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تقدمي

�إن احلديث عن التنمية ب�شكل عام ،وتنمية املحافظات ب�شكل خا�ص ي�ستوجب بحث
تطوير �آليات الإدارة املحلية وحتديثها من �أجل الو�صول ب�شكل تدريجي ومدرو�س �إلى نهج
الالمركزية .وتعترب املجال�س البلدية الأداة الأهم يف هذا املجال� ،إذ ت�شكّل البلدية الوحدة
عد البلديات من �أقدم امل�ؤ�س�سات التمثيلية
التمثيلية �صاحبة التما�س املبا�شر مع املجتمع .و ُت ّ
التي وجدت يف الأردن ،والتي كانت تعنى بالإدارة املحلية ب�شكل �أ�سا�سي ،وحتتكم لنهج الإدارة
الالمركزي ،حيث ن�ش�أت قبل ت�أ�سي�س الدولة الأردنية عام  ،1921وكان عددها ع�شرة جمال�س،
�أقدمها جمل�س بلدية �إربد الذي ت�شكّل عام  ،1880فيما ت�أ�س�س جمل�س بلدية الكرك عام
 ،1884وجمل�س بلدية ال�سلط عام  ،1893تالها جمال�س :معان ( ،)1905وع ّمان (،)1909
وجر�ش ( )1910ومادبا ( ،)1912و�سحاب ( ،)1912والطفيلة ( ،)1914وعجلون (.)1920
وكانت البلديات م�س�ؤولة عن معظم نواحي احلياة (املدار�س ،املياه ،التعليم ،الدفاع املدين...
�إلخ)� ،إال �أنه نتيجة تعاظم دور احلكومة املركزيةُ ،نقلت الكثري من وظائف البلديات �إلى
الوزارات املتخ�ص�صة ،ما �أدى �إلى تراجع دور البلديات يف الإدارة املحلية ،و�أ�صبح دورها
مقت�صر ًا على تقدمي بع�ض اخلدمات ،وتراجع دورها يف املجاالت التنموية والثقافية ،ولهذا
�أ�صبح من ال�ضروري يف ظل هذا الرتاجع �أن يتم ت�صميم هيكل �إداري المركزي على امل�ستوى
املحلي لتعوي�ض تراجع البلديات ،ولهذا جاءت فكرة جمال�س املحافظات لتمثل منوذج ًا
المركزي ًا يف الإدارة املحلية بهدف حتقيق غايات و�أهداف مثل:
 تو�سيع قاعدة امل�شاركة ال�شعبية يف حتديد االحتياجات وترتيب الأولويات ،ومتكني املواطنمن امل�شاركة يف �صنع القرار التنموي واتخاذه ،وزيادة ح�صته من عوائد التنمية يف حمافظته،
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واالرتقاء بكفاءة �أداء املجتمعات املحلية من خالل الرتكيز على البعد الدميقراطي ك�أ�سا�س
يف عملية الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والإداري ،ومتكني م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين من �أداء دورها يف عملية الإ�صالح والتنمية.
 �إعادة توزيع مكا�سب التنمية على مناطق اململكة بعدالة وم�ساواة ،واحلد من الفروقالتنموية بني املحافظات ،وخلق اقت�صادات حملية فاعلة وقادرة على حتقيق اال�ستغالل
الأمثل وامل�ستدام للموارد املتاحة ،وعلى حت�سني م�ستوى معي�شة املواطن.
 منح الإدارات املحلية يف املحافظات �صالحيات �أو�سع يف �إعداد موازناتها ،ومرونة �أكربلال�ستجابة ملطالب املواطنني ،وعقد ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
وتطوير م�ستوى اخلدمات يف املحافظة ،و�إيجاد عالقات للتوا�صل بني كل الأطراف املحلية،
وتنظيم عملية �صنع القرار و�آلية اتخاذه وفق النموذج الت�شريعي والتنفيذي.
وبالنظر �إلى ما ورد يف بنود القانون ،يجب الت�أكيد على �أن امل�ضي يف تطبيق الالمركزية يعد
خطوة متقدمة يف االنتقال من الإدارة املركزية نحو الإدارة الالمركزية ،وهو ما ين�سجم مع
املمار�سات الدولية الف�ضلى والتي تعنى بتفعيل وتعزيز م�شاركة املواطن يف متطلبات التنمية
املحلية وقراراتها .وبعد م�ضي �أقل من عام على تطبيق الالمركزية ،ف�إنه من ال�صعب احلكم
بد من انتظار الوقت الالزم والكايف للوقوف على �أهم نقاط
على جناح التجربة من عدمه ،وال ّ
ال�ضعف والعمل على جتاوزها ،والوقوف على نقاط القوة وتعظيمها ،وبالتايل ف�إن اجلهود
بد من دعمها وبذل كل ما يلزم لإجناح تطبيق الالمركزية.
املبذولة جميعها ال ّ
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أوالً :نشأة الالمركزية يف األردن
بد�أت احلكومة والأطراف الفاعلة يف الدولة الأردنية يف عام  2004باالقرتاب من خو�ض
غمار جتربة الالمركزية من خالل فكرة الأقاليم التنموية� ،إال �أنه مل يتم امل�ضي بهذه الفكرة
عرب الأطر الت�شريعيةُ ،
وطويت �صفحتها �آنذاك .ويف عام  ،2013عاد احلديث عن تطبيق
الالمركزية ،لكن على م�ستوى املحافظات ولي�س الأقاليم ،وذلك بعد االنتخابات البلدية لعام
 2013والتي �أظهرت م�شاركة منخف�ضة ،حيث بلغ عدد امل�شاركني يف تلك االنتخابات � 780ألف
ناخب وناخبة مقارنة باالنتخابات الربملانية لعام  2013والتي و�صل بها عدد املقرتعني �إلى
 1,288,043ناخب ًا وناخبة .وعزا اخلرباء تدين ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات البلدية �إلى
انخفا�ض ثقة املواطن يف العمل البلدي ب�سبب مركزية �صنع القرار التي تهيمن على الإدارة
املحلية يف الأردن.
بعد ذلك� ،أقر جمل�س الوزراء بتاريخ  2014/4/13نظام ًا خا�ص ًا بتطبيق العمل البلدي
بطريقة المركزية� ،إال �أن م�ؤ�س�سات املجتمع املدين واخلرباء وبرملانيني �أو�صوا ب�ضرورة �إلغاء
النظام املقرتح والعمل على �صياغة قانون مير مبراحله الت�شريعية كاملة ،لي�أخذ موافقة
برملانية وم�صادقة امللك ،حتى يكون هذا القانون ملزم التطبيق على امل�ستوى الوطني ،واقترُ ح
�إن�شاء جمال�س حمافظات ترتبط بوزارة الداخلية وتقوم مبجموعة من املهام والواجبات التي
�سين�ص عليها قانون الالمركزية .وعملت احلكومة يف عام  2015على �إر�سال م�شروع قانون
جمال�س املحافظات والذي تغري ا�سمه الحق ًا لي�صبح قانون الالمركزية� ،إلى جمل�س النواب
الذي عمل على فتح حوار وطني �شامل بهدف اال�ستماع �إلى �آراء املواطنني وتوجهاتهم نحو
م�شروع القانون املقرتح .وب ّينت نتائج احلوار �ضعف الثقة بني املواطن و�صانع القرار ،وهُ وجم
م�شروع القانون ب�شكل كبري من �أعداد من ال�سيا�سيني والربملانيني والأحزاب الذين �أعربوا عن
اعتقادهم ب�أن م�شروع القانون ال يو ّفر �شخ�صية اعتبارية حقيقية ملجل�س املحافظة الذي
اقترُ ح �إن�شا�ؤه ليتم تطبيق الالمركزية من خالله ،كما �إن تق�سيم الدوائر االنتخابية مل يكن
موجود ًا �ضمن م�شروع القانون ،ما �ساهم يف زيادة حدة انتقادات املواطنني الذي �شاركوا يف
عملية احلوار الوطني يف �شهر ني�سان من عام .2015
وا�شتمل احلوار الوطني على م�شاركة الفئات املجتمعية والقطاعات املهنية و�أكادمييني
وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين و�أحزاب ونقابات ،حيث �شارك يف احلوار �أكرث من � 10آالف مواطن يف
وقدم امل�شاركون عدد ًا كبري ًا من التو�صيات للجنة النيابية امل�شرتكة
حمافظات اململكة كافةّ ،
(القانونية والإدارية) .ويبني اجلدول �أدناه �أبرز هذه التو�صيات مرتّبة بح�سب رقم املادة يف
م�شروع القانون.
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رقم املادة

التو�صيات
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 1ـ يجب �أن يتم انتخاب جمل�س املحافظة بن�سبة .%100
 2ـ �ضرورة وجود متثيل للمر�أة من خالل الكوتا �سواء من الن�سبة املخ�ص�صة لالنتخاب �أو
التعيني.
 3ـ وجوب متثيل ال�شباب يف جمل�س املحافظة.
 4ـ و�ضع �أ�س�س يتم االعتماد عليها للتعيني.
 5ـ �ضمان عدم تغ ّول احلكومة يف الن�سبة التي �سيتم تعيينها.
 6ـ على القانون �أن يت�ضمن �آلية وا�ضحة لتق�سيم الدوائر االنتخابية وتخ�صي�ص املقاعد
لكل منها.
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 1ـ �ضرورة �إ�شراك جمل�س املحافظة يف و�ضع الإ�سرتاتيجيات واخلطط التنموية.
 2ـ �إعطاء احلق ملجل�س املحافظة بتعديل �أي موازنات تعود للمحافظة نف�سها.
 1ـ ال يجوز �إحالة اخلالف بني املجل�سني لرئي�س الوزراء لأن هذا يعزز من املركزية.
 2ـ يف حال حدوث خالف ،يجتمع املجل�سان التنفيذي واملحافظة �أ�سوة مبجل�س الأمة.
 1ـ يجب �أن يت�ضمن الإطار القانوين مدة ا�ستمرار املجل�س �إذا تعذر �إجراء االنتخابات يف
وقتها.
 1ـ تخفي�ض �سن الرت�شح ملجل�س املحافظة لعمر � 18سنة �أ�سوة بحقه يف االنتخاب.
 2ـ �إ�ضافة كلمة �شم�سية لن�ص الفقرة �/13أ لت�صبح كما يلي« :لكل �أردين �أكمل ثماين
ع�شرة �سنة �شم�سية».
 3ـ يجب �إ�ضافة عبارة «مبوجب قرار حمكمة» �إلى ن�ص الفقرة /13ب.
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 1ـ يجب �أن يكون لكل ناخب �أ�صوات بعدد مقاعد جمل�س املحافظة.
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 1ـ �إلغاء ا�شرتاط ال�شهادة اجلامعية �ضمن �شروط املرت�شح.
 2ـ اعتماد دورة تدريبية ت�ؤهل املرت�شحني خلو�ض االنتخابات.
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 3ـ �أيد بع�ضهم �أن يكون �شرط الرت�شح هو ال�شهادة اجلامعية �أو الثانوية العامة على �أقل
تقدير.
 1ـ يجب �أن يكون رئي�س املجل�س متفرغ ًا للقيام مبهامه على �أكمل وجه.
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 1ـ يجب �أن يو�ضح يف ن�ص الفقرة (/12ب) ما هي الدائرة املق�صودة بها.
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 2ـ يجب و�ضع �أ�س�س وا�ضحة لطريقة تعيني باقي �أع�ضاء جمل�س املحافظة يف حال مل
يتوفر ّ
مر�شحون مللء مقاعد املجل�س جميعها.
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حرة.
 1ـ يجب �أن تكون الدعاية �ضمن �ضوابط معينة ال �أن ُترتك ّ
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 1ـ ن�صت الفقرة (/28ب) على �أنه �إذا ا�شتملت ورقة االقرتاع على �أكرث من ا�سم ،في�ؤخذ
اال�سم الأول ،ولكن ما العمل �إن كان هناك مر�شحان اثنان مت�شابهان باال�سم الأول؟
 2ـ ال يجوز �أن يكون هناك �أي هام�ش خط�أ يف �أوراق �صناديق االقرتاع كما ب ّينت الفقرة
(د) من املادة (.)28
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رقم املادة التو�صيات
3

1ـ �إبقاء �صالحيات املحافظ ومهامه يف نطاق الت�شكيالت الإدارية ولي�س يف قانون
الالمركزية.
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1ـ تو�ضيح �آلية اختيار املجل�س التنفيذي يف حال وجود �أكرث من دائرة ر�سمية تابعة
للوزارة نف�سها يف املحافظة.
2ـ تو�ضيح �آلية اختيار املديرين التنفيذيني للبلديات يف كل حمافظة و�ضمهم للمجل�س
التنفيذي للمحافظة.
3ـ على القانون �أن يت�ضمن �إعطاء احلق للمواطنني و�أع�ضاء جمال�س املحافظات واملجال�س
البلدية بح�ضور جل�سات املجال�س التنفيذية.
4ـ يجب �أن ي�ضع القانون �آلية وا�ضحة لن�شر وثائق اجتماعات املجال�س التنفيذية
وخمرجاتها وتفا�صيل �أدائها.
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 1ـ �ضرورة احلد من تداخل ال�صالحيات بني املجل�س التنفيذي واملجال�س الأخرى يف
املحافظة.

وعملت اللجنة امل�شرتكة (القانونية والإدارية) على درا�سة التو�صيات التي مت جمعها
ومراجعة ،والأخذ مبجموعه منها .ومن �أهم التو�صيات التي �أُخذ بها منح ال�شخ�صية
االعتيادية ملجل�س املحافظة ليكون ذا ا�ستقالل مايل و�إداري ،وتخ�صي�ص مقاعد لل�سيدات
�ضمن ن�ص القانون ،وتعديل املادة املتعلقة بوجود خالف بني املجل�س التنفيذي وجمل�س
املحافظة بحيث تت�شكل جلنة حل�سم اخلالف من عدد مت�سا ٍو من �أع�ضاء املجل�سني ،على �أن
ير�أ�س اللجنة رئي�س جمل�س املحافظة .و�أقر جمل�س النواب قانون الالمركزية ل�سنة 2015
بتاريخ  ،2015/8/24وذلك بعد �أربع جل�سات عامة ملناق�شة قرارت اللجنة النيابية امل�شرتكة،
والت�صويت على م�شروع القانون.
ووفق ًا للقنوات الت�شريعية املعمول بها ،فقد ُ�أحيل القانون �إلى جمل�س الأعيان لإقراره
ورفعه �إلى امللك للم�صادقة عليه� ،إال �أن جمل�س الأعيان مل يوافق على منح جمل�س املحافظة
ال�شخ�صية االعتبارية يف ن�ص املادة ( )6من م�شروع القانون ،و�أعاد جمل�س الأعيان م�شروع
القانون �إلى جمل�س النواب ،و�أمام �إ�صرار جمل�س النواب على موقفهُ ،عقدت جل�سة م�شرتكة
للبت يف املادة مو�ضوع اخلالف ،حيث قررت �أغلبية من �أع�ضاء املجل�سني عدم منح جمال�س
املحافظات ال�شخ�صية االعتبارية ،ورفع القانون �إلى امللك للم�صادقة عليه.
غري �أن امللك �أعاد القانون �إلى جمل�س الأمة وفق ًا ل�صالحياته الد�ستورية ،ومن منطلق ت�أييده
منح ال�شخ�صية االعتبارية ملجل�س املحافظة واال�ستقالل املايل والإداري له ،ملا يف ذلك من �أثر
يف �إجناح الالمركزية ،كما �إن رد امللك للقانون جاء متوائم ًا مع قرار املحكمة الد�ستورية التي
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�أفتت بجواز منح جمال�س املحافظات ال�شخ�صية املعنوية واال�ستقالل املايل والإداري.
و�أقر جمل�س النواب م�شروع قانون الالمركزية ،مانح ًا جمال�س املحافظات ال�شخ�صية
االعتبارية وفق ًا للن�ص املعدل للفقرة (�/6أ) من قانون الالمركزية ،والتي ن�صت على �أن «يكون
لكل حمافظة جمل�س ي�سمى جمل�س املحافظة يت�ألف من عدد من الأع�ضاء ويتمتع ب�شخ�صية
اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري» ،ثم ا�س ُتكملت �إجراءات �سن قانون الالمركزية رقم ()49
ل�سنة  ،2015والذي �أجريت على �أ�سا�سه انتخابات جمال�س املحافظات بتاريخ .2017/8/15
للمركزية
ثانياً :اإلطار الترشيعي اّ
حمددة
�إن الالمركزية لي�ست هدف ًا بحد ذاتها ،بل هي و�سيلة ت�ستخدم من �أجل حتقيق �أهداف ّ
يف �إطر مبادئ الإدارة املحلية ،مثل وجود �إدارة منتخبة خا�ضعة للرقابة الدميقراطية من
خالل االقرتاع املبا�شر بحيث تتحمل هذه الإدارة املحلية م�س�ؤولية اتخاذ القرارت والنتائج
املرتتبة على ذلك ،وربط اخلدمات باملواطن ب�شكل مبا�شر يف منطقته ،وتفوي�ض �صالحيات
وم�س�ؤوليات الأعمال العامة من احلكومة املركزية �إلى �إدارة حملية ي�ستطيع املواطن مراقبتها
وحما�سبتها.
ويوجد لدى وزارة الداخلية نظام املعلومات الإقليمية املحو�سب ،والذي يحتوي على البيانات
واملعلومات كافة املتعلقة باملحافظات ،من حيث الكثافة ال�سكانية ،وامل�ساحة اجلغرافية،
واملعلومات االقت�صادية واالجتماعية والتي تحُ ّدث دوري ًا� ،إال �أنه ي�ؤخذ على وزارة الداخلية
عدم ن�شر تلك الدرا�سات ب�شكل �شفّاف ّ
وليتعرف كل مواطن على
ليطلع عليها املواطنون،
ّ
االحتياجات واملعلومات املتعلقة مبحافظته ،مبا من �ش�أنه �أن ميكّن املواطن من االطالع �أو ًال
ب�أول على املعلومات ليكون رافد ًا حقيقي ًا ل�صناع القرار يف �إيجاد احللول.
عد منوذج دليل االحتياجات للمحافظات
ويف هذا ال�سياق ،وان�سجام ًا مع نهج الالمركزية ،فقد �أُ ّ
بالتن�سيق ما بني املركز وامليدان ،بح�سب طبيعة كل جتمع �سكاين ،و ُوزّع الدليل على جمال�س
املحافظات والبلديات واملجال�س املحلية وذلك للعمل به يف عام  .2019وهنا يجب �إ�شراك
املجتمعات املحلية يف عملية بناء دليل االحتياجات و�صياغته �ضمن �أ�س�س علمية ومهنية
ويعد هذا التطبيق ترجمة
وا�ضحة ليتم االرتكاز �إليه وتطبيقه يف حمافظات اململكة جميعهاّ .
حقيقية وفعلية لنهج الالمركزية ،ولنهج �إ�شراك املواطن يف �صنع القرار على امل�ستوى املحلي.
وعملت اجلهات املعنية على حتديد االحتياجات اخلا�صة باملوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سات
املختلفة ،وقامت وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة بالعمل
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على و�ضع خطة �شاملة لبناء القدرات وتدريب العاملني يف مو�ضوع الالمركزية ،وكذلك
بد من ت�سريع عملية الدعم وبناء
لأع�ضاء جمال�س املحافظات وهي يف طور التنفيذ ،ولكن ال ّ
القدرات لتكن من�سجمة مع الت�سل�سل الزمني اخلا�ص بتكري�س نهج الالمركزية وتفعيله
وتطويره ،ال �سيما مع اقرتاب مرور عام على بدء التطبيق.
كما �إن تغيري هيكلية الدولة وانتقالها من �إدارة مركزية �إلى �إدارة المركزية ،يتطلب تهيئة
املجتمعات يف املناطق للتعامل مع هذا ال�شكل اجلديد من الإدارة .وقد عملت وزارة ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والربملانية بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على تنفيذ العديد من اجلل�سات
احلوارية والتوعوية ،والتي تهدف �إلى تهيئة املناخ العام لل�شكل الإداري اجلديد يف الدولة
الأردنية ،وذلك من �أجل �أن يكون املجتمع م�ستعد ًا لقبول هذه التغريات ،حتى ال يكون عبئ ًا
على �إجناح التطبيق .غري �أنه من املالحظ �أن اجلهود التي ُبذلت يف توعية املواطنني مل تكن
بامل�ستوى املطلوب� ،إذ �أظهر تتبع اجلل�سات املنعقدة اختالف ًا يف املعلومات املقدمة ،ومل تكن
الر�سالة موحدة من قبل اجلهات املخت�صة ،ما �ساهم يف خلق وجهات نظر خمتلفة حول متكّنها
من تطبيق الالمركزية.
�إن جناح الالمركزية مرتبط ب�شكل �أ�سا�سي بتحديد العالقات الأفقية والعمودية بني
الأ�شكال الإدارية املتعددة ،و�صالحيات كل منها .وجاءت املادة ( )8من قانون الالمركزية
لتو�ضح �صالحيات جمال�س املحافظات ومهامها ،والتي جاءت ب�صورة ال تلبي الطموحات ب�شكل
كبري ،ما �أ�سهم الحق ًا باحلد من �أداء �أع�ضاء جمل�س املحافظة.
ومن اجلدير ذكره �أن هناك ثالثة �أنظمة متبعة يف العامل الختيار �أع�ضاء املجال�س املحلية،
منها التعيني الكامل ،واالنتخاب الكامل ،والنظام املختلط الذي يجمع بني �إيجابيات نظام
التعيني الكامل ونظام االنتخاب الكامل .فقد �أخذ قانون الالمركزية بالنظام املختلط كما
ت�أخذ به العديد من الدول التي �سبقتنا يف تطبيق الالمركزية ،وذلك بن�سبة انتخاب و�صلت
�إلى  %85من جمموع �أع�ضاء املجل�س .ومن الواجب �أن ي�ؤكد الإطار الت�شريعي على �ضرورة
التن�سيق ووجوبه بني املجال�س املنتخبة يف املحافظة نف�سها بهدف الو�صول �إلى تنمية حقيقية.

�أ -الهيكل الإداري يف املحافظات.

حتتوي كل حمافظة �أردنية على جمموعة من املجال�س ،منها املجال�س املعينة ،ومنها املجال�س
التي انتخبها املواطنون ب�شكل مبا�شر .كما حتتوي كل حمافظة على حاكم �إداري مناط به
جمموعة من املهام وال�صالحيات ،منها التنموية واخلدمية والتنفيذية .وتق�سم املحافظة �إلى
�أربعة �أنواع من املجال�س ،على النحو املبني يف اجلدول �أدناه ،والذي يو�ضح يف الوقت نف�سه
�صفة رئي�س املجل�س �أو طريقة انتخابه.
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ا�سم املجل�س
املجل�س التنفيذي
جمل�س املحافظة
املجل�س البلدي
املجل�س املحلي

رئي�س املجل�س
املحافظ ،ويعينّ ب�إرادة ملكية.
يتم انتخابه من بني �أع�ضاء جمل�س املحافظة
يتم انتخابه من قبل املواطنني مبا�شرة
احلا�صل على �أعلى عدد �أ�صوات على م�ستوى
املجل�س املحلي اخلا�ص به

ب -احلاكم الإداري (املحافظ)

مهام احلاكم الإداري (املحافظ) كما وردت يف القانون:
 -1قيادة الأجهزة الر�سمية يف املحافظة والإ�شراف على قيامها مبهامها.
 -2متابعة تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة يف املحافظة واتخاذ ما يلزم لقيام اجلهات مبراعاتها
وقيام دوائر الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف املحافظة ب�أعمالها وتنفيذها للقوانني والأنظمة
والتعليمات والبالغات والتوجيهات الر�سمية ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة �إذا
دعت احلاجة �إلى ذلك.
 -3التن�سيق بني جمل�س املحافظة والبلديات يف املحافظة والوزارات والدوائر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات العامة.
 -4الإ�شراف على اخلطط التنموية واخلدمية وعلى �إعداد املوازنة ال�سنوية للمحافظة.
 -5اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تنفيذ قرارات املجل�س ورفعها �إلى اجلهات ذات
االخت�صا�ص.
 -6العمل على توفري �أف�ضل اخلدمات للمواطنني بالتن�سيق مع املجل�س.
 -7العمل مع جمل�س املحافظة واملجل�س التنفيذي على توفري املناخ املالئم لت�شجيع اال�ستثمار
يف املحافظة وتوفري متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،واتخاذ الإجراءات
الالزمة لتحقيق ذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
 -8املحافظة على ممتلكات الدولة والعمل على تطويرها وح�سن ا�ستغاللها واتخاذ التدابري
والإجراءات التي تكفل ذلك.
 -9اتخاذ التدابري الالزمة للمحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة والبيئة وت�شكيل
جلان الرقابة والتفتي�ش و�صالحية الإغالق امل�ؤقت للمحال واملن�ش�آت واملواقع املخالفة
والتحفظ على الأ�شياء �إلى حني �إحالة املخالفات للمحكمة املخت�صة.

11

 -10اتخاذ الإجراءات الالزمة يف احلاالت الطارئة وتن�سيق جهود اجلهات املخت�صة جميعها.
 -11عقد االجتماعات الدورية للمجال�س واللجان التي ير�أ�سها واتخاذ الإجراءات الالزمة
لتنفيذ القرارات والتو�صيات ال�صادرة عنها.
 -12القيام ب�أي �صالحيات �أو مهام يكلفه بها جمل�س الوزراء �أو رئي�س الوزراء �أو الوزراء
املخت�صون �أو من يفو�ضه بها �أي منهم.
ولغايات تنفيذ �أحكام هذا القانون ،يلتزم مديرو الدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة يف
املحافظة بالتعليمات ال�صادرة عن املحافظ و ُيعتربون م�س�ؤولني �أمامه عن تنفيذها.
وتوزَّع قوى الأمن العام والدرك والدفاع املدين باملحافظة وحتديد مراكزها وخمافرها وتلغى
باالتفاق مع املحافظ.
و�إذا تبني للمحافظ �أن قوى الأمن العام يف املحافظة غري كافية للحفاظ على الأمن �أو النظام
العام �أو ال�سالمة العامة ،فله �أن يطلب من الوزير اال�ستعانة بالقوات امل�سلحة الأردنية.

ت -املجل�س التنفيذي

�أ -مهام املجل�س التنفيذي كما وردت يف القانون:
� -1إعداد م�شروعات اخلطط الإ�سرتاتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع اخلطط
الإ�سرتاتيجية املعدة من املجال�س البلدية واجلهات الر�سمية الأخرى والت�أكد من
ان�سجامها مع الإ�سرتاتيجيات واخلطط الوطنية و�إحالتها �إلى املجل�س التخاذ القرار
املنا�سب ب�ش�أنها.
� -2إعداد دليل احتياجات املحافظة من امل�شاريع التنموية واخلدمية مبا فيها دليل
االحتياجات الوارد من البلديات واجلهات الر�سمية الأخرى و�إحالته �إلى املجل�س.
� -3إعداد م�شروع موازنة املحافظة �ضمن ال�سقوف املحددة من وزارة املالية /دائرة املوازنة
العامة و�إحالته �إلى املجل�س.
 -4ا�ستعرا�ض الأحوال العامة يف املحافظة وبحث الأمور املتعلقة باخلدمات العامة فيها
والنظر يف �أي اقرتاح يقدمه �أي ع�ضو فيه واتخاذ القرارات الالزمة ب�ش�أنها ،والنظر يف
التقارير التي ترد �إليه من املجال�س البلدية واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
 -5و�ضع الأ�س�س التي تكفل ح�سن �سري عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية يف املحافظة.
 -6تقدمي التو�صيات الالزمة ب�ش�أن اال�ستثمار يف املحافظة و�إحالتها �إلى املجل�س.
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� -7إعداد تقارير عن تقدم �سري العمل يف امل�شاريع واخلدمات و�إحالتها �إلى املجل�س.
 -8اتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�صو�ص القرارات والتو�صيات ال�صادرة عن املجل�س.
 -9التن�سيق مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والعامة ذات االخت�صا�ص يف اخلطط والربامج
التي تتولى تنفيذها.
 -10درا�سة املو�ضوعات التي يحيلها �إليه املحافظ �أو املجل�س.
� -11إعداد خطط الطوارئ الالزمة على م�ستوى املحافظة ملواجهة احلاالت الطارئة والكوارث
كالفي�ضانات وال�سيول والثلوج واحلرائق وغريها �أو رفعها �إلى املجل�س.
ب -للمجل�س التنفيذي ت�شكيل جلنة �أو �أكرث لتنفيذ مهامه �أو �صالحياته على �أن حتدد مهامها
يف قرار ت�شكيلها.

ث� -صالحيات جمل�س املحافظة

ت�ضمن قانون الالمركزية رقم ( )49ل�سنة  2015ال�صالحيات واملهام املناطة مبجل�س املحافظة
ب�شكل تف�صيلي� ،إال �أن هذه املهام مل تكن وا�ضحة وجاءت ن�صو�صها ف�ضفا�ضة ،ويف اجلدول
�أدناه� ،سيتم و�ضع تعليق على كل بند يف املادة ذات ال�صلة لتبيان �أهم التحديات التي تواجه
�أع�ضاء جمال�س املحافظات.
رقم املادة
� – 8أ 1 -

� – 8أ 2 -

التعليق
ن�ص املادة
ملجل�س املحافظة املوافقة على اخلطط
�إقرار م�شروعات اخلطط
الإ�سرتاتيجية والتنفيذية والإ�سرتاتيجيات �أو تعديلها �أو رف�ضها �أو �إعادتها
املتعلقة باملحافظة واملحالة �إلى املجل�س التنفيذي ،ومبا �أن الأ�صل يف الأمور هي
الإباحة ما مل ين�ص القانون على حظرها فيحق ملجل�س
�إليه من املجل�س التنفيذي
املحافظة عقد لقاءات مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
والت�أكد من تنفيذها
واملواطنني بهدف جمع التو�صيات وت�ضمينها للخطط
والإ�سرتاتيجيات
تعط هذه الفقرة �أي دور حقيقي ملجل�س املحافظة
�إقرار م�شروع موازنة
مل ِ
يف �إعداد املوازنة اخلا�صة للمحافظة وهو ما ال ين�سجم
املحافظة �ضمن ال�سقوف
مع جوهر الإدارة الالمركزية والتي تعني ب�أن ُتبنى
املحددة من وزارة املالية/
بناء على احتياجات املجتمعات املحلية والتي
املوازنة العامة املحال
املوازنات ً
انتخبت ممثلني لها يف جمال�س املحافظات ،و�أبقت
�إليه من املجل�س التنفيذي
�صالحية جمل�س املحافظة فقط يف �إقرار املوازنة �أو
لإدراجه يف املوازنة العامة
وفق �إجراءات �إعداد املوازنة ردها
العامة للدولة
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رقم املادة

ن�ص املادة
االطالع على كيفية تنفيذ
املوازنات ال�سنوية للبلديات
جميعها.

� – 8أ 4 -

�إقرار دليل احتياجات
املحافظة من امل�شاريع
التنموية واخلدمية املحال
�إليه من املجل�س التنفيذي
وحتديد �أولويات تلك
االحتياجات

� – 8أ 5 -

�إقرار امل�شاريع اخلدمية
�أعطت املواد ( )16 ،15 ،14 ،13 ،12من قانون
واال�ستثمارية املحالة �إليه
الالمركزية اللجان الدائمة يف جمل�س املحافظة تقدمي
من املجل�س التنفيذي بعد
االقرتاحات يف �إن�شاء امل�شاريع اال�ستثمارية وال�سياحية
الالزمة
ا�ستكمال الإجراءات
ذات النفع العام �أو املتعلقة بالواقع الزراعي وم�صادر
وفق الت�شريعات املعمول بها املياه والطاقة والرثوة املعدنية والرتبية والتعليم
وال�صحة والبيئة والأ�شغال العامة
يتم �إدراج امل�شاريع التي تقرتحها جمال�س املحافظات
�إقرار امل�شاريع التنموية
خالل ال�سنة املالية يف دليل احتياجات ال�سنة التالية
التي تعود بالنفع العام
وموازنتها يف حال �إقرارها من قبل جمل�س املحافظة
على املحافظة على �أن يتم
الأخذ بعني االعتبار امل�شاريع
التنموية التي اقرتحتها
املجال�س البلدية والدوائر
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية �ضمن
املحافظة ورفعها �إلى
املحافظ التخاذ الإجراءات
الالزمة ب�ش�أنها

� – 8أ 3 -

� – 8أ 6 -
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التعليق
رغم �أن البلدية وفق الفقرة (�/3أ) من قانون البلديات
م�ؤ�س�سة �أهلية تتمتع ب�شخ�صية معنوية ذات ا�ستقالل
مايل و�إداري� ،إال �أن هذه املادة �أعطت �سلطة ملجل�س
املحافظة ملراقبة تنفيذ موازنات املجال�س البلدية
دون �أن تبني ما هي ال�صالحيات التي ميتلكها املجل�س
عدا املراقبة وهل ميكن ملجل�س املحافظة �أن يوقف
تنفيذ املوازنات �إذا مل تتواءم مع امل�صلحة العامة؟ وهل
ميكن ملجل�س املحافظة �أن يتعامل مع املجل�س البلدي
باعتبار جمل�س املحافظة �سلطة �أعلى منه؟ هذه الفقرة
�ستخلق حالة من العالقة ال�سلبية بني جمل�س املحافظة
واملجل�س البلدي وكان من الأجدر �أن ُت ّ
و�ضح ب�شكل
تف�صيلي
تو�ضح هذه الفقرة �أن من يقوم ب�إعداد دليل
االحتياجات التنموية واخلدمية هو املجل�س التنفيذي،
و�أن دور جمل�س املحافظة هو �إقراره �أو رف�ضه .ويعدّ
دليل االحتياجات من �أ�سا�سيات العمل الالمركزي
الذي من املمكن �أن يتم االرتكاز �إليه� ،إال �أن �آلية �إعداد
الدليل تركزت يف يد املجل�س التنفيذي من دون وجود
�أي جهات �أخرى ،ومن الأجدر �أن يتم التعاون مع اجلهات
جميعها التي �ست�ساهم يف تطوير دليل االحتياجات مثل
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وغرف ال�صناعة والنقابات...
�إلخ
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رقم املادة
� – 8أ – 7

� – 8أ 8 -

التعليق
ن�ص املادة
باالرتكاز �إلى هذه املادة ا�ستحدثت وزارة الداخلية
مناق�شة تقارير عمليات
بالتعاون مع وزارة التخطيط نظام ًا �إلكرتونياً
تنفيذ امل�شاريع واخلطط
(نظام �إدارة امل�شاريع) ي�ستطيع جمل�س املحافظة من
والربامج التي تتولى
خالله طلب تقارير دورية ملتابعة �سري عمل امل�شاريع
الدوائر احلكومية يف
الر�أ�سمالية والتنموية ،وتبني هذه التقارير ن�سب
املحافظة تنفيذها مبا ال
الإجناز ون�سب ال�صرف والتعطل بحيث ي�ستطيع جمل�س
يتعار�ض مع عمل �أجهزة
الرقابة احلكومية املخت�صة املحافظة �أو اللجنة املخت�صة التدخل حلل هذه
ومتابعة �سري العمل بامل�شاريع الإ�شكاليات� ،إال �أن هذه الفقرة مل تبني ما هي طبيعة
التدخل التي ميكن �أن يعمل بها جمل�س املحافظة ،وهل
التنموية وتقييمها
مق�صر �أو �إيقاف تنفيذ �أي م�شروع �إذا
يحق م�ساءلة �أي ّ
مل تنطبق عليه املعايري وال�شروط
مل تبني هذه املادة ما هي اجلهات املخت�صة الواجب �أخذ
اقرتاح �إن�شاء م�شاريع
ا�ستثمارية والقيام مب�شاريع موافقتها وهل هي وزارة الداخلية �أم وزارة املالية ،وهل
�ستكون امل�شاريع اال�ستثمارية من املوازنات املخ�ص�صة
م�شرتكة مع املحافظات
ملجال�س املحافظات ب�شكل خا�ص �أم ي�ستطيع جمل�س
الأخرى مبوافقة اجلهات
املحافظة اقرتا�ض �أموال و�إن�شاء م�شاريع ا�ستثمارية
املخت�صة

� – 8أ –  9و�ضع التو�صيات واملقرتحات
للجهات املخت�صة مبا يكفل
حت�سني �أداء الدوائر
احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة
العاملة �ضمن املحافظة
ل�ضمان تقدمي �أف�ضل
اخلدمات
� – 8أ –  10حتديد املناطق الواقعة
�ضمن حدود املحافظة
التي تعاين من نق�ص يف
اخلدمات والتنمية �أو من
امل�شاكل الطارئة واقرتاح
احللول لها مع اجلهات ذات
العالقة و�إقرار خطة طوارئ
املحافظة
� – 8أ –  11مناق�شة �أي من �أع�ضاء
املجل�س التنفيذي يف
املو�ضوعات الداخلة �ضمن
اخت�صا�صه

تتيح هذه املادة ملجل�س املحافظة تقدمي �أي تو�صية
ميكن �أن ت�ؤدي �إلى حت�سني اخلدمات �أو تطوير التنمية
ب�شكل فعلي ،لكن مل يبني الن�ص �إن كان �سيتم الأخذ
بالتو�صية ،وهل هي ملزمة �أم ال ،وما هي الأطر
القانونية التي �سيت�ضمنها تطبيق التو�صية
�إن خطة الطوارئ التي يقرها جمل�س املحافظة ملزمة
للمجل�س التنفيذي واملجل�س البلدي ولكن لي�س مو�ضح ًا
هل ي�ستطيع جمل�س املحافظة م�ساءلة �أي جهة مل تقم
بتنفيذ التو�صيات

يجب تو�ضيح معنى املناق�شة يف هذا الن�ص� ،إذ �إن
املناق�شة حتتمل العديد من التعريفات وميكن �أن يكون
هناك اجتهادات من قبل الأع�ضاء لتطبيق هذا الن�ص
لذا ينبغي �أن يتم تو�ضيحها ب�شكل تف�صيلي
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ج .النظام االنتخابي

ت�ض ّمن قانون الالمركزية ل�سنة  2015جمموعة من املواد تبني النظام االنتخابي وعدد
الأ�صوات املمنوحة لكل ناخب و�شروط االنتخاب والرت�شح.

� .1آلية الت�صويت
ن�صت املادة ( )17من قانون الالمركزية على الآتي:
�أ – يتم انتخاب �أع�ضاء املجل�س انتخاب ًا عام ًا و�سري ًا ومبا�شر ًا.
ب – يكون لكل ناخب �صوتان �إذا كان يف الدائرة �أكرث من مقعد واحد.
� .2شروط الرت�شح
احتوت املادة ( )19على ال�شروط الواجب توفرها يف ال�شخ�ص الذي ينوي الرت�شح ملن�صب
ع�ضو جمل�س املحافظة ،حيث ن�صت على ما يلي:
�أ  -ي�شرتط يف املتقدم بطلب الرت�شح لع�ضوية املجل�س ما يلي:
� - 1أن يكون �أردني ًا منذ ع�شر �سنوات على الأقل.
� - 2أن يكون م�سج ًال يف جداول الناخبني النهائي يف دائرته االنتخابية.
� - 3أن يكون قد امت خم�س ًا وع�شرين �سنة �شم�سية من عمره يف يوم االنتخاب.
� - 4أن ال يكون حمكوم ًا عليه بالإفال�س ومل ي�ستعد اعتباره قانوني ًا.
� - 5أن ال يكون حمكوم ًا بجناية �أو بجنحة خملة بال�شرف �أو االخالق �أو الآداب العامة �أو
�إ�ساءة االئتمان ولو �شمله عفو.
� - 6أن ال يكون منتمي ًا لأي حزب �أو تنظيم �سيا�سي غري �أردين.
ب -ي�شرتط توافر ال�شروط املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة يف الأع�ضاء املعينني
يف املجل�س.

ح .مالحظات عامة حول الإطار الت�شريعي

املتتبع ملجريات عمل جمال�س املحافظات �سيجد العديد من النقاط الواجب الوقوف عندها
ومناق�شتها برت ٍو ال �سيما �أن ما يتم �إي�صاله من قبل �أع�ضاء جمال�س املحافظات يعرب عن عدم
و�ضوح للأدوار املناطة مبجال�س املحافظات ،وميكن تلخي�ص التحديات التي تواجه جمال�س
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املحافظات حتى الآن مبا يلي:
 عدم و�ضوح الدور املطلوب من جمال�س املحافظات وماهية الأداء الواجب تطبيقه.	ال يوجد �أدوات حقيقية ميكن �أن ي�ستعملها ع�ضو جمل�س املحافظة لأداء عمله.	ال يوجد غطاء قانوين حقيقي يجيز ملجل�س املحافظة مناق�شة �أع�ضاء من املجل�سالتنفيذي وحما�سبتهم.
 عدم و�ضوح العالقة بني جمل�س املحافظة واملجل�س التنفيذي. عدم و�ضوح العالقة بني جمل�س املحافظة واملجال�س البلدية.	ال يوجد موارد مالية حقيقية لأع�ضاء جمل�س املحافظة لإمتام �أعمالهم ،كما �إن عدمحد من �إمكانية اجتماعاهم يف مكان واحد
وجود مقر خم�ص�ص ملجال�س املحافظات �سابق ًا ّ
وتبادل وجهات النظر ،والآن تعكف احلكومة لبناء مقرات خا�صة للمجال�س والتي �ستكون
ذا �أثر �إيجابي.
 وجود انق�سامات بني �أع�ضاء جمل�س املحافظة الواحد ب�سبب التكتالت التي ح�صلت يفانتخابات رئي�س املجل�س.
 عدم توحيد مرجعية جمال�س املحافظات ي�ؤثر �سلبي ًا على �أداء �أع�ضاء جمل�س املحافظة،ن�ص القانون على �أن تكون املرجعية لوزارة الداخلية ،وبعد االنتخابات مت تغيري
�إذ ّ
املرجعية وفق ًا للجنة وزارية مت ت�شكيلها� ،إال �أن �أع�ضاء جمال�س املحافظات يرون يف ذلك
تغو ًال عليهم من قبل احلكومة املركزية ،ما ي�ؤثر �سلبي ًا على ماهية العالقة بني الأع�ضاء
واحلكومة املركزية.
 لقد �أعلنت اجلهات املخت�صة يف �أكرث من منا�سبة عن اخلريطة التدريبية التي حتتاج�إلى تو�ضيح ون�شر .كما ينبغي تق�سيم امل�س�ؤوليات وتوزيعها على اجلهات ذات العالقة بكل
و�ضوح حتى يت�سنى متابعة تلك اخلريطة ومدى تطبيقها ومقارنتها مع املمار�سات الدولية
الف�ضلى.
 ي�شكو بع�ض �أع�ضاء جمال�س املحافظات من عدم احرتام �أع�ضاء جمال�س تنفيذية لهم،ويعلنون �أنه ال ميكن لهم التعامل مع ه�ؤالء الأع�ضاء ،ويعود هذا �إلى عدم و�ضوح العالقة
بني املجل�س التنفيذي وجمل�س املحافظة.
	ال بد من تنفيذ تدريبات متخ�ص�صة بالدليل اخلا�ص بـالالمركزية املالية والتي �أعدتهوزارة املالية ودائرة املوازنة العامة ،بحيث ي�ستهدف هذا التدريب �أع�ضاء جمال�س
املحافظات جميعهم ،ال �سيما �أن قلة املعرفة لدى �أع�ضاء جمال�س املحافظات يف هذا املجال
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�ست�ؤثر على �آلية �إعداد املوازنات و�إقرارها ،وبخا�صة �أن من �أهم مهام جمل�س املحافظة
و�صالحياته� ،إقرار موازنات املحافظات.
ثالثاً :تحليل عام النتخابات الالمركزية

�أ .انتخابات �أع�ضاء جمال�س املحافظات

ّ
تر�ش َح النتخابات جمال�س املحافظات ما جمموعه  1315مرت�شح ًا ومرت�شحة ليتناف�سوا على
 334مقعد ًا ،وو�صل جمموع الفائزين يف انتخابات جمال�س املحافظات  ،299فيما مل ُتعلن نتائج
�أربعة مقاعد بعد �أن �أُلغيت االنتخابات اخلا�صة بها ،وهي ثالثة مقاعد ملنطقة بلدية املوقر
ومقعد واحد ملنطقة رجم ال�شامي ال�شرقي والغربي من بلدية املوقر.
بلغ عدد ال�سيدات اللواتي ح�صلنَ على مقاعد يف جمال�س املحافظات � 36سيدة 32 ،منهن عن
طريق الكوتا و�أربع ن�ساء بالتناف�س ،ي�شكّلن مع ًا  %12من �إجمايل عدد الفائزين مبقاعد
تلك املجال�س .ويالحظ من خالل ا�ستعرا�ض النتائج اخلا�صة بال�سيدات �أن املر�أة الأردنية
ا�ستطاعت �أن حتجز لها حيز ًا بالتناف�س يف �أول انتخابات جمال�س حمافظات يف تاريخ اململكة
الأردنية الها�شمية ،وهذا من �ش�أنه �أن يعطي م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا لإمكانية �إدماج ال�سيدات يف
عملية التنمية املحلية على امل�ستويات كافة.
و�شهدت انتخابات جمال�س املحافظات ،جناح ع�ضوين بالتزكية يف الدائرة الثالثة مبحافظة
الطفيلة ،والدائرة الثالثة يف حمافظة الكرك ،حيث مل يرت�شح غريهم خلو�ض االنتخابات
يف تلك الدوائر.
ويف ما يتعلق ب�أعلى احلا�صلني على الأ�صوات على م�ستوى اململكة ،فقد تبني �أن الفائز باملقعد
عن الدائرة ال�ساد�سة ع�شرة يف حمافظة �إربد ،قد ح�صل على �أعلى الأ�صوات على م�ستوى
اململكة مبجموع � 11,437صوتا ،فيما ح�صل الفائز مبقعد عن الدائرة الثالثة يف حمافظة
البلقاء على �أقل عدد من الأ�صوات ،هي � 426صوت ًا.
�أما على �صعيد معدل الأعمار ،فقد و�صل معدل �أعمار الفائزين بع�ضوية جمال�س املحافظات
�إلى � 49.7سنة على م�ستوى اململكة ،فيما بلغ �أكرب الفائزين �سن ًا � 76سنة ،وهو الفائز عن مقعد
الدائرة العا�شرة يف حمافظة الزرقاء ،اما الأ�صغر عمر ًا ،فكان هناك ثالثة �أع�ضاء ،بلغ كل
منهم � 26سنة ،يف دوائر العقبة الأولى ،وجر�ش الأولى ،وعجلون الثالثة.
وعلى �صعيد املحافظات ،فقد كان معدل �أعمار الفائزين يف حمافظة الزرقاء هو الأعلى مبعدل
� 52.3سنة ،تلتها الكرك وعجلون مبعدل � 51.2سنة� .أما �أقل املحافظات يف عمر الفائزين
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فيها ،فكانت مادبا مبعدل � 47سنة ،تلتها العا�صمة واملفرق مبعدل � 48.2سنة.
ولوحظ �أن الفئة العمرية � 54 - 50سنة ،كانت الأكرث فوز ًا بن�سبة  % 25.4من �إجمايل عدد
الفائزين مبجال�س املحافظات ،تلتها فئة � 59 - 55سنة بن�سبة فوز .%16.3
ويف ما يتعلق باخللفيات املهنية للفائزين ،فقد تبينّ �أن  %12.7هم متقاعدون ع�سكريون ،فيما
�شكّل الأكادمييون  ،% 10.6واملحامون  ،% 9.4واملهند�سون .% 5.7
�أما يف ما يخ�ص التح�صيل العلمي لأع�ضاء املجال�س ،فقد تبينّ �أن  %41.1من �إجمايل عدد
الفائزين يحملون درجة البكالوريو�س ،وو�صلت ن�سبة الذين مل يتجاوز حت�صيلهم العلمي
الثانوية �إلى  ،% 6يف حني بلغت ن�سبة احلا�صلني على �شهادات املاج�ستري والدكتوراه .% 20.9
وبالن�سبة لتجربة الفائزين بالرت�شح �أو الفوز بانتخابات املجال�س البلدية �أو النيابية �سابق ًا،
فقد تبينّ �أن نائب ًا �سابق ًا ح�صل على مقعد يف ع�ضوية جمال�س املحافظات ،و�أن خم�سة ر�ؤ�ساء
بلديات �سابقني ،و 31ع�ضو جمل�س بلدي �سابق فازوا مبقاعد يف جمال�س املحافظات ،يف حني
�أن  35فائز ًا قد �سبق �أن تر�شحوا لع�ضوية جمال�س بلدية �أو نيابية لكن مل يحالفهم احلظ
�آنذاك ،و�أن  227فائز ًا مل ي�شاركوا �أو يخو�ضوا �أي جتربة انتخابية �سابقة على �صعيد جمل�س
النواب �أو املجال�س البلدية.

ب .انتخابات �أع�ضاء مكاتب جمال�س املحافظات

حتتوي هذه املراجعة على حتليل خا�ص ب�أع�ضاء مكاتب جمال�س املحافظات حيث تبني �أن
 %38.9ممن فازوا مبقاعد مكاتب جمال�س املحافظات يحملون درجة البكالوريو�س ،و%16.7
درجة املاج�ستري ،و %22.2درجة الدكتوراه ،و %2.8درجة الدبلوم ،و %16.7الثانوية
العامة ،و� %2.8أقل من الثانوية العامة.

وبخ�صو�ص توزيع �أع�ضاء املكاتب على خلفيتهم ال�سابقة بالرت�شح لالنتخابات ،ف�إن الأع�ضاء
الذين مل يرت�شحوا من قبل ل ّأي انتخابات �سواء للمجال�س البلدية �أو الربملانية ،قد ح�صلوا
على  %83.3من �إجمايل عدد الفائزين باملقاعد املخ�ص�صة ملكاتب جمال�س املحافظات ،يف
ما بلغت ن�سبة الفائزين ممن تر�شحوا �سابق ًا لع�ضوية املجال�س الربملانية لكنهم مل ينجحوا
 ،%8.3والن�سبة نف�سها للفائزين ممن تر�شحوا لرئا�سة البلديات من قبل ،لكنهم مل ينجحوا.
ويف ما يخ�ص اخللفية املهنية للفائزين بع�ضوية مكاتب جمال�س املحافظات ،ف�إن  %25منهم
متقاعدون ع�سكريون ،يف ما كانت ن�سبة الأكادمييني  %6من �إجمايل عدد الفائزين بتلك
املكاتب ،ورجال الأعمال  ،%11والأطباء  ،%2.8واملحامني  ،%16.7واملهند�سني  ،%6واملوظفني
احلكوميني ال�سابقني  .%8.3وتوزعت الن�سبة الباقية على خمتلف املهن والوظائف التي كان
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يعمل بها الفائزون مبقاعد مكاتب جمال�س املحافظة.
وبالن�سبة ملعدل الأعمار اخلا�ص بالفائزين بع�ضوية مكاتب جمال�س املحافظات ،فقد بلغ
املعدل العام للفائزين � 47.3سنة على م�ستوى اململكة ،يف ما بلغ �أكرب الأع�ضاء �سن ًا � 72سنة
وهو الفائز بع�ضوية مكتب جمل�س حمافظة عجلون عن الدائرة اخلام�سة ،بينما كان الفائز
بع�ضوية مكتب جمل�س حمافظة املفرق عن الدائرة اخلام�سة هو الأ�صغر �سن ًا حيث بلغ 28
�سنة.
يف ما يخ�ص معدل الأعمار للفائزين برئا�سة جمال�س املحافظات ،فقد بلغ � 46.9سنة ،و�أكرب
الفائزين �سن ًا هو الفائز برئا�سة جمل�س حمافظة عجلون وعمره � 59سنة� ،أما الأ�صغر �سن ًا
فهو الفائز برئا�سة جمل�س حمافظة مادبا حيث بلغ � 38سنة.
وبالن�سبة ملعدل الأعمار اخلا�ص بالفائزين مبن�صب نائب رئي�س جمل�س املحافظة ،فقد بلغ
املعدل العام � 52.2سنة ،وكان �أكربهم �سن ًا هو الفائز مبن�صب نائب رئي�س جمل�س حمافظة
عجلون بعمر � 72سنة ،و�أ�صغرهم الفائز مبن�صب نائب رئي�س جمل�س حمافظة الكرك بعمر
� 38سنة.
ويف ما يخ�ص معدل الأعمار اخلا�ص بالفائزين مبن�صب م�ساعد رئي�س جمل�س املحافظة ،فقد
بلغ املعدل العام لأعمارهم � 42.2سنة ،و�أكربهم الفائزة باملقعد اخلا�ص مبحافظة الزرقاء
وهي من الأع�ضاء الذين مت تعيينهم بعد �إجراء االنتخابات بعمر � 48سنة ،و�أ�صغرهم �سن ًا كان
الفائز باملقعد اخلا�ص مبحافظة املفرق بعمر � 28سنة.
وعلى �صعيد معدل الأعمار للفائزين بع�ضوية مكاتب جمال�س املحافظات بالن�سبة ملحافظاتهم
على م�ستوى اململكة ،فقد كانت حمافظة العا�صمة الأقل مبعدل �أعمار فريقها الفائز بع�ضوية
جمل�س حمافظتها مبعدل � 38سنة ،تلتها حمافظة البلقاء والتي بلغ معدل �أعمار الفائزين
فيها � 41.3سنة ،يف ما كانت حمافظة العقبة الأعلى معد ً
ال ب�أعمار الفائزين حيث بلغ 50.3
�سنة.
وقد فاز �سبعة �أع�ضاء يف مكاتب جمال�س املحافظات بالتزكية على م�ستوى اململكة ،توزعوا
كالآتي :رئي�س واحد ملجل�س حمافظة ،ونائبان لرئي�سي جمل�سي حمافظتني ،و�أربعة م�ساعدين
لر�ؤ�ساء جمال�س حمافظات ،يف ما فاز ثالثة �أع�ضاء بالقرعة بعد �أن ت�ساوت �أ�صوات املتناف�سني،
وهم :رئي�س جمل�س حمافظة �إربد ،وم�ساعد رئي�س جمل�س حمافظة العقبة ،ونائب رئي�س
جمل�س حمافظة عجلون.
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ج .ن�سب املقرتعني بح�سب املحافظات
املحافظة

مقرتعون ذكور

ن�سبة اقرتاع
الذكور

مقرتعون �إناث

ن�سبة اقرتاع
الإناث

حمافظة العا�صمة
حمافظة البلقاء
حمافظة الزرقاء
حمافظة مادبا
حمافظة �إربد
حمافظة املفرق
حمافظة جر�ش
حمافظة عجلون
حمافظة الكرك
حمافظة الطفيلة
حمافظة معان
حمافظة العقبة
املجموع

167250

%21.3

119046

%14.0

57368

%43.5

52944

%34.9

71811

%24.4

50227

%16.0

26080

%54.1

23561

%41.0

158689

%46.9

160310

%40.5

48051

%62.8

58367

%57.6

27278

%59.3

31905

%55.0

25577

%65.2

31615

%61.0

43074

%61.6

47703

%53.7

14151

%61.2

15343

%49.9

21082

%59.6

21784

%49.9

16211

%41.7

13522

%31.6

676622

%35.1

626327

%28.7

التوصيات
• مبا �أن املحافظ ميثل الإدارة املركزية ،وهو مر�ؤو�س من قبل وزير الداخلية ،فالأ�صل �أن
تنظم �ش�ؤونه من حيث التعيني واالخت�صا�صات بنظام م�ستقل �صادر �سند ًا للمادة ()120
من الد�ستور ،وهو نظام الت�شكيالت الإدارية على �أن يراعي النظام الدور اجلديد للمحافظ
يف �ضوء قانون الالمركزية الإدارية ،وال يجوز تنظيم �ش�ؤون الإدارة املركزية بقانون
الالمركزية الإدارية الذي ُيعنى �أ�سا�س ًا مبجل�س املحافظة ولي�س املحافظ �إال بالقدر الالزم
بحكم االرتباط بني اجلهتني .وعليه يجب �أن يتم و�ضع املادة ( )3من قانون الالمركزية
يف نظام الت�شكيالت الإدارية ،كما هو حالي ًا يف نظام الت�شكيالت الإدارية رقم ( )47ل�سنة
.2000
• على الرغم من �أن القانون مل ين�ص على �سرية جل�سات املجل�س التنفيذي� ،إال �أن من
ال�ضروري الن�ص على علنية اجلل�سات بهدف زيادة امل�شاركة ال�شعبية يف اتخاذ القرار
والرقابة على �أداء الأجهزة الإدارية ال �سيما املحلية ،ما يكفل للمواطنني ال�سماح بح�ضور
جل�سات املجل�س التنفيذي� ،إال �إذا قرر املجل�س لأ�سباب تتعلق بالنظام العام والإدارة العامة
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خالف ذلك .وهذا يتطلب �إ�ضافة فقرة جديدة (د) للمادة ( )4على النحو التايل« :تكون
جل�سات املجل�س التنفيذي علنية �إال �إذا قرر املجل�س خالف ذلك لأ�سباب تتعلق بالنظام
العام �أو الآداب والأخالق العامة».
• �إعادة النظر بن�ص الفقرة (�/20أ) من القانون بحيث ُي�سمح للموظفني العموميني بالرت�شح
لع�ضوية املجل�س على �أن ي�ستقيل املوظف من وظيفته يف حال فوزه بع�ضوية املجل�س،
وتعديل الت�شريعات اخلا�صة باخلدمة املدنية لتكون متوائمة مع ن�ص هذه الفقرة ،وعليه
ي�صبح ن�ص الفقرة (�/20أ) كالتايل:
«ال يجوز لأي من املذكورين �أدناه الرت�شح لع�ضوية املجل�س:
 �أع�ضاء جمل�س الأمة الوزراء ومن يف حكمهم �أمني عمان و�أع�ضاء جمل�س الأمانةر�ؤ�ساء املجال�س البلدية و�أع�ضائها»
• منح احلق للناخب بانتخاب عدد م�سا ٍو لعدد �أع�ضاء الدائرة االنتخابية امل�سجل يف
جداولها االنتخابية بد ًال من منحه �صوتني على الأكرث كما ورد يف املادة (/17ب) من
القانون ،وعليه يجب تعديل الفقرة (ب) من املادة ( )17لت�صبح كالتايل« :لكل ناخب احلق
بانتخاب عدد م�سا ٍو لعدد �أع�ضاء الدائرة االنتخابية امل�سجل يف ك�شوفاتها االنتخابية».
• على الرغم من وجود بع�ض الأحكام القانونية الناظمة لالمركزية تعنى يتنظيم العالقات
و�آليات الت�شارك� ،إال �أنه ال بد من �إ�صدار تعليمات يف الوقت احلايل ّ
تو�ضح العالقة مع
املجال�س التنفيذية بحيث تت�ضمن هذه التعليمات �آليات اللقاء واال�ستف�سار ،وتبيان حقوق
وواجبات �أع�ضاء جمال�س املحافظات ،وحقوق وواجبات �أع�ضاء املجال�س التنفيذية.
• بيان ال�صالحيات املركزية التي ميكن للوزراء تفوي�ضها لأع�ضاء املجال�س التنفيذية ،و�أن
تكون وا�ضحة �أمام �أع�ضاء جمال�س املحافظات.
• توحيد املرجعية �أمام �أع�ضاء جمال�س املحافظات و�أن تكون من خالل وزارة ت�سمى «وزارة
الإدارة املحلية» تعنى بالبلديات وجمال�س املحافظات والتنمية يف املحافظات ،وتعديل
الت�شريعات مبا ين�سجم مع هذه التو�صية.
• على الرغم من وجود ن�ص ي�شري �إلى وجوب حل جمال�س املحافظة بناء على قرار جمل�س
الوزراء وبتن�سيب من الوزير� ،إال �أنه يجب على القانون �أن مينع �أي حل مبكر ملجال�س
املحافظات املنتخبة من دون �أمر ق�ضائي.
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يعرف القانون «اجلنح املخ ّلة بال�شرف» ب�شكل وا�ضح ومبني على معيار ت�صنيفي
• يجب �أن ّ
ال يقبل �إ�ساءة الفهم ،وذلك ليكون الن�ص القانوين متوائم ًا مع املمار�سات الدولية الف�ضلى.
• �إعداد دورات تدريبية خا�صة لأع�ضاء جمال�س املحافظات حول �إعداد املوازنات
ومناق�شتها و�إقرارها.
• تو�ضيح العالقة مع املجال�س البلدية من خالل �إ�صدار تعليمات خا�صة يف الوقت احلايل
ومن ثم ت�ضمينها يف كل من قانوين الالمركزية والبلديات.
• تعزيز �إدماج م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف عمل جمال�س املحافظات من خالل بناء عالقات
ت�شاركية مع هذه امل�ؤ�س�سات تهدف لتبادل اخلربات.
• يجب �أن يت�ضمن القانون حق امل�ساءلة املبا�شرة ملجال�س املحافظات املنتخبة على �أداء
مديري الدوائر الر�سمية والأجهزة التنفيذية كما منحه للمحافظ.
• تعديل القانون مبا يكفل ال�سماح للمواطنني و�أع�ضاء جمال�س املحافظات واملجال�س البلدية
بح�ضور جل�سات املجال�س التنفيذية.
• منح احلق للمواطنني حل�ضور اجتماعات املجال�س التنفيذية وو�ضع �أ�س�س �إغالق
االجتماعات �أمام اجلمهور.
• منح جمال�س املحافظات �صالحيات الرقابة على املجل�س التنفيذي يف املحافظات ،وذلك
�ضمن الأطر الت�شريعية اخلا�صة بالالمركزية.
• زيادة ال�صالحيات اخلا�صة بالبلديات �ضمن الإطار الت�شريعي اخلا�ص بالبلديات ،ودلك
بهدف امل�ساهمة يف تطوير دور البلديات ب�شكل خا�ص وتطوير الإدارة املحلية ب�شكل عام.
يعرف الالمركزية ب�شكل تف�صيلي وا�ضح؛ هل مركزية
• يجب على قانون الالمركزية �أن ّ
�إدارية �أم مالية �أم �سيا�سية؟
• احلد من التحديات الإجرائية املتمثلة بتغول املحافظ على جمل�س املحافظة ،واحلد من
تو�سع قوى ال�شد العك�سي ال�ساعية لإف�شال جتربة الالمركزية.
• يجب و�ضع خمطط �شمويل لكل حمافظة ب�شكل منف�صل لال�ستناد �إليها عند تطبيق
الالمركزية ،على �أن يتم ت�ضمني املخطط التن�سيق الأمني واملنظومة الأمنية يف املحافظة.
• �إيجاد قنوات توا�صل حقيقية بني جمال�س املحافظات وجمل�س النواب بهدف تعزيز
الت�شاركية وتبادل الأدوار.
• تكري�س �سلطة جمل�س املحافظة املنتخب وتراتبيته الإدارية على املجل�س التنفيذي من
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خالل منحه �صالحية الإعداد وال�صياغة ملوازنات املحافظات واخلطط الإ�سرتاتيجية
طويلة الأمد وتو�ضيح �آليات امل�ساءلة التي يحق ملجل�س املحافظة �أن ميار�سها.
• على القانون �أن يت�ضمن �آلية وا�ضحة لتق�سيم الدوائر االنتخابية وتخ�صي�ص املقاعد
لكل منها.
• يجب �أن تكون جمال�س املحافظات منتخبة بالكامل لتكون �أكرث قدرة على متثيل احتياجات
املواطن.
• على القانون �أن مينح �سلطة �إعداد اخلطط التنموية و�صياغتها ملجال�س املحافظات
املنتخبة ،وو�ضع �آليات وا�ضحة وف ّعالة ملمار�سة امل�ساءلة من قبل املجال�س.
• على القانون �أن يت�ضمن بيان ًا وا�ضح ًا لدورات املجل�س وعددها و�إدارة الأعمال اخلا�صة
بها وعدم االكتفاء بو�ضعها �ضمن نظام خا�ص.
• تعديل �آلية احت�ساب �أعمار الناخبني ليكون مرتبط ًا بيوم االقرتاع حيث ت�شري املمار�سات
الف�ضلى �إلى حتديد �سن االنتخاب مبا ي�سبق يوم االنتخاب بـ � 60إلى  90يوم ًا.
• يجب �أن يوفر القانون �آليات وا�ضحة ل�ضمان منع ت�ضارب امل�صالح اخلا�صة بلجان
االنتخاب �أثناء �إدارتها العملية االنتخابية.
• ال بد من تبني نظام انتخابي ي�أخذ مببد�أ الن�سبية ل�ضمان متثيل �أكرث عدالة للناخبني
على م�ستوى املحافظة ،وليعزز العمل اجلمعي والرباجمي ،ويكون �أو�سع يف درجة الرت�شح
واالنتخاب من التق�سيمات على م�ستوى الدائرة ،ك�أن ينطوي ولو ب�شكل جزئي على مقاعد
خم�ص�صة لقوائم انتخابية على م�ستوى املحافظة.
• ال بد �أن ُي�شرتط ت�أجيل انعقاد املجل�س وانتخاب رئي�سه حلني البت يف الطعون املقدمة
تفادي ًا لأي خلل متثيلي.
• يجب �أن يتم �إن�شاء �أمانة عامة م�ستقلة ملجل�س املحافظة بحيث ال تكون م�شرتكة مع
املجل�س التنفيذي ملا يف ذلك من تعزيز ال�ستقاللية جمال�س املحافظات.
• يجب �أن يتم �إلزام الوزارات جميعها بت�سمية ال�شخ�ص املمثل لها يف كل جمل�س حمافظة،
وذلك يف حالة تواجد �أكرث من جهة للوزارة نف�سها يف املحافظة ،ومثال ذلك :يتواجد
لوزارة ال�صحة �أكرث من مديرية يف املحافظة نف�سها ،و�أُنيطت ت�سمية ال�شخ�ص املمثل
للوزارة يف املجل�س التنفيذي بالوزير� ،إال �أن ذلك مل يتم من خالل �إ�صدار تعليمات مكتوبة
ُيرتكز �إليها عند اختيار ال�شخ�ص املمثل لأي وزارة يف �أي جمل�س تنفيذي.
• �ضرورة �أن تكون انتخابات جمال�س املحافظات مرتبطة بانتخابات جمل�س النواب.
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