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بحث  ي�شتوجب  خا�س  ب�شكل  املحافظات  وتنمية  عام،  ب�شكل  التنمية  عن  احلديث  اإن 

نهج  اإلى  الو�شول ب�شكل تدريجي ومدرو�س  اأجل  املحلية وحتديثها من  الإدارة  اآليات  تطوير 

الالمركزية. وتعترب املجال�س البلدية الأداة الأهم يف هذا املجال، اإذ ت�شّكل البلدية الوحدة 

التمثيلية �شاحبة التما�س املبا�شر مع املجتمع. وُتعّد البلديات من اأقدم املوؤ�ش�شات التمثيلية 

التي وجدت يف الأردن، والتي كانت تعنى بالإدارة املحلية ب�شكل اأ�شا�شي، وحتتكم لنهج الإدارة 

الالمركزي، حيث ن�شاأت قبل تاأ�شي�س الدولة الأردنية عام 1921، وكان عددها ع�شرة جمال�س، 

عام  الكرك  بلدية  جمل�س  تاأ�ش�س  فيما   ،1880 عام  ت�شّكل  الذي  اإربد  بلدية  جمل�س  اأقدمها 

وعّمان )1909(،  معان )1905(،  تالها جمال�س:   ،1893 ال�شلط عام  بلدية  1884، وجمل�س 

وجر�س )1910( ومادبا )1912(، و�شحاب )1912(، والطفيلة )1914(، وعجلون )1920(.

 وكانت البلديات م�شوؤولة عن معظم نواحي احلياة )املدار�س، املياه، التعليم، الدفاع املدين...

اإلى  البلديات  وظائف  من  الكثري  ُنقلت  املركزية،  احلكومة  دور  تعاظم  نتيجة  اأنه  اإل  اإلخ(، 

دورها  واأ�شبح  املحلية،  الإدارة  يف  البلديات  دور  تراجع  اإلى  اأدى  ما  املتخ�ش�شة،  الوزارات 

مقت�شرًا على تقدمي بع�س اخلدمات، وتراجع دورها يف املجالت التنموية والثقافية، ولهذا 

اأ�شبح من ال�شروري يف ظل هذا الرتاجع اأن يتم ت�شميم هيكل اإداري لمركزي على امل�شتوى 

منوذجًا  لتمثل  املحافظات  جمال�س  فكرة  جاءت  ولهذا  البلديات،  تراجع  لتعوي�س  املحلي 

لمركزيًا يف الإدارة املحلية بهدف حتقيق غايات واأهداف مثل: 

- تو�شيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية يف حتديد الحتياجات وترتيب الأولويات، ومتكني املواطن 

من امل�شاركة يف �شنع القرار التنموي واتخاذه، وزيادة ح�شته من عوائد التنمية يف حمافظته، 

تقدمي
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والرتقاء بكفاءة اأداء املجتمعات املحلية من خالل الرتكيز على البعد الدميقراطي كاأ�شا�س 

ال�شيا�شي والقت�شادي والجتماعي والإداري، ومتكني موؤ�ش�شات املجتمع  يف عملية الإ�شالح 

املدين من اأداء دورها يف عملية الإ�شالح والتنمية.

الفروق  من  واحلد  وم�شاواة،  بعدالة  اململكة  مناطق  على  التنمية  مكا�شب  توزيع  اإعادة   -

ال�شتغالل  حتقيق  على  وقادرة  فاعلة  حملية  اقت�شادات  وخلق  املحافظات،  بني  التنموية 

الأمثل وامل�شتدام للموارد املتاحة، وعلى حت�شني م�شتوى معي�شة املواطن.

اأكرب  ومرونة  موازناتها،  اإعداد  يف  اأو�شع  �شالحيات  املحافظات  يف  املحلية  الإدارات  منح   -

لال�شتجابة ملطالب املواطنني، وعقد ال�شراكات مع القطاع اخلا�س وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، 

وتطوير م�شتوى اخلدمات يف املحافظة، واإيجاد عالقات للتوا�شل بني كل الأطراف املحلية، 

وتنظيم عملية �شنع القرار واآلية اتخاذه وفق النموذج الت�شريعي والتنفيذي.

وبالنظر اإلى ما ورد يف بنود القانون، يجب التاأكيد على اأن امل�شي يف تطبيق الالمركزية يعد 

خطوة متقدمة يف النتقال من الإدارة املركزية نحو الإدارة الالمركزية، وهو ما ين�شجم مع 

املمار�شات الدولية الف�شلى والتي تعنى بتفعيل وتعزيز م�شاركة املواطن يف متطلبات التنمية 

املحلية وقراراتها. وبعد م�شي اأقل من عام على تطبيق الالمركزية، فاإنه من ال�شعب احلكم 

على جناح �لتجربة من عدمه، وال بّد من �نتظار �لوقت �لالزم و�لكايف للوقوف على �أهم نقاط 

�جلهود  فاإن  وبالتايل  وتعظيمها،  �لقوة  نقاط  على  و�لوقوف  جتاوزها،  على  و�لعمل  �ل�ضعف 

�ملبذولة جميعها ال بّد من دعمها وبذل كل ما يلزم الإجناح تطبيق �لالمركزية.
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أوالً: نشأة الالمركزية يف األردن

2004 بالقرتاب من خو�س  الأردنية يف عام  الدولة  الفاعلة يف  بداأت احلكومة والأطراف 

غمار جتربة �لالمركزية من خالل فكرة �الأقاليم �لتنموية، �إال �أنه مل يتم �مل�ضي بهذه �لفكرة 

تطبيق  عن  احلديث  عاد   ،2013 عام  ويف  اآنذاك.  �شفحتها  وُطويت  الت�شريعية،  الأطر  عرب 

الالمركزية، لكن على م�شتوى املحافظات ولي�س الأقاليم، وذلك بعد النتخابات البلدية لعام 

2013 والتي اأظهرت م�شاركة منخف�شة، حيث بلغ عدد امل�شاركني يف تلك النتخابات 780 األف 

ناخب وناخبة مقارنة بالنتخابات الربملانية لعام 2013 والتي و�شل بها عدد املقرتعني اإلى 

1,288,043 ناخبًا وناخبة. وعزا اخلرباء تدين ن�شبة امل�شاركة يف النتخابات البلدية اإلى 

انخفا�س ثقة املواطن يف العمل البلدي ب�شبب مركزية �شنع القرار التي تهيمن على الإدارة 

املحلية يف الأردن. 

البلدي  العمل  بتطبيق  خا�شًا  نظامًا   2014/4/13 بتاريخ  الوزراء  جمل�س  اأقر  ذلك،  بعد 

بطريقة لمركزية، اإل اأن موؤ�ش�شات املجتمع املدين واخلرباء وبرملانيني اأو�شوا ب�شرورة اإلغاء 

موافقة  لياأخذ  كاملة،  الت�شريعية  مبراحله  مير  قانون  �شياغة  على  والعمل  املقرتح  النظام 

برملانية وم�شادقة امللك، حتى يكون هذا القانون ملزم التطبيق على امل�شتوى الوطني، واقرُتح 

اإن�شاء جمال�س حمافظات ترتبط بوزارة الداخلية وتقوم مبجموعة من املهام والواجبات التي 

اإر�شال م�شروع قانون  2015 على  الالمركزية. وعملت احلكومة يف عام  �شين�س عليها قانون 

النواب  اإلى جمل�س  جمال�س املحافظات والذي تغري ا�شمه لحقًا لي�شبح قانون الالمركزية، 

اآراء املواطنني وتوجهاتهم نحو  اإلى  الذي عمل على فتح حوار وطني �شامل بهدف ال�شتماع 

م�شروع القانون املقرتح. وبّينت نتائج احلوار �شعف الثقة بني املواطن و�شانع القرار، وُهوجم 

م�شروع القانون ب�شكل كبري من اأعداد من ال�شيا�شيني والربملانيني والأحزاب الذين اأعربوا عن 

الذي  املحافظة  ملجل�س  حقيقية  اعتبارية  �شخ�شية  يوّفر  ل  القانون  م�شروع  باأن  اعتقادهم 

اقرُتح اإن�شاوؤه ليتم تطبيق الالمركزية من خالله، كما اإن تق�شيم الدوائر النتخابية مل يكن 

�شاركوا يف  الذي  املواطنني  انتقادات  زيادة حدة  �شاهم يف  ما  القانون،  موجودًا �شمن م�شروع 

عملية احلوار الوطني يف �شهر ني�شان من عام 2015.

واأكادمييني  املهنية  والقطاعات  املجتمعية  الفئات  م�شاركة  على  الوطني  احلوار  وا�شتمل 

وموؤ�ش�شات جمتمع مدين واأحزاب ونقابات، حيث �شارك يف احلوار اأكرث من 10 اآلف مواطن يف 

حمافظات اململكة كافة، وقّدم امل�شاركون عددًا كبريًا من التو�شيات للجنة النيابية امل�شرتكة 

)القانونية والإدارية(. ويبني اجلدول اأدناه اأبرز هذه التو�شيات مرّتبة بح�شب رقم املادة يف 

م�شروع القانون.
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التو�شيات رقم املادة 

1 ـ يجب اأن يتم انتخاب جمل�س املحافظة بن�شبة %100.
2 ـ �شرورة وجود متثيل للمراأة من خالل الكوتا �شواء من الن�شبة املخ�ش�شة لالنتخاب اأو 

التعيني.

3 ـ وجوب متثيل ال�شباب يف جمل�س املحافظة. 
4 ـ و�شع اأ�ش�س يتم العتماد عليها للتعيني. 

5 ـ �شمان عدم تغّول احلكومة يف الن�شبة التي �شيتم تعيينها. 
6 ـ على القانون اأن يت�شمن اآلية وا�شحة لتق�شيم الدوائر النتخابية وتخ�شي�س املقاعد 

لكل منها.

6

1 ـ �شرورة اإ�شراك جمل�س املحافظة يف و�شع الإ�شرتاتيجيات واخلطط التنموية. 
2 ـ اإعطاء احلق ملجل�س املحافظة بتعديل اأي موازنات تعود للمحافظة نف�شها. 

8

1 ـ ل يجوز اإحالة اخلالف بني املجل�شني لرئي�س الوزراء لأن هذا يعزز من املركزية.
2 ـ يف حال حدوث خالف، يجتمع املجل�شان التنفيذي واملحافظة اأ�شوة مبجل�س الأمة. 

 11

1 ـ يجب اأن يت�شمن الإطار القانوين مدة ا�شتمرار املجل�س اإذا تعذر اإجراء النتخابات يف 
وقتها. 

12

1 ـ تخفي�س �شن الرت�شح ملجل�س املحافظة لعمر 18 �شنة اأ�شوة بحقه يف النتخاب. 
2 ـ اإ�شافة كلمة �شم�شية لن�س الفقرة 13/اأ لت�شبح كما يلي: »لكل اأردين اأكمل ثماين 

ع�شرة �شنة �شم�شية«. 

3 ـ يجب اإ�شافة عبارة »مبوجب قرار حمكمة« اإلى ن�س الفقرة 13/ب.

13 

1 ـ يجب اأن يكون لكل ناخب اأ�شوات بعدد مقاعد جمل�س املحافظة. 17

1 ـ �إلغاء ��ضرت�ط �ل�ضهادة �جلامعية �ضمن �ضروط �ملرت�ضح.

2 ـ اعتماد دورة تدريبية توؤهل املرت�شحني خلو�س النتخابات. 

3 ـ �أيد بع�ضهم �أن يكون �ضرط �لرت�ضح هو �ل�ضهادة �جلامعية �أو �لثانوية �لعامة على �أقل 
تقدير.

19

1 ـ يجب اأن يكون رئي�س املجل�س متفرغًا للقيام مبهامه على اأكمل وجه.  20

1 ـ يجب اأن يو�شح يف ن�س الفقرة )12/ب( ما هي الدائرة املق�شودة بها.   21

2 ـ يجب و�شع اأ�ش�س وا�شحة لطريقة تعيني باقي اأع�شاء جمل�س املحافظة يف حال مل 
يتوفر مر�ّشحون مللء مقاعد املجل�س جميعها. 

24

1 ـ يجب اأن تكون الدعاية �شمن �شوابط معينة ل اأن ُترتك حّرة.  26

1 ـ ن�شت الفقرة )28/ب( على اأنه اإذا ا�شتملت ورقة القرتاع على اأكرث من ا�شم، فيوؤخذ 
ال�شم الأول، ولكن ما العمل اإن كان هناك مر�شحان اثنان مت�شابهان بال�شم الأول؟ 

2 ـ ل يجوز اأن يكون هناك اأي هام�س خطاأ يف اأوراق �شناديق القرتاع كما بّينت الفقرة 
)د( من املادة )28(.

28
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التو�شيات  رقم املادة 

1ـ اإبقاء �شالحيات املحافظ ومهامه يف نطاق الت�شكيالت الإدارية ولي�س يف قانون 
الالمركزية. 

3

1ـ تو�شيح اآلية اختيار املجل�س التنفيذي يف حال وجود اأكرث من دائرة ر�شمية تابعة 
للوزارة نف�شها يف املحافظة.

2ـ تو�شيح اآلية اختيار املديرين التنفيذيني للبلديات يف كل حمافظة و�شمهم للمجل�س 
التنفيذي للمحافظة. 

3ـ على القانون اأن يت�شمن اإعطاء احلق للمواطنني واأع�شاء جمال�س املحافظات واملجال�س 
البلدية بح�شور جل�شات املجال�س التنفيذية.

4ـ يجب اأن ي�شع القانون اآلية وا�شحة لن�شر وثائق اجتماعات املجال�س التنفيذية 
وخمرجاتها وتفا�شيل اأدائها.

4

1 ـ �شرورة احلد من تداخل ال�شالحيات بني املجل�س التنفيذي واملجال�س الأخرى يف 
املحافظة.

5

جمعها  مت  التي  التو�شيات  درا�شة  على  والإدارية(  )القانونية  امل�شرتكة  اللجنة  وعملت 

ال�شخ�شية  منح  بها  اأُخذ  التي  التو�شيات  اأهم  ومن  منها.  مبجموعه  والأخذ  ومراجعة، 

لل�شيدات  مقاعد  وتخ�شي�س  واإداري،  مايل  ا�شتقالل  ذا  ليكون  املحافظة  ملجل�س  العتيادية 

وجمل�س  التنفيذي  املجل�س  بني  خالف  بوجود  املتعلقة  املادة  وتعديل  القانون،  ن�س  �شمن 

اأن  على  املجل�شني،  اأع�شاء  من  مت�شاٍو  عدد  من  اخلالف  حل�شم  جلنة  تت�شكل  بحيث  املحافظة 

يراأ�س اللجنة رئي�س جمل�س املحافظة. واأقر جمل�س النواب قانون الالمركزية ل�شنة 2015 

بتاريخ 2015/8/24، وذلك بعد اأربع جل�شات عامة ملناق�شة قرارت اللجنة النيابية امل�شرتكة، 

والت�شويت على م�شروع القانون. 

لإقراره  الأعيان  جمل�س  اإلى  القانون  اأُحيل  فقد  بها،  املعمول  الت�شريعية  للقنوات  ووفقًا 

ورفعه اإلى امللك للم�شادقة عليه، اإل اأن جمل�س الأعيان مل يوافق على منح جمل�س املحافظة 

ال�شخ�شية العتبارية يف ن�س املادة )6( من م�شروع القانون، واأعاد جمل�س الأعيان م�شروع 

القانون اإلى جمل�س النواب، واأمام اإ�شرار جمل�س النواب على موقفه، ُعقدت جل�شة م�شرتكة 

جمال�س  منح  عدم  املجل�شني  اأع�شاء  من  اأغلبية  قررت  حيث  اخلالف،  مو�شوع  املادة  يف  للبت 

املحافظات ال�شخ�شية العتبارية، ورفع القانون اإلى امللك للم�شادقة عليه. 

غري اأن امللك اأعاد القانون اإلى جمل�س الأمة وفقًا ل�شالحياته الد�شتورية، ومن منطلق تاأييده 

منح ال�شخ�شية العتبارية ملجل�س املحافظة وال�شتقالل املايل والإداري له، ملا يف ذلك من اأثر 

يف �إجناح �لالمركزية، كما �إن رد �مللك للقانون جاء متو�ئمًا مع قر�ر �ملحكمة �لد�ضتورية �لتي 
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اأفتت بجواز منح جمال�س املحافظات ال�شخ�شية املعنوية وال�شتقالل املايل والإداري.

ال�شخ�شية  املحافظات  جمال�س  مانحًا  الالمركزية،  قانون  م�شروع  النواب  جمل�س  واأقر 

العتبارية وفقًا للن�س املعدل للفقرة )6/اأ( من قانون الالمركزية، والتي ن�شت على اأن »يكون 

لكل حمافظة جمل�س ي�شمى جمل�س املحافظة يتاألف من عدد من الأع�شاء ويتمتع ب�شخ�شية 

اعتبارية ذات ا�شتقالل مايل واإداري«، ثم ا�شُتكملت اإجراءات �شن قانون الالمركزية رقم )49( 

ل�شنة 2015، والذي اأجريت على اأ�شا�شه انتخابات جمال�س املحافظات بتاريخ 2017/8/15.

مركزية ثانياً: اإلطار الترشيعي لالاّ

اإن الالمركزية لي�شت هدفًا بحد ذاتها، بل هي و�شيلة ت�شتخدم من اأجل حتقيق اأهداف حمّددة 

يف اإطر مبادئ الإدارة املحلية، مثل وجود اإدارة منتخبة خا�شعة للرقابة الدميقراطية من 

خالل القرتاع املبا�شر بحيث تتحمل هذه الإدارة املحلية م�شوؤولية اتخاذ القرارت والنتائج 

املرتتبة على ذلك، وربط اخلدمات باملواطن ب�شكل مبا�شر يف منطقته، وتفوي�س �شالحيات 

وم�شوؤوليات الأعمال العامة من احلكومة املركزية اإلى اإدارة حملية ي�شتطيع املواطن مراقبتها 

وحما�شبتها.

ويوجد لدى وزارة الداخلية نظام املعلومات الإقليمية املحو�شب، والذي يحتوي على البيانات 

اجلغرافية،  وامل�شاحة  ال�شكانية،  الكثافة  حيث  من  باملحافظات،  املتعلقة  كافة  واملعلومات 

واملعلومات القت�شادية والجتماعية والتي حُتّدث دوريًا، اإل اأنه يوؤخذ على وزارة الداخلية 

على  مواطن  كل  وليتعّرف  املواطنون،  عليها  ليّطلع  �شّفاف  ب�شكل  الدرا�شات  تلك  ن�شر  عدم 

اأوًل  املواطن من الطالع  اأن ميّكن  �شاأنه  املتعلقة مبحافظته، مبا من  الحتياجات واملعلومات 

باأول على املعلومات ليكون رافدًا حقيقيًا ل�شناع القرار يف اإيجاد احللول. 

ويف هذا ال�شياق، وان�شجامًا مع نهج الالمركزية، فقد اأُعّد منوذج دليل الحتياجات للمحافظات 

بالتن�ضيق ما بني �ملركز و�مليد�ن، بح�ضب طبيعة كل جتمع �ضكاين، وُوّزع �لدليل على جمال�س 

اإ�شراك  يجب  وهنا   .2019 عام  يف  به  للعمل  وذلك  املحلية  واملجال�س  والبلديات  املحافظات 

ومهنية  علمية  اأ�ش�س  �شمن  و�شياغته  الحتياجات  دليل  بناء  عملية  يف  املحلية  املجتمعات 

وا�شحة ليتم الرتكاز اإليه وتطبيقه يف حمافظات اململكة جميعها. ويعّد هذا التطبيق ترجمة 

حقيقية وفعلية لنهج الالمركزية، ولنهج اإ�شراك املواطن يف �شنع القرار على امل�شتوى املحلي. 

املوؤ�ش�شات  يف  الب�شرية  باملوارد  اخلا�شة  الحتياجات  حتديد  على  املعنية  اجلهات  وعملت 

املختلفة، وقامت وزارة ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية بالتن�شيق مع اجلهات املخت�شة بالعمل 
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وكذلك  الالمركزية،  مو�شوع  يف  العاملني  وتدريب  القدرات  لبناء  �شاملة  خطة  و�شع  على 

لأع�شاء جمال�س املحافظات وهي يف طور التنفيذ، ولكن ل بّد من ت�شريع عملية الدعم وبناء 

وتفعيله  الالمركزية  نهج  بتكري�س  اخلا�س  الزمني  الت�شل�شل  مع  من�شجمة  لتكن  القدرات 

وتطويره، ل �شيما مع اقرتاب مرور عام على بدء التطبيق. 

كما اإن تغيري هيكلية الدولة وانتقالها من اإدارة مركزية اإلى اإدارة لمركزية، يتطلب تهيئة 

املجتمعات يف املناطق للتعامل مع هذا ال�شكل اجلديد من الإدارة. وقد عملت وزارة ال�شوؤون 

ال�شيا�شية والربملانية بالتعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين على تنفيذ العديد من اجلل�شات 

احلوارية والتوعوية، والتي تهدف اإلى تهيئة املناخ العام لل�شكل الإداري اجلديد يف الدولة 

الأردنية، وذلك من اأجل اأن يكون املجتمع م�شتعدًا لقبول هذه التغريات، حتى ل يكون عبئًا 

على �إجناح �لتطبيق. غري �أنه من �ملالحظ �أن �جلهود �لتي ُبذلت يف توعية �ملو�طنني مل تكن 

تكن  ومل  املقدمة،  املعلومات  يف  اختالفًا  املنعقدة  اجلل�شات  تتبع  اأظهر  اإذ  املطلوب،  بامل�شتوى 

الر�شالة موحدة من قبل اجلهات املخت�شة، ما �شاهم يف خلق وجهات نظر خمتلفة حول متّكنها 

من تطبيق الالمركزية. 

بني  و�لعمودية  �الأفقية  �لعالقات  بتحديد  �أ�ضا�ضي  ب�ضكل  مرتبط  �لالمركزية  جناح  �إن 

الالمركزية  املادة )8( من قانون  املتعددة، و�شالحيات كل منها. وجاءت  الإدارية  الأ�شكال 

لتو�شح �شالحيات جمال�س املحافظات ومهامها، والتي جاءت ب�شورة ل تلبي الطموحات ب�شكل 

كبري، ما اأ�شهم لحقًا باحلد من اأداء اأع�شاء جمل�س املحافظة. 

ومن اجلدير ذكره اأن هناك ثالثة اأنظمة متبعة يف العامل لختيار اأع�شاء املجال�س املحلية، 

نظام  اإيجابيات  بني  يجمع  الذي  املختلط  والنظام  الكامل،  والنتخاب  الكامل،  التعيني  منها 

كما  املختلط  بالنظام  الالمركزية  قانون  اأخذ  فقد  الكامل.  النتخاب  ونظام  الكامل  التعيني 

تاأخذ به العديد من الدول التي �شبقتنا يف تطبيق الالمركزية، وذلك بن�شبة انتخاب و�شلت 

�شرورة  على  الت�شريعي  الإطار  يوؤكد  اأن  الواجب  ومن  املجل�س.  اأع�شاء  جمموع  من   %85 اإلى 

التن�شيق ووجوبه بني املجال�س املنتخبة يف املحافظة نف�شها بهدف الو�شول اإلى تنمية حقيقية. 

اأ- الهيكل الإداري يف املحافظات.
حتتوي كل حمافظة اأردنية على جمموعة من املجال�س، منها املجال�س املعينة، ومنها املجال�س 

�إد�ري مناط به  �لتي �نتخبها �ملو�طنون ب�ضكل مبا�ضر. كما حتتوي كل حمافظة على حاكم 

جمموعة من املهام وال�شالحيات، منها التنموية واخلدمية والتنفيذية. وتق�شم املحافظة اإلى 

نف�شه  الوقت  والذي يو�شح يف  اأدناه،  املبني يف اجلدول  النحو  املجال�س، على  اأنواع من  اأربعة 

�شفة رئي�س املجل�س اأو طريقة انتخابه.
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رئي�س املجل�سا�شم املجل�س 

املحافظ، ويعنّي باإرادة ملكية.املجل�س التنفيذي 

يتم انتخابه من بني اأع�شاء جمل�س املحافظةجمل�س املحافظة

يتم انتخابه من قبل املواطنني مبا�شرةاملجل�س البلدي

املجل�س املحلي
احلا�شل على اأعلى عدد اأ�شوات على م�شتوى 

املجل�س املحلي اخلا�س به 

ب- احلاكم الإداري )املحافظ(
مهام احلاكم الإداري )املحافظ( كما وردت يف القانون: 

1- قيادة الأجهزة الر�شمية يف املحافظة والإ�شراف على قيامها مبهامها.

2- متابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة للدولة يف املحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام اجلهات مبراعاتها 

والأنظمة  للقوانني  وتنفيذها  باأعمالها  املحافظة  يف  وموؤ�ش�شاتها  الدولة  دوائر  وقيام 

والتعليمات والبالغات والتوجيهات الر�شمية، وذلك بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة اإذا 

دعت احلاجة اإلى ذلك.

احلكومية  والدوائر  والوزارات  املحافظة  يف  والبلديات  املحافظة  جمل�س  بني  التن�شيق   -3

واملوؤ�ش�شات العامة.

4- الإ�شراف على اخلطط التنموية واخلدمية وعلى اإعداد املوازنة ال�شنوية للمحافظة.

ذات  اجلهات  اإلى  ورفعها  املجل�س  قرارات  تنفيذ  ل�شمان  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   -5

الخت�شا�س.

6- العمل على توفري اأف�شل اخلدمات للمواطنني بالتن�شيق مع املجل�س.

7- العمل مع جمل�س املحافظة واملجل�س التنفيذي على توفري املناخ املالئم لت�شجيع ال�شتثمار 

الإجراءات  واتخاذ  والجتماعية،  القت�شادية  التنمية  متطلبات  وتوفري  املحافظة  يف 

الالزمة لتحقيق ذلك بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة.

8- املحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وح�شن ا�شتغاللها واتخاذ التدابري 

والإجراءات التي تكفل ذلك.

وت�شكيل  والبيئة  العامة  وال�شالمة  ال�شحة  على  للمحافظة  الالزمة  التدابري  اتخاذ   -9

املخالفة  واملواقع  واملن�شاآت  للمحال  املوؤقت  الإغالق  و�شالحية  والتفتي�س  الرقابة  جلان 

والتحفظ على الأ�شياء اإلى حني اإحالة املخالفات للمحكمة املخت�شة.
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10- اتخاذ الإجراءات الالزمة يف احلالت الطارئة وتن�شيق جهود اجلهات املخت�شة جميعها.

11- عقد الجتماعات الدورية للمجال�س واللجان التي يراأ�شها واتخاذ الإجراءات الالزمة 

لتنفيذ القرارات والتو�شيات ال�شادرة عنها.

الوزراء  اأو  الوزراء  رئي�س  اأو  الوزراء  جمل�س  بها  يكلفه  مهام  اأو  �شالحيات  باأي  القيام   -12

املخت�شون اأو من يفو�شه بها اأي منهم.

يف  العامة  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  الدوائر  مديرو  يلتزم  القانون،  هذا  اأحكام  تنفيذ  ولغايات 

املحافظة بالتعليمات ال�شادرة عن املحافظ وُيعتربون م�شوؤولني اأمامه عن تنفيذها.

وتوزَّع قوى الأمن العام والدرك والدفاع املدين باملحافظة وحتديد مراكزها وخمافرها وتلغى 

بالتفاق مع املحافظ.

واإذا تبني للمحافظ اأن قوى الأمن العام يف املحافظة غري كافية للحفاظ على الأمن اأو النظام 

العام اأو ال�شالمة العامة، فله اأن يطلب من الوزير ال�شتعانة بالقوات امل�شلحة الأردنية.

ت- املجل�س التنفيذي
اأ- مهام املجل�س التنفيذي كما وردت يف القانون:

اإعداد م�شروعات اخلطط الإ�شرتاتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع اخلطط   -1

من  والتاأكد  الأخرى  الر�شمية  واجلهات  البلدية  املجال�س  من  املعدة  الإ�شرتاتيجية 

القرار  لتخاذ  املجل�س  اإلى  واإحالتها  الوطنية  واخلطط  الإ�شرتاتيجيات  مع  ان�شجامها 

املنا�شب ب�شاأنها.

دليل  فيها  مبا  واخلدمية  التنموية  امل�شاريع  من  املحافظة  احتياجات  دليل  اإعداد   -2

الحتياجات الوارد من البلديات واجلهات الر�شمية الأخرى واإحالته اإلى املجل�س.

3- اإعداد م�شروع موازنة املحافظة �شمن ال�شقوف املحددة من وزارة املالية/ دائرة املوازنة 

العامة واإحالته اإلى املجل�س.

فيها  العامة  باخلدمات  املتعلقة  الأمور  وبحث  املحافظة  يف  العامة  الأحوال  ا�شتعرا�س   -4

اأي ع�شو فيه واتخاذ القرارات الالزمة ب�شاأنها، والنظر يف  اأي اقرتاح يقدمه  والنظر يف 

التقارير التي ترد اإليه من املجال�س البلدية واتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأنها.

5- و�شع الأ�ش�س التي تكفل ح�شن �شري عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية يف املحافظة.

6- تقدمي التو�شيات الالزمة ب�شاأن ال�شتثمار يف املحافظة واإحالتها اإلى املجل�س.



تقرير حالة البالد: الالمركزية ومجالس املحافظات

13

7- اإعداد تقارير عن تقدم �شري العمل يف امل�شاريع واخلدمات واإحالتها اإلى املجل�س.

8- اتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�شو�س القرارات والتو�شيات ال�شادرة عن املجل�س.

9- التن�شيق مع الهيئات واملوؤ�ش�شات الر�شمية والعامة ذات الخت�شا�س يف اخلطط والربامج 

التي تتولى تنفيذها.

10- درا�شة املو�شوعات التي يحيلها اإليه املحافظ اأو املجل�س.

11- اإعداد خطط الطوارئ الالزمة على م�شتوى املحافظة ملواجهة احلالت الطارئة والكوارث 

كالفي�شانات وال�شيول والثلوج واحلرائق وغريها اأو رفعها اإلى املجل�س.

ب- للمجل�س التنفيذي ت�شكيل جلنة اأو اأكرث لتنفيذ مهامه اأو �شالحياته على اأن حتدد مهامها 

يف قرار ت�شكيلها.

ث- �شالحيات جمل�س املحافظة
ت�شمن قانون الالمركزية رقم )49( ل�شنة 2015 ال�شالحيات واملهام املناطة مبجل�س املحافظة 

ن�شو�شها ف�شفا�شة، ويف اجلدول  وا�شحة وجاءت  املهام مل تكن  اأن هذه  اإل  ب�شكل تف�شيلي، 

اأدناه، �شيتم و�شع تعليق على كل بند يف املادة ذات ال�شلة لتبيان اأهم التحديات التي تواجه 

اأع�شاء جمال�س املحافظات. 

التعليق ن�س املادة رقم املادة

اإقرار م�شروعات اخلطط 8 – اأ - 1
الإ�شرتاتيجية والتنفيذية 

املتعلقة باملحافظة واملحالة 
اإليه من املجل�س التنفيذي 

والتاأكد من تنفيذها

ملجل�س املحافظة املوافقة على اخلطط 
والإ�شرتاتيجيات اأو تعديلها اأو رف�شها اأو اإعادتها 

اإلى املجل�س التنفيذي، ومبا اأن الأ�شل يف الأمور هي 
الإباحة ما مل ين�س القانون على حظرها فيحق ملجل�س 

املحافظة عقد لقاءات مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين 
واملواطنني بهدف جمع التو�شيات وت�شمينها للخطط 

والإ�شرتاتيجيات 

اإقرار م�شروع موازنة 8 – اأ - 2
املحافظة �شمن ال�شقوف 

املحددة من وزارة املالية/ 
املوازنة العامة املحال 

اإليه من املجل�س التنفيذي 
لإدراجه يف املوازنة العامة 

وفق اإجراءات اإعداد املوازنة 
العامة للدولة

مل تعِط هذه الفقرة اأي دور حقيقي ملجل�س املحافظة 
يف اإعداد املوازنة اخلا�شة للمحافظة وهو ما ل ين�شجم 

مع جوهر الإدارة الالمركزية والتي تعني باأن ُتبنى 
املوازنات بناًء على احتياجات املجتمعات املحلية والتي 

انتخبت ممثلني لها يف جمال�س املحافظات، واأبقت 
�شالحية جمل�س املحافظة فقط يف اإقرار املوازنة اأو 

ردها 
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التعليق ن�س املادة رقم املادة

الطالع على كيفية تنفيذ 8 – اأ - 3
املوازنات ال�شنوية للبلديات 

جميعها. 

رغم اأن البلدية وفق الفقرة )3/اأ( من قانون البلديات 
موؤ�ش�شة اأهلية تتمتع ب�شخ�شية معنوية ذات ا�شتقالل 

مايل واإداري، اإل اأن هذه املادة اأعطت �شلطة ملجل�س 
املحافظة ملراقبة تنفيذ موازنات املجال�س البلدية 

دون اأن تبني ما هي ال�شالحيات التي ميتلكها املجل�س 
عدا املراقبة وهل ميكن ملجل�س املحافظة اأن يوقف 

تنفيذ املوازنات اإذا مل تتواءم مع امل�شلحة العامة؟ وهل 
ميكن ملجل�س املحافظة اأن يتعامل مع املجل�س البلدي 

باعتبار جمل�س املحافظة �شلطة اأعلى منه؟ هذه الفقرة 
�شتخلق حالة من العالقة ال�شلبية بني جمل�س املحافظة 

ح ب�شكل  واملجل�س البلدي وكان من الأجدر اأن ُتو�شّ
تف�شيلي

اإقرار دليل احتياجات 8 – اأ - 4
املحافظة من امل�شاريع 

التنموية واخلدمية املحال 
اإليه من املجل�س التنفيذي 

وحتديد اأولويات تلك 
الحتياجات

تو�شح هذه الفقرة اأن من يقوم باإعداد دليل 
الحتياجات التنموية واخلدمية هو املجل�س التنفيذي، 

واأن دور جمل�س املحافظة هو اإقراره اأو رف�شه. ويعّد 
دليل الحتياجات من اأ�شا�شيات العمل الالمركزي 

الذي من املمكن اأن يتم الرتكاز اإليه، اإل اأن اآلية اإعداد 
الدليل تركزت يف يد املجل�س التنفيذي من دون وجود 

اأي جهات اأخرى، ومن الأجدر اأن يتم التعاون مع اجلهات 
جميعها التي �شت�شاهم يف تطوير دليل الحتياجات مثل 
موؤ�ش�شات املجتمع املدين وغرف ال�شناعة والنقابات... 

اإلخ

اإقرار امل�شاريع اخلدمية 8 – اأ - 5
وال�شتثمارية املحالة اإليه 

من املجل�س التنفيذي بعد 
ا�شتكمال الإجراءات الالزمة 

وفق الت�شريعات املعمول بها

اأعطت املواد )12، 13، 14، 15، 16( من قانون 
الالمركزية اللجان الدائمة يف جمل�س املحافظة تقدمي 
القرتاحات يف اإن�شاء امل�شاريع ال�شتثمارية وال�شياحية 

ذات النفع العام اأو املتعلقة بالواقع الزراعي وم�شادر 
املياه والطاقة والرثوة املعدنية والرتبية والتعليم 

وال�شحة والبيئة والأ�شغال العامة 

اإقرار امل�شاريع التنموية 8 – اأ - 6
التي تعود بالنفع العام 

على املحافظة على اأن يتم 
الأخذ بعني العتبار امل�شاريع 

التنموية التي اقرتحتها 
املجال�س البلدية والدوائر 
واملوؤ�ش�شات الر�شمية �شمن 

املحافظة ورفعها اإلى 
املحافظ لتخاذ الإجراءات 

الالزمة ب�شاأنها

يتم اإدراج امل�شاريع التي تقرتحها جمال�س املحافظات 
خالل ال�شنة املالية يف دليل احتياجات ال�شنة التالية 

وموازنتها يف حال اإقرارها من قبل جمل�س املحافظة 
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التعليق ن�س املادة رقم املادة

مناق�شة تقارير عمليات 8 – اأ – 7 
تنفيذ امل�شاريع واخلطط 

والربامج التي تتولى 
الدوائر احلكومية يف 

املحافظة تنفيذها مبا ل 
يتعار�س مع عمل اأجهزة 

الرقابة احلكومية املخت�شة 
ومتابعة �شري العمل بامل�شاريع 

التنموية وتقييمها

بالرتكاز اإلى هذه املادة ا�شتحدثت وزارة الداخلية 
بالتعاون مع وزارة التخطيط نظامًا اإلكرتونيًا 

)نظام اإدارة امل�شاريع( ي�شتطيع جمل�س املحافظة من 
خالله طلب تقارير دورية ملتابعة �شري عمل امل�شاريع 

الراأ�شمالية والتنموية، وتبني هذه التقارير ن�شب 
�الإجناز ون�ضب �ل�ضرف و�لتعطل بحيث ي�ضتطيع جمل�س 

املحافظة اأو اللجنة املخت�شة التدخل حلل هذه 
الإ�شكاليات، اإل اأن هذه الفقرة مل تبني ما هي طبيعة 

التدخل التي ميكن اأن يعمل بها جمل�س املحافظة، وهل 
ر اأو اإيقاف تنفيذ اأي م�شروع اإذا  يحق م�شاءلة اأي مق�شّ

مل تنطبق عليه �ملعايري و�ل�ضروط

 اقرتاح اإن�شاء م�شاريع 8 – اأ - 8
ا�شتثمارية والقيام مب�شاريع 

م�شرتكة مع املحافظات 
الأخرى مبوافقة اجلهات 

املخت�شة

مل تبني هذه املادة ما هي اجلهات املخت�شة الواجب اأخذ 
موافقتها وهل هي وزارة الداخلية اأم وزارة املالية، وهل 

�شتكون امل�شاريع ال�شتثمارية من املوازنات املخ�ش�شة 
ملجال�س املحافظات ب�شكل خا�س اأم ي�شتطيع جمل�س 

املحافظة اقرتا�س اأموال واإن�شاء م�شاريع ا�شتثمارية

و�شع التو�شيات واملقرتحات 8 – اأ – 9 
للجهات املخت�شة مبا يكفل 

حت�شني اأداء الدوائر 
احلكومية واملوؤ�ش�شات العامة 

العاملة �شمن املحافظة 
ل�شمان تقدمي اأف�شل 

اخلدمات

تتيح هذه املادة ملجل�س املحافظة تقدمي اأي تو�شية 
ميكن اأن توؤدي اإلى حت�شني اخلدمات اأو تطوير التنمية 

ب�شكل فعلي، لكن مل يبني الن�س اإن كان �شيتم الأخذ 
بالتو�شية، وهل هي ملزمة اأم ل، وما هي الأطر 

القانونية التي �شيت�شمنها تطبيق التو�شية 

حتديد املناطق الواقعة 8 – اأ – 10 
�شمن حدود املحافظة 

التي تعاين من نق�س يف 
اخلدمات والتنمية اأو من 
امل�شاكل الطارئة واقرتاح 

احللول لها مع اجلهات ذات 
العالقة واإقرار خطة طوارئ 

املحافظة

اإن خطة الطوارئ التي يقرها جمل�س املحافظة ملزمة 
للمجل�س التنفيذي واملجل�س البلدي ولكن لي�س مو�شحًا 
هل ي�شتطيع جمل�س املحافظة م�شاءلة اأي جهة مل تقم 

بتنفيذ التو�شيات 

مناق�شة اأي من اأع�شاء 8 – اأ – 11 
املجل�س التنفيذي يف 

املو�شوعات الداخلة �شمن 
اخت�شا�شه

يجب تو�شيح معنى املناق�شة يف هذا الن�س، اإذ اإن 
املناق�شة حتتمل العديد من التعريفات وميكن اأن يكون 
هناك اجتهادات من قبل الأع�شاء لتطبيق هذا الن�س 

لذا ينبغي اأن يتم تو�شيحها ب�شكل تف�شيلي 
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ج. النظام النتخابي
وعدد  النتخابي  النظام  تبني  املواد  من  جمموعة   2015 ل�شنة  الالمركزية  قانون  ت�شّمن 

�الأ�ضو�ت �ملمنوحة لكل ناخب و�ضروط �النتخاب و�لرت�ضح. 

1. اآلية الت�شويت

ن�شت املادة )17( من قانون الالمركزية على الآتي:

اأ – يتم انتخاب اأع�شاء املجل�س انتخابًا عامًا و�شريًا ومبا�شرًا. 

ب – يكون لكل ناخب �شوتان اإذا كان يف الدائرة اأكرث من مقعد واحد. 

2. �ضروط �لرت�ضح

ملن�ضب  �لرت�ضح  ينوي  �لذي  �ل�ضخ�س  يف  توفرها  �لو�جب  �ل�ضروط  على   )19( املادة  احتوت 

ع�شو جمل�س املحافظة، حيث ن�شت على ما يلي: 

اأ - ي�ضرتط يف �ملتقدم بطلب �لرت�ضح لع�ضوية �ملجل�س ما يلي:

1 - اأن يكون اأردنيًا منذ ع�شر �شنوات على الأقل.

2 - اأن يكون م�شجاًل يف جداول الناخبني النهائي يف دائرته النتخابية.

3 - اأن يكون قد امت خم�شًا وع�شرين �شنة �شم�شية من عمره يف يوم النتخاب.

4 - اأن ل يكون حمكومًا عليه بالإفال�س ومل ي�شتعد اعتباره قانونيًا.

اأو  - اأن ل يكون حمكومًا بجناية اأو بجنحة خملة بال�شرف اأو الخالق اأو الآداب العامة   5

اإ�شاءة الئتمان ولو �شمله عفو.

6 - اأن ل يكون منتميًا لأي حزب اأو تنظيم �شيا�شي غري اأردين.

ب- ي�ضرتط تو�فر �ل�ضروط �ملن�ضو�س عليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة يف �الأع�ضاء �ملعينني 

يف املجل�س.

ح. مالحظات عامة حول الإطار الت�شريعي
�ملتتبع ملجريات عمل جمال�س �ملحافظات �ضيجد �لعديد من �لنقاط �لو�جب �لوقوف عندها 

ومناق�شتها برتٍو ل �شيما اأن ما يتم اإي�شاله من قبل اأع�شاء جمال�س املحافظات يعرب عن عدم 

و�شوح لالأدوار املناطة مبجال�س املحافظات، وميكن تلخي�س التحديات التي تواجه جمال�س 
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املحافظات حتى الآن مبا يلي:

عدم و�شوح الدور املطلوب من جمال�س املحافظات وماهية الأداء الواجب تطبيقه.   -

ل يوجد اأدوات حقيقية ميكن اأن ي�شتعملها ع�شو جمل�س املحافظة لأداء عمله.   -

املجل�س  من  اأع�شاء  مناق�شة  املحافظة  ملجل�س  يجيز  حقيقي  قانوين  غطاء  يوجد  ل   -

التنفيذي وحما�شبتهم. 

عدم و�شوح العالقة بني جمل�س املحافظة واملجل�س التنفيذي.   -

عدم و�شوح العالقة بني جمل�س املحافظة واملجال�س البلدية.   -

عدم  اإن  كما  اأعمالهم،  لإمتام  املحافظة  جمل�س  لأع�شاء  حقيقية  مالية  موارد  يوجد  ل   -

وجود مقر خم�ش�س ملجال�س املحافظات �شابقًا حّد من اإمكانية اجتماعاهم يف مكان واحد 

وتبادل وجهات النظر، والآن تعكف احلكومة لبناء مقرات خا�شة للمجال�س والتي �شتكون 

ذا اأثر اإيجابي. 

يف  ح�شلت  التي  التكتالت  ب�شبب  الواحد  املحافظة  جمل�س  اأع�شاء  بني  انق�شامات  وجود   -

انتخابات رئي�س املجل�س. 

عدم توحيد مرجعية جمال�س املحافظات يوؤثر �شلبيًا على اأداء اأع�شاء جمل�س املحافظة،   -

تغيري  مت  النتخابات  وبعد  الداخلية،  لوزارة  املرجعية  تكون  اأن  على  القانون  ن�ّس  اإذ 

املرجعية وفقًا للجنة وزارية مت ت�شكيلها، اإل اأن اأع�شاء جمال�س املحافظات يرون يف ذلك 

تغوًل عليهم من قبل احلكومة املركزية، ما يوؤثر �شلبيًا على ماهية العالقة بني الأع�شاء 

واحلكومة املركزية. 

حتتاج  التي  التدريبية  اخلريطة  عن  منا�شبة  من  اأكرث  يف  املخت�شة  اجلهات  اأعلنت  لقد   -

اإلى تو�شيح ون�شر. كما ينبغي تق�شيم امل�شوؤوليات وتوزيعها على اجلهات ذات العالقة بكل 

و�شوح حتى يت�شنى متابعة تلك اخلريطة ومدى تطبيقها ومقارنتها مع املمار�شات الدولية 

الف�شلى.

لهم،  تنفيذية  جمال�س  اأع�شاء  احرتام  عدم  من  املحافظات  جمال�س  اأع�شاء  بع�س  ي�شكو   -

ويعلنون اأنه ل ميكن لهم التعامل مع هوؤلء الأع�شاء، ويعود هذا اإلى عدم و�شوح العالقة 

بني املجل�س التنفيذي وجمل�س املحافظة.

ل بد من تنفيذ تدريبات متخ�ش�شة بالدليل اخلا�س بـالالمركزية املالية والتي اأعدته   -

جمال�س  اأع�شاء  التدريب  هذا  ي�شتهدف  بحيث  العامة،  املوازنة  ودائرة  املالية  وزارة 

املحافظات جميعهم، ل �شيما اأن قلة املعرفة لدى اأع�شاء جمال�س املحافظات يف هذا املجال 
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املحافظة  مهام جمل�س  اأهم  اأن من  واإقرارها، وبخا�شة  املوازنات  اإعداد  اآلية  �شتوؤثر على 

و�شالحياته، اإقرار موازنات املحافظات.

ثالثاً: تحليل عام النتخابات الالمركزية

اأ. انتخابات اأع�شاء جمال�س املحافظات 
1315 مرت�شحًا ومرت�شحة ليتناف�شوا على  تر�ّشَح لنتخابات جمال�س املحافظات ما جمموعه 

334 مقعدًا، وو�شل جمموع الفائزين يف انتخابات جمال�س املحافظات 299، فيما مل ُتعلن نتائج 

اأربعة مقاعد بعد اأن اأُلغيت النتخابات اخلا�شة بها، وهي ثالثة مقاعد ملنطقة بلدية املوقر 

ومقعد واحد ملنطقة رجم ال�شامي ال�شرقي والغربي من بلدية املوقر.

بلغ عدد ال�شيدات اللواتي ح�شلَن على مقاعد يف جمال�س املحافظات 36 �شيدة، 32 منهن عن 

مبقاعد  الفائزين  عدد  اإجمايل  من   %12 معًا  ي�شّكلن  بالتناف�س،  ن�شاء  واأربع  الكوتا  طريق 

الأردنية  املراأة  اأن  بال�شيدات  النتائج اخلا�شة  ا�شتعرا�س  املجال�س. ويالحظ من خالل  تلك 

ا�شتطاعت اأن حتجز لها حيزًا بالتناف�س يف اأول انتخابات جمال�س حمافظات يف تاريخ اململكة 

يف  ال�شيدات  اإدماج  لإمكانية  اإيجابيًا  موؤ�شرًا  يعطي  اأن  �شاأنه  من  وهذا  الها�شمية،  الأردنية 

عملية التنمية املحلية على امل�شتويات كافة.

و�ضهدت �نتخابات جمال�س �ملحافظات، جناح ع�ضوين بالتزكية يف �لد�ئرة �لثالثة مبحافظة 

الطفيلة، والدائرة الثالثة يف حمافظة الكرك، حيث مل يرت�شح غريهم خلو�س النتخابات 

يف تلك الدوائر.

ويف ما يتعلق باأعلى احلا�شلني على الأ�شوات على م�شتوى اململكة، فقد تبني اأن الفائز باملقعد 

م�شتوى  الأ�شوات على  اأعلى  اإربد، قد ح�شل على  ال�شاد�شة ع�شرة يف حمافظة  الدائرة  عن 

حمافظة  يف  الثالثة  الدائرة  عن  مبقعد  الفائز  ح�شل  فيما  �شوتا،   11,437 مبجموع  اململكة 

البلقاء على اأقل عدد من الأ�شوات، هي 426 �شوتًا.

اأما على �شعيد معدل الأعمار، فقد و�شل معدل اأعمار الفائزين بع�شوية جمال�س املحافظات 

اإلى 49.7 �شنة على م�شتوى اململكة، فيما بلغ اأكرب الفائزين �شنًا 76 �شنة، وهو الفائز عن مقعد 

الدائرة العا�شرة يف حمافظة الزرقاء، اما الأ�شغر عمرًا، فكان هناك ثالثة اأع�شاء، بلغ كل 

منهم 26 �شنة، يف دوائر العقبة الأولى، وجر�س الأولى، وعجلون الثالثة.

وعلى �شعيد املحافظات، فقد كان معدل اأعمار الفائزين يف حمافظة الزرقاء هو الأعلى مبعدل 

الفائزين  عمر  يف  املحافظات  اأقل  اأما  �شنة.   51.2 مبعدل  وعجلون  الكرك  تلتها  �شنة،   52.3
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فيها، فكانت مادبا مبعدل 47 �شنة، تلتها العا�شمة واملفرق مبعدل 48.2 �شنة.

ولوحظ اأن الفئة العمرية 50 - 54 �شنة، كانت الأكرث فوزًا بن�شبة 25.4 % من اإجمايل عدد 

الفائزين مبجال�س املحافظات، تلتها فئة 55 - 59 �شنة بن�شبة فوز %16.3. 

ويف ما يتعلق باخللفيات املهنية للفائزين، فقد تبنّي اأن 12.7% هم متقاعدون ع�شكريون، فيما 

�شّكل الأكادمييون 10.6 %، واملحامون 9.4 %، واملهند�شون 5.7 %.

اإجمايل عدد  41.1% من  اأن  تبنّي  املجال�س، فقد  العلمي لأع�شاء  التح�شيل  ما يخ�س  اأما يف 

العلمي  حت�شيلهم  يتجاوز  مل  الذين  ن�شبة  وو�شلت  البكالوريو�س،  درجة  يحملون  الفائزين 

الثانوية اإلى 6 %، يف حني بلغت ن�شبة احلا�شلني على �شهادات املاج�شتري والدكتوراه 20.9 %.

وبالن�شبة لتجربة الفائزين بالرت�شح اأو الفوز بانتخابات املجال�س البلدية اأو النيابية �شابقًا، 

فقد تبنّي اأن نائبًا �شابقًا ح�شل على مقعد يف ع�شوية جمال�س املحافظات، واأن خم�شة روؤ�شاء 

بلديات �شابقني، و31 ع�شو جمل�س بلدي �شابق فازوا مبقاعد يف جمال�س املحافظات، يف حني 

35 فائزًا قد �شبق اأن تر�شحوا لع�شوية جمال�س بلدية اأو نيابية لكن مل يحالفهم احلظ  اأن 

اآنذاك، واأن 227 فائزً� مل ي�ضاركو� �أو يخو�ضو� �أي جتربة �نتخابية �ضابقة على �ضعيد جمل�س 

النواب اأو املجال�س البلدية.

ب. انتخابات اأع�شاء مكاتب جمال�س املحافظات
اأن  املحافظات حيث تبني  باأع�شاء مكاتب جمال�س  املراجعة على حتليل خا�س  حتتوي هذه 

38.9% ممن فازوا مبقاعد مكاتب جمال�س املحافظات يحملون درجة البكالوريو�س، و%16.7 
الثانوية  و%16.7  الدبلوم،  درجة  و%2.8  الدكتوراه،  درجة  و%22.2  املاج�شتري،  درجة 

العامة، و2.8% اأقل من الثانوية العامة.

وبخ�شو�س توزيع اأع�شاء املكاتب على خلفيتهم ال�شابقة بالرت�شح لالنتخابات، فاإن الأع�شاء 

الذين مل يرت�شحوا من قبل لأّي انتخابات �شواء للمجال�س البلدية اأو الربملانية، قد ح�شلوا 

يف  املحافظات،  جمال�س  ملكاتب  املخ�ش�شة  باملقاعد  الفائزين  عدد  اإجمايل  من   %83.3 على 

ما بلغت ن�شبة الفائزين ممن تر�شحوا �شابقًا لع�شوية املجال�س الربملانية لكنهم مل ينجحوا 

8.3%، والن�شبة نف�شها للفائزين ممن تر�شحوا لرئا�شة البلديات من قبل، لكنهم مل ينجحوا.

ويف ما يخ�س اخللفية املهنية للفائزين بع�شوية مكاتب جمال�س املحافظات، فاإن 25% منهم 

بتلك  الفائزين  عدد  اإجمايل  من   %6 الأكادمييني  ن�شبة  كانت  ما  يف  ع�شكريون،  متقاعدون 

املكاتب، ورجال الأعمال 11%، والأطباء 2.8%، واملحامني 16.7%، واملهند�شني 6%، واملوظفني 

احلكوميني ال�شابقني 8.3%. وتوزعت الن�شبة الباقية على خمتلف املهن والوظائف التي كان 
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يعمل بها الفائزون مبقاعد مكاتب جمال�س املحافظة.

بلغ  فقد  املحافظات،  جمال�س  مكاتب  بع�شوية  بالفائزين  اخلا�س  الأعمار  ملعدل  وبالن�شبة 

72 �شنة  47.3 �شنة على م�شتوى اململكة، يف ما بلغ اأكرب الأع�شاء �شنًا  املعدل العام للفائزين 

وهو الفائز بع�شوية مكتب جمل�س حمافظة عجلون عن الدائرة اخلام�شة، بينما كان الفائز 

 28 بع�شوية مكتب جمل�س حمافظة املفرق عن الدائرة اخلام�شة هو الأ�شغر �شنًا حيث بلغ 

�شنة.

يف ما يخ�س معدل الأعمار للفائزين برئا�شة جمال�س املحافظات، فقد بلغ 46.9 �شنة، واأكرب 

اأما الأ�شغر �شنًا  59 �شنة،  الفائزين �شنًا هو الفائز برئا�شة جمل�س حمافظة عجلون وعمره 

فهو الفائز برئا�شة جمل�س حمافظة مادبا حيث بلغ 38 �شنة.

بلغ  املحافظة، فقد  رئي�س جمل�س  نائب  بالفائزين مبن�شب  الأعمار اخلا�س  ملعدل  وبالن�شبة 

رئي�س جمل�س حمافظة  نائب  الفائز مبن�شب  �شنًا هو  اأكربهم  وكان  �شنة،   52.2 العام  املعدل 

72 �شنة، واأ�شغرهم الفائز مبن�شب نائب رئي�س جمل�س حمافظة الكرك بعمر  عجلون بعمر 

38 �شنة.

ويف ما يخ�س معدل الأعمار اخلا�س بالفائزين مبن�شب م�شاعد رئي�س جمل�س املحافظة، فقد 

42.2 �شنة، واأكربهم الفائزة باملقعد اخلا�س مبحافظة الزرقاء  بلغ املعدل العام لأعمارهم 

وهي من الأع�شاء الذين مت تعيينهم بعد اإجراء النتخابات بعمر 48 �شنة، واأ�شغرهم �شنًا كان 

الفائز باملقعد اخلا�س مبحافظة املفرق بعمر 28 �شنة.

وعلى �شعيد معدل الأعمار للفائزين بع�شوية مكاتب جمال�س املحافظات بالن�شبة ملحافظاتهم 

على م�شتوى اململكة، فقد كانت حمافظة العا�شمة الأقل مبعدل اأعمار فريقها الفائز بع�شوية 

الفائزين  اأعمار  بلغ معدل  والتي  البلقاء  تلتها حمافظة  �شنة،   38 جمل�س حمافظتها مبعدل 

فيها 41.3 �شنة، يف ما كانت حمافظة العقبة الأعلى معدًل باأعمار الفائزين حيث بلغ 50.3 

�شنة.

اأع�شاء يف مكاتب جمال�س املحافظات بالتزكية على م�شتوى اململكة، توزعوا  وقد فاز �شبعة 

كالآتي: رئي�س واحد ملجل�س حمافظة، ونائبان لرئي�شي جمل�شي حمافظتني، واأربعة م�شاعدين 

لروؤ�شاء جمال�س حمافظات، يف ما فاز ثالثة اأع�شاء بالقرعة بعد اأن ت�شاوت اأ�شوات املتناف�شني، 

رئي�س  ونائب  العقبة،  حمافظة  جمل�س  رئي�س  وم�شاعد  اإربد،  حمافظة  جمل�س  رئي�س  وهم: 

جمل�س حمافظة عجلون.
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ج. ن�شب املقرتعني بح�شب املحافظات

مقرتعون ذكور املحافظة
ن�شبة اقرتاع 

الذكور 
مقرتعون اإناث 

ن�شبة اقرتاع 
الإناث 

14.0%21.3119046%167250حمافظة العا�شمة 
34.9%43.552944%57368حمافظة البلقاء

16.0%24.450227%71811حمافظة الزرقاء
41.0%54.123561%26080حمافظة مادبا
40.5%46.9160310%158689حمافظة اإربد 

57.6%62.858367%48051حمافظة املفرق
55.0%59.331905%27278حمافظة جر�س

61.0%65.231615%25577حمافظة عجلون
53.7%61.647703%43074حمافظة الكرك

49.9%61.215343%14151حمافظة الطفيلة 
49.9%59.621784%21082حمافظة معان 

31.6%41.713522%16211حمافظة العقبة 
28.7%35.1626327%676622املجموع

التوصيات 

مبا اأن املحافظ ميثل الإدارة املركزية، وهو مروؤو�س من قبل وزير الداخلية، فالأ�شل اأن  	•
تنظم �شوؤونه من حيث التعيني والخت�شا�شات بنظام م�شتقل �شادر �شندًا للمادة )120( 

من الد�شتور، وهو نظام الت�شكيالت الإدارية على اأن يراعي النظام الدور اجلديد للمحافظ 

بقانون  املركزية  الإدارة  �شوؤون  تنظيم  يجوز  ول  الإدارية،  الالمركزية  قانون  �شوء  يف 

الالمركزية الإدارية الذي ُيعنى اأ�شا�شًا مبجل�س املحافظة ولي�س املحافظ اإل بالقدر الالزم 

بحكم �الرتباط بني �جلهتني. وعليه يجب �أن يتم و�ضع �ملادة )3( من قانون الالمركزية 

يف نظام الت�شكيالت الإدارية، كما هو حاليًا يف نظام الت�شكيالت الإدارية رقم )47( ل�شنة 

.2000

من  اأن  اإل  التنفيذي،  املجل�س  جل�شات  �شرية  على  ين�س  مل  القانون  اأن  من  الرغم  على  	•
القرار  اتخاذ  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  زيادة  بهدف  اجلل�شات  علنية  على  الن�س  ال�شروري 

والرقابة على اأداء الأجهزة الإدارية ل �شيما املحلية، ما يكفل للمواطنني ال�شماح بح�شور 

جل�شات املجل�س التنفيذي، اإل اإذا قرر املجل�س لأ�شباب تتعلق بالنظام العام والإدارة العامة 
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خالف ذلك. وهذا يتطلب اإ�شافة فقرة جديدة )د( للمادة )4( على النحو التايل: »تكون 

اإذا قرر املجل�س خالف ذلك لأ�شباب تتعلق بالنظام  اإل  جل�شات املجل�س التنفيذي علنية 

العام اأو الآداب والأخالق العامة«.

اإعادة النظر بن�س الفقرة )20/اأ( من القانون بحيث ُي�شمح للموظفني العموميني بالرت�شح  	•
املجل�س،  بع�شوية  فوزه  حال  يف  وظيفته  من  املوظف  ي�شتقيل  اأن  على  املجل�س  لع�شوية 

وتعديل الت�شريعات اخلا�شة باخلدمة املدنية لتكون متوائمة مع ن�س هذه الفقرة، وعليه 

ي�شبح ن�س الفقرة )20/اأ( كالتايل: 

»ل يجوز لأي من املذكورين اأدناه الرت�شح لع�شوية املجل�س:  

- اأع�شاء جمل�س الأمة   

- الوزراء ومن يف حكمهم  

- اأمني عمان واأع�شاء جمل�س الأمانة  

روؤ�شاء املجال�س البلدية واأع�شائها«

يف  امل�شجل  النتخابية  الدائرة  اأع�شاء  لعدد  م�شاٍو  عدد  بانتخاب  للناخب  احلق  منح  	•
من  )17/ب(  املادة  يف  ورد  كما  الأكرث  على  �شوتني  منحه  من  بدًل  النتخابية  جداولها 

القانون، وعليه يجب تعديل الفقرة )ب( من املادة )17( لت�شبح كالتايل: »لكل ناخب احلق 

بانتخاب عدد م�شاٍو لعدد اأع�شاء الدائرة النتخابية امل�شجل يف ك�شوفاتها النتخابية«.

على الرغم من وجود بع�س الأحكام القانونية الناظمة لالمركزية تعنى يتنظيم العالقات  	•
مع  العالقة  ح  تو�شّ الوقت احلايل  تعليمات يف  اإ�شدار  من  بد  اأنه ل  اإل  الت�شارك،  واآليات 

املجال�س التنفيذية بحيث تت�شمن هذه التعليمات اآليات اللقاء وال�شتف�شار، وتبيان حقوق 

وواجبات اأع�شاء جمال�س املحافظات، وحقوق وواجبات اأع�شاء املجال�س التنفيذية. 

بيان ال�شالحيات املركزية التي ميكن للوزراء تفوي�شها لأع�شاء املجال�س التنفيذية، واأن  	•
تكون وا�شحة اأمام اأع�شاء جمال�س املحافظات.

توحيد املرجعية اأمام اأع�شاء جمال�س املحافظات واأن تكون من خالل وزارة ت�شمى »وزارة  	•
وتعديل  املحافظات،  يف  والتنمية  املحافظات  وجمال�س  بالبلديات  تعنى  املحلية«  الإدارة 

الت�شريعات مبا ين�شجم مع هذه التو�شية. 

ن�س ي�شري اإلى وجوب حل جمال�س املحافظة بناء على قرار جمل�س  وجود  من  الرغم  على  	•
ملجال�س  مبكر  حل  اأي  مينع  اأن  القانون  على  يجب  اأنه  اإل  الوزير،  من  وبتن�شيب  الوزراء 

املحافظات املنتخبة من دون اأمر ق�شائي.
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اأن يعّرف القانون »اجلنح املخّلة بال�شرف« ب�شكل وا�شح ومبني على معيار ت�شنيفي  يجب  	•
ل يقبل اإ�شاءة الفهم، وذلك ليكون الن�س القانوين متوائمًا مع املمار�شات الدولية الف�شلى. 

املوازنات  اإعداد  حول  املحافظات  جمال�س  لأع�شاء  خا�شة  تدريبية  دورات  اإعداد  	•
ومناق�شتها واإقرارها. 

تو�شيح العالقة مع املجال�س البلدية من خالل اإ�شدار تعليمات خا�شة يف الوقت احلايل  	•
ومن ثم ت�شمينها يف كل من قانوين الالمركزية والبلديات. 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف عمل جمال�س املحافظات من خالل بناء عالقات  اإدماج  تعزيز  	•
ت�شاركية مع هذه املوؤ�ش�شات تهدف لتبادل اخلربات. 

اأداء  على  املنتخبة  املحافظات  ملجال�س  املبا�شرة  امل�شاءلة  حق  القانون  يت�شمن  اأن  يجب  	•
مديري الدوائر الر�شمية والأجهزة التنفيذية كما منحه للمحافظ.

تعديل القانون مبا يكفل ال�شماح للمواطنني واأع�شاء جمال�س املحافظات واملجال�س البلدية  	•
بح�شور جل�شات املجال�س التنفيذية.

اإغالق  اأ�ش�س  وو�شع  التنفيذية  املجال�س  اجتماعات  حل�شور  للمواطنني  احلق  منح  	•
الجتماعات اأمام اجلمهور.

جمال�س املحافظات �شالحيات الرقابة على املجل�س التنفيذي يف املحافظات، وذلك  منح  	•
�شمن الأطر الت�شريعية اخلا�شة بالالمركزية.

الت�شريعي اخلا�س بالبلديات، ودلك  زيادة ال�شالحيات اخلا�شة بالبلديات �شمن الإطار  	•
بهدف امل�شاهمة يف تطوير دور البلديات ب�شكل خا�س وتطوير الإدارة املحلية ب�شكل عام. 

وا�شح؛ هل مركزية  ب�شكل تف�شيلي  الالمركزية  يعّرف  اأن  الالمركزية  قانون  يجب على  	•
اإدارية اأم مالية اأم �شيا�شية؟ 

احلد من التحديات الإجرائية املتمثلة بتغول املحافظ على جمل�س املحافظة، واحلد من  	•
تو�ضع قوى �ل�ضد �لعك�ضي �ل�ضاعية الإف�ضال جتربة �لالمركزية. 

تطبيق  عند  اإليها  لال�شتناد  منف�شل  ب�شكل  حمافظة  لكل  �شمويل  خمطط  و�شع  يجب  	•
الالمركزية، على اأن يتم ت�شمني املخطط التن�شيق الأمني واملنظومة الأمنية يف املحافظة. 

تعزيز  بهدف  النواب  وجمل�س  املحافظات  جمال�س  بني  حقيقية  توا�شل  قنوات  اإيجاد  	•
الت�شاركية وتبادل الأدوار. 

�شلطة جمل�س املحافظة املنتخب وتراتبيته الإدارية على املجل�س التنفيذي من  تكري�س  	•
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الإ�شرتاتيجية  واخلطط  املحافظات  ملوازنات  وال�شياغة  الإعداد  �شالحية  منحه  خالل 

طويلة الأمد وتو�شيح اآليات امل�شاءلة التي يحق ملجل�س املحافظة اأن ميار�شها.

املقاعد  وتخ�شي�س  النتخابية  الدوائر  لتق�شيم  وا�شحة  اآلية  يت�شمن  اأن  القانون  على  	•
لكل منها.

يجب اأن تكون جمال�س املحافظات منتخبة بالكامل لتكون اأكرث قدرة على متثيل احتياجات  	•
املواطن. 

املحافظات  ملجال�س  و�شياغتها  التنموية  اخلطط  اإعداد  �شلطة  مينح  اأن  القانون  على  	•
املنتخبة، وو�شع اآليات وا�شحة وفّعالة ملمار�شة امل�شاءلة من قبل املجال�س.

اخلا�شة  الأعمال  واإدارة  وعددها  املجل�س  لدورات  وا�شحًا  بيانًا  يت�شمن  اأن  القانون  على  	•
بها وعدم الكتفاء بو�شعها �شمن نظام خا�س. 

تعديل اآلية احت�شاب اأعمار الناخبني ليكون مرتبطًا بيوم القرتاع حيث ت�شري املمار�شات  	•
الف�شلى اإلى حتديد �شن النتخاب مبا ي�شبق يوم النتخاب بـ 60 اإلى 90 يومًا.

بلجان  اخلا�شة  امل�شالح  ت�شارب  منع  ل�شمان  وا�شحة  اآليات  القانون  يوفر  اأن  يجب  	•
النتخاب اأثناء اإدارتها العملية النتخابية.

اأكرث عدالة للناخبني  بد من تبني نظام انتخابي ياأخذ مببداأ الن�شبية ل�شمان متثيل  ل  	•
على م�شتوى املحافظة، وليعزز العمل اجلمعي والرباجمي، ويكون اأو�شع يف درجة الرت�شح 

والنتخاب من التق�شيمات على م�شتوى الدائرة، كاأن ينطوي ولو ب�شكل جزئي على مقاعد 

خم�ش�شة لقوائم انتخابية على م�شتوى املحافظة.

�ملقدمة  �لطعون  �لبت يف  رئي�ضه حلني  و�نتخاب  �ملجل�س  �نعقاد  تاأجيل  ُي�ضرتط  �أن  بد  ال  	•
تفاديًا لأي خلل متثيلي.

مع  م�شرتكة  تكون  ل  بحيث  املحافظة  ملجل�س  م�شتقلة  عامة  اأمانة  اإن�شاء  يتم  اأن  يجب  	•
املجل�س التنفيذي ملا يف ذلك من تعزيز ل�شتقاللية جمال�س املحافظات. 

يجب اأن يتم اإلزام الوزارات جميعها بت�شمية ال�شخ�س املمثل لها يف كل جمل�س حمافظة،  	•
يتواجد  ذلك:  ومثال  املحافظة،  يف  نف�شها  للوزارة  جهة  من  اأكرث  تواجد  حالة  يف  وذلك 

املمثل  ال�شخ�س  ت�شمية  واأُنيطت  نف�شها،  املحافظة  يف  مديرية  من  اأكرث  ال�شحة  لوزارة 

للوزارة يف املجل�س التنفيذي بالوزير، اإل اأن ذلك مل يتم من خالل اإ�شدار تعليمات مكتوبة 

ُيرتكز اإليها عند اختيار ال�شخ�س املمثل لأي وزارة يف اأي جمل�س تنفيذي.

�شرورة اأن تكون انتخابات جمال�س املحافظات مرتبطة بانتخابات جمل�س النواب.  	•


