوًا.

مصاريف  لتغطية  سنويًا  ُتخصص  دينار  آالف   7 قدرها  مالية  مساهمة  تخصيص  ب. 
احلزب اإلعالمية من مطبوعات وصحف ومواقع إلكترونية متخّصصة ميلكها احلزب. 
وهذا ميثل استجابة حلق احلزب يف أن يكون لديه وسائل إعالمية يخاطب من خاللها 
جمهوره وأصحاب القرار والرأي العام. ويتعني على احلزب أن يبرر إنفاقه على وسائل 

اإلعالم كي يستحق احلصول على املساهمة املالية.

ج. تخصيص مبلغ مقداره 2,500 دينار لتغطية نفقات انعقاد املؤمتر العام الدوري للحزب 
الذي ُتنتخب فيه هيئات احلزب القيادية يف السنة التي ينعقد فيها هذا املؤمتر، وُيعد 

هذا مؤشرًا على أحد أوجه االلتزام مبمارسة الدميقراطية يف احلزب. 
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2. تشجيع األحزاب على االندماج:

اندماج ثالثة  15 ألف دينار )يف حال  البند تخصيص مبلغ يتراوح ما بني  يتضمن هذا 
أحزاب(، و25 ألف دينار )يف حال اندماج خمسة أحزاب(، ويستمر احلزب اجلديد بتلقي 
حصة األحزاب املندمجة إلى حني إجراء أول انتخابات برملانية بعد االندماج. وتستجيب 
تيارات  يف  األحزاب  من  عدد  أكبر  الندماج  مالئمة  بيئة  توفير  لدعوات  املساهمة  هذه 

حزبية كبيرة. 

3. ربط الدعم السنوي الرئيس للحزب مبشاركته يف االنتخابات العامة:

احلزب  بتمثيل  يرتبط  ألنه  السياسية،  لألحزاب  الدعم  معايير  أهم  املعيار  هذا  ُيعد 
اإلدارة  وانتخابات  البرملانية  االنتخابات  تشمل  التي  العامة  االنتخابات  يف  للناخبني 
احمللية )املجالس البلدية ومجالس احملافظات(، فضاًل عن أن هذا الدعم هو املكون الرئيس 
للمساهمة املالية السنوية، التي متتد إلى أربع سنوات، مدة والية مجلس النواب. ويتألف 

هذا الدعم من املكونات التالية:

أ. االنتخابات النيابية: 

يغطي الدعم املخصص للحزب وفق مشاركته االنتخابية من ثالثة مصادر، هي: الترشح، 
وعدد كل من األصوات واملقاعد التي يحصل عليها. فضاًل عن تخصيص مبلغ إضايف مقابل 

ترشيح نساء وشباب. وذلك على النحو التالي:

- الترشح لالنتخابات: 

يحصل احلزب على 20 ألف دينار سنويًا مقابل ترشيح ما ال يقل عن ست أعضاء حتت 
اسم احلزب بشكل معلن يف ثالث دوائر انتخابية. وُيضاف مبلغ ألف دينار عن كل قائمة 

انتخابية حتمل اسم احلزب، ومبا ال يتجاوز 10 آالف دينار.

- األصوات االنتخابية: 

1% فأكثر من أصوات املقترعني على  15 ألف دينار إذا حصل على  يحصل احلزب على 
مستوى اململكة. وتعتمد األصوات التي حصل عليها أعلى املرشحني يف حال وجود أكثر من 
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مرشح يف القائمة. وتساوي نسبة 1% يف انتخابات 2020 ما مجموعه 13,877 صوتًا.

- املقاعد النيابية:

ال  ومبا  احلزب،  مرشحي  أحد  به  يفوز  مقعد  كل  عن  دينار  آالف   3 على  احلزب  يحصل 
يتجاوز 30 ألف دينار.

- مكافأة إضافية لالئتالفات احلزبية: 

تشكيل  على  السياسية  األحزاب  تشجيع  إلى  تهدف  مالية  مساهمة  احلزب  يستحق 
ائتالفات حزبية وخوض االنتخابات النيابية ضمن قوائم مؤتلفة. وتبلغ قيمة املساهمة 
أن يشتمل  أكثر، شريطة  أو  إذا تشكل االئتالف من خمسة أحزاب  ألف دينار   30 املالية 
ذلك على الترشح يف ثلث الدوائر االنتخابية، أي يف ثماني دوائر انتخابية على األقل، وأن 

ُيقّسم املبلغ بالتساوي بني األحزاب املؤتلفة.

ب. انتخابات البلديات ومجالس احملافظات:

يستحق احلزب مساهمة مالية عن فوزه مبقاعد محددة يف انتخابات املجالس البلدية 
ومجالس احملافظات، مقدارها 3 آالف دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي احلزب 
برئاسة بلدية من الفئة األولى، أو مقعد يف مجلس أمانة عّمان، أو رئاسة مجلس محافظة، 
ومبا ال يتجاوز 30 ألف دينار. وُيضاف مبلغ ألف دينار عن كل قائمة انتخابية حتمل اسم 

احلزب، ومبا ال يتجاوز 10 آالف دينار.

ج. مكافأة إضافية عن النساء والشباب يف االنتخابات العامة:

ُيخصص نظام املساهمة املالية يف مجال االنتخابات النيابية مبلغًا إضافيًا لألحزاب التي 
ترشح نساء، وشبابًا دون سن 35 سنة، وذلك بنسبة 15% من مبلغ 20 ألف دينار املرصود 
تتضمن  كما  األقل.  على  دوائر  ثالث  يف  أعضاء  ست  عن  يقل  ال  ما  ترشيح  عن  للحزب 
املساهمة املالية للحزب مبلغًا إضافيًا بنسبة 20% عن كل فائز من النساء أو الشباب من 
3 آالف دينار املرصود للحزب عن كل مقعد يفوز به، على أاّل تتجاوز هذه النسبة  مبلغ 

املبلغ األصلي.

ويف انتخابات املجالس البلدية ومجالس احملافظات، خصص نظام املساهمة املالية للحزب 
20% من  35 سنة بنسبة  املرشحني دون سن  أو  النساء  مكافأة إضافية عن كل فائز من 
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الفئة  من  بلدية  برئاسة  مرشحيه  أحد  يفوز  الذي  للحزب  املرصود  دينار  آالف   3 مبلغ 
األولى، أو مقعد يف مجلس أمانة عّمان أو رئاسة مجلس محافظة، أي 600 دينار، على أاّل 

يتجاوز املبلغ األصلي. 

وتتحدد شروط استحقاق املساهمة املالية للحزب مقابل املشاركة يف االنتخابات العامة 
بأن يكون قد مضى على عضوية املرشح يف احلزب ثالثة أشهر على األقل، وأن يقوم احلزب 
بتزويد جلنة األحزاب بأسماء مرشحيه، وذلك بعد إعالن القوائم النهائية للمرشحني من 
قبل الهيئة املستقلة لالنتخاب، وأن ُيعلن احلزب عن قائمة أسماء مرشحيه األعضاء يف 
احلزب يف القوائم التي يخوض بها االنتخابات طوال فترة الدعاية االنتخابية وبوسائل 
أو  احلزب  مرشحي  أسماء  بإعالن  األحزاب  جلنة  تقوم  املقابل  ويف  املختلفة.  الدعاية 
األحزاب املؤتلفة على وسائل اإلعالم، وعلى املوقع اإللكتروني لوزارة الشؤون السياسية 

والبرملانية
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