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شكر وتقدير

تــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت األملانية/مكتــب عمــان، الــذي قــدم 
الدعــم إلنجــاح هــذا املشــروع وبالشــراكة مــع وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة. وإننــا نــود أن نتوجــه بالشــكر إلــى الخبيريــن اللذيــن أشــرفا علــى إعــداد 

منهجيــة البحــث وتدريــب الباحثيــن واســتخالص النتائــج الســيد كارلــو بنــدا والســيد محمــد خصاونــة مــن مؤسســة بنــدا لالستشــارات الدوليــة.

ونتوجــه بالشــكر الخــاص ألعضــاء فريــق البحــث، الذيــن بذلــوا الجهــد الكبيــر وواجهــوا الكثيــر مــن التحديــات لتنفيــذ هــذا املشــروع فــي جميــع محافظــات 
، وهــم الســيدات والســادة: مــي قطاونــة، محمــد عوامــرة، عــال الســواعي، محمــد الحناقطــة، محمــود الصبيحــات، زيــاد الشــمري، 

ً
اململكــة فــي فتــرة قصيــرة جــدا

 لترجمــة ســاعات 
ً
إســراء البنــوي، زهيــر الخوالــدة، عمــران عتــوم، أمانــي عويــس، بــادي بقاعيــن، يــارا النابل�ســي، باإلضافــة إلــى املترجميــن الذيــن عملــوا طويــال

ممتــدة مــن تســجيالت النقاشــات مــع أعضــاء مجالــس املحافظــات وهــم: رشــا نــكاي، حــال مكاحلــة، فــراس الخليــل، كذلــك هــاال الحديــدي التــي راجعــت 
ودققــت التقريــر مــن الناحيــة اللغويــة، ويــود مركــز قلعــة الكــرك أن يتوجــه بالشــكر الجزيــل للخبيــر التون�ســي علــي منهــي علــى إضافتــه القيمــة فــي مجــال املقارنــة 

بيــن األردن والــدول املغاربيــة فــي مجــال الالمركزيــة.

وشــكر خــاص لــكل مــن الســيد تيــم بتشــوالت املديــر املقيــم للمؤسســة فــي األردن والعــراق، واآلنســة أمــل أبــو جريــس، حيــث عمــل فريــق مؤسســة فريدريــش 
 ومحــل شــكر.

ً
إيبــرت األملانية/مكتــب عمــان مــن أجــل إتمــام هــذا املشــروع، وكان دعمهــم ومســاندتهم فــي جميــع املراحــل، مقــدرا

 لهم.
ً
 جزيال

ً
كذلك لم يتوان موظفو وزارة الشؤون السياسية والبرملانية عن تقديم الدعم إلنجاح هذا املشروع، فشكرا

وجزيــل الشــكر للجنــة القانونيــة التــي ضمــت مجموعــة مــن الخبــراء القانونييــن املتطوعيــن الذيــن قدمــوا وقتهــم وجهدهــم لتحويــل جميــع نتائــج هــذا البحــث إلــى 
تعديــالت عمليــة فــي مقتــرح متكامــل ملنظومــة الالمركزيــة والتــي ســيعتمدها املركــز فــي حملتــه لكســب التأييــد وتعديــل القانــون الحالــي لالمركزيــة.

، نــود أن نشــكر جميــع أعضــاء وعضــوات ورؤســاء مجالــس املحافظــات الذيــن شــاركوا فــي مختلــف اللقــاءات واملقابــالت مــع فريــق الباحثيــن، والذيــن 
ً
وأخيــرا

قدمــوا املعلومــات املهمــة التــي أنتجــت هــذا التقريــر الــذي ســيكون الحلقــة األولــى فــي سلســلة عمليــة كســب التأييــد للمســاعدة فــي تطويــر منظومــة الالمركزيــة 
فــي األردن للوصــول إلــى إشــراك جميــع فئــات املجتمــع فــي عمليــة صنــع القــرار علــى املســتويين املحلــي والوطنــي.

هــذا التقريــر هــو نتيجــة لبحــث أجــراه مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب، بالتعــاون مــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت األملانية/مكتــب عمــان، ضمــن 
مشــروع مراجعــة تشــريعية لقانــون الالمركزيــة فــي األردن. ويســتند البحــث إلــى مجموعــات مركــزة ومقابــالت أجريــت مــع أعضــاء وعضــوات ورؤســاء مجالــس 
املحافظات املنتخبين بين شهري تشرين األول وتشرين الثاني من عام 2018. التحليالت واآلراء الواردة في هذا التقرير هي آراء املؤلفين وال تمثل بالضرورة 

رأي مؤسســة فريدريــش إيبرت/مكتــب عمــان.
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خلفية المشروع

أجريــت انتخابــات مجالــس املحافظــات فــي 15 آب 2017 بنــاًء علــى قانــون الالمركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 ومجموعــة مــن التشــريعات الناظمــة بمــا فيهــا 
نظــام تقســيم الدوائــر االنتخابيــة رقــم )135( لســنة 2016 وتعديلــه ومجموعــة مــن التعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب.

 مــن األعضــاء املنتخبيــن واملعينيــن، حيــث تــم 
ً
 تضــم عــددا

ً
بموجــب هــذه االنتخابــات، تــم تحديــد أعضــاء مجالــس املحافظــات والبالــغ عددهــا 12 مجلســا

 يمثلــون جميــع األعضــاء املنتخبيــن، فــي حيــن تــم إشــغال بقيــة أعضــاء املجالــس والبالــغ عددهــم 45 بالتعييــن 
ً
االنتخــاب بشــكل ســري ومباشــر لـــِ 335 عضــوا

مــن قبــل مجلــس الــوزراء.

تعتبــر هــذه االنتخابــات األولــى مــن نوعهــا فــي األردن مــن حيــث طبيعــة املناصــب املنتخبــة التــي تــم إشــغالها باالنتخــاب علــى املســتوى املحلــي التــي هدفــت إلــى 
تطبيــق هيكلــة جديــدة إلدارة التنميــة املحليــة.

وعنــد إقــرار القانــون، بينــت الحكومــة فــي األســباب املوجبــة أن القانــون يهــدف إلــى تطبيــق مبــدأ الالمركزيــة اإلداريــة علــى مســتوى املحافظــات مــن خــالل 
 لعمــل الدولــة وزيــادة املشــاركة الشــعبية فــي صنــع القــرار 

ً
منــح اإلدارات املحليــة صالحيــات أكبــر. ويهــدف إلــى التوســع فــي تبنــي االنتخابــات الديمقراطيــة نهجــا

التنمــوي. كذلــك فإنــه سيشــكل فــي كل محافظــة مجلــس يســمى املجلــس التنفيــذي برئاســة املحافــظ، كمــا يكــون فــي كل محافظــة مجلــس يســمى مجلــس 
املحافظــة يتــم انتخــاب 75 فــي املائــة مــن أعضائــه مــن قبــل الناخبيــن، أمــا الباقــي فيتــم تعيينهــم مــن قبــل مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب مــن وزيــر الداخليــة. 
وســتكون مــدة املجلــس املنتخــب أربــع ســنوات ويتولــى إقــرار مشــروعات الخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة املتعلقــة باملحافظــة واملحالــة إليــه مــن املجلــس 
التنفيــذي وإقــرار مشــروع موازنــة املحافظــة ضمــن الســقوف املحــددة مــن وزارة املاليــة ومراقبــة تنفيــذ املوازنــات الســنوية لجميــع البلديــات فــي املحافظــة 

وإقــرار احتياجــات املحافظــة مــن املشــاريع الخدماتيــة والتنمويــة واالســتثمارية.

 مؤسســات املجتمــع املدنــي، حيــث لــم 
ً
تعــرض قانــون الالمركزيــة منــذ بدايــة مناقشــته للكثيــر مــن االنتقــادات مــن قبــل مختلــف الفعاليــات الوطنيــة وخصوصــا

. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ً
يــرق القانــون املطــروح إلــى الطموحــات، كذلــك تضمــن قانــون الالمركزيــة الكثيــر مــن التناقضــات مــع مختلــف القوانيــن املوجــودة مســبقا

وجــه الكثيــرون االنتقــادات إلــى أن القانــون الحالــي ال يعطــي املجالــس املنتخبــة أي صالحيــات فعليــة علــى أرض الواقــع، باإلضافــة إلــى ظهــور مشــكلة تضــارب 
االختصاصــات فيمــا بيــن املجالــس الالمركزيــة واملجالــس التنفيذيــة والبلديــات عنــد ممارســة هــذه املجالــس لعملهــا بشــكل عملــي.

ومنــذ بــدء العمــل علــى قانــون الالمركزيــة الجديــد، قدمــت مختلــف الجهــات املعنيــة مــن مؤسســات مجتمــع مدنــي وأحــزاب وأطــراف فاعلــة فــي املجتمــع العديــد 
مــن التوصيــات التــي يمكــن أن تعمــل علــى تطويــر املنظومــة الحاليــة، كذلــك عملــت وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة ورئاســة الــوزراء علــى عقــد العديــد 

مــن االجتماعــات مــع مختلــف األطــراف املعنيــة بهــذه املنظومــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، وعــد رئيــس الــوزراء الحالــي الدكتــور عمــر الــرزاز بإجــراء مراجعــة لقانــون الالمركزيــة خــالل الفتــرة القادمــة بعــد إجــراء عــدد مــن اللقــاءات 
مــع مجموعــة مصغــرة مــن أعضــاء مجالــس املحافظــات، إال أن جميــع مــا تــم فعلــه إلــى هــذه اللحظــة لــم يتضمــن دراســة علميــة مــع املعنييــن واملرتبطيــن بشــكل 
أسا�ســي فــي هــذه املنظومــة الجديــدة، وهــم أعضــاء مجالــس املحافظــات املنتخبيــن، ومــن هنــا جــاءت فكــرة املشــروع والتــي عملــت علــى تقديــم دراســة علميــة 
واقعيــة وشــاملة لقانــون الالمركزيــة تركــز بشــكل أسا�ســي علــى أعضــاء وعضــوات مجالــس املحافظــات ورؤســاء هــذه املجالــس، حيــث بينــت هــذه الدراســة 
مختلــف الجوانــب اإليجابيــة والســلبية فــي هــذه املنظومــة الجديــدة بعــد مــرور مــا يقــارب عــام علــى اســتالم هــؤالء األشــخاص ملهامهــم كممثليــن للمواطنيــن فــي 

محافظاتهــم.
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مركز قلعة الكرك لالستشارات والتدريب

نشــئت عــام 2008 فــي محافظــة الكــرك جنــوب العاصمــة عمــان، تهــدف إلــى بنــاء وتعزيــز قــدرات املــرأة والشــباب بمــا ُيســهم فــي تمكينهــم 
ُ
مؤسســة وطنيــة أ

فــي تنميــة املجتمــع ضمــن إطــار يحتــرم مبــادئ الديمقراطيــة   واالرتقــاء بمهاراتهــم وتوفيــر فــرص املشــاركة املتكافئــة الفعالــة 
ً
 وقانونيــا

ً
 وسياســيا

ً
اقتصاديــا

القانــون. وحقــوق اإلنســان وســيادة 

الرؤيــة: الوصــول إلــى مجتمــع يســوده تكافــؤ الفــرص، وتكريــس العدالــة وترســيخ نهــج التشــاركية وفــق أفضــل املمارســات الدوليــة، وبمــا ينســجم مــع اإلطــار 
 ملتطلبــات تطبيــق البرامــج وســبل إنجاحهــا.

ً
القانونــي واملصلحــة الوطنيــة، وذلــك مــن خــالل أدوات نوعيــة يمكــن بناؤهــا وفقــا

 فئتــي املــرأة والشــباب 
ً
الرســالة: تفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي بمــا يســاهم فــي تعزيــز وإدمــاج كافــة شــرائح املجتمــع فــي عمليــة صنــع القــرار، وخصوصــا

وذلــك مــن خــالل العمــل علــى بنــاء قدراتهــم وتثقيفهــم وزيــادة وعيهــم بمفاهيــم ومتطلبــات التنميــة املجتمعيــة الشــاملة واملســتدامة.

األهداف
تعزيز مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.  •

رفع الوعي املجتمعي بمفاهيم الحاكمية الرشيدة واملواطنة الفاعلة.  •
•  رفع الوعي لدى فئة الشباب حول مفاهيم الديمقراطية واملواطنة الصالحة بما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف املجاالت.

بناء وتعزيز قدرات املرأة في املجتمعات املحلية وإكسابها املهارات واملعارف الالزمة بما يسهم في تعزيز وصولها ملواقع صنع القرار.  •
رفع الوعي املجتمعي بمفاهيم وآليات املشاركة في صنع القرار ضمن األطر القانونية النافذة.  •

تعزيز مساهمة املرأة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية.  •
تحقيق التشاركية في عملية صنع القرار.  •

•  تعزيز دور املرأة في عملية صنع القرار.
•  زيادة التمثيل النسوي في جميع مواقع الدولة األردنية.

•  إكساب السيدات مهارات وقدرات تعمل على زيادة معرفتهن ووعيهن وقدراتهن.
تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات والطبقات االجتماعية.  •

تعزيز العمل بمبدأ سيادة القانون.  •
شرح مفاهيم حقوق اإلنسان وآليات العمل بها.  •

التعريف بمفاهيم النوع االجتماعي وكل ما يتعلق بدراسات املرأة.  •
التشبيك مع مؤسسات املجتمع املدني.  •

مؤسسة فريدريش إيبرت - مكتب عمان

تعتبــر مؤسســة فريدريــش إيبــرت منظمــة غيــر ربحيــة ملتزمــة بقيــم الديمقراطيــة االجتماعيــة. كمــا تعتبــر أقــدم مؤسســة سياســية أملانيــة، حيــث تأسســت عــام 
 )فريدريــش إيبــرت(.

ً
1925 كإرث سيا�ســي ألول رئيــس املانــي منتخــب ديمقراطيــا

فــي األردن، افتتحــت املؤسســة أبوابهــا عــام 1986 مــن خــالل الشــراكة طويلــة اآلمــد مــع الجمعيــة العلميــة امللكيــة، وتهــدف أنشــطة مؤسســة فريدريــش إيبــرت 
 عــن املســاهمة 

ً
فــي عمــان إلــى تعزيــز وتشــجيع الديمقراطيــة واملشــاركة السياســية، ودعــم التقــدم نحــو العدالــة االجتماعيــة ومســاواة النــوع االجتماعــي. فضــال

فــي االســتدامة البيئيــة والســالم واألمــن فــي املنطقــة. إضافــة إلــى ذلــك، يدعــم مكتــب فريدريــش إيبرت/عمــان بنــاء وتقويــة املجتمــع املدنــي واملؤسســات العامــة 
فــي األردن والعــراق. كمــا تعمــل مؤسســة فريدريــش إيبرت/عمــان مــن خــالل شــراكة واســعة النطــاق مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي وأطيــاف سياســية مختلفــة 

إلنشــاء منابــر للحــوار الديمقراطــي، تنظيــم املؤتمــرات، عقــد ورش العمــل، وإصــدار أوراق سياســات عــن أســئلة السياســة الحاليــة.
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هــدف مشــروع مراجعــة تشــريعية لقانــون الالمركزيــة إلــى إجــراء تقييــم عملــي لتطبيــق قانــون الالمركزيــة بالتشــارك مــع أصحــاب العالقــة املباشــرة لتحديــد 
إيجابيــات وســلبيات القانــون والتحديــات التــي واجهــت أعضــاء وعضــوات مجالــس الالمركزيــة خــالل تنفيــذ مهامهــم، حيــث عمــل فريــق املشــروع علــى إجــراء 
بحثيــن أساســيين للوصــول إلــى مخرجــات املشــروع؛ البحــث األول اعتمــد منهجيــة املجموعــات املركــزة والتــي ُعقــدت فــي الفتــرة مــا بيــن 2 و 25 تشــرين األول 
مــن عــام 2018. واســتهدفت املجموعــات املركــزة أعضــاء مجالــس املحافظــات الذكــور املنتخبيــن، وقــام 98 مــن األعضــاء فــي 11 محافظــة بمناقشــة خبراتهــم 
والــدروس املســتفادة مــن عملهــم فــي مواقعهــم ملــدة عــام، أمــا البحــث الثانــي فاعتمــد منهجيــة املقابــالت الشــخصية والتــي تمــت مــع جميــع رؤســاء مجالــس 
، باإلضافــة إلــى مقابلــة 32 مــن عضــوات مجالــس املحافظــات املنتخبــات مــن أصــل 36 عضــوة ملناقشــتهم فــي تجربتهــم العمليــة 

ً
املحافظــات وعددهــم 12 رئيســا

ضمــن منظومــة الالمركزيــة التــي تطبــق فــي األردن ألول مــرة منــذ تأســيس اململكــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، عمــل فريــق املشــروع مــع مجموعــة مــن الخبــراء علــى إجــراء مقارنــة بيــن منظومــة الالمركزيــة فــي كل مــن األردن وتونــس واملغــرب، بهــدف 
اســتخالص عصــارة مــن أفضــل النصــوص القانونيــة التــي وردت فــي القانونيــن املنظميــن لالمركزيــة فــي اململكــة املغربيــة والجمهوريــة التونســية، كل ذلــك حتــى 
يتمكــن الفريــق القانونــي للمشــروع مــن الخــروج بتعديــالت علــى مختلــف مــواد قانــون الالمركزيــة رقــم )49( لســنة 2015، بمــا يضمــن تحقيــق رؤيــة الالمركزيــة 

فــي األردن وزيــادة مشــاركة املواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرار علــى املســتوى املحلــي.

ورأى املشاركون في البحثين اللذين نفذهما املشروع في املجمل أن:
إنجازات املجالس أغلبها بسبب عالقات األعضاء الشخصية، فاإلنجازات لم ترتق ملفهوم اإلنجازات املتوقعة من منظومة الالمركزية وأهدافها.  •

الحكومة لم توفر أي أدوات لعمل مجالس املحافظات، والكوادر اإلدارية املؤهلة واملدربة.  •
وجود فجوة قانونية كبيرة بين إقرار مجالس املحافظات للمشاريع والخطط وتنفيذها.  •

التحدي األكبر الذي يواجه مجالس املحافظات هو القانون بمجمله.  •
هنــاك مفهــوم مغلــوط لــدى املجتمــع حــول الالمركزيــة، فالالمركزيــة هــي أربعــة مجالــس مــن املفتــرض أن تكــون متجانســة وتعمــل ضمــن خطــة واحــدة،   •

وليســت فقــط مجلــس املحافظــة.
 في التمييز بين الخدمات التي تقدمها البلدية والخدمات التي يقدمها مجلس املحافظة.

ً
نظرة املجتمع للمجلس هي تحٍد كبير، وخصوصا  •

ال بد من إعطاء املجالس صالحيات أوسع للمتابعة والرقابة على التنفيذ.  •
يجب تعديل قوانين أخرى مثل قانون البلديات والقوانين التي تتعلق بعمل املجالس التنفيذية.  •

النظام الداخلي ال يخدم العمل، وذلك بسبب وجود ثغرات عديدة بحاجة للتعديل وترتيب لألعمال.  •
يوجد عدم إدراك عند بعض املجالس لصالحياتهم، أين تبدأ وأين تنتهي، فهناك ضعف في فهم حدود السلطة ومهام الهيئات املختلفة.  •

 البلدية.
ً
هناك تحسس من وجود مجلس املحافظة والصالحيات املمنوحة له من قبل باقي املجالس وخصوصا  •

تطوير العالقة بين املجالس في كل محافظة ال يتم إال من خالل تعديل القوانين فقط.  •
الوزارات ال تتعاون بالشكل املناسب، والعالقة بين مجلس املحافظة واملجالس األخرى عالقة شكلية في األغلب.  •

 هي تنافس وتصارع.
ً
العالقات ال بد أن تكون تشاركية تكاملية ولكن حاليا  •

هناك تركيز على أعضاء مجالس املحافظات في توعيتهم بعملهم، مع نسيان األمر مع أعضاء املجالس التنفيذية والبلدية.  •
العالقة بين املجالس ومؤسسات املجتمع املدني ما زالت في طور التشكيل وتعتمد على العالقات الشخصية.  •

ال بد من عقد عدد أكبر من اللقاءات التشاورية لتعزيز عالقات املجلس مع باقي الهيئات.  •

ورأت املشاركات في البحث الذي نفذه املشروع أن:
كلمة الرجال داخل املجلس مسموعة أكثر من كلمة النساء.  •

فرص السفر واملشاركة في التدريبات متوفرة أكثر للرجال.  •
 لدى العضوات.

ً
العبء األسري يشكل تحديا  •

لم يتم بناء قدرات أعضاء املجالس في املجال القانوني الخاص بمنظومة الالمركزية.  •
لدى األعضاء الذكور سهولة في التحرك أكثر من العضوات اإلناث.  •

التحدي األكبر أمام العضوات هو نظرة املجتمع لهن.  •
هناك تهميش لألعضاء من خارج مركز املحافظة في بعض األحيان.  •

هناك من يقارن أعضاء مجالس املحافظات بمجلس النواب.  •

 مــن التوصيــات التفصيليــة التــي تهــدف إلــى تطويــر 
ً
وبنــاًء علــى املعلومــات التــي تــم جمعهــا خــالل تنفيــذ املشــروع، قــدم كل قســم مــن أقســام هــذا التقريــر عــددا

املنظومــة التشــريعية لنظــام الالمركزيــة فــي األردن، وفــي املجمــل ال بــد مــن:
تحديد وتعزيز رؤية متسقة لالمركزية يصاحبها خارطة طريق.  •

إدخال تعديالت تشريعية أو أدوات لتعزيز الالمركزية؛ وتحقيق التماسك واالتساق مع التشريعات األخرى.  •
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تعديــل النظــام الداخلــي ملجالــس املحافظــات ليعمــل علــى تطويــر آليــات العمــل الداخلــي فــي املجالــس وحــل اإلشــكاليات القانونيــة املتعلقــة بعمــل   •
عــام. بشــكل  املجالــس  فــي  والتزامــات األعضــاء  املجالــس  فــي  اللجــان 

إنشاء جمعية وطنية ألعضاء مجالس املحافظات للتبادل الفني والتعاون وكسب التأييد.  •
توفير الدعم القانوني لتفسير األطر القانونية للمراحل األولية من الالمركزية.  •

توفير املوارد الالزمة للمجلس حتى يقوم بعمله بالشكل املطلوب.  •
توسيع نطاق صالحيات مجالس املحافظات لتشمل كسب التأييد والتشاور مع املواطنين.  •

وضع خطط تواصل استراتيجية ملجالس املحافظات.  •
تطوير فرص إلشراك املواطنين في أعمال مجالس املحافظات.  •

الحد من بيروقراطية اإلجراءات الخاصة بالتواصل بين مجالس املحافظات ومختلف الجهات التي تعمل بالشراكة مع هذه املجالس.  •
تدريب أعضاء مجالس املحافظات على فهم تفاصيل القانون وتوضيح أهمية األدوار املناطة بهم حسب القانون.  •

تدريب أعضاء مجالس املحافظات على مراجعة وتدقيق املوازنات ومدى استجابتها للنوع االجتماعي وطرق متابعة تنفيذها.  •
تدريب أعضاء مجالس املحافظات على تحديد االحتياجات وتحديد األولويات في املجتمعات التي يعملون بها.  •

توعيــة وبنــاء قــدرات باقــي املجالــس فــي املحافظــات فيمــا يتعلــق بمنظومــة الالمركزيــة باإلضافــة إلــى مــا يتــم اآلن مــع مجالــس املحافظــات، وذلــك لتطويــر   •
آليــات العمــل بينهــا وتحســين مســتوى هــذه العالقــات.

وضع حد أدنى لتمثيل النساء في املكاتب الدائمة ملجالس املحافظات ورئاسة ومقرري اللجان الدائمة في املجالس.  •

واملقترح الذي يو�سي به التقرير لتعديل قانون الالمركزية يشمل على بنود تعمل على:
ية وربط مجالس املحافظات بها.

ّ
استحداث وزارة لإلدارة املحل  •

تمكيــن مجالــس املحافظــات مــن الرقابــة واإلشــراف فــي املجــاالت التــي يســاهمون فيهــا فــي صنــع القــرار وتمكينهــم ممــا هــو أكثــر مــن حــّق »االطــالع« علــى   •
كيفّيــة تنفيــذ املوازنــات الســنوّية، و »اقتــراح« إنشــاء مشــاريع اســتثمارّية، و »مناقشــة« تقاريــر عملّيــات تنفيــذ املشــاريع، بمــا ال يتعــارض مــع عمــل 

أجهــزة الرقابــة املختّصــة.
زيادة استقاللية مجالس املحافظات املالية واإلدارية للقيام بمهامها ضمن رؤية الالمركزية التي تنقل العمل من املركز إلى املحافظات.  •

إلغاء فكرة تعيين أعضاء في مجلس املحافظة.  •
زيادة نسبة مشاركة النساء في مجالس املحافظات لتصبح 25% على األقل.  •

، ال بــد مــن تضافــر جميــع الجهــود بيــن مختلــف املؤسســات والهيئــات للعمــل علــى تطويــر منظومــة الالمركزيــة فــي األردن، ويقــدم مركــز قلعــة الكــرك 
ً
وأخيــرا

 ملبــدأ التشــاركية فــي املســاعدة إلنجــاح تجربــة الالمركزيــة 
ً
لالستشــارات والتدريــب هــذا التقريــر املبنــي علــى منهجيــات بحثيــة محــددة للجهــات املعنيــة تعزيــزا

والجهــود الراميــة إلــى كســب التأييــد تجــاه تطويــر مختلــف التشــريعات الناظمــة لالمركزيــة فــي األردن.
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منهجية الدراسة

ُعقــدت فــي الفتــرة مــا بيــن 2 و 25 تشــرين األول مــن عــام 2018 إحــدى عشــرة مجموعــة نقــاش مركــزة فــي املحافظــات التاليــة: عجلــون، عمــان، العقبــة، البلقــاء، 
إربــد، جــرش، الكــرك، مادبــا، املفــرق، الطفيلة، والزرقاء.

نتجــت عنهــا  التــى  العربيــة، وجمــع املالحظــات والنصــوص  باللغــة  النقاشــات  وتــم عقــد جميــع  بهــم.  بدليــل خــاص  باالســتعانة  النقاشــات  امليســرون  أدار 
التقريــر تقريبيــة وليســت حرفيــة. فــي هــذا  لــذا كل االقتباســات  اللغــة اإلنجليزيــة،  إلــى  التقريــر، تمــت ترجمةتهــا  بهــا لكتابــة هــذا  واالســتعانة 

كمــا قــام 98 مــن أعضــاء مجالــس املحافظــات بمناقشــة خبراتهــم والــدروس املســتفادة مــن عملهــم فــي مواقعهــم ملــدة عــام. حيــث تراوحــت أعمــار املشــاركين 
.
ً
بيــن 26 إلــى 73 عامــا

تباين املشاركين في مستواهم التعليمي ومجاالت عملهم

تــم انتخــاب ربــع األعضــاء ملنصــب عــام فيمــا م�ســى. كمــا أن أغلــب األعضــاء كانــوا ترشــحوا كمســتقلين دون االنتمــاء إلــى أحــزاب سياســية، أو االنتمــاء إلــى 
مبــادرات وطنيــة.
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وتــم تقديــم النتائــج األوليــة عــن مجموعــات النقــاش املركــزة خــالل ورشــة عمــل بحضــور مشــاركين أردنييــن وممثليــن عــن مؤسســات دوليــة عاملــة فــي األردن، 
فــي عمــان فــي 19 تشــرين الثانــي 2018. وتضمــن الحضــور ممثليــن عــن مجالــس املحافظــات ووزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة ووزارة الداخليــة ومكتــب 

املنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان ومؤسســات املجتمــع املدنــي، وقطــاع املنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة.

قدمــت عــروض فــي ســياق ورشــة العمــل التــي اســتمرت ملــدة يــوم واحــد مــن قبــل: منــدوب وزيــر الشــؤون السياســية والبرملانيــة - األميــن العــام للــوزارة عطوفــة 
الســيد علــي الخوالــدة، املنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان عطوفــة الســيد باســل الطراونــة وكارلــو بنــدا ومحمــد خصاونــة. وقــدم بنــدا وخصاونــة نتائــج بحــث 

11 مجموعــة نقــاش مركــزة، و12 مقابلــة مــع رؤســاء مجالــس املحافظــات، ومقابــالت مــع 32 ســيدة مــن أصــل 36 ســيدة منتخبــة فــي مجالــس املحافظــات.

 إلــى خبراتهــم وتجاربهــم الشــخصية - العديــد 
ً
وســاعد النقــاش خــالل ورشــة العمــل علــى التحقــق مــن صحــة نتائــج هــذا البحــث. كمــا أكــد املشــاركون - اســتنادا

مــن النتائــج التــي توصــل لهــا هــذا البحــث. وســاعدت مســاهماتهم بتوضيــح الســياق العــام للعديــد مــن النقــاط فــي مجموعــات النقــاش املركــزة واملقابــالت 
الرئيســية. كمــا يــود معــدو هــذا التقريــر توجيــه خالــص الشــكر إلــى مركــز قلعــة الكــرك ملســاهمته فــي هــذا البحــث.

مقدمة

ال توجد أدوات ملزمة لضمان تنفيذ املشاريع. وهذا يعني، أنه إذا لم يقم مدير بتنفيذ مشروع معين، فما هي املوارد املتاحة لدينا ملحاسبته؟
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

يشــعر أعضــاء مجالــس املحافظــات بأنهــم يجوبــون عــدة عوالــم ولكــن ال ينتمــون إلــى أي منهــا. فهــم منتخبــون مــن قبــل املواطنيــن ولكــن ليــس لديهــم وظيفــة 
تمثيليــة رســمية. وهــم مخولــون بمراجعــة واعتمــاد ميزانيــات املحافظــات وخطــط التنميــة وتقييــم االحتياجــات، ولكنهــم ال يمتلكــون الســلطة ملحاســبة أولئــك 
فــة بتنفيــذ البرامــج أو ميزانيــات اإلنفــاق. ويطالبهــم املواطنــون 

ّ
الذيــن يقومــون بتنفيــذ البرامــج أو صــرف امليزانيــات. ومــع ذلــك، فمجالــس املحافظــات مكل

بتقديــم خدمــات ولكــن ليــس لديهــم أي خدمــات يقدمونهــا. ومــن الواضــح أن العديــد مــن املشــاركين فــي مجموعــات النقــاش املركــزة ينظــرون إلــى مشــروع 
الالمركزيــة بأنــه مــا زال قيــد التنفيــذ، وهــم مقتنعــون بأنــه بحاجــة لتعديــالت ضروريــة لتحقيــق مــا يعتقــدون أنــه رؤيــة جاللــة امللــك.

 بينهــم وبيــن الهيئــات املنتخبــة األخــرى )البلديــات 
ً
 كبيــرا

ً
ويعتقــد أغلبهــم أنهــم قــد فعلــوا مــا بوســعهم فــي ظــل اإلطــار القانونــي الحالــي، ولكــن هنــاك احتــكاكا

والبرملــان( والــوزارات التنفيذيــة. وعلــى الرغــم مــن الوفــاء بالتزاماتهــم القانونيــة، يقــول الكثيــرون إنهــم يشــعرون بأنهــم لــم ينجــزوا مــا وعــدوا بــه خــالل حمالتهــم 
 حيــث أنهــم 

ً
 وصعبــا

ً
االنتخابيــة، وإنهــم يشــعرون بــأن واقــع قدراتهــم قــد أدى إلــى تراجــع معنوياتهــم. فلقــد كان العــام األول بالنســبة للكثيريــن منهــم محبطــا

معنيــون بإنشــاء لجــان داخليــة، وتحديــد أماكــن لالجتماعــات، وتطويــر عالقــات العمــل مــع املجالــس التنفيذيــة واملؤسســات املرتبطــة بهــا.

الالمركزيــة الفعالــة هــي عمليــة تتطلــب الوقــت والتفــاوض مــع اآلخريــن. لذلــك، فإنهــا تســتلزم التواصــل والتشــاور املســتمرين لضمــان فهــم واضــح للرؤيــة 
وخارطــة للطريــق. كمــا ويقــر العديــد مــن املشــاركين فــي املجموعــات املركــزة أن هــذه العمليــة ســتحتاج إلــى مراجعــة وضبــط التشــريعات واألنظمــة والوصــول 
 علــى أرض الواقــع، ألن هنــاك رؤى متضاربــة ومصالــح 

ً
إلــى اإلجمــاع. ومــع ذلــك، فــإن الكثيريــن يعتقــدون أن الرؤيــة التــي عبــر عنهــا جاللــة امللــك ال تترجــم فعليــا

 باملســتوى املطلــوب، ولــه تأثيــر محــدود فــي جعــل عمليــة صنــع القــرار أقــرب إلــى املواطنيــن.
ً
مؤسســية، وبالتالــي فــإن تطبيــق الالمركزيــة ليــس ناجعــا

 وجــود رؤى مشــتركة وأهــداف واضحــة، حتــى يتــم تفويــض الســلطات املختصــة أو مــن خــالل تشــريعات وتنظيمــات 
ً
وملواصلــة الالمركزيــة، فإنــه مــن املهــم جــدا

عقالنيــة ومتماســكة. كمــا ويجــب تطويــر التشــريعات بطريقــة شــاملة، مــع إدراك تقاطــع الســلطات بيــن مختلــف املؤسســات والجهــات الفاعلــة التــي تعمــل 
لصالــح اململكــة.

ســاهمت جلســات املجموعــات املركــزة التــي عقــدت فــي تشــرين األول مــن عــام 2018 بتقديــم أفــكار قيمــة حــول النجاحــات والتحديــات التــي واجهتهــا الكــوادر 
، وإنمــا عينــة مــن وجهــات النظــر والخبــرات. كمــا ويــود معــدو هــذا التقريــر اإلعــراب عــن 

ً
 شــامال

ً
األولــى مــن مجالــس املحافظــات. وهــذا التقريــر ليــس تقييمــا

تقديرهــم لهــذه املجموعــة مــن الوطنييــن الوقوريــن واملتحمســين الذيــن يعملــون بجــد لدعــم مجتمعاتهــم ومؤسســاتهم واململكــة األردنيــة الهاشــمية ككل.

يســتعرض هــذا التقريــر وجهــات نظــر أعضــاء مجالــس املحافظــات الذكــور املنتخبيــن، ويــدرس تجربتهــم كأوائــل مــن احتــل هــذه املناصــب. كمــا يحــاول تحديــد 
 لسياســة مــا أو محاولــة للحكــم علــى عمليــة الالمركزيــة. حيــث 

ً
املجــاالت التــي تنجــح فيهــا املجالــس، وتحديــد مجــال أماكــن التحســين والتطويــر. وهــو ليــس نقــدا

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقديــم رؤى وأفــكار تدعــم التطبيــق العــام لالمركزيــة. فجميــع املشــاركين أعربــوا عــن دعمهــم ملفهــوم الالمركزيــة وقدمــوا وجهــات نظــر 
قيمــة خــالل مناقشــات الــدروس املســتفادة.
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العناوين

1. لم تتحقق بعد توقعات الالمركزية
، ولكننا نريد أن نقوم باملزيد.

ً
 منا قانونيا

ً
فعلنا ما كان متوقعا  •

بالغ اإلعالم في تمثيل الدور املحتمل واملتوقع ملجالس املحافظات.  •
لم تتحقق روح الالمركزية في التشريع.  •

اإلحباطات وعدم وجود سلطة حقيقية أضعفا من املعنويات.  •

2017. واعتقد  انبثــق مــن خطــاب الالمركزيــة قبــل انتخابــات  فــي مجالــس املحافظــات  فــي أن يصبحــوا أعضــاًء  أعــرب معظــم املشــاركين عــن أن قرارهــم 
الكثيرون أن الالمركزية سوف تفوض أو تنقل بعض صالحيات تقديم الخدمات والرقابة إلى مستوى املحافظات. كما قال العديد من األعضاء املنتخبين 
إنهــم قامــوا بحمــالت انتخابيــة وعــدوا فيهــا الناخبيــن ببرامــج واعــدة تقــدم لهــم خدمــات ملموســة بنــاًء علــى هــذا الفهــم. ولكــن القانــون ينــص علــى �ســيء مختلــف 

.
ً
 أو مفهومــا

ً
 عمــا كان متوقعــا

ً
تمامــا

وقــد انتقــد العديــد مــن املشــاركين فــي املجموعــات املركــزة »اإلعــالم« بســبب ســوء تمثيــل نطــاق عمــل الالمركزيــة، ســواًء عــن قصــد أو عــن جهــل. ويعتقــد 
 رفعــوا ســقف توقعاتهــم بــدور املجالــس، 

ً
أعضــاء املجالــس أن هــذا رفــع مــن ســقف التوقعــات فيمــا يخــص دور مجالــس املحافظــات. وكنتيجــة لذلــك هــم أيضــا

وبالتالــي رفعــوا ســقف وعودهــم االنتخابيــة، ولذلــك يشــعر العديــد مــن أعضــاء املجالــس بأنهــم مجبــرون علــى التحــرك بشــكل أوســع خــارج النطــاق الضيــق 
ملكاتبهــم لالســتجابة لهمــوم مــن انتخبهــم.

 للمعنويــات. ويقــول العديــد 
ً
 محطمــا

ً
لقــد كانــت محصلــة األثــر للتوقعــات املرتفعــة وواقــع الوظيفــة بالنســبة للعديــد مــن املشــاركين فــي املجموعــات املركــزة أمــرا

منهــم إنهــم ســيثنون اآلخريــن عــن الترشــح ملجالــس املحافظــات إذا مــا بقيــت القــدرات والصالحيــات الحاليــة علــى مــا هــي عليــه. وأعــرب آخــرون عــن إحباطهــم 
ألنهــم ال يســتطيعون فعــل املزيــد ملجتمعاتهــم واململكــة مــن حيــث معالجــة همــوم الناخبيــن وتوفيــر اإلشــراف الفعــال.

علــى الرغــم مــن اإلحبــاط الــذي يحيــط بإطــار عمــل مجالــس املحافظــات الحالــي، فــإن العديــد مــن املشــاركين فــي املجموعــات املركــزة يدركــون أن العمليــة 
جديــدة، وأن هنــاك صعوبــات متزايــدة. وهــم يأملــون أن تســاعد تجاربهــم ومالحظاتهــم فــي تعزيــز عمليــة الالمركزيــة، والتغلــب علــى التحديــات املبكــرة بشــكل 
 مــا يجــدون فرصــة للمشــاركة والتعــاون مــع أعضــاء املجتمع، 

ً
تدريجــي. كمــا ووضــح غالبيــة أعضــاء املجالــس، أنــه علــى الرغــم مــن القيــود الحاليــة، إال أنهــم كثيــرا

وممثلــي املؤسســات التــي يتمتعــون بعالقــات شــخصية معهــم.

اعتبارات متعلقة بالسياسات 
، ويشمل ذلك األحكام الواردة في القانون رقم )49( لسنة 2015.

ً
إن أهداف الالمركزية ليست مفهومة جيدا  .1

يرى أعضاء املجالس بأنه يجب أن يكون لديهم السلطة في الرقابة واإلشراف في املجاالت التي يساهمون فيها في صنع القرار.  .2
حيثما توجد عالقات جيدة بين الجهات الفاعلة في املؤسسات، تتحسن الكفاءة والخدمات.  .3

2. مجالس املحافظات حققت نجاحات
وافقنا على امليزانيات وخطط التنمية، ونتيجة لذلك، أصبحت هناك مساءلة أكثر.  •

عملنا نيابة عن املواطنين بالرغم من محددات القانون.  •
إن وجدت روح التعاون بين املؤسسات نحقق املزيد، ولكن هذا نتيجة عمل وجهد األفراد وليس املؤسسات.  •

.
ً
التبادل املحلي والدولي كان قيما  •

، إن حققــوا أي �ســي، وبالنســبة لهــذه املجموعــة، فــإن هــذه التجربــة أحبطــت مــن معنوياتهــم. ومــع 
ً
يشــعر القليــل مــن املســتجيبين بأنهــم حققــوا القليــل جــدا

ذلــك، يشــعر األغلبيــة بأنهــم حققــوا علــى األقــل مــا طالــب بــه القانــون؛ مــن تــداول امليزانيــات وبرامــج التنميــة واملوافقــة عليهــا والقيــام بتقييــم االحتياجــات 
لحــد مــا. ويــرى عــدد قليــل مــن األعضــاء املشــاركين أنهــم حققــوا إنجــازات مهمــة، وهــؤالء عــادة أعضــاء املجالــس الذيــن يتمتعــون بعالقــات جيــدة علــى املســتوى 

الشــخ�سي أو املؤس�ســي مــع الــوزارات واملجلــس التنفيــذي، أو املجالــس البلديــة.

كمــا ويقــول العديــد مــن املشــاركين إنهــم يتصرفــون خــارج النطــاق القانونــي لعملهــم مــن خــالل اتخــاذ إجــراءات فرديــة فــي حــاالت معينــة وملســاعدة املواطنيــن. 
وبينمــا يقــرون بــأن هــذا ال يقــع ضمــن اختصاصهــم علــى وجــه التحديــد، إال أنهــم ينظــرون إلــى ذلــك مــن منظــور الخدمــة العامــة وكممثليــن منتخبيــن. ويعترف 
 ما يتوجــه املواطنون إلــى هــؤالء األعضاء املنتخبين لحل 

ً
معظمهم بأن الوظائف املحددة ألعضاء مجالــس املحافظات ليست مفهومة بشكل جيد، وغالبا

القضايا أو املشاكل أو لطلــب املساعدة املالية.
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وإلى جانب إنشــاء اآلليات الداخلية األساســية لعمل املجالس، يشــير بعض األعضاء إلى املشــاركة في االجتماعات املهمة التي يعقدها إما جاللة امللك أو رئيس 
الوزراء. وكانت هذه االجتماعات املفصلية بمثابة منصات لتبادل املعلومات والخبرات، وكذلك حل الشؤون واالهتمامات الحالية. كما تم تقديم برامج لبناء 
القدرات من قبل مجموعة من املنظمات غير الحكومية واملؤسسات الدولية التي تستهدف مختلف مجموعات أعضاء املجالس. كما كان هناك برامج تبادل 
 تعليميــة قّيمــة لألعضــاء. ومــع ذلــك، يالحــظ العديــد مــن أعضــاء 

ً
مــع بلــدان أخــرى وذلــك الستكشــاف تجاربهــا مــع الالمركزيــة، حيــث وفــرت هــذه البرامــج فرصــا

املجالــس أن هــذه الفــرص غيــر متاحــة للجميــع، ويصعــب الحصــول عليهــا إذا لــم تكــن مقــرات املجالــس فــي املراكــز الحضريــة الرئيســية فــي املحافظــات.

وأشــار عــدد مــن املشــاركين إلــى أن تدقيقهــم للميزانيــات والخطــط كان لــه تأثيــر فــي جعــل الحكومــة علــى مســتوى الوطــن وعلــى مســتوى البلديــات أكثــر عرضــة 
 مــن قبــل. ومــع ذلــك يعتــرف آخــرون بــأن مســتوى 

ً
 مــن املســاءلة لــم يكــن موجــودا

ً
للمســاءلة. حيــث أن هــذا املســتوى الجديــد مــن التدقيــق قــد أضــاف قــدرا

 مــن صنــع القــرار يهــدد بإضافــة املزيــد مــن الوقــت علــى العمليــات املاليــة، وبالتالــي فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تأخيــر القيــام بمشــاريع أو مبــادرات رئيســية. كمــا 
ً
إضافيــا

وتعتمــد قدرتهــم علــى تدقيــق وفحــص البيانــات الرئيســية علــى تعــاون املســؤولين معهــم. وأضــاف العديــد مــن املشــاركين أن بعــض الســلطات البلديــة لــم ولــن 
تشــاركهم املعلومــات، وذلــك ألن القانــون الــذي يحكــم البلديــات ال يشــير إلــى مجالــس املحافظــات وبالتالــي ال يلزمهــم بمشــاركة معلوماتهــم. ومــع ذلــك، فقــد 
أشــار عــدد قليــل مــن املشــاركين إلــى زيــادة محتملــة فــي املســاءلة، وإذا أخــذت التشــريعات التكميليــة بعيــن اإلعتبــار دور ومســؤوليات مجالــس املحافظــات، 

فمــن املمكــن أن تزيــد املســاءلة بدرجــة أكبــر.

اعتبارات متعلقة بالسياسات
 ملزيــد مــن املســاءلة، وهنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن الســلطة الرقابيــة ضمــن التشــريع 

ً
املزيــد مــن التدقيــق فــي امليزانيــات والتخطيــط املؤس�ســي يوفــر زخمــا  .1

لتعميــق هــذا األثــر.
 أطــول للقيــام بالعمليــات املؤسســية، وبالتالــي قــد تقــل الفعاليــة فــي تنفيــذ املبــادرات املحليــة، ممــا 

ً
املســتوى اإلضافــي فــي عمليــة صنــع القــرار يحتــاج وقتــا  .2

يــؤدي إلــى حــدوث ضغــط شــعبي إضافــي علــى العامليــن فــي الجهــات السياســية واملؤسســية.
إن توحيد وتعزيز الخبرات الفنية واألدوات والكفاءات السياسة في كيان ترابطي يوفر محطة واحدة للوصول إلى األدوات والتمثيل املطلوب.  .3

3. مطلوب إجراء تشريعي
يحتوي اإلطار العام على تناقض ويفتقر إلى الدقة.  •

يجب أن تكون التشريعات التكميلية متوافقة.  •
يجب توضيح العالقات بين املؤسسات.  •

يجب أن يشمل التشريع موضوع املساءلة.  •

 فــي األردن، كمــا ويســارع العديــد مــن املشــاركين إلــى اإلشــارة إلــى ذلــك، وهنــاك مجــال لتحســين التشــريعات وضبطهــا. 
ً
تعــد الالمركزيــة تجربــة جديــدة نســبيا

 فــي تحســين عمــل وأداء أعضــاء مجالــس املحافظــات. فعلــى ســبيل املثــال، يســأل 
ً
واألهــم مــن ذلــك، أن توضيــح العالقــات وتحديــد املســاءلة ســيكون مهمــا

الكثيــرون عــن ماهيــة وكيفيــة العالقــة بيــن املســؤولين املنتخبيــن وكيــف يتــم إنفاذهــا؛ ويشــمل هــذا أعضــاء املجالــس البلديــة وأعضــاء البرملــان وأعضــاء 
مجالــس املحافظــات. جميعهــم يمثلــون نفــس الناخــب ولكــن ليــس لديهــم مســاءلة قانونيــة واضحــة. ونتيجــة لذلــك، يقــول العديــد مــن املشــاركين أنهــم طلبــوا 
 للفقــرة أ مــن املمــادة 8 مــن قانــون الالمركزيــة رقــم 49 لســنة 2015( مــن مســؤولين فــي املجالــس البلديــة، والذيــن بدورهــم إمــا 

ً
معلومــات حــول امليزانيــة )وفقــا

تجاهلــوا أو رفضــوا أي طلــب ألن القانــون ال يضــع العقوبــات.

 بشــأن العالقات املحددة، ال ســيما تلك العالقات املتناقضة. فعلى ســبيل 
ً
كما ويقول العديد من املشــاركين أن التشــريع يجب أن يكون أكثر دقة ووضوحا

 ولكنــه يســمح ملجلــس الــوزراء بتقديــم مدفوعــات »كمكافــآت« تقديريــة. وبينمــا هــي 
ً
 وماليــا

ً
املثــال، ينــص القانــون علــى أن مجلــس املحافظــات مســتقل إداريــا

، إال أنهــا تعتمــد علــى مجلــس الــوزراء لتوفيــر الدعــم املتعلــق باألمانــة العامــة والســكرتاريا. وباإلضافــة ملعالجــة املفاهيــم املتناقضــة وتوفيــر 
ً
مســتقلة إداريــا

عقوبــات واضحــة علــى الخروقــات، يعتقــد بعــض املشــاركين أن مجالــس املحافظــات ال ينبغــي أن تكــون تابعــة أو تحــت ســلطة الــوزارات املتعــددة ولكــن يجــب 
أن يكــون ارتباطهــا مــن خــالل وزارة واحــدة تركــز علــى تنميــة األقاليــم أو الحكــم املحلــي.

يذكــر العديــد مــن أعضــاء مجالــس املحافظــات العمــل التعاونــي القائــم علــى العالقــات الشــخصية. وحيثمــا يعبــر األعضــاء عــن مشــاعر اإلنجــاز العظيمــة، 
فمــن الواضــح أنهــم وحتــى مجالــس املحافظــات ككل، لديهــم عالقــات جيــدة مــع املســؤولين فــي البلديــات ومســتويات الدولــة األخــرى، واألهــم مــن ذلــك عالقتهــم 
مــع املحافــظ. فهــذه هــي العالقــات الناجحــة التــي تخــدم املجتمــع واململكــة بشــكل جيــد، إال أنهــا غيــر رســمية وتوجــد بســبب نوعيــة الشــخصيات وال تتمتــع بهــا 
 فــي التعــاون مــن قبــل املســؤولين العامليــن فــي الــوزارات. وفــي حيــن 

ً
 حــادا

ً
جميــع مجالــس املحافظــات. ويشــعر املشــاركون فــي املجموعــات املركــزة أن هنــاك نقصــا

أنــه مــن املفهــوم أن املســؤولين فــي الــوزارات يجــب أن يلتزمــوا بتسلســل القيــادة، وهيكليــة إعــداد التقاريــر، فــإن أعضــاء مجالــس املحافظــات يعبــرون عــن 
شــعورهم بالتجاهــل والتهميــش عــن قصــد مــن قبــل أولئــك املســؤولين. وتحــدث العديــد مــن املشــاركين عــن عــدم توفــر إمكانيــة الوصــول إلــى املرافــق الحكوميــة 

والتــي يمكــن تســهيلها إن توفــرت لوحــات ترخيــص حكوميــة ملركباتهــم.
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 مــا وهــم يفعلــون عكــس 
ً
»التحديــات التــي نواجههــا هــي مــن مــدراء املديريــات، حيــث أن بعضهــم غيــر متعــاون علــى اإلطــالق. نقــول لهــم أن يفعلــوا شــيئا

. ألنهــم ال يهتمــون بنــا وال يهتمــون باملجلــس. يمثــل هــذا املجلــس كل محافظــة الطفيلــة ولدينــا كرامتنــا، لكــن حتــى الحكومــة ليســت مهتمــة بنــا 
ً
ذلــك تمامــا

.»
ً
وال يوافــق القانــون علــى ذلــك. رئيــس املجلــس الدائــم ونائبــه ومســاعدوه لــم يفعلــوا شــيئا

عضو من مجلس محافظة الطفيلة

فــي حيــن أن التوقعــات فــي األصــل لــم تتحقــق، أدى ذلــك إلــى بعــض اإلحباطــات والصعوبــات، فــإن معظمهــم يقــّدرون الخبــرة والتجربــة، فالسياســات جديــدة 
 فــي ضمــان فهــم جميــع املؤسســات لقــدرة ومــدى ســلطة كل منهــا. واألهــم مــن ذلــك 

ً
وتحتــاج إلــى ضبــط دقيــق. إن توضيــح العالقــات القانونيــة ســيكون مهمــا

، أن يقــوم أولئــك الذيــن يقــودون سياســات الالمركزيــة بتعزيــز الرؤيــة علــى املــدى البعيــد وتأطيــر تلــك الرؤيــة فــي خارطــة طريــق أو كعمليــة تدريجيــة علــى 
ً
أيضــا

 أن تقــوم املؤسســات بتعليــم موظفيهــا وقيادتهــا ومطالبتهــم بااللتــزام فــي دعــم وتســهيل أعمــال املجالــس التنفيذيــة ومجالــس 
ً
مراحــل. كمــا ومــن الضــروري أيضــا

املحافظــات.

اعتبارات متعلقة بالسياسات
الغمــوض فــي التشــريع يــؤدي إلــى عــدم الفاعليــة ويمكــن أن يخلــق توتــرات بيــن املؤسســات. فالوضــوح ووجــود آليــات للتفســير التشــريعي يمكــن أن توفــر   .1

التوجيــه املناســب.
يتطلــب التشــريع الســابق والتكميلــي إجــراء تعديــالت علــى الكيانــات الالمركزيــة الجديــدة للحــد مــن النزاعــات القانونيــة. ويشــمل ذلــك توضيــح األدوار   .2

واملســؤوليات الجديــدة.
التــي تنبثــق عــن  تــم تفويــض مجالــس املحافظــات بممارســة وظائــف معينــة دون تفويضهــا بســلطة إللــزام التعــاون، أو لضمــان تنفيــذ القــرارات   .3

املجالــس.
إن األعضــاء املعينيــن لديهــم القــدرة علــى جلــب الخبــرة واملهــارات الالزمــة، ولكنهــم غيــر مســاءلين أمــام الناخبيــن كمــا هــو الحــال لألعضــاء املنتخبيــن.   .4
وبمــا أن املجالــس تحصــل علــى الخبــرة التقنيــة وتحتفــظ بهــا، فهــل ســيكون هنــاك مبــرر علــى املــدى البعيــد بمواصلــة تعييــن األعضــاء غيــر املنتخبيــن، 
 لالســتياء مــن قبــل أولئــك الذيــن يخوضــون الحمــالت والترشــح حتــى يتــم انتخابهــم مــرة أخــرى؟

ً
وإذا كان األمــر كذلــك، فهــل سيســتمر تعيينهــم ســببا

4. تحسين االتصاالت وتوفير املوارد الالزمة

»ليس هناك أي جهة في البالد تعمل لصالح مجالس املحافظات باستثناء جاللة امللك«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء

لم يتم بعد فهم رؤية وأهداف الالمركزية.  •
األدوار واملسؤوليات والغاية من مجالس املحافظات على النحو املحدد في القانون ليست مفهومة بشكل عام - حتى داخل املجالس.  •

ال تحصل املجالس على املوارد الالزمة.  •
يجب تصميم برامج بناء القدرات وتقديمها بشكل موحد.  •

يريد املواطنون من ممثليهم املنتخبين تقديم الخدمات وأن يكونوا مؤيدين وداعمين لهم.  •

 أنهــا غيــر مفهومــة فــي أوســاط مؤسســات الدولــة 
ً
 فــي أوســاط الناخبيــن، ويمكــن القــول أيضــا

ً
إن مجالــس املحافظــات وســلطاتها وصالحياتهــا ليســت مفهومــة جيــدا

األخــرى. كمــا وأشــار العديــد مــن املشــاركين فــي املجموعــة املركــزة إلــى أنهــم يتعاملــون بشــكل روتينــي مــع املواطنيــن لحــل همومهــم علــى مســتوى البلديــة أو علــى 
املســتوى الوطنــي فيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة وفــرص العمــل والتعليــم وغيرهــا. وأضــاف الكثيــرون أنهــم يحاولــون املســاعدة لتجنــب االنتقــادات لفاعليــة مجالــس 
املحافظــات. ولحســن الحــظ، قــام أعضــاء املجالــس، وبدرجــات متفاوتــة، بتطويــر عالقــات مــع أعضــاء البرملــان، ومســؤولين محلييــن. وباملثــل، فعندمــا يدعــون إلــى 
 للســلطات البلديــة أو أعضــاء البرملــان وليــس ملجالــس املحافظــات. وعليــه، 

ً
 مــا يطرحــون أســئلة أكثــر مالءمــة

ً
نشــاطات إعالميــة وصحفيــة فــإن الصحفييــن غالبــا

 عــن أهــداف الالمركزيــة وغرضهــا.
ً
يجــب بــذل املزيــد مــن الجهــد فــي نقــل أدوار ومســؤوليات مجالــس املحافظــات، فضــال

إن إيصــال وشــرح أدوار ومســؤوليات أعضــاء مجالــس املحافظــات يجــب أن تقــوم بــه املجالــس نفســها، وذلــك خــالل اجتماعاتهــم ومناقشــاتهم مــع املواطنيــن 
 بأنهــم ال يملكــون املــوارد الكافيــة املخصصــة لهــم للقيــام بعملهــم. ســواًء 

ً
واملســؤولين الحكومييــن. ومــع ذلــك، عبــر جميــع املشــاركين فــي املجموعــة املركــزة تقريبــا

كانت األماكن املخصصة لالجتماعات أو املكاتب أو الدعم اإلداري أو مرافق النقل أو املكافآت، وعليه فإن أعضاء املجالس يشعرون أنهم يعانون من نقص 
حــاد فــي املــوارد. ويســارع العديــد منهــم إلــى االعتــراف بــأن الوضــع املالــي للدولــة ال يســمح باإلســراف والتبذيــر، وهــؤالء املســؤولون املنتخبــون الذيــن يطلبــون املزيــد 
 مــا يشــيرون إلــى عــدم كفايــة املــوارد املتاحــة. فــإذا كانــت جهــود الالمركزيــة فــي املســتقبل ستســتحوذ علــى ســلطة 

ً
مــن املــوارد املاليــة لديهــم بصيــرة سياســية، وغالبــا

وكفــاءة أكبــر، فمــن الواضــح أنــه ســيتعين توفيــر املزيــد مــن املــوارد اإلداريــة والبحثيــة والقانونيــة.
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اعتبارات متعلقة بالسياسات
 للخالف بين املؤسسات والعامة.

ً
بدون إطار فهم واضح ومشترك، سوف تعني الالمركزية أشياًء مختلفة ألناس مختلفين وتكون مصدرا  .1
 أكبر للكفاءة واملساءلة.

ً
إن فهم الغرض واألدوار واملسؤوليات لكل جهة ضمن نظم الحاكمية يوفر فرصا  .2

ضمان تزويد الجهات القانونية بمصادر مستقرة ومتوقعة هو مفتاح للعمل املنتج والسلس والفعال.  .3
إن البرامــج التدريبيــة املنتظمــة والتــي يمكــن الحصــول عليهــا بســهولة تقــدم إمكانيــة إلنشــاء قاعــدة معرفــة مشــتركة، ويمكــن تقديــم هــذه البرامــج مــن   .4
خــالل منصــة واحــدة، مثــل جمعيــة وطنيــة أو مركــز تدريــب. ومــن شــأن البرامــج التــي يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة أن تقلــل مــن الشــعور بعــدم املســاواة.

يتعيــن علــى املمثليــن املنتخبيــن النظــر فــي الطــرق التــي ينخرطــون فيهــا فــي إشــراك املواطنيــن فــي عمليــات صنــع القــرار. ففــي حيــن أن معظــم املواطنيــن   .5
يتوقعــون الخدمــات والتأييــد مــن قبــل األعضــاء املنتخبيــن، فإنــه يمكــن ألعضــاء مجالــس املحافظــات إشــراك الناخبيــن فــي تقييــم االحتياجــات وتحديــد 

األولويــات وإظهــار مبــدأ املســاءلة ملــن انتخبهــم.

التوصيات
تحديد وتعزيز رؤية متسقة لالمركزية يصاحبها خارطة طريق.  .1

إدخال تعديالت تشريعية أو أدوات لتعزيز الالمركزية؛ وتحقيق التماسك واالتساق مع التشريعات األخرى.  .2
لضمان إزالة التناقضات وزيادة الدقة في الصالحيات واملهام. أ. 

يجــب أن تكــون التشــريعات التكميليــة متوافقــة، حيــث ال تتما�ســى القوانيــن الخاصــة باملناطــق االقتصاديــة الخاصــة والبلديــات واملجالــس  ب. 
التنفيذيــة مــع قانــون الالمركزيــة، وهــذا مصــدر للخــالف بيــن مجالــس املحافظــات وباقــي الهيئــات األخــرى.

ال بد من توضيح طبيعة العالقة بين مختلف الهيئات التي تعمل ضمن منظومة الالمركزية. ج. 
ال بد من إدراج تدابير خاصة باملساءلة في قانون الالمركزية. د. 

إنشاء جمعية وطنية ألعضاء مجالس املحافظات للتبادل الفني والتعاون وكسب التأييد.  .3
توفير الدعم القانوني لتفسير األطر القانونية للمراحل األولية من الالمركزية.  .4

يجب توفير املوارد الالزمة للمجلس حتى يقوم بعمله بالشكل املطلوب.  .5
توسيع نطاق صالحيات مجالس املحافظات لتشمل كسب التأييد والتشاور مع املواطنين.  .6
يريد املواطنون من ممثليهم املنتخبين تقديم الخدمات وأن يدافعوا عن مصالحهم. أ. 

يجب استعادة الثقة في مجالس املحافظات وجعلها جاذبة للشباب والنساء كمرشحين في املستقبل. ب. 
برامج توجيهيــة شاملة لألعضــاء  بتقدیم  ضمان استیعاب األنظمة األرشیفیة لخبرات ومؤتمرات ومنتجات عمل مجالــس املحافظــات، مما یسمح   .7

المستقبلیین. والموظفین 
الثناء على التعاون بين املجالس البلدية والتنفيذية ومجالس املحافظات وإظهار ذلك.  .8

وضع خطط تواصل استراتيجية ملجالس املحافظات.  .9
تطوير فرص إلشراك املواطنين في أعمال مجالس املحافظات.  .10

اعتبارات تشريعية
توضيــح إمكانيــة أعضــاء مجالــس املحافظــات للتواصــل مــع املؤسســات األخــرى، وذلــك للســماح بتدفــق املعلومــات بكفــاءة وفــي الوقــت املناســب،   .1
 للمســاءلة: النبــد 3 مــن الفقــرة أ مــن املــادة 3 تشــترط أن يقــوم املحافــظ بالتنســيق بيــن جميــع الجهــات )يقــوم املحافــظ بالتنســيق 

ً
ويكــون خاضعــا

بيــن املجلــس والبلديــات فــي املحافظــة والــوزارات والدوائــر الحكوميــة واملؤسســات العامــة(، حيــث أن هــذا األمــر يضمــن الســلطة الكاملــة للمحافــظ 
إزاء طلبــات محــددة، ويمكــن أن يســاعد ذلــك علــى الحــد مــن االستفســارات التافهــة، ولكــن هنــاك حــاالت ينبغــي أن يكــون أعضــاء مجلــس املحافظــة 
 نيابــة عــن املواطنيــن. مــن املمكــن تحديــد فئــات محــددة مــن االحتياجــات 

ً
قادريــن علــى توجيــه االستفســارات للــوزارات أو الهيئــات الحكوميــة مباشــرة

املعلوماتيــة ملجالــس املحافظــات وتحديــد القنــوات املناســبة.
املادة 2: يجب إضافة تعريفات توضح مصطلحات مثل: »الخطط االستراتيجية والتنفيذية« و »االستقاللية«.  .2

توســيع نطاقالفقــرة أ مــن املــادة 6 لتشــمل شــرح »االســتقالل املالــي واإلداري«. وتعديــل املــواد التــي تتعــارض مــع مبــدأ االســتقاللية، أو توضيــح النيــة   .3
والقصد منها؛ فعلى ســبيل املثال في الفقرة ب من املادة 9، كيف ســيتم تحديد امليزانية؟ من الذي ســيحددها؟ وإلى من ســيتم تقديمها واعتمادها؟ 
 أن املكافــآت املاليــة يقــوم بتقديرهــا مجلــس الــوزراء. وينبغــي حــذف هــذا 

ً
 الفقــرة ج مــن املــادة 9، قــد تؤثــر علــى مفهــوم االســتقاللية، خصوصــا

ً
وأيضــا

أو توضيحــه لضمــان مبــدأ »االســتقالل املالــي واإلداري«.
املادة 10: يجب توضيحها و/أو تعديلها بما يتفق مع مبدأ »االستقالل املالي واإلداري«.  .4

8 علــى أقســام فرعيــة تفّصــل وتبيــن ســلطات مجالــس املحافظــات، بمــا يتعلــق بالرقابــة علــى الخطــط والتدابيــر األخــرى  ينبغــي أن تشــتمل املــادة   .5
فــي إطــار ســلطاتها. وينبغــي إيــالء اعتبــار إضافــي للســلطات أو اآلليــات الالزمــة إلجبــار املؤسســات املرتبــط عملهــا بمجالــس املحافظــات علــى تقديــم 

املطلوبــة. املعلومــات 
تعديل التشريعات التي تحكم املؤسسات املرتبط عملها بمجالس املحافظات لتشمل االعتراف باختصاصات مجالس املحافظات. أي التشريعات   .6
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املتعلقــة باملجالــس البلديــة واملحليــة واملناطــق االقتصاديــة أو الســياحية الخاصــة، كذلــك مطلــوب توضيــح العالقــات بيــن الهيئــات املنتخبــة )البلديــة 
واملحافظــة والبرملــان( ومكاناتهــم املشــتركة وذلــك للحــد مــن أي صــراع وتوتــر محتمليــن.

النقاش
 
ً
االقتباســات أدنــاه هــي عينــات مــن النقاشــات التــي دارت خــالل الجلســات واملجموعــات املركــزة. والغــرض مــن هــذا القســم هــو تقديــم اآلراء األكثــر شــيوعا

ولكنــه ال يمثــل مجمــل املناقشــات. أي خطــأ فــي التقــاط اآلراء، وذلــك إن وجــد، قــد يكــون بســبب عــدم اســتخدام الكلمــات الحرفيــة كمــا عبــر عنهــا املشــاركون 
فــي املجموعــة املركــزة حيــث أن النقاشــات كانــت باللهجــة العاميــة فــي أغلبهــا.

تقييم األداء
يعتقد معظم املشاركين أنهم فعلوا ما بوسعهم ضمن مجال العمل املحدود للغاية.

 فحســب بــل هــو ممتــاز، آخذيــن بعيــن االعتبــار محــددات 
ً
»رغــم كل العقبــات والتحديــات نقــوم بواجبنــا علــى أكمــل وجــه. أداء املجلــس ليــس جيــدا

القانــون«. وضعــف 
عضو من مجلس محافظة مادبا

، وربمــا هكــذا هــو الحــال ألن األداء يعتمــد علــى 
ً
»األداء لــه جانــب نظــري وجانــب عملــي، بالنســبة لألمــور النظريــة كان التطبيــق مــع الحكومــة ضعيفــا

العالقــات واملتابعــات الشــخصية. حيــث أن كل عضــو لديــه هــدف وطمــوح، أن يقــدم خدمــات أفضــل للمواطنيــن والفئــة الشــعبية التــي انتخبتــه«.
عضو من مجلس محافظة مادبا

»جاللــة امللــك هــو صاحــب املبــادرة، ولكــن األشــخاص الذيــن عملــوا علــى تنفيذهــا غيــر أكفــاء وغيــر مؤهليــن. وليــس لدينــا موقــع نلتقــي فيــه، ناهيــك عــن 
أن معظــم زمالئنــا غيــر متخصصيــن فــي مجــال عملهــم. كمــا وأنــه ليــس لدينــا موظفــون فنيــون، وليــس لدينــا موقــع، وليــس لدينــا األدوات التــي تعتبــر مهمــة 
 للتشــغيل والعمــل. فأنــا ال أواجــه مشــكلة فــي اســتخدام ســيارتي الخاصــة، ولكننــا بحاجــة إلــى أدوات ثابتــة ونحتــاج إلــى أجهــزة كمبيوتــر ونحتــاج إلــى 

ً
جــدا

كاميــرات. لقــد قمــت بطلــب األدوات التــي نحتــاج منــذ اليــوم الــذي بــدأت فيــه العمــل ولكــن لــم أتلــق أي رد. كيــف يفتــرض بــي أن أقــوم بعملــي؟ لســوء 
، ونحصــل علــى مكافــآت دون القيــام بــأي �ســيء«.

ً
الحــظ، لقــد أصبحنــا عبئــا

عضو من مجلس محافظة الزرقاء

 أكبــر فــي املناطــق املترابطــة 
ً
. ومــع ذلــك، يبــدو أن هنــاك تعاونــا

ً
كمــا يشــعر الكثيــرون أن اإلطــار القانونــي ضعيــف، وفــي الواقــع ال يســمح إال بالقليــل جــدا

الحكومــة. بيــن مختلــف مســتويات   
ً
عشــائريا

 ويســعى املجلــس بــكل مــا أوتــي مــن قــوة 
ً
 بالقانــون، فالقانــون مــا زال مركزيــا

ً
 حســب مــا رأيــت ولكــن هــذا املجلــس كان محــددا

ً
»أداء املجلــس قــوي جــدا

لجلــب اســتثمارات ومشــاريع ملحافظــة مادبــا، ولكــن هنــاك عراقيــل منهــا البيروقراطيــة لــدى الــوزارات واملــدراء التنفيذييــن«.
عضو من مجلس محافظة مادبا

 عــدم فهــم قانــون الالمركزيــة مــن قبــل األعضــاء ومــن قبــل 
ً
»بالنســبة ألداء األعضــاء، فــكل عضــو يحــاول أن يقــدم مــا عنــده لكــن تواجههــم عقبــات، أوال

حتــى الحكومــة التــي وضعــت القانــون«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء

»إذا مــا رجعنــا لقانــون الالمركزيــة واطلعنــا علــى أحكامــه، ســنجد أن معظــم أحــكام هــذا القانــون أتــت بســلطة مقيــدة ألعضــاء املجلــس بحيــث أن 
 للمجلــس التنفيــذي يبعثوهــا لنــا حتــى نقرهــا دون إعطائنــا 

ً
، مثــال

ً
املجلــس ليــس لديــه ســلطة يتحــرك فيهــا، فــكل املــواد والصالحيــات التــي تتطلــب إقــرارا

 هــذا كلــه أثــر علــى أداء املجلــس فــي هــذا املوضــوع«.
ً
املجــال أن نناقشــها أو نرفضهــا، طبعــا

عضو من مجلس محافظة العاصمة

 مــن املعوقــات أن هنــاك دعــوة لالمركزيــة فــي صنــع القــرار وفــي إقــرار املشــاريع لكــن هنــاك مركزيــة فــي التنفيــذ، وهــذا يعطلنــي ألننــي قمــت باملطلــوب 
ً
»أيضــا

 ويضيــع ألنــه ال توجــد إرادة 
ً
منــي مــن إجــراءات وترتيبــات )إقــرار امليزانيــة( وبعــد ذلــك ال يصــرف �ســيء مــن املبالــغ. بالتالــي فــإن كل عملــي يصبــح عبثيــا

سياســية صادقــة للقيــام بهــذه املشــاريع ... هــم )الحكومــة( ينظــرون ويتعاملــون مــع املوضــوع مــن ناحيــة توفيــر النفقــات ... فهــم يضعونــي بمواجهــة هــذه 
املعوقــات عــن قصــد ... انتهــت الســنة وبعــض املشــاريع لــم تــر النــور«.

عضو من مجلس محافظة العقبة
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.
ً
االعتقاد بأن ما تم تحقيقه قليل هو محبط ألعضاء مجالس املحافظات، واملستجيبون من محافظة الكرك هم األكثر إحباطا

»أداء املجلــس متواضــع. ولــم يجــد األعضــاء الدعــم مــن القانــون نفســه ألن دورهــم إقــرار امليزانيــات ومتابعتهــا فقــط ال غيــر. لــذا نعــم، لقــد جــاء زمالؤنــا 
البالــغ عددهــم 38 بحمــاس ونشــاط وأرادوا العمــل ولكنهــم لــم يجــدوا أي دعــم مــن القانــون«.

عضو من مجلس محافظة الزرقاء

»فــي البدايــة، كنــا متحمســين للبحــث عــن نقــاط الضعــف، ولكــن فيمــا بعــد، ظهــرت العديــد مــن املشــاكل مــن قبــل الــوزارات واملديريــن التنفيذييــن 
ورؤســاء املجالــس البلديــة، حيــث كانــوا يفتقــرون إلــى املعرفــة الصحيحــة فــي هــذا القانــون. ولقــد أتينــا إلــى هــذه املواقــع بهــدف العمــل واإلنجــاز، وليــس 
البحــث عــن الرتــب واملســميات. هــذه النقطــة هــي مــا جعلتنــا نشــعر باإلحبــاط، ونحــن نعمــل بجــد إليجــاد نقــاط الضعــف ولكــن فــي املقابــل، لــم يكــن 
هنــاك أحــد لحــل املشــاكل. أنــا ال أعــرف مــن هــو مرجعيتــي حيــث تــم تعييــن ثالثــة محافظيــن مختلفيــن خــالل عــام واحــد. يقــول بعــض املواطنيــن أنــه قبــل 
قانــون الالمركزيــة ومجالــس املحافظــات كان عملهــم أســهل وأســرع، ألن الوزيــر وأعضــاء البرملــان يضعــون اآلن عقبــات أمامنــا، ممــا يجعلنــا نشــعر بأننــا 

 مــن صالحياتهــم«.
ً
نســحب جــزءا

عضو من مجلس محافظة الكرك

ال يحصلون على الدعم أو األدوات الالزمة للقيام بعملهم.

 نحــن نتحــدث عــن مجلــس افترا�ســي، مجلــس بالهــواء، مجلــس ليــس لــه مقــر وليــس لــه إمكانيــات وال أدوات وليــس لــه أجهــزة فنيــة. التجربــة 
ً
»فعليــا

كلهــا تجربــة أدبيــة روحانيــة مثــل النيرفانــا مثــل اليوجــا، فأنــت تعمــل بواقــع افترا�ســي. فأنــا مــن أجــل مشــروع أقــره بــاألزرق، أنــا كرئيــس لجنــة اضطــررت 
للذهــاب 5-6 مــرات بســيارتي، وفــي بعــض األيــام كنــت أرجــع وقــت املغــرب وذلــك ألنــه ال يوجــد جهــاز فنــي يعــد التقاريــر، وأنــا كصاحــب قــرار أقــرر نعــم أو 
 مــن 

ً
 يجــب أن أكــون واثقــا

ً
 صحيحــا

ً
 لزمالئــي وأكــون عنــد حســن ثقتهــم، وكذلــك مــن أجــل أن أقــدم مشــروعا

ً
ال وأعمــل بكثــرة وذلــك كــي أقــدم مشــروعا

اللجنــة. كمــا ال توجــد بنيــة تحتيــة فليــس لدينــا ورقــة مروســة مكتــوب عليهــا مجلــس املحافظــة. مــن ضمــن التباطــؤ هــذا عــدم وجــود مرجعيــة واضحــة، 
فــألي وزيــر نتبــع وألي وزارة؟«

عضو من مجلس محافظة الزرقاء

، ولكــن ليــس بســبب األعضــاء بــل بســبب العقبــات. يريــد األعضــاء أن يعملــوا، ولكــن ليــس لديهــم األدوات التــي 
ً
»أداء مجلــس محافظــة الزرقــاء ضعيــف جــدا

 مــن مقابلتهــم فــي موقــف 
ً
تمكنهــم مــن القيــام بذلــك. ال أريــد أن أتحــدث عــن املقــر، مــع أنــه مــن املهــم أن يكــون لدينــا علــى األقــل مكتــب ملقابلــة األشــخاص بــدال

الســيارات وأعتقــد أننــا لــم نقــم بــأي �ســيء ســوى اإلقــرار، وهــو أمــر مفــروغ منــه. أعلــم أن جميــع زمالئــي يريــدون العمــل، لكنهــم ال يمتلكــون األدوات«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء

خــالل  مــن  يتابــع  املحافظــة  باســتمرار، فمجلــس  املتابعــة  مــن حيــث  للدوائــر  وضعهــا  التــي  املجلــس،  مهــام  مــن  هــي  للعلــم  املشــاريع  تنفيــذ  »متابعــة 
املراجعــات املتكــررة للــوزارات والدوائــر العامــة فــي العاصمــة عمــان ألكثــر مــن مــرة بشــكل مرهــق ومزعــج، ولكــن بالنهايــة صاحــب القــرار هــو الوزيــر أو 
الــوزارة أو املديــر العــام فــي ســرعة تنفيــذ املشــاريع. ومــا نعانــي منــه هــذا العــام فــي مجلــس املحافظــة هــو تعثــر وتأخــر كثيــر مــن املشــاريع أو عــدم إنجازهــا 
وبالتالــي تدويــر أو ضيــاع املخصصــات املاليــة لهــا ألعــوام أخــرى وبالنتيجــة تأخيــر تنفيــذ هــذه املشــاريع، وبعضهــا ملــح كاملــدارس لــوزارة التربيــة والتعليــم. 
يعلــم الزمــالء أننــا أعطينــا التربيــة والتعليــم أولويــة أولــى فــي موازنــة 2018، بحيــث خصصنــا مشــاريع بمــا يعــادل 46% مــن موازنــة املحافظــة أي حوالــي 14 
مليــون دينــار ولكــن علــى أرض الواقــع لــم يكــن هنــاك أي عطــاءات ألي مدرســة تتعلــق بأنظمــة تكييــف الهــواء والتدفئــة. وهــذا يؤخــر مشــاريع املــدارس 

املكتظــة والتــي تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن الطــالب«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

قيــم األداء فســوف أقســمه لشــقين: أداء األفــراد كأفــراد وأداء املجلــس ككتلــة كاملــة. أداء املجلــس ككتلــة متكاملــة »عبــارة غيــر مــرٍض« 
ُ
»إذا أردت أن أ

هــي عبــارة أعتبرهــا لطيفــة ومؤدبــة، هــو معــدم. لقــد حاولــوا كمجلــس. مــا هــي األســباب؟ أســباب متعــددة منهــا: أدوات التمكيــن غيــر موجــودة، عــدم وجــود 
مقــر نجتمــع فيــه، حتــى عــدم وجــود طاولــة اجتماعــات، فكيــف ســنجتمع ونلتقــي؟ أيــن يجــب أن أحتفــظ بامللفــات؟ كادر إداري يجــي عندنــا، أنــا بــدي 
أوجــه أي كتــاب لجهــة معينــة بتغلــب، والكتــاب بــده يمــر علــى املحافــظ، يعنــي صــار فيهــا تركيــز للمركزيــة وبيروقراطيــة فــي كتابــي اللــي بــدي أكتبــه. أداء 
، كان هنــاك اندفــاع، كان هنــاك نشــاط، قــام بعــدة مبــادرات وقــام 

ً
 ومرضيــا

ً
املجلــس كمجلــس هــو ضعيــف بالتقييــم. أداء األفــراد أنــا أعتبــره كان جيــدا

بزيــارات إلــى جميــع القطاعــات ســواًء القطاعــات الحكوميــة أو القطاعــات الخاصــة«.
عضو من مجلس محافظة العاصمة

يسارع العديد من املشاركين إلى اإلشارة إلى حداثة الالمركزية والقول بأنه من املتوقع أن تزداد الصعوبات.
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»الالمركزيــة فكــرة جديــد فــي املنطقــة، وتحتــاج إلــى التطويــر والنضــج علــى جميــع املســتويات. علــى مســتوى الحكومــة واملجتمــع واملجالــس املحليــة. ومــع 
ذلــك، أعتقــد أنهــا تجربــة ناجحــة ألكثــر مــن ســبب. العنصــر الرئي�ســي هــو االهتمــام الــذي يوليــه جاللــة امللــك لالمركزيــة. وفــي أكثــر مــن مناســبة أشــاد 
باإلنجــازات املتعلقــة بانتخابــات الالمركزيــة. وقبــل أســبوع، اجتمــع امللــك برؤســاء املجالــس حيــث أكــد مــن جديــد دعمــه املطلــق لفكــرة الالمركزيــة. هنــاك 
 فيمــا يتعلــق باملســائل املاليــة، حيــث أننــا نفتقــر إلــى أدوات العمــل املطلوبــة. نحــن راضــون كفريــق عــن بعــض مــن إنجازاتنــا 

ً
تحديــات تواجهنــا خصوصــا

ونتطلــع للعمــل بحمــاس كبيــر. ومــع ذلــك، لــم تحقــق إنجازاتنــا توقعــات الــرأي العــام. وذلــك ليــس بســببنا. لدينــا الحمــاس لبــذل الجهــود وقمنــا بمتابعــة 
. نحــن راضــون عــن 

ً
يوميــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم، ومــع ذلــك، فــإن إنجازاتنــا ضئيلــة. كمــا نأمــل أن نــرى قيــام بعــض املشــاريع فــي وقــت قريــب جــدا

عملنــا وإذا كان هنــاك أي تقصيــر وضعــف فــي األداء فإننــا نعــزوه إلــى عوامــل خــارج إطــار املجالــس«.
عضو من مجلس محافظة العقبة

اإلنجازات
، كمــا يقــول البعــض إنهــم تجــاوزوا ســلطاتهم وصالحياتهــم ويقدمــون الدعــم وكســب التأييــد نيابــة عــن 

ً
يقــول معظمهــم إنهــم حققــوا كل مــا هــو مســموح بــه قانونــا

املواطنين.

تتمتع محافظة مادبا بعالقة تعاونية داخل املجتمعات.

»بصفتنــا مجلــس محافظــة، ركزنــا علــى ثالثــة جوانــب كمــا قــال زميلــي نحــن مشــروع تنمــوي، أردنــا رفــع مؤشــرات التنميــة الصحيــة والتعليــم والفقــر 
والبطالــة. كان للتعليــم حصــة األســد فــي ميزانيتنــا، يليهــا الجانــب الصحــي. كمــا تحــدث زمالئــي عــن املشــاريع التشــغيلية فــي الحــد مــن الفقــر والبطالــة؛ كمــا 
 برامــج رياديــة مثــل الزراعــة املائيــة ودعــم النــوادي واملنظمــات 

ً
كانــت ميزانيــة التنميــة تعنــى بمحاربــة الفقــر مثــل مســاعدة األســر العفيفــة. لدينــا أيضــا

الثقافيــة. مــن النقــاط املهمــة التــي يجــب التركيــز عليهــا هــي كيفيــة التمييــز بيــن دور مجالــس املحافظــات ودور مجالــس البلديــات«.
عضو من مجلس محافظة مادبا

»كمــا ذكــر زمالئــي، لقــد عملنــا علــى التوصيــات واملقترحــات التــي تضمــن األداء اإلداري للهيئــات الحكوميــة. نحــن اآلن نتلقــى الشــكاوى مــن النــاس مــن 
خــالل عملنــا ومهامنــا، ونتابــع مــع األقســام املختلفــة، ممــا يجعــل األمــور أســهل علــى النــاس«.

عضو من مجلس محافظة الزرقاء

 فقط من املشاريع التي حددوها حصل على تمويل.
ً
 محدودا

ً
ويسارع كثيرون إلى القول إن عددا

»تضمنــت امليزانيــة مشــاريع إلنشــاء املــدارس واملستشــفيات واملراكــز الصحيــة ومــا إلــى ذلــك، األمــر الــذي لــه تأثيــر مباشــر علــى حيــاة املواطنيــن. أعتقــد 
 مــا هــو رد فعــل املواطنيــن فــي هــذه الحالــة! الحكومــة قامــت 

ً
أننــا قمنــا بــكل مــا هــو مطلــوب منــا. ومــع ذلــك، فــإن معــدل تنفيــذ املشــاريع ال يتجــاوز 10%. إذا

. ال يريــدون منحنــا الصالحيــات«.
ً
 مركزيــا

ً
بتطبيــق الالمركزيــة ولكنهــا ال تــزال تســيطر بقــوة علــى عمليــة تنفيــذ املشــاريع، والتــي ال تــزال قــرارا

عضو من مجلس محافظة العقبة

التحديات

 ســوى 
ً
»يتــم تجريدنــا مــن جميــع أنــواع الســلطات، باســتثناء املوافقــة علــى امليزانيــات. بعــد املوافقــة عليهــا، نجلــس فقــط علــى الكرا�ســي وال نفعــل شــيئا

النظــر إلــى بعضنــا البعــض. يجــب أن يعطــي القانــون الســلطة ملجالســنا، ويســلمونا مجالــس املحافظــات، لــذا يجــب أن تكــون لنــا هنــاك ســلطات للرقابــة 
واملتابعــة واملســاءلة وتقديــم العطــاءات. مــا الــذي يفتــرض بنــا القيــام بــه بعــد اعتمــاد امليزانيــات؟ فهــم يقولــون إن عمليــات تحديــد املخصصــات يتــم 

املوافقــة عليهــا ومــن ثــم ال يتــم إنفاقهــا، وعندمــا يحاولــون الحصــول علــى إجابــات يشــعرون باإلحبــاط بســبب عــدم التعــاون«.
عضو من مجلس محافظة مادبا

»امليزانيــة 20-22 مليــون دينــار، تــم إنفــاق مليونيــن، ممــا يعنــي أن مــا يقــرب مــن 18 مليــون دينــار تعــود إلــى الــوزارة. أليســت هــذه مشــكلة؟ نحــن نعمــل 
 وأثنــاء اجتماعاتنــا معهــم نقاتــل للحصــول علــى التقاريــر، 

ً
مــن أجــل ال �ســيء. نتلقــى تقاريــر مــن املديريــن حــول مــا فعلــوه ولــم يفعلــوه. نحــن نتابــع دائمــا

لكننــا ال نحصــل عليهــا«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء
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تسمح جوانب الغموض في القانون باتخاذ إجراءات تجعل من الصعب على أعضاء املجالس القيام بوظائفهم.

»ذكــر زمالئــي نقــل الســلطات، وهــو التحــدي األكبــر. النقطــة الثانيــة هــي تجــاوز الســلطة التنفيذيــة للمجالــس؛ فهــم يتجــاوزون القانــون ألنــه ضعيــف 
علــى أي حــال. النقطــة الثالثــة هــي أن القانــون ضعيــف ويحتــاج إلــى تعديــل، وطــوال العاميــن والشــهر املاضييــن أخبرونــا أنــه ســيتم تعديلــه لكننــا لــم نــر 
أي �ســيء. ليــس مــن املنطقــي بالنســبة لــي املوافقــة علــى مشــروع وعــدم القــدرة علــى مراقبتــه أو متابعتــه. وضــع أحــد رؤســاء البلديــات فــي أحــد األيــام الفتــة 
كتــب عليهــا »ممنــوع دخــول أعضــاء مجلــس املحافظــة إلــى مقــر مجلــس البلديــة. إنهــم ال يقبلوننــا، وال حتــى أعضــاء البرملــان يقبلــون فكــرة هــذا املجلــس، 
وهــم يعملــون علــى إضعافــه. ناهيــك عــن نقــص األدوات، وهــذه هــي النقطــة الخامســة. أمــا النقطــة السادســة واألخيــرة هــي عــدم وجــود نــص صريــح 

وواضــح فــي القانــون ملتابعــة املشــاريع الخدميــة«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء

التغييرات في املسؤوليات الوزارية نتيجة الالمركزية، ومع أي وزارات يجب أن تتعامل مجالس املحافظات، كل هذا يؤدي إلى مستوى إضافي من اإلحباط.

»عدم وضوح مظلتنا الرئيسية ... هل هي وزارة الداخلية أم وزارة الشؤون السياسية والبرملانية؟«
عضو من مجلس محافظة الكرك

»اإلنجــازات ال ترقــى إلــى طموحــات املواطنيــن وال إلــى طموحــات األعضــاء املنتخبيــن مــن قبــل املواطنيــن، اإلنجــازات مــا زالــت ضمــن الحــدود الدنيــا لآلمــال 
املعقــودة عليهــا، وهــذا هــو الســبب كمــا تكلمــت بالســابق، املعيقــات مــن الــوزارات املعنيــة ألن األمــر ال زال يتعلــق باملركــز وبــطء اإلجــراءات املوجــودة باملركــز«.
عضو من مجلس محافظة املفرق

 للتنفيــذ. 
ً
 ممــا يزيــد مــن الوقــت التخــاذ قــرار يصبــح قابــال

ً
 وزاريــا

ً
وألن عمليــة صنــع القــرار لــم يتــم تفويضهــا، فــإن تفويــض صنــع القــرار ال يــزال يتطلــب تمحيصــا

ونتيجــة لذلــك، ال تحصــل العديــد مــن املشــروعات علــى مراجعــة فــي الوقــت املناســب وبالتالــي تعــود األمــوال املخصصــة إلــى الحكومة.

»إن الــوزارات املعنيــة عطلــت وأعاقــت عمــل املجالــس ســواًء كمجالــس املحافظــات أو املجالــس التنفيذيــة املوجــودة داخــل املحافظــات. نقطــة أخــرى 
هــي أن املكاتــب فــي عمــان ليــس لديهــا الوقــت الكافــي ألداء وظائفهــا بســبب الضغــوط مــن جميــع املحافظــات، وأي دراســة تحتــاج إلــى فتــرة مراجعــة مــن 
شــهر إلى شــهرين على األقل، وبالتالي الوصول إلى نهاية الســنة املالية وعودة جميع املخصصات املالية إلى امليزانية. إن الجوانب التنموية والتشــغيلية 
 للمحافظــات مــن خــالل نقــل الســلطات والخدمــات، ألن أســاس قانــون الالمركزيــة هــو إشــراك املواطنيــن فــي عمليــة صنــع القــرار. وقــد تــم 

ً
مهمــة جــدا

تشــكيل العديــد مــن اللجــان بعــد موافقــة رئيــس الــوزراء عليهــا وأثنــت علــى هــذه النقطــة، وهــم اآلن يدرســون رفــع قيمــة العطــاءات داخــل املحافظــات، 
وهــذا بــال شــك إنجــاز علــى املســتوى الوطنــي«.

عضو من مجلس محافظة املفرق

»ال يوجــد تعــاون كبيــر، ألنــه فــي بعــض األحيــان إذا وافــق مجلــس املحافظــة علــى مشــروع، يجــوز للمجلــس التنفيــذي تأجيلــه أو قــد يحــدث تدخــل مــن رئيــس 
البلديــة. هــذا هــو الســبب فــي رأيــي، ال أعتقــد أنهــا عالقــة تعاونيــة«.

عضو من مجلس محافظة الطفيلة

»يتمثــل التحــدي الرئي�ســي اآلن فــي وجــود عــدد مــن الــوزارات التــي ال يمكنــك التعامــل معهــا، فمــع موظــف يعمــل فــي نظــام مركــزي علــى مــدى الثالثيــن أو 
 مــن ســلطته إلــى شــخص آخــر أو يقبــل أن جهــة أخــرى ستشــاركه ســلطته. نحــن بحاجــة إلــى ورش 

ً
األربعيــن ســنة املاضيــة؛ فإنــه لــن يســلم بســهولة جــزءا

عمــل حتــى نصــل إلــى نقطــة التــوازن والتفاهــم«.
عضو من مجلس محافظة العاصمة

كانت فرص التدريب متاحة ولكن ليس للجميع.

»بعــد الفــوز فــي االنتخابــات، تــم تدريــب الزمــالء الذيــن درســوا القانــون واإلدارة والحكــم املحلــي. أمــا بالنســبة لبقيــة األعضــاء، فهــم لــم يتلقــوا أي تدريــب 
. لــم يعرفــوا كيفيــة إعــداد امليزانيــة. هــذا عجــز مــن 

ً
... أعنــي، حتــى عندمــا يتعلــق األمــر بامليزانيــة، عندمــا بــدأوا فــي إعدادهــا، فــإن معظمهــم كان تائهــا

الحكومــة ألنهــا لــم تمكنهــم ولــم تعدهــم بالطريقــة املناســبة لكــي يقومــوا بعملهــم«.
عضو من مجلس محافظة العاصمة
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رأي املواطنين في مجالس املحافظات

يعتقد معظم املشاركين في املجموعة املركزة أن غالبية الناخبين ينظرون إليهم كممثلين ومناصرين ومقدمي خدمات.

»التحــدي اآلخــر هــو قلــة الوعــي بيــن املواطنيــن فيمــا يتعلــق بعمــل املجالــس. فهنــاك ارتبــاك ولبــس. يعتقــد البعــض أنــك نائــب، بينمــا يعتقــد اآلخــرون 
أنــك وزيــر يتمتــع بســلطات مطلقــة. نتيجــة لســوء الفهــم هــذا يقتــرب منــا عشــرات املواطنيــن لطلــب مطالــب تتجــاوز طاقتنــا. لســوء الحــظ، ليــس لدينــا 

الســلطات أو األدوات املناســبة ملســاعدتهم«.
عضو من مجلس محافظة العقبة

 عــن الالمركزيــة، حيــث ينظــرون حتــى اآلن إلــى أعضــاء مجلــس املحافظــة كأعضــاء فــي البلديــة، ويطلبــون 
ً
»الحقيقــة هــي أن املواطنيــن ال يعرفــون شــيئا

خدمــات مثــل تركيــب إضــاءة فــي الشــوارع، وحاويــات قمامــة، وتعبيــد شــوارع ومــا إلــى ذلــك. ويرجــع ذلــك إلــى أن الحكومــة لــم تعلــن وتــروج عــن الالمركزيــة 
بالشــكل املالئــم، حيــث أنهــا منــذ عــام 2005 تــروج لقانــون الالمركزيــة ولكنهــا لــم تعقــد أي حمــالت أو دورات توعيــة لتثقيــف املواطنيــن قبــل إجــراء 

االنتخابــات. اآلن يســألون عمــا حققنــاه، قائليــن إن الحكومــة تضعنــا فقــط كعــبء إضافــي«.
عضو من مجلس محافظة مادبا

، يشــعر األعضــاء أنهــم يأخــذون دور أعضــاء املجلــس البلــدي، أي بمعنــى أنــه 
ً
»لــم توضــح وســائل اإلعــالم مــا هــي مجالــس املحافظــات أو الالمركزيــة. ثانيــا

إذا أشــار إليهــم أي شــخص فيمــا يتعلــق بالخدمــات، فإنهــم يذهبــون بســرعة إلــى رؤســاء البلديــات ليقومــوا بالتعامــل مــع هكــذا طلبــات«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء

بســبب املفاهيــم الخاطئــة حــول دور أعضــاء مجلــس املحافظــة املنتخبيــن، يصبــح الناخبــون محبطيــن بشــكل متزايــد. حيــث كانــت التوقعــات التــي أثيــرت فــي 
الفتــرة التــي ســبقت االنتخابــات عاليــة.

»الناس غير راضين ألنهم ال يعرفون أي �سيء عن املجلس. إنهم يعرفون أننا ال نملك السلطة، وأنهم محبطون«.
عضو من مجلس محافظة الكرك

 كبيــرة. أعنــي، كل الالفتــات 
ً
»... أعتقــد أن وجهــة النظــر تجــاه موضــوع الالمركزيــة وتســويقها خــالل املراحــل األولــى رفــع ســقف التوقعــات وخلــق آمــاال

 مــن عمليــة 
ً
 فــي جعلنــا جــزءا

ً
 جذريــا

ً
التــي وضعــت فــي الشــوارع قالــت » شــارك، إصنــع، أنــت شــريك بالقــرار«. اعتقــد النــاس أن الالمركزيــة ســتحدث تغييــرا

صنــع القــرار، حيــث تتوســع قاعــدة املشــاركة املجتمعيــة ... ومــع ذلــك، فوجــئ النــاس عنــد نقطــة معينــة بــأن هــذه الشــعارات كانــت أكبــر بكثيــر مــن 
 هنــاك تقصيــر مــن قبــل اإلعــالم 

ً
، وبــدأوا يفهمــون أننــا ال نســتطيع، وهــذا ليــس تخصصنــا ... بالطبــع، فشــلت وســائل اإلعــالم. طبعــا

ً
الفكــرة املنفــذة حاليــا

، ألن حملــة إعالميــة كبيــرة اجتاحــت البلــد وبعــد ذلــك صمتــت. لــو كان هنــاك اســتدامة للمشــروع اإلعالمــي فــي تثقيــف النــاس حــول 
ً
وتقصيــر كبيــر جــدا

. كان مــن شــأنه أن يجعــل حياتــي أســهل، لكنهــا لــم تســتمر«.
ً
الالمركزيــة، لــكان األمــر جيــدا

عضو من مجلس محافظة العاصمة

»العامــة مــا يزالــون غيــر راضيــن عــن أداء املجلــس. علــى ســبيل املثــال، يأتــي إلينــا بعــض املواطنيــن ويطلبــون تعبيــد شــارع، وإذا لــم نكملــه فــي أقــل مــن 10 
ســنوات، فإنهــم يقولــون إننــا ال نعمــل بشــكل صحيــح. هــذا هــو الســبب فــي أن نظــرة عامــة النــاس علــى هــذا النحــو، ألنهــم يحتاجــون إلــى نتائــج ملموســة. 

نحــن نعمــل خــارج التنظيــم، ليــس لــدي عمــل داخــل عيــن البيضــاء أو الطفيلــة أو تعبيــد شــوارع علــى بــاب كل مواطــن«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

القوانين والتعليمات
. علــى ســبيل 

ً
 وتوافقــا

ً
يعتقــد املشــاركون أن قانــون الالمركزيــة ال يحتــاج فقــط إلــى تعديــل وتوضيــح، بــل ويجــب أن تكــون القوانيــن التكميليــة أكثــر تماســكا

املثــال، القوانيــن التــي تحكــم املناطــق االقتصاديــة الخاصــة والبلديــات واملجالــس التنفيذيــة ال تتنــاول األحــكام الــواردة فــي قانــون الالمركزيــة لعــام 2015 وهــي 
مصــادر االحتــكاك بيــن مجالــس املحافظــات واملؤسســات الحكوميــة األخــرى.

 ال يخــدم أي مصلحــة ... قضيــة أخــرى هــي االعتمــاد علــى وزارة الداخليــة ووزارة الشــؤون 
ً
»يحتــاج القانــون إلــى الشــرح والتوضيــح، ألن كونــه غامضــا

 للقانــون، نتبــع وزارة الداخليــة، لكنهــم صنفونــا إلــى أربــع وزارات مختلفــة، لذلــك ال يمكننــا محاســبة ومســاءلة أي وزارة إذا 
ً
السياســية والبرملانيــة. وفقــا

لــم تقــم بعملهــا بشــكل صحيــح«.
عضو من مجلس محافظة مادبا
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.»
ً
»التشريع ضعيف وليست لدينا سلطة للتحدث إلى املسؤولين التنفيذيين قبل الرجوع إلى املحافظ أوال

عضو من مجلس محافظة الكرك

»ال توجــد لدينــا صالحيــات ملراقبــة عمــل الحكومــة ومحاســبتها ومتابعتهــا، حتــى تعمــل بشــكل صحيــح وتخــدم جميــع املواطنيــن بطريقــة عادلــة وشــاملة. 
جميــع الفقــرات فــي املــادة 8 تتحــدث عــن املناقشــة واملتابعــة، وهــذا ال يســاعد املجلــس علــى القيــام بــدوره بشــكل صحيــح«.

عضو من مجلس محافظة الكرك

إن الطبقات البيروقراطية اإلضافية ال تؤدي إلى زيادة الكفاءة في عملية الالمركزية.

، ال يمكــن أن تتــم اتصاالتنــا إال مــن خــالل املحافــظ، وال يمكننــا إرســال رســالة مباشــرة إلــى الوزيــر دون املــرور باملحافظــة. يتواصــل رئيــس 
ً
 وإداريــا

ً
»ماليــا

املجلــس مــع املحافــظ، ثــم يتحــدث املحافــظ مــع املديــر املعنــي وهكــذا. علــى ســبيل املثــال، قضيــة ميــاه عيــن البيضــاء؛ كتبنــا رســالة داخــل املجلــس ووقعهــا 
، لــذا 

ً
رئيــس املجلــس، ثــم تــم إرســالها إلــى املحافــظ، الــذي أرســلها إلــى وزيــر الداخليــة، الــذي تحــدث فــي وقــت الحــق إلــى وزيــر امليــاه. فهــذه الحلقــة طويلــة جــدا

فــإن االســتقالل املالــي واإلداري يجعلنــا نتحــدث مباشــرة مــع وزارة امليــاه«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

يبدو أن االعتماد على وزارات مختلفة يتناقض مع مبادئ االستقالل املالي واإلداري.

»أكبــر خطــأ هــو أن يتــم ضــم هــذه املجالــس إلــى وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة، أو حتــى وزارة الداخليــة، يجــب أن يكــون للمجالــس وزارة خاصــة 
بهــا. فالوزيــر نفســه ال يفــرق بيــن املجالــس املختلفــة، ومعظــم خطاباتــه موجهــة إلــى املجالــس املحليــة. منــذ فتــرة وجيــزة ذكــر أن الســيارات ســيتم منحهــا 

إلــى املجالــس املحليــة، ولكــن فــي الواقــع، ال ينبغــي أن يكــون لديــه الســلطة علينــا«.
عضو من مجلس محافظة املفرق

العالقات القانونية غير واضحة ولديها القدرة على أن تؤدي إلى الصراع أو االحتكاك بين مختلف الهيئات املنتخبة.

 مــع الرئيــس وأعضــاء مجلــس املحافظــة. هــل 
ً
»يجــب أن يكــون هنــاك توضيــح رســمي مــن أعلــى املناصــب فــي اململكــة حــول كيفيــة التعامــل بروتوكوليــا

يتمتــع رئيــس البلديــة بامتيــازات أكثــر مــن رئيــس مجلــس املحافظــة أو العكــس؟ هــل يملــك عضــو البلديــة الســلطة علــى أعضــاء مجلــس املحافظــة؟«
عضو من مجلس محافظة املفرق

»هنــاك مــادة فــي قانــون الالمركزيــة تنــص علــى أن مجلــس املحافظــة لــه الحــق فــي مراجعــة ميزانيــة البلديــة. لقــد خلقــت هــذه املــادة ســوء تفاهــم بيــن 
 أنــه يتــم انتخــاب كل مــن مجالــس 

ً
، وخصوصــا

ً
 وليــس إيجابيــا

ً
 ســلبيا

ً
رؤســاء البلديــات وبعــض رؤســاء مجالــس املحافظــات. فــي رأيــي، أحــدث هــذا اشــتباكا

املحافظات والبلديات. لدى املجالس البلدية مهام داخل حدودها، لكنهم أســاءوا تفســير هذه املســألة، معتقدين أن مجالس املحافظات لهم ســلطة 
عليهــا. ونــص القانــون علــى مراجعــة امليزانيــات وذلــك لتجنــب أي ازدواج فــي املشــاريع. تخيــل لــو أراد املجلــس البلــدي بنــاء حديقــة، وفــي نفــس الوقــت أراد 

مجلــس املحافظــة بنــاء منشــأة مشــابهة، ممــا يعنــي االزدواجيــة. يجــب حــذف هــذه املــادة إلزالــة اإلشــكالية بيــن مجلــس البلديــة ومجلــس املحافظــة«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

ويشــعر الكثيــرون بــأن التشــريع غيــر مكتمــل مــن حيــث أنــه يعطــي الســلطات إلــى مجالــس املحافظــات لفحــص وإقــرار امليزانيــات والخطــط ووضــع تقييــم 
لالحتياجــات، ولكنــه ال يخــول املجالــس ملراقبــة التنفيــذ.

»املجال األول: يجب أن نشــارك في إعداد املوازنة وليس مجرد إقرارها فقط. املجال اآلخر: بعد إقرار املوازنة، يجب أن يكون لنا دور في الرقابة على هذه 
.»

ً
 أو عمدا

ً
املشاريع من أجل تحقيقها ... هنا مجاالن قابالن للتعديل، باإلضافة إلى املجاالت الرئيسية في القانون التي تم إغفالها سهوا

عضو من مجلس محافظة العاصمة

»كل املشــكلة بيننــا وبيــن املجلــس التنفيــذي، فاملجلــس التنفيــذي مــا زال والؤه وانتمــاؤه للحكومــة التــي هــي مرجعيتــه. ونحــن ال نملــك األدوات للمحاســبة 
والرقابــة عليــه وبالتالــي فاملجلــس التنفيــذي لــن ينصــت لنــا. حقيقــة قــد يجاملــك أحــد األعضــاء التنفيذييــن بشــكل فــردي أو بشــكل شــخ�سي أو نتيجــة 
عالقــة شــخصية، أمــا بموجــب القانــون فأنــا ال أملــك أي نــوع مــن املحاســبة والرقابــة عليــه، املمســك الوحيــد عليهــم هــو إقــرار املوازنــة وبعــد أن يأخــذوا 
منــي املوازنــة فهــم غيــر مســتعدين الســتقبالي. كنــت أتمنــى أن يعطينــي القانــون صالحيــة اإلشــراف واملتابعــة علــى هــذه املشــاريع علــى األقــل حتــى يحســب 

املســؤولون التنفيذيــون حســابنا، فالعالقــة غيــر واضحــة«.
عضو من مجلس محافظة العاصمة
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ألن الالمركزية هي تجربة جديدة، فال بد من مراجعة القوانين وتعديلها لتصحيح النتائج غير املتوقعة؛ وهذا يشمل التشريعات التكميلية.

»كان عنــدي اطــالع واســع بالقانــون وحضــرت جلســات ملناقشــته، وواحــدة مــن الجلســات كانــت مــع مؤسســة فريدريــش إيبــرت فــي فنــدق فــور ســيزونز 
 عــن القانــون وتحدياتــه. فــال يمكــن تنفيــذ أي قانــون، حتــى قانــون الالمركزيــة، 

ً
 إلــى جنــب مــع وزيــر الشــؤون البلديــة الســابق. تحدثنــا كثيــرا

ً
وكنــت جنبــا

 وال يفــي 
ً
. وبالنظــر إلــى روح التجربــة أو مفهــوم الالمركزيــة، نجــد أن القانــون ليــس كافيــا

ً
دون تعديــالت. يجــب تعديــل بعــض املــواد فــي قوانيــن أخــرى أيضــا

بالغــرض، ألننــا نطبــق فقــط الالمركزيــة اإلداريــة بينمــا نهمــل الجانــب املالــي«.
عضو من مجلس محافظة مادبا

»وكمــا قــال زميلــي، يتكــون القانــون مــن صفحــة واحــدة، والنظــام املالــي هــو صفحــة واحــدة، والنظــام الداخلــي صفحــة واحــدة. يقــرأ كل عضــو القانــون 
مليــون مــرة، وبالتالــي فــإن املشــكلة ليســت فــي فهــم القانــون، بــل فــي تطبيــق القانــون، ألنــه ال يتــم تطبيقــه. القانــون يحتــاج إلــى تعديــل«.

عضو من مجلس محافظة الزرقاء

»يمكــن تلخيــص هــذه الجلســة فــي نقطتيــن: تعزيــز صالحيــات مجلــس املحافظــة وتفويــض الصالحيــات مــن الــوزراء إلــى املديريــن التنفيذييــن إذا مــا أردنــا 
تنميــة محليــة والنجــاح فــي تطبيــق الالمركزيــة«.

عضو من مجلس محافظة الطفيلة

، وعــاد مشــروع 
ً
 وإداريــا

ً
 مــع نفســه، حيــث نصــت الفقــرة أ مــن املــادة 4 مــن القانــون أن مجالــس املحافظــات مســتقلة ماليــا

ً
»جــاء القانــون متناقضــا

القانــون وفــي أكثــر مــن نــص فــي القانــون وأكــد عــدم اإلســتقاللية، وذلــك حســب مــا ورد فــي نــص املــادة 3 فقــرة أ البنــد الثالــث منهــا والتــي تعطــي املحافــظ 
بصفتــه صالحيــات التنســيق بيــن مجلــس املحافظــة والبلديــات والدوائــر الحكوميــة واملؤسســات العامــة وهــذه تبعيــة واضحــة، وكذلــك نصــت املــادة 33 
 مــن تاريــخ إعــالن نتائــج انتخابــات مجالــس املحافظــات 

ً
فقــرة أ واملتضمنــة أن املحافــظ هــو مــن يدعــو املجلــس لالجتمــاع خــالل مــدة ال تتجــاوز 30 يومــا

فــي الجريــدة الرســمية، وهنــا قــام املشــروع بربــط الدعــوة األولــى مــن اجتمــاع مجلــس املحافظــة مــن قبــل املحافــظ وأوضــح أنــه قصــد منهــا إبقــاء التبعيــة 
مــن مجلــس املحافظــة واملجلــس  لــكل  العامــة  هــي األمانــة  فــي املحافظــة  التنميــة  تكــون وحــدة  أن  القانــون  مــن   10 املــادة  الداخليــة، ونصــت  لــوزارة 
التنفيــذي، ويســمي املحافــظ مــن بيــن تلــك الوحــدة أميــن ســر يتولــى توجيــه الدعــوة لالجتمــاع وهــذه تبعيــة واضحــة. وأمــا املــادة 8 فقــرة أ بنــد 12 فتنــص 
علــى النظــر فــي أي موضــوع يعــرض عليــه املحافــظ، واملــادة 6/د يعيــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب الوزيــر مــا ال يزيــد عــن 15% مــن عــدد أعضــاء 

املجلــس املنتخبيــن فــي املحافظــات وهــذا تدخــل واضــح وصريــح«.
عضو من مجلس محافظة مادبا

تم ســؤال املشــاركين في املجموعة املركزة عن كيفية اقتراحهم لتحســين القانون. فباإلضافة إلى معالجة العالقات القانونية، وتعزيز اســتقاللية املجالس، 
.
ً
 أنــه ينبغــي إلغــاء الوظائــف املعينــة تعيينا

ً
وتفويــض ســلطة املراقبــة والرقابــة، يعتقــد العديــد مــن املشــاركين أيضــا

، التبعيــة لــوزارة، لكــي ينجــح قانــون الالمركزيــة، يجــب أن يكــون لــه وزارة حكــم محلــي، وتتبــع جميــع مجالــس املحافظــات لهــذه الــوزارة. يجــب أن 
ً
»أوال

تكــون العالقــة بيــن مجلــس املحافظــة واملجلــس التنفيــذي منفصلــة، وال عالقــة لهــا بقوانيــن التبعيــة. أريــد أن أســلط الضــوء علــى قضيــة البلديــات ألننــا 
ال يحــق لنــا ســوى االطــالع علــى ميزانياتهــا«.

عضو من مجلس محافظة مادبا

»إلغاء بند أو مادة التعيين«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

»فيمــا يتعلــق باألعضــاء املعينيــن، هنــاك بعــض القســوة والظلــم ألننــي عملــت بجــد وواجهــت العديــد مــن العقبــات لكــي أكــون هنــا، وهــم يأتــون بســهولة 
ويجلســون إلــى جانبنــا يصوتــون علــى نفــس القــرارات، ولديهــم نفــس االمتيــازات التــي أمتلكهــا. يجــب إلغــاء قانــون التعييــن فــي مجالــس املحافظــات. لقــد 
، فــي حيــن يصــل بعــض األشــخاص إلــى هــذه املناصــب بــكل ســهولة! لقــد 

ً
أمضينــا ثالثــة أشــهر مرهقــة فــي زيــارة املنــازل حتــى الســاعة الواحــدة صباحــا

خســرت 10,000 دينــار، وخســر زميلــي 20,000 دينــار فــي هــذه العمليــة«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

»وطاملــا تــم تعييــن زميلنــا وجميــع األعضــاء اآلخريــن اآلن، فإنهــم جــزء مــن هــذا املجلــس. وأســوة باالنتخابــات البلديــة أو البرملانيــة، فــال يوجــد فيهــا تعييــن وهــذه 
نقطــة ضعــف فــي قانــون الالمركزيــة. إنهــا نقطــة ســلبية ألن املجلــس املنتخــب ال يجــب أن يكــون فيــه مســميات، لكــن األعضــاء املعينيــن اآلن إخواننــا وأصدقاؤنــا«.
عضو من مجلس محافظة املفرق
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العالقات

مع األعضاء غير املنتخبين في املجلس

فــي حيــن أن الكثيريــن يعارضــون مبــدأ التعييــن، بشــكل عــام فــإن عالقــة العمــل هــي الزمالــة. ومــع ذلــك، هنــاك البعــض ممــن يشــعرون بــأن األعضــاء املعينيــن 
ليســوا مشــاركين فــي العمــل ألنــه ليــس لديهــم ناخبــون إلرضائهــم.

»العالقــة بيــن األعضــاء املنتخبيــن واملعينيــن ال تصــل حتــى إلــى عالقــة املشــاركة، ألن األعضــاء املعينيــن ال يتحملــون أي مســؤولية تجــاه النــاس ألنهــم لــم 
 للمجتمــع املحلــي. إنهــم عــبء علــى املجلــس«.

ً
يتــم انتخابهــم، ولــم يقدمــوا وعــودا

عضو من مجلس محافظة الزرقاء

»إنها عالقة متكاملة، حيث يتمتع األعضاء املعينون بقدر كبير من الوعي واملسؤولية ويعملون كفريق واحد«.
عضو من مجلس محافظة مادبا

مع املجتمع املدني
العالقــات مــع املجتمــع املدنــي جيــدة، لكــن البعــض يــدرك أن منظمــات املجتمــع املدنــي املعنيــة بقضايــا تقديــم الخدمــات تــدرك محــددات مجالــس املحافظــات 

وبالتالــي ال تعمــل معهــا بشــكل وثيــق.

»نفتــح قنــوات للتواصــل معهــم، لكننــا فــي بعــض األحيــان نتفاجــأ بقطــع هــذه العالقــة. هــذه املجموعــات لديهــا خطــط مــع الحكومــة وعــادة مــا تكــون مبنيــة 
على العالقات الشــخصية وليســت تشــاركية جماعية«.

عضو من مجلس محافظة الكرك

 للمعلومــات بســبب قربــه مــن املجتمــع وبالتالــي يمكنــه مســاعدتنا فــي تحديــد االحتياجــات املحليــة، ولدينــا 
ً
 عظيمــا

ً
»إننــا نعتبــر املجتمــع املدنــي مصــدرا

 لتحقيــق مصالــح املواطنيــن«.
ً
قنــوات اتصــال واضحــة معهــم. فــي النهايــة نحــن نعمــل جميعــا

عضو من مجلس محافظة العقبة

مع املجالس البلدية
تعتمــد العالقــات مــع املجالــس البلديــة إلــى حــد كبيــر علــى العالقــات الشــخصية. ولكــن ألن القوانيــن التــي تحكــم البلديــات ال تعتــرف بمجالــس املحافظــات، 

فــإن بعــض مســؤولي البلديــة يســتغلون هــذه الحقيقــة لرفــض التعــاون.

»لدينا عالقات ممتازة مع بعض املجالس البلدية، وعالقات سيئة مع اآلخرين«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

»فــي النهايــة، تخضــع هــذه املجالــس للقانــون، حتــى إذا كان هنــاك ســوء فهــم للمهــام والصالحيــات مــن قبــل مســؤول أو رئيــس بلديــة أو عضــو فــي مجلــس 
محافظــة، أو عضــو مجلــس تنفيــذي. هنــا فــي محافظــة املفــرق، تعمــل جميــع املجالــس املعنيــة بشــكل تعاونــي وجماعــي إلزالــة أي عقبــة مــن خــالل شــرح 

الصالحيــات لبعــض أعضــاء املجالــس املختلفــة«.
عضو من مجلس محافظة املفرق

»ال يوجد تعاون بين مجالس املحافظات واملجالس البلدية، ألنهم يقولون أن عملهم مختلف عن عملنا«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء

»ال يمكننا تحسين العالقة ألن رؤساء البلديات املنتخبين يرفضون تحسين العالقة مع مجالس املحافظات، ألنهم يعتقدون أنهم يأخذون وظائفهم«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء

 التعــاون فــي تقديــم 
ً
»ال توجــد قضايــا مشــتركة بيــن قانــون الالمركزيــة وقانــون البلديــات. عالقتنــا ال تقتصــر علــى املشــاريع املاديــة فقــط، ولكــن أيضــا

الخدمــات فيمــا يصــب باملصلحــة العامــة«.
عضو من مجلس محافظة العقبة
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»القانــون ال يلــزم رئيــس البلديــة أن يتعــاون معــي أو يقــدم لــي امليزانيــة ... وليــس هنــاك مــا يلزمنــي بمقابلتــه أو مناقشــته أو الجلــوس معــه. إنهــم يســتمعون 
إليــك فقــط ولكنهــم ال يلتزمــون بالتوصيــات التــي تقدمهــا أو يخبرونــك بــأن القانــون يمنحــك صالحيــة االطــالع علــى امليزانيــة فقــط«.

عضو من مجلس محافظة العقبة

الجندر )العالقة بين الجنسين(
يشعر األعضاء بأنــه ال يوجــد تمييــز أو تحيــز تجــاه العضــوات، ولكــن ال تتفــق العضــوات مــع هــذا الــرأي )الرجاء الرجوع إلى جــزء املقابالت مع عضــوات 

املحافظــات(. مجالــس 

»يتم تعيين عدد منهن كرؤساء لجان، وليس هناك فرق بيننا في املهام والواجبات«.
عضو من مجلس محافظة الكرك

.»
ً
 مثل أخواتنا وعضوات نشيطات مثلنا تماما

ً
»هن تماما

عضو من مجلس محافظة العقبة

التفكير في العمل كعضو في مجلس املحافظة

عــدد كبيــر مــن أعضــاء مجالــس املحافظــات يشــعرون أن هــذه التجربــة كانــت صعبــة ومحبطــة. ونتيجــة لذلــك، فإنهــم ال يوصــون أي شــخص بــأن يقــوم بهــذا 
 بنــاء الثقــة فــي مجالــس املحافظــات مــن خــالل تزويدهــا باملــوارد والصالحيــات 

ً
الــدور أو املنصــب. فــإذا كان لتجربــة الالمركزيــة أن تنجــح، فمــن املهــم جــدا

لتقديــم الخدمــات للناخبيــن.

»جلست مع العديد من األعضاء وال نستطيع االنتظار حتى تتنهي فترتنا االنتخابية«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

»أنا نادم على الترشح، وأود أن أنصح اآلخرين بعدم الترشح«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء

»إذا كنت أهتم ألمرهم، فسأعطيهم رأيي الصادق وأنصحهم باالبتعاد«.
عضو من مجلس محافظة العاصمة

كيف يمكن تغيير األمور

»تعنــى الالمركزيــة فــي األردن بالجوانــب التنمويــة والجوانــب اإلداريــة، وليــس الجوانــب السياســية. إذا تــم إصــالح التحديــات واملعوقــات، فســيكون دور 
؟ فــي الوقــت الراهــن، نحــن بحاجــة فقــط إلــى الجوانــب التنمويــة واإلداريــة. هــذه التحديــات 

ً
 سياســيا

ً
 وســيقوم بواجبــه. هــل نريــد دورا

ً
املجلــس مثاليــا

والعقبــات تحتــاج إلــى تشــريع ســواًء فــي القانــون أو التعليمــات. فــي بعــض األحيــان يؤخــر ســبب معيــن مشــاريع البلــد بأكملــه«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

 لجميــع 
ً
 وشــامال

ً
»عندمــا تصــل بعــدل إلــى املواطــن يصبــح هنالــك رضــا عــن الجانــب السيا�ســي وعــن الجانــب اإلداري، إذا كان عمــل هــذه املجالــس متكامــال

النواحــي ضمــن صالحيــات القانــون فســيكون هنالــك إثــراء لعمليــة الالمركزيــة وبالتالــي انعــكاس علــى كل الجوانــب لــدى املواطــن ســواًء كانــت خدميــة أو 
 أن يتســع اإلطــار القانونــي إلــى كل الجوانــب املتعلقــة بالالمركزيــة 

ً
سياســية أو إداريــة ومــا إلــى ذلــك، هــذا مــا نطمــح إليــه كمجلــس محافظــة املفــرق، وأيضــا

كــي نكــون أقــرب إلــى املثاليــة أو الدولــة الديمقراطيــة الحديثــة«.
عضو من مجلس محافظة املفرق

»مــن الطبيعــي بالنســبة لشــخص يقــر امليزانيــة أن يســأل عــن كيفيــة إنفاقهــا. ومــع ذلــك، فنحــن نقــر امليزانيــات، لكننــا ال نمتلــك الســلطة لنســأل أيــن 
ذهبــت تلــك األمــوال. يراقــب البرملــان ميزانيتهــم التــي يقرونهــا. ومــع ذلــك، نحــن لدينــا ميزانيــة، ولكــن يتــم مراقبتهــا مــن قبــل البرملــان وليــس مــن طرفنــا«.
عضو من مجلس محافظة الزرقاء
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»ليــس لدينــا موظفــون فــي املقــام األول. ليــس لدينــا محاســبون أو موظفــون ماليــون، ليــس لدينــا حتــى موظــف لعمــل الشــاي والقهــوة لنــا. لدينــا موظفــو 
 أشــخاص مســتقلون يعملــون معنــا فــي مناصــب إداريــة، لكننــا بحاجــة إلــى املزيــد مــن املوظفيــن 

ً
ســكرتاريا ولكننــا بحاجــة إلــى املزيــد منهــم. لدينــا أيضــا

اإلدارييــن والوظائــف«.
عضو من مجلس محافظة الطفيلة

. يجــب أن تكــون مســتمرة بحيــث يمكــن للمجالــس فهــم التجربــة وتعلــم أمــور جديــدة. يجــب 
ً
»برامــج التدريــب الداخليــة والخارجيــة غيــر موجــودة أصــال

 كان 
ً
 معينــا

ً
 مانحــا

ً
علــى املنــح والبلــدان املانحــة إذا كانــت لديهــم مكاتــب أو جهــات معنيــة أن يجلســوا مــع مجالــس املحافظــات. لــدي معلومــات بــأن بلــدا

يريــد بنــاء مقــرات لنــا، ومنحــة إســبانية ومنحــة أملانيــة، وال تعلــم مجالــس املحافظــات مــا هــي املنــح واملشــاريع لــدى وزارة التخطيــط. بصفتنــا مجلــس 
محافظــة، ال نعــرف مــا هــو برنامجنــا لألســبوع القــادم. وبالتالــي فنحــن بحاجــة إلــى هيكليــة جديــدة«.

عضو من مجلس محافظة العاصمة

»بنــاء القــدرات للمجلــس التنفيــذي ومجالــس املحافظــات وأي جهــة لهــا عالقــة بهــذا امللــف. أود التأكيــد علــى أن الطلبــات التــي تحــدث عنهــا زمالئــي ليســت 
شــخصية وليســت مكاســب شــخصية، وال نريــد تفســيرها بشــكل خاطــئ. ال يتعلــق موضــوع رقــم لوحــة الترخيــص بوجــود لوحــة حمــراء علــى ســيارتي 
كمنفعــة شــخصية، ولكــن يتعلــق بتيســير عملنــا. إذا كنــت أريــد الذهــاب إلــى 3 أو 4 إدارات حكوميــة خــالل النهــار، فإننــي أق�ســي نصــف يــوم فــي محاولــة 
العثــور علــى موقــف للســيارة. اللوحــة الحمــراء ســتجعل األمــور أســهل. موضــوع املكافــآت أمــر محــرج للتحــدث عنــه مــع صديقــك، ناهيــك عــن زوجتــك. 
 مكاتــب، إن األمــر يتعلــق بإيجــاد مــكان لتضــع عليــه 

ً
 ألغــراض ال عالقــة لهــا بالبريســتيج. لدينــا جميعــا

ً
إن موضــوع أدوات التمكيــن والعمــل هــو أيضــا

 ملســاعدة أعضــاء املجالــس«.
ً
ملفاتــك. ناهيــك عــن عــدم وجــود طاقــم إداري للمســاعدة فــي العمــل. لــن تجــد حتــى مراســال

عضو من مجلس محافظة العاصمة
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المنهجية

 يتوزعــون علــى 12 مجلــس محافظــة باالعتمــاد علــى 
ً
عمــل فريــق البحــث علــى إجــراء مقابــالت مــع جميــع رؤســاء مجالــس املحافظــات وعددهــم 12 رئيســا

 لتحقيــق أهــداف الدراســة. وتــم إجــراء املقابــالت مــن خــالل اللقــاء الشــخ�سي مــع املســتجيبين، وتــراوح معــدل مــدة 
ً
اســتمارة مقابــالت تــم إعدادهــا مســبقا

املقابلــة الواحــدة مــا بيــن ٤٥ دقيقــة إلــى ســاعة ونصــف الســاعة.

 علــى إجــراء املقابــالت والتــي تمــت فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 25 تشــرين األول ولغايــة 14 تشــرين الثانــي 
ً
 ميدانيــا

ً
ولتنفيــذ هــذه الدراســة، تــم تدريــب 12 باحثــا

.2018

اعتمــدت االســتمارة علــى مجموعــة مــن األســئلة املفتوحــة املحــددة تبعهــا عــدد مــن األســئلة الفرعيــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول قضايا محددة، 
حيث تم تقســيمها إلى أربعة أقســام رئيســية:

التصورات حول رضا رؤساء مجالس املحافظات عن أداء املجالس.  .1
تصورات رؤساء املجالس حول قانون الالمركزية واألنظمة بعد عام من التطبيق على أرض الواقع.  .2

تطلعات رؤساء املجالس حول تطوير منظومة الالمركزية.  .3
دور رؤساء املجالس في إدارة العمل داخل وخارج املجلس.  .4

نتائج المقابالت

املحور األول: اإلنجازات والتحديات
 خــالل الســنة األولــى مــن عمــل مجالــس املحافظــات، كذلــك رأى جميــع الرؤســاء أن غالبيــة 

ً
اتفــق جميــع رؤســاء املجالــس علــى أن أداء املجالــس كان ممتــازا

اإلنجــاز الــذي تــم، اعتمــد بشــكل أسا�ســي علــى العالقــات واملجهــودات الشــخصية لرؤســاء املجالــس واألعضــاء.

وعنــد ســؤال الرؤســاء عــن طبيعــة هــذه اإلنجــازات، كانــت أغلبهــا تتمحــور حــول تشــكيل املكتــب الدائــم للمجلــس، تشــكيل اللجــان األساســية للمجلــس، 
باإلضافــة إلــى وضــع تعليمــات لتنفيــذ النظــام الداخلــي فــي بعــض الحــاالت القليلــة وإدارة الشــؤون الداخليــة للمجالــس.

وعنــد النظــر إلــى اإلنجــازات التــي عبــر عنهــا رؤســاء املجالــس، تعتبــر جميعهــا متطلبــات قانونيــة حســب قانــون الالمركزيــة واألنظمــة الصــادرة عنــه، ذلــك أن 
اإلنجــازات املذكــورة لــم ترتــق ملفهــوم اإلنجــازات املتوقعــة مــن منظومــة الالمركزيــة وأهدافهــا، وهــذا مــا صــرح بــه كذلــك بعــض رؤســاء مجالــس املحافظــات فــي 

قولهــم أنهــم أتمــوا جميــع مــا طلــب منهــم ضمــن حــدود القانــون.

»لقــد قمنــا بكامــل األعمــال واالختصاصــات املترتبــة علينــا فــي القانــون حســب الصالحيــات املمنوحــة لنــا، قمنــا بإقــرار موازنــة عــام 2018 وعــام 2019، 
كمــا قمنــا بإقــرار خطــة الطــوارئ وإقــرار دليــل االحتياجــات، وحددنــا األولويــات واالحتياجــات فــي املحافظــة، وتابعنــا تنفيــذ املشــاريع ليــس ضمــن القانــون 

فحســب بــل بصفــة شــخصية«.
رئيس مجلس محافظة في إقليم الشمال

يــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن هنــاك العديــد مــن العوائــق التــي حــدت مــن تحقيــق اإلنجــازات علــى أرض الواقــع خــالل الســنة األولــى مــن انتخــاب 
املجالــس، ومنهــا عــدم توفيــر الحكومــة ألي أدوات لعمــل مجالــس املحافظــات بمــا فيهــا الكــوادر اإلداريــة املؤهلــة واملدربــة، علــى الرغــم مــن أن مكاتــب الحاكــم 
ــرت مــا تســتطيع لهــذه املجالــس ضمــن إمكانياتهــا وقدراتهــا، لكــن يــرى رؤســاء املجالــس أنهــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن األدوات لتحقيــق 

ّ
اإلداري فــي كل محافظــة وف

إنجــازات علــى أرض الواقــع.

لغايــة هــذه اللحظــة، يــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن دور املجلــس استشــاري فقــط وال يقــوم بــأي عمــل علــى أرض الواقــع، فاملجلــس يرفــع التوصيــات 
 فــي التنفيــذ.

ً
بشــكل دائــم ومســتمر ولكــن هنــاك تعثــرا

كذلــك يــرى رؤســاء املجالــس أن العائــق الرئي�ســي أمــام املجالــس لتحقيــق أي إنجــازات هــو قانــون الالمركزيــة، فالقانــون ال يعطــي - بوجــة نظــر الرؤســاء - أي 
صالحيــات ملتابعــة تنفيــذ امليزانيــات التــي أقروهــا خــالل الفتــرة األولــى مــن عمــل املجلــس، حيــث ال يملــك املجلــس أي صالحيــة فــي متابعــة ســير املشــاريع التــي 

يقروهــا أو إلــزام أي طــرف بتنفيــذ مــا هــو مطلــوب منــه.



مراجعة تشريعية
لقانون الالمركزية

مراجعة تشريعية
28لقانون الالمركزية

»يجــب توســيع دور الرقابــة مــن املجلــس علــى املجلــس التنفيــذي، ال أقصــد الرقابــة املطلقــة واإلداريــة، ال، فقــط الرقابــة علــى املشــاريع وتنفيذهــا التــي 
أقــرت، وتكــون رقابــة حقيقيــة«.

رئيس مجلس محافظة في إقليم الجنوب

املحور الثاني: القوانين واألنظمة
رأى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن القانــون مفهــوم وواضــح، لكنــه قاصــر ال يســعف املجالــس فــي تنفيــذ الخطــط ومتابعتهــا ومراقبــة تنفيذهــا، حيــث ركــز 
الرؤســاء فــي مقابالتهــم علــى التحديــات القانونيــة التــي يواجهونهــا فــي عملهــم واقتصــار القانــون علــى عــدد بســيط مــن املــواد التــي توضــح املهــام العامــة لــكل 
مجلــس مــن املجالــس الخاصــة بالالمركزيــة، فــي حيــن لــم يتطــرق القانــون إلــى شــكل العالقــة بيــن هــذه املجالــس أو املهمــات التفصيليــة وحــدود الســلطة لهــذه 

املجالــس.

.»
ً
»التحدي األول هو قانون املجالس، القانون ولد قاصرا

رئيس مجلس محافظة في إقليم الجنوب

كمــا بيــن القانــون بحســب رؤســاء املجالــس بعــض صالحيــات اإلقــرار الخاصــة بمجالــس املحافظــات مثــل إقــرار املوازنــات الســنوية الخاصــة بــكل محافظــة، 
فــي حيــن لــم يتطــرق القانــون إلــى مــا بعــد ذلــك، ومــا هــي آليــات تنفيــذ مــا يقــره املجلــس ومتابعــة العمــل فــي امليــدان حســب الخطــط املوضوعــة.

فيرى رؤساء املجالس أنه ال بد من إعطاء املجالس صالحيات أوسع للمتابعة والرقابة على التنفيذ، تشمل املتابعة امليدانية املستمرة ابتداًء بتنفيذ امليزانيات 
الســنوية التــي يقرونهــا وكيفيــة تعامــل باقــي املجالــس مــع هــذه الخطــط. كذلــك الجانــب الرقابــي فــي التنفيــذ ومســاءلة مختلــف الجهــات حــول عملهــم وتنفيذهــم 

لقــرارات املجالس.

»أكبــر التحديــات هــي القانــون والصالحيــات والرقابــة، نطالــب بالرقابــة علــى املشــاريع التــي ينفذهــا املجلــس التنفيــذي، ال يعقــل أن نقــوم بتســمية مشــروع 
وطرحــه، وال يوجــد لدينــا صالحيــة مراقبــة تنفيــذ هــذا املشــروع«.

رئيس مجلس محافظة في إقليم الوسط

يعتقــد عــدد مــن رؤســاء مجالــس املحافظــات أن هنــاك عــدم إدراك عنــد بعــض املجالــس لصالحياتهــم، أيــن تبــدأ وأيــن تنتهــي، فهنــاك ضعــف فــي فهــم حــدود 
الســلطة ومهــام الهيئــات املختلفــة، وهــذا يؤثــر علــى آليــة ســير العمــل داخــل املجالــس، باإلضافــة إلــى تأثيــره فــي العالقــة بيــن مجالــس املحافظــات والجهــات 

والهيئــات األخــرى التــي يرتبــط عمــل املجالــس بهــا.

كمــا طالــب رؤســاء مجالــس املحافظــات بتعديــل القانــون بحيــث يعمــل علــى نقــل الصالحيــات مــن املركــز إلــى املحافظــات، ال أن يكــون كالوضــع الحالــي يقتصــر 
علــى تفويــض هــذه الصالحيــات، وهــو األمــر الــذي يمكــن أن يتغيــر فــي أي لحظــة بســبب عــدم وجــود النــص القانونــي امللــزم لذلــك.

»يفترض بالتعديل أن يعمل على نقل الصالحيات وليس التفويض«.
رئيس مجلس محافظة في إقليم الشمال

كذلــك عبــر رؤســاء مجالــس املحافظــات عــن معاناتهــم فــي العديــد مــن األمــور القانونيــة، حيــث أن املجالــس تواجــه الكثيــر مــن املســائل القانونيــة، وهــذه 
املجالــس فــي األغلــب غيــر قــادرة علــى التعامــل معهــا، ويتــم اللجــوء للجنــة القانونيــة فــي حــال تــم تشــكيل لجنــة لهــذا الغــرض، ولكــن ال يوجــد مرجعيــة للتفســير 

القانونــي، وعــدم وجــود مرجعيــة ملســاعدة املجالــس فــي األمــور القانونيــة تجعــل مــن املمكــن وجــود أكثــر مــن تفســير قانونــي بيــن املجالــس املختلفــة.

يــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن صالحيــات املجالــس املتعــددة فــي املحافظــة )مثــل املجلــس التنفيــذي والبلــدي( فــي بعــض األحيــان متضاربــة بحســب وجهــة 
نظرهــم، كذلــك يــرون أن قانــون البلديــات هــو قانــون واضــح وشــامل ومفصــل فــي العديــد مــن الجوانــب علــى عكــس قانــون مجالــس املحافظــات، ممــا يشــكل 

 بشــكل متناغــم فــي امليــدان لتحقيــق رؤيــة الالمركزيــة.
ً
فجــوة بيــن املجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات التــي ال بــد أن تعمــل معــا

البلديــات والقوانيــن الخاصــة  إلــى قانــون الالمركزيــة، مثــل قانــون  إلــى املطالبــة بتعديــل قوانيــن أخــرى باإلضافــة  وهــذا دعــا رؤســاء مجالــس املحافظــات 
إلــى امليــدان. الهــدف مــن الالمركزيــة وينقــل الصالحيــات مــن املركــز  باملجالــس التنفيذيــة لتعمــل جميعهــا بشــكل متناغــم بشــكل يحقــق 

 باعتبارهــم منتخبيــن وممثليــن عــن الشــعب فــي أنهــم املســؤلون عــن تنفيــذ جميــع املشــاريع الخاصــة 
ً
 مجتمعيــا

ً
باإلضافــة إلــى ذلــك يواجــه رؤســاء املجالــس تحديــا
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باملحافظــات بشــكل مباشــر، ومنهــا مــا يتعلــق بالعمــل البلــدي، حيــث ينــص القانــون علــى اطــالع مجالــس املحافظــات علــى موازنــات البلديــات، فــي حيــن أن القانــون 
ال يحــدد أو يفصــل هــذا الجانــب، فيــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن عمليــة االطــالع هــي عمليــة صوريــة ليــس لهــا أي تبعــات قانونيــة.

كمــا يعتقــد رؤســاء مجالــس املحافظــات بــأن القانــون لــم يشــتمل علــى صالحيــات خاصــة باملجالــس فــي مجــال إقــرار الخطــط االســتراتيجية للمحافظــات 
والعمــل عليهــا، باإلضافــة إلــى إقــرار وتحديــث خطــط الطــوارئ الخاصــة بــكل محافظــة بمــا يتما�ســى مــع االحتياجــات الخاصــة بــكل منهــا، حيــث ركــز القانــون 

بشــكل أسا�ســي علــى موازنــة املحافظــة وإقرارهــا دون التطــرق إلــى أي مجــاالت أخــرى.

»لــم ينــص القانــون علــى اســتحقاقات مثــل متــى ســتقدم خطــة الطــوارئ ومتــى تقــدم الخطــط االســتراتيجية، حيــث أنــه لــم يحددهــا، فقــط حددهــا 
النظــام الداخلــي، والقانــون حــدد إقــرار املوازنــة بمــدة زمنيــة منصــوص عليهــا وباقــي اإلجــراءات لــم ينــص عليهــا القانــون«.

رئيس مجلس محافظة في إقليم الوسط

كذلــك يــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن النظــام الداخلــي الــذي تــم وضعــه مــن قبــل مجلــس الــوزراء ال يخــدم العمــل، وذلــك بســبب وجــود العديــد مــن 
الثغــرات التــي تحتــاج إلــى تعديــل، وذلــك لتطويــر آليــات العمــل الداخلــي فــي املجالــس، كمــا رأى عــدد مــن الرؤســاء أن النظــام الداخلــي علــى مــا زال علــى الــورق 

فقــط ولــم يتــم تفعيلــه فــي الكثيــر مــن األحيــان.

املحور الثالث: عالقات املجالس الخارجية
يــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن الحــكام اإلدارييــن فــي املحافظــات قدمــوا مــا يمكــن تقديمــه، لكــن ضمــن اإلمكانيــات املتاحــة فــي كل املحافظــة، بمــا فيهــا 
أماكــن االجتماعــات وبعــض الكــوادر اإلداريــة التــي تســاعد املجلــس علــى القيــام ببعــض املهــام، كــون املجالــس تفتقــر إلــى املــوارد البشــرية واملاليــة واللوجســتية 

لقيامهــا بمختلــف املهــام.

وفيمــا يتعلــق بالعالقــات الخارجيــة للمجالــس، وّضــح عــدد مــن رؤســاء املجالــس أن عمــل مجالــس املحافظــات يرتبــط بشــكل أسا�ســي بشــخصية الحاكــم اإلداري 
وطبيعــة العالقــات الشــخصية بيــن مجلــس املحافظــة والحاكــم اإلداري، فــي حيــن أن بيروقراطيــة إجــراءات التواصــل مــع مختلــف الجهــات تحــد مــن عمــل 
 لــدى عــدد مــن مجالــس املحافظــات فــي ســرعة 

ً
املجلــس، فيتوجــب علــى رئيــس مجلــس املحافظــة مخاطبــة املحافــظ قبــل مخاطبــة أي جهــة، ممــا يشــكل تحديــا

التواصــل مــع مختلــف الجهــات.

كذلــك يعتقــد عــدد مــن رؤســاء مجالــس املحافظــات أنــه ال بــد مــن وضــع مدونــة ســلوك لتنظيــم العالقــة بيــن أعضــاء املجلــس وكذلــك بيــن مجالــس املحافظــات 
واملجالــس األخــرى ذات العالقــة وبشــكل أسا�ســي املجالــس التنفيذيــة واملجالــس البلديــة، حيــث ســيعمل هــذا األمــر بشــكل أسا�ســي علــى تطويــر العمــل فــي 

الوقــت الراهــن لحيــن تعديــل النصــوص القانونيــة التــي تضبــط عمــل هــذه املجالــس وتحكــم العالقــة بينهــا.

ويــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن تطويــر العالقــة بيــن املجالــس فــي كل محافظــة ال يتــم إال مــن خــالل تعديــل القوانيــن فقــط، حيــث أن بعــض مجالــس 
 البلديــة، حيــث يــرون بــأن العالقــات 

ً
 مــن وجــود هكــذا مجلــس، والصالحيــات املمنوحــة لــه مــن قبــل باقــي املجالــس وخصوصــا

ً
املحافظــات يواجهــون تحسســا

 هــي تنافــس وتصــارع.
ً
ال بــد أن تكــون تشــاركية تكامليــة ولكــن حاليــا

»املفــروض أن تكــون عالقــة تشــاركية تكامليــة، لكــن لــألن هــي تنافــس وتصــراع، هــم يعتبــرون أننــا جســم ســرطاني أتــى ملنافســتهم، وبعضهــم يشــعر أننــا 
تعدينــا علــى عملــه وصالحياتــه وال يوجــد فهــم كامــل للقانــون«.

رئيس مجلس محافظة في إقليم الجنوب

عالقــة املجالــس مــع بعــض البلديــات جيــدة، ومقطوعــة وســلبية مــع بلديــات أخــرى، وتعتمــد بشــكل أسا�ســي علــى مســتوى العالقــات الشــخصية بيــن هــذه 
املجالــس التــي ال تضبطهــا النصــوص القانونيــة وال تحــدد شــكلها وطبيعتهــا بشــكل واضــح ومفصــل، باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتقــد رؤســاء املجالــس أن العالقــات 

فــي مجمــل بدايــة عمــل املجالــس كانــت ســيئة وهــي تتحســن علــى عــدة صعــد مــع مــرور الوقــت.

ولكــن تبقــى املشــكلة األساســية لــدى العديــد مــن رؤســاء املجالــس فــي النــص القانونــي الخــاص بإطــالع مجالــس املحافظــات علــى ميزانيــات البلديــات، والتــي لــم 
يتــم تفصيلهــا وتوضيحهــا بشــكل أوســع فــي القانــون واألنظمــة ذات العالقــة، حيــث تــرى العديــد مــن البلديــات أن مــا يحكــم عملهــا هــو فقــط قانــون البلديــات 

بصــرف النظــر عمــا ورد فــي قانــون الالمركزيــة.

 فــي العالقــة مــع نــواب املحافظــات، حيــث يــرون أن بعــض النــواب يتعــدون علــى صالحيــات مجالــس 
ً
كذلــك يواجــه عــدد مــن رؤســاء مجالــس املحافظــات تحديــا

املحافظــات، بســبب التنافــس علــى تقديــم الخدمــات للمواطنيــن والقواعــد الشــعبية التــي يعتمــد عليهــا املنتخبــون.
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ً
 أساســيا

ً
 فــي دوائرهــم االنتخابيــة، ممــا يشــكل تحديا

ً
فالنظــرة املجتمعيــة للمنتخبيــن بشــكل عــام تتطلــب منهــم القيــام بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن وخصوصــا

فــي عمــل أعضــاء مجالــس املحافظــات الــذي حــدده القانــون بإقــرار املوازنــات والخطــط دون العمــل علــى تنفيــذ أي مشــاريع وبرامــج علــى أرض الواقــع، ويعمــل 
هــذا علــى زيــادة العــبء علــى أعضــاء مجالــس املحافظــات للقيــام بتقديــم الخدمــات للمواطنيــن بشــكل مــواٍز للبلديــات وأعضــاء مجلــس النــواب، ويشــكل هــذا 
 مــن الحساســية والتنافــس بيــن مختلــف الفئــات املنتخبــة التــي ظهــرت مــن خــالل العالقــات غيــر التشــاركية والتكامليــة بيــن مختلــف املجالــس فــي كل 

ً
نوعــا

محافظــة، حيــث يســعى كل طــرف إلــى تقديــم أكبــر قــدر ممكــن مــن الخدمــات للحفــاظ علــى القواعــد االنتخابيــة.

 مــن قبــل مختلــف الجهــات علــى أعضــاء مجالــس املحافظــات فــي توعيتهــم بعملهــم وبنــاء قدراتهــم مــع نســيان 
ً
ويالحــظ رؤســاء مجالــس املحافظــات أن هنــاك تركيــزا

هــذا األمــر مــع أعضــاء املجالــس التنفيذيــة والبلديــة فــي مختلــف املحافظــات، حيــث يعتقــدون بــأن باقــي املجالــس فــي املحافظــات تحتــاج إلــى توعيــة وبنــاء قــدرات 
لتعزيــز آليــات العمــل وتنفيــذ الخطــط علــى مســتوى املحافظــات، وتحســين طبيعــة العالقــة بيــن مجالــس املحافظــات وباقــي املجالــس فــي نفــس املحافظــة.

ويو�ســي رؤســاء مجالــس املحافظــات بضــرورة عقــد عــدد أكبــر مــن اللقــاءات التشــاورية لتعزيــز عالقــات املجلــس مــع باقــي الهيئــات التــي تعمــل فــي املحافظــات 
أو علــى مســتوى املركــز، بهــدف الوصــول إلــى تطويــر منظومــة الالمركزيــة فــي األردن بشــكل عــام.

 لــدى املجتمــع حــول الالمركزيــة، الالمركزيــة هــي أربــع مجالــس مــن املفتــرض أن تكــون متجانســة 
ً
 مغلوطــا

ً
ويــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن هنــاك مفهومــا

 فــي التمييــز بيــن الخدمــات التــي 
ً
وتعمــل ضمــن خطــة واحــدة، وليســت فقــط مجلــس املحافظــة. كذلــك نظــرة املجتمــع للمجلــس هــي تحــٍد كبيــر، وخصوصــا

تقدمهــا البلديــة والخدمــات التــي يقدمهــا مجلــس املحافظــة.

 القواعــد االنتخابيــة ألعضــاء مجالــس املحافظــات وعــدم قــدرة هــذه املجالــس علــى تحقيــق الكثيــر 
ً
باإلضافــة إلــى ذلــك، حجــم املطالبــات الشــعبية وخصوصــا

مــن املشــاريع علــى أرض الواقــع، إمــا بســبب امليزانيــات أو بســبب بــطء تنفيــذ هــذه املشــاريع، يــؤدي إلــى إيجــاد نظــرة مــن عــدم الثقــة تجــاه هــذه املجالــس مــن 
قبــل املواطنيــن.

ويــرى رؤســاء مجالــس املحافظــات أن العالقــة مــا بيــن مجالــس املحافظــات والــوزارات الرئيســية األربعــة املعنيــة بعمــل مجالــس املحافظــات )وزارة الداخليــة، 
 للكثيــر مــن املجالــس 

ً
وزارة املاليــة، وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة، وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي( مــا زالــت عالقــة معقــدة وشــائكة وتشــكل تحديــا

بســبب عــدم وجــود املرجعيــة األساســية لهــذه املجالــس، وفــي بعــض األحيــان عــدم وجــود التنســيق بيــن مختلــف املجالــس والــوزارات ممــا يشــكل صعوبــات فــي 
قيــام املجالــس بعملهــا فــي امليــدان.

كذلك يعتقد رؤساء مجالس املحافظات أن العالقة بين املجالس ومؤسسات املجتمع املدني ما زالت في طور التشكيل وتعتمد على العالقات الشخصية 
 للتعــاون وتبــادل الخبــرات 

ً
 كبيــرا

ً
لرؤســاء وأعضــاء املجالــس مــع مختلــف املؤسســات املحليــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال الالمركزيــة، حيــث أن هنــاك مجــاال

واالســتفادة مــن هــذه املؤسســات، دون نســيان مشــاركة باقــي املجالــس فــي هــذه العالقــة التشــاركية التــي تهــدف فــي املجمــل إلــى تعزيــز املنظومــة التــي ستحســن 
مــن حيــاة املواطنيــن فــي محافظاتهــم.

»العالقــة مــا زالــت فــي طــور التشــكيل، ولــم تتكــون عالقــة باملعنــى املطلــوب، وأن تكــون عالقــة قويــة هــذا مــا أتمنــاه، وهــذا اللقــاء هــو بــادرة مــن هــذه 
للتعــاون«. اإليجابيــة  البــوادر 

رئيس مجلس محافظة في إقليم الوسط

املحور الرابع: عالقات املجلس الداخلية
النصــوص  نقــص  التطويــر، وذلــك بســبب  مــن  للكثيــر  الداخليــة ضمــن املجالــس بحاجــة  العالقــات  مــن رؤســاء مجالــس املحافظــات أن  العديــد  يعتقــد 
القانونيــة التــي تضبــط العمــل الداخلــي وآلياتــه فــي املجالــس، وبشــكل أسا�ســي فيمــا يتعلــق بالنظــام الداخلــي للمجالــس والتعليمــات التــي يجــب أن تصــدر عنــه.

حيــث يعتمــد الرئيــس واألعضــاء علــى العالقــات الشــخصية بشــكل أسا�ســي فــي إزالــة العقبــات التــي تواجههــم فــي العمــل وتنفيــذ مــا هــو مطلــوب منهــم علــى صعيــد 
قانــون الالمركزيــة أو املطالبــات الشــعبية مــن قبــل املواطنيــن فــي املحافظــات.

»القانــون ال يســاعد علــى تنظيــم األعمــال، وكذلــك الحــال فــي النظــام الداخلــي الــذي يحتــاج إلــى تعديــل، وبصداقتــي وعالقاتــي مــع األعضــاء أقــوم بــإدارة 
األمــور داخــل املجلــس«.

رئيس مجلس محافظة في إقليم الوسط
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ويــرى عــدد مــن رؤســاء مجالــس املحافظــات أن مــن التحديــات عــدم وجــود أنظمــة واضحــة لعالقــة الرئيــس باألعضــاء، وكيفيــة التعامــل مــع األعضــاء غيــر 
امللتزميــن واإلجــراءات املنظمــة الجتماعــات املجلــس.

ويــرى رؤســاء املجالــس أنــه ال يوجــد تمييــز داخــل املجلــس بيــن األعضــاء الذكــور والعضــوات أو بيــن األعضــاء املنتخبيــن واملعينييــن فــي أغلــب األحيــان، كذلــك 
ال يعتقــدون بوجــود أي تغــول أو ســيادة أكبــر لألعضــاء املعينيــن، وفــي األغلــب لــدى األعضــاء املنتخبــون قــوة أكبــر بســبب القواعــد الشــعبية التــي انتخبتهــم.

»العالقــة بيــن األعضــاء قائمــة علــى املصلحــة العامــة واملشــتركة، الجميــع يســعى لتحســين الخدمــات والقيــام بخدمــة املنطقــة وال فــرق بيــن أي عضــو، 
.»

ً
 أو إناثــا

ً
، ونحــن لألمانــة ال نميــز بيــن أي منهــم، جميعهــم أعضــاء ســواًء املعيــن منهــم أو املنتخــب ذكــورا

ً
 أو معينــا

ً
ســواًء أكان منتخبــا

رئيس مجلس محافظة في إقليم الجنوب

 من رؤساء املجالس يعتقدون بأن األعضاء املعينين لم يقدموا أي إضافة نوعية في املجالس بسبب الخلفيات املهنية لهؤالء األشخاص.
ً
في حين أن هناك عددا

»كنــت أتمنــى أن يكــون أعضــاء املجلــس املعينــون حســب رغبــة املشــّرع مــن التكنوقــراط، وذلــك لســد أي نقــص فــي الخبــرات، ولكــن التوزيعــة كانــت علــى 
أســاس إرضــاء بعــض الجهــات أو الجهــات التــي لــم ينجــح لهــا أحــد، ورأيــي أنهــا ليســت إضافــة نوعيــة«.

رئيس مجلس محافظة في إقليم الوسط

طبيعــة املنصــب والدبلوماســية التــي يبديهــا رؤســاء مجالــس املحافظــات تحــد مــن إفصــاح رؤســاء املجالــس عــن طبيعــة العالقــات بيــن أعضــاء مجالــس 
 بيــن إجابــات رؤســاء مجالــس املحافظــات وبيــن إجابــات عضــوات 

ً
املحافظــات ســواًء بيــن الذكــور واإلنــاث أو املنتخبيــن واملعينيــن، حيــث يالحــظ تناقضــا

فــي هــذا الخصــوص. مجالــس املحافظــات 

التوصيات

تعديل قانون الالمركزية بما يضمن:  •
الصالحيات ملجالس املحافظات ما بعد إقرار املوازنات من عمليات متابعة تنفيذ املشاريع ومراقبتها.  .1

ضبــط العالقــة مــع البلديــات كركنيــن أساســيين فــي عمليــة الالمركزيــة، باإلضافــة إلــى حــل مشــكلة التضــارب بيــن القانونيــن فيمــا يتعلــق باالطــالع   .2
ومتابعــة تنفيــذ ميزانيــات البلديــات.

نقــل الصالحيــات مــن املركــز إلــى األطــراف فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الخطــط واملشــاريع علــى مســتوى املحافظــات، بمــا فــي ذلــك آليــات إقــرار املوازنــات   .3
وتنفيذهــا ومتابعتهــا علــى مســتوى كل محافظــة.

توفير األدوات الالزمة للمجالس للقيام بعملها بما فيها الكوادر اإلدارية املدربة واملؤهلة لذلك.  .4
تطويــر وتحســين أدلــة االحتياجــات التــي أقرتهــا مجالــس املحافظــات بشــكل مســتمر لتعكــس واقــع حــال كل محافظــة، وضمــان تطبيــق الخطــط   •

االحتياجــات. هــذه  علــى  بنــاًء  االســتراتيجية 
تعييــن مستشــار قانونــي لــكل مجلــس مــن مجالــس املحافظــات لحــل الخالفــات القانونيــة وتفســير أي نصــوص تتعلــق بعمــل هــذه املجالــس وتعميمهــا   •

علــى الجميــع.
تعديــل النظــام الداخلــي ملجالــس املحافظــات ليعمــل علــى تطويــر آليــات العمــل الداخلــي فــي املجالــس وحــل اإلشــكاليات القانونيــة املتعلقــة بعمــل   •

عــام. بشــكل  املجالــس  فــي  والتزامــات األعضــاء  املجالــس  فــي  اللجــان 
على كل مجلس محافظة إصدار التعليمات التي تعنى بتنفيذ أحكام النظام الداخلي حسب النص القانوني.  •
إيجاد مدونة سلوك لتنظيم العالقة بين أعضاء مجالس املحافظات وكذلك بين املجلس واملجالس األخرى.  •

الحد من بيروقراطية اإلجراءات الخاصة بالتواصل بين مجالس املحافظات ومختلف الجهات التي تعمل بالشراكة مع هذه املجالس.  •
بيــن مجالــس املحافظــات  الــوزارات، وذلــك لزيــادة التنســيق  إيجــاد مرجعيــة وحيــدة ملجالــس املحافظــات فيمــا يتعلــق بعالقــة هــذه املجالــس مــع   •

املجالــس. هــذه  بعمــل  املعنيــة  الــوزارات  ومختلــف 
إنشــاء شــبكة مــا بيــن مجالــس املحافظــات تعقــد إجتماعــات دوريــة بهــدف تبــادل الخبــرات والتشــاور فــي حــل املشــاكل املشــتركة وتوحيــد وجهــة النظــر   •

بيــن هــذه املجالــس بمــا يجعــل العالقــات تكامليــة وتشــاركية هدفهــا خدمــة املواطنيــن بشــكل أسا�ســي.
تدريب أعضاء مجالس املحافظات على فهم تفاصيل القانون وتوضيح أهمية األدوار املناطة بهم حسب القانون.  •

تدريب أعضاء مجالس املحافظات على مراجعة وتدقيق املوازنات ومدى استجابتها للنوع االجتماعي وطرق متابعة تنفيذها.  •
تدريب أعضاء مجالس املحافظات على تحديد االحتياجات وتحديد األولويات في املجتمعات التي يعملون بها.  •

توعيــة وبنــاء قــدرات باقــي املجالــس فــي املحافظــات فيمــا يتعلــق بمنظومــة الالمركزيــة، باإلضافــة إلــى مــا يتــم اآلن مــع مجالــس املحافظــات، وذلــك   •
العالقــات. هــذه  مســتوى  وتحســين  بينهــا  العمــل  آليــات  لتطويــر 
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المنهجية

عمــل فريــق البحــث علــى إجــراء مقابــالت مــع جميــع عضــوات مجالــس املحافظــات وعددهــن 36 ســيدة يتوزعــن علــى 12 مجلــس محافظــة باالعتمــاد علــى 
 لتحقيــق أهــداف الدراســة. قــام فريــق البحــث بإجــراء 32 مقابلــة مــع عضــوات املجالــس فيمــا لــم يتــم الوصــول إلــى 4 

ً
اســتمارة مقابــالت تــم إعدادهــا مســبقا

عضــوات. وتــم إجــراء املقابــالت مــن خــالل اللقــاء الشــخ�سي مــع املســتجيبات أو مــن خــالل االتصــال الهاتفــي، وتــراوح معــدل مــدة املقابلــة الواحــدة مــا بيــن 45 
دقيقــة إلــى ســاعة ونصــف الســاعة.

 علــى إجــراء املقابــالت والتــي تمــت فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 25 تشــرين األول ولغايــة 14 تشــرين الثانــي 
ً
 ميدانيــا

ً
ولتنفيــذ هــذه الدراســة، تــم تدريــب 12 باحثــا

.2018

اعتمــدت االســتمارة علــى مجموعــة مــن األســئلة املفتوحــة املحــددة تبعهــا عــدد مــن األســئلة الفرعيــة للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول قضايا محددة، 
حيث تم تقســيمها إلى أربعة أقســام رئيســية:

التصورات حول رضا عضوات مجالس املحافظات عن أداء املجالس.  .1
تصورات عضوات املجالس حول قانون الالمركزية واألنظمة بعد عام من التطبيق على أرض الواقع.  .2

تطلعات عضوات املجالس حول تطوير منظومة الالمركزية.  .3
دور عضوات املجالس في إدارة العمل داخل وخارج املجلس.  .4

بالنظــر إلــى مخرجــات تشــكيل املكاتــب الدائمــة ملجالــس املحافظــات واللجــان الخاصــة باملجالــس يظهــر أن مشــاركة املــرأة فــي املكاتــب الدائمــة ضعيفــة، حيــث 
حصلت:

سيدة واحدة على منصب نائبة رئيس مجلس في محافظة معان.  .1
سيدتان على منصب مساعدة رئيس مجلس في محافظة جرش والزرقاء.  .2

عدد قليل من رئيسات ومقررات اللجان الدائمة في مجالس املحافظات من بين العضوات املنتخبات في املجالس.  .3

نتائج المقابالت

بشــكل عــام، يظهــر مــن خــالل مقارنــة نتائــج مقابــالت عضــوات مجالــس املحافظــات ومقابــالت رؤســاء مجالــس املحافظــات التوافــق فــي وجهــات النظــر حــول 
عــدد مــن النقــاط األساســية والتــي تتعلــق بمجملهــا حــول القوانيــن واألنظمــة التــي تعنــى بمنظومــة الالمركزيــة باإلضافــة إلــى عالقــة مجلــس املحافظــة بباقــي 

الجهــات املعنيــة.

ولكــن اتســمت إجابــات رؤســاء املجالــس بشــكل عــام بالدبلوماســية فــي الحديــث حــول عمــل املجالــس واإلنجــازات والتحديــات، فــي حيــن كانــت العضــوات أكثــر 
صراحــة وجــرأة فــي الحديــث حــول أداء املجالــس والتحديــات التــي يواجهنهــا فــي العمــل داخــل املجالــس أو عمــل املجالــس بشــكل عــام.

كذلــك يتبيــن مــن خــالل املقارنــة مواجهــة العضــوات للعديــد مــن املشــاكل داخــل املجالــس بســبب كونهــن النســبة األقــل فــي املجلــس وطبيعــة النظــرة املجتمعيــة 
الســائدة حــول دور املــرأة فــي العمــل العــام.

وهــذا الجــزء مــن التقريــر يشــكل تتمــة وتكملــة ملــا ورد فــي الجــزء الســابق الخــاص بمقابــالت رؤســاء مجالــس املحافظــات، وتصوراتهــم حــول أداء املجالــس 
والقوانيــن واألنظمــة الخاصــة بالالمركزيــة.

املحور األول: اإلنجازات والتحديات
تــرى عضــوات مجالــس املحافظــات أن جميــع اإلنجــازات الجيــدة التــي تمــت خــالل عــام مــن عمــر هــذه املجالــس كانــت علــى املســتوى الداخلــي للمجلــس فقــط، 
، حيــث تــرى العضــوات أن املجالــس قامــت بمــا هــو مطلــوب منهــا ضمــن النصــوص القانونيــة الناظمــة لعمــل 

ً
أمــا علــى املســتوى الخارجــي فــاألداء مــا زال ضعيفــا

املجالــس فقــط، دون تحقيــق أي إنجــازات تذكــر خــارج هــذه الواجبــات، بمــا فــي ذلــك تشــكيل املكاتــب الدائمــة، اللجــان، إقــرار امليزانيــات وأدلــة االحتياجــات.

أمــا علــى املســتوى الخارجــي، فيمــا يتعلــق بعمــل املجالــس بالشــراكة مــع مختلــف الهيئــات وتنفيــذ الخطــط واملشــاريع التــي تــم إقرارهــا، تــرى العضــوات أن 
املجالــس لــم تحقــق أي إنجــازات تذكــر، حيــث يعتقــدن بــأن الجــزء األكبــر مــن املوازنــة الخاصــة بــكل محافظــة والتــي أقرتهــا املجالــس وهميــة ولــم تنفــذ، ويرتبط 

هــذا باســتقاللية املجالــس ودورهــا الرقابــي.
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كذلــك تــرى عضــوات مجالــس املحافظــات بــأن املجالــس تفتقــر إلــى أي أدوات خاصــة بالعمــل، لتحقيــق مــا هــو مطلــوب مــن هــذه املجالــس ومــا هــو مأمــول 
مــن منظومــة الالمركزيــة فــي تحســين معيشــة املواطنيــن فــي املحافظــات، والتركيــز علــى احتياجــات وخصوصيــات كل محافظــة علــى حــدة، فاملجالــس ال تتوفــر 
علــى مــوارد بشــرية أو ماليــة أو إداريــة تســاعد األعضــاء علــى القيــام بمختلــف املهــام، بمــا فيهــا الــدور الــذي يســعى مختلــف األعضــاء إلــى القيــام بــه وهــو تنفيــذ 

املشــاريع علــى مســتوى املحافظــات وتقديــم الخدمــات للمواطنيــن فــي املحافظــة.

وتــرى عضــوات مجالــس املحافظــات بأنــه ال يوجــد ملجالــس املحافظــات أي حضــور إعالمــي أو تغطيــة إعالميــة خاصــة بنشــاطات هــذه املجالــس بشــكل دوري، 
ممــا يجعــل مهمــة هــذه املجالــس أصعــب فــي تغييــر النظــرة الســائدة فــي املجتمــع حــول أهميــة وجــود مثــل هــذه املجالــس، والهــدف مــن وجودهــا ومــا هــو مطلــوب 
منهــا تحقيقــه، حيــث اعتبــرن أن هنــاك فجــوة كبيــرة بيــن مــا يســود فــي ذهــن املواطنيــن حــول منظومــة الالمركزيــة ومــا تقــوم بــه املجالــس وصالحياتهــا بشــكل 

فعلــي.

كذلــك عــدم وجــود لجنــة إعالميــة أو ناطــق إعالمــي خــاص بــكل مجلــس مــن مجالــس املحافظــات يجعــل مهمــة األعضــاء بشــكل عــام أصعــب فــي إيضــاح الصــورة 
لــدى املواطنيــن حــول عمــل املجالس.

املحور الثاني: القوانين واألنظمة
تــرى العضــوات أنــه ال بــد مــن منــح مجالــس املحافظــات اســتقاللية أكبــر فــي عملهــا وبشــكل خــاص فيمــا يتعلــق بآليــات العمــل الداخليــة واملنظومــة املاليــة 

 علــى الحاكــم اإلداري ومكاتبــه فــي املحافظــات للقيــام باألعمــال اليوميــة وتنفيــذ مهــام املجالــس.
ً
ملجالــس املحافظــات، حيــث تعتمــد املجالــس حاليــا

كذلــك تــرى العضــوات أن قانــون الالمركزيــة أثــر علــى العالقــة بيــن املجالــس فــي كل محافظــة، وذلــك بســبب عــدم وضــوح نصــوص القانــون وكفايتهــا، والــذي 
يجعــل مــن الصعوبــة تحديــد طبيعــة العالقــة بشــكل واضــح ومحــدد يســاعد فــي ســير العمــل دون وجــود شــوائب فــي طبيعــة هــذه العالقــة.

 ملختلــف املجالــس لحيــن تعديــل القانــون وتوضيــح العالقــات 
ً
كمــا تعتقــد عضــوات مجالــس املحافظــات أنــه ال بــد بشــكل ســريع مــن تفويــض الصالحيــات كاملــة

مــع مختلــف املجالــس األخــرى، حيــث أن الحكومــة املركزيــة لــم تنقــل الصالحيــات للمجالــس التنفيذيــة، وهــذا بســبب خلــل تشــريعي فــي منظومــة الالمركزيــة، 
ومــا تــم عملــه خــالل الســنة األولــى مــن تطبيــق الالمركزيــة هــو تفويــض بعــض الصالحيــات، وهــو مــا يعيــق مــن وجهــة نظــر العضــوات عمــل مختلــف املجالــس، 

باإلضافــة إلــى إضعــاف دورهــا فــي إقــرار وتنفيــذ ومتابعــة ســير عمــل املشــاريع الخاصــة باملحافظــات.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن ضعــف القانــون هــو مــا أوجــد الفجــوة بيــن مختلــف املجالــس والجهــات الحكوميــة وبشــكل خــاص وجــود فجــوة قانونيــة بيــن مجالــس 
 فــي مختلــف مناطــق اململكــة، حيــث أتــى قانــون الالمركزيــة علــى ذكــر البلديــات وحــدد بعــض النقــاط 

ً
املحافظــات واملجالــس املحليــة التــي تــم انتخابهــا مؤخــرا

الخاصــة بمجالــس املحافظــات والبلديــات، فــي حيــن أن املجالــس املحليــة هــي كذلــك ركــن أسا�ســي فــي منظومــة الالمركزيــة.

، وفــي املكاتــب الدائمــة للمجالــس 
ً
وتــرى عضــوات املجالــس أن اإلطــار القانونــي لالمركزيــة ال يضمــن التمثيــل املناســب للمــرأة فــي مجالــس املحافظــات عمومــا

بشــكل خــاص والتــي تبلــغ 8.3% مــن مجمــوع املناصــب فــي املكاتــب الدائمــة للمجالــس.

وفيمــا يتعلــق بعمــل املجالــس، فتــرى العضــوات أن ليــس ملجلــس املحافظــة عالقــة بعمليــة طــرح العطــاءات للمشــاريع أو متابعتهــا وتقييمهــا، ممــا يحــد مــن 
صالحيــات املجالــس ويضعهــا فقــط فــي مجــال اإلقــرار دون وجــود أي نــوع مــن املســاءلة فــي عمليــة تنفيــذ املشــاريع وتقييمهــا.

املحور الثالث: عالقات املجالس الخارجية
تــرى العضــوات فــي مجالــس املحافظــات أن أحــد أســباب فقــدان ثقــة املواطنيــن بمجالــس املحافظــة هــو عــدم التشــاركية فــي العمــل بيــن مجلــس املحافظــة 
 أمــام مجالــس املحافظــات فــي إظهــار دور مجالــس املحافظــات فــي إقــرار املشــاريع 

ً
واملجلــس التنفيــذي واملجالــس البلديــة، حيــث شــكلت هــذه العالقــة تحديــا

بنــاًء علــى احتياجــات كل محافظــة، فلــم تتمكــن املجالــس التنفيذيــة مــن تنفيــذ الجــزء األكبــر مــن املشــاريع التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل مجالــس املحافظــات، 
الــذي لــم يعكــس أي تغيــر علــى واقــع حــال املواطنيــن فــي هــذه املحافظــات.

فالعالقــة مــع مختلــف املجالــس التنفيذيــة والبلديــة والــوزارات ليســت جيــدة بشــكل كبيــر، فليــس هنــاك مــا ينظــم هــذه العالقــة ضمــن النصــوص القانونيــة 
بشــكل واضــح، ممــا يجعــل ســير العمــل يعتمــد علــى أمــور أخــرى غيــر القانونيــة جعلــت هــذه العالقــة غيــر تشــاركية أو تكامليــة.

فمــن وجهــة نظــر عضــوات املجالــس أن التواصــل مــع مختلــف الجهــات واملؤسســات واملجالــس األخــرى يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى العالقــات الشــخصية 
لرؤســاء وأعضــاء املجالــس، بحيــث يتــم تقديــم الخدمــات للمواطنيــن بنــاًء علــى قــدرات هــؤالء األعضــاء وعالقاتهــم الشــخصية مــع مختلــف الجهــات املرتبطــة 

بالعمــل فــي املحافظــات.
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كذلــك فالعالقــة مــع نــواب املحافظــات ليســت جيــدة، حيــث أصبحــوا يخافــون علــى دورهــم الخدماتــي الــذي يقدمونــه لقواعدهــم الشــعبية، كــون أعضــاء 
مجالــس املحافظــات يحاولــون تقديــم خدمــات للمواطنيــن بحكــم كونهــم ممثليــن عــن الشــعب وعــدم وجــود آليــات ومهــام واضحــة فــي القانــون لهــؤالء األعضــاء.

ومــن جهــة أخــرى، تعتقــد العضــوات أن بعــض البلديــات تحــارب مجالــس املحافظــات فــي عملهــا، حيــث تعتبــر هــذه البلديــات أنهــا أقــدم مــن حيــث الوجــود 
ولديهــا اإلمكانيــات واملــوارد التــي تجعلهــا منهــا جهــة خدميــة ال تريــد مــن أي جهــة أخــرى مشــاركتها فــي هــذا امليــدان.

وتــرى عضــوات مجالــس املحافظــات أن العالقــة مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي جيــدة ولكــن يجــب تطويرهــا واالســتفادة مــن الخبــرات املقدمــة، حيــث شــاركت 
العديــد مــن العضــوات فــي أنشــطة وفعاليــات مؤسســات املجتمــع املدنــي املحليــة والدوليــة قبــل وبعــد الوصــول إلــى عضويــة املجالــس، فلديهــن تقديــر للــدور 

الــذي تلعبــه هــذه املؤسســات علــى املســتوى الشــعبي.

املحور الرابع: عالقات املجلس الداخلية
 مــن التحديــات مــع باقــي أعضــاء مجالــس املحافظــات مــن حيــث أن كلمــة الرجــال داخــل املجلــس 

ً
تواجــه العديــد مــن عضــوات مجالــس املحافظــات عــددا

 والنظــرة حــول مشــاركة املــرأة فــي 
ً
مســموعة أكثــر مــن كلمــة النســاء بســبب طبيعــة نظــرة بعــض األعضــاء الذكــور آلليــة وصــول النســاء إلــى املجالــس عمومــا

الحيــاة العامــة بشــكل خــاص.

كذلــك تــرى العضــوات أن فــرص الســفر واملشــاركة فــي التدريبــات واللقــاءات والنشــاطات خــارج املحافظــة أو خــارج األردن متوفــرة أكثــر لألعضــاء الذكــور، 
باإلضافــة إلــى وجــود تهميــش لألعضــاء ســواًء الذكــور أو اإلنــاث مــن خــارج مركــز املحافظــة فــي بعــض األحيــان.

 فــي عملهــن كممثــالت عــن املواطنيــن فــي مختلــف املحافظــات، والــذي يجعــل لــدى 
ً
 كبيــرا

ً
وعبــرت عضــوات املجالــس عــن أن العــبء األســري يشــكل تحديــا

األعضــاء الذكــور ســهولة فــي التحــرك أكثــر مــن العضــوات، ويحــد هــذا مــن وصولهــن للمواطنيــن وإبــراز دورهــن فــي مجالــس املحافظــات.

 لــدى الجميــع 
ً
وتــرى العضــوات بشــكل عــام أنــه لــم يتــم بنــاء قــدرات أعضــاء املجالــس فــي املجــال القانونــي الخــاص بمنظومــة الالمركزيــة، ممــا يشــكل تحديــا

فــي معرفــة صالحياتهــم وحــدود الســلطة املمنوحــة ملجالــس املحافظــات وباقــي املجالــس األخــرى الشــريكة فــي عمليــة الالمركزيــة، رغــم وجــود حمــاس كبيــر لــدى 
جميــع األعضــاء فــي القيــام باملهمــات املطلوبــة منهــم وخدمــة القواعــد الشــعبية التــي أوصلتهــم إلــى هــذه املراكــز.

وبينــت العضــوات أنــه ليــس لــدى األعضــاء املعينييــن قواعــد شــعبية تؤثــر علــى طريقــة عملهــم وتعاطيهــم مــع الوضــع الحالــي ملجالــس املحافظــات، ممــا يزيــد 
مــن الضغــط علــى األعضــاء املنتخبيــن ملحاولــة إيصــال الرســائل الصحيحــة للمواطنيــن حــول الالمركزيــة، باإلضافــة إلــى وجــود تنافــر بيــن األعضــاء املعينيــن 

.
ً
واملنتخبيــن أحيانــا

كمــا تالحــظ عضــوات مجالــس املحافظــات أن املجتمــع بشــكل عــام يقــارن هــذه املجالــس مــع مجلــس النــواب، وبشــكل خــاص مــن الناحيــة الخدميــة، حيــث 
 القواعــد االنتخابيــة، ممــا يزيــد العــبء علــى أعضــاء مجالــس املحافظــات فــي محاولــة الوصــول 

ً
يقــدم النــواب منــذ زمــن طويــل الخدمــات للمواطنيــن وخصوصــا

إلــى توقعــات املواطنيــن منهــم.

وتــرى العديــد مــن العضــوات أن لجــان املجلــس الدائمــة مــا زالــت شــكلية، حيــث ال تعتقــد العضــوات أن هــذه اللجــان تقــوم بــأي عمــل مهــم لهــذه اللحظــة، 
ممــا يزيــد مــن نســبة املبــادرات الشــخصية التــي يقــوم بهــا األعضــاء بنــاًء علــى حماســهم للعمــل وتعاطيهــم مــع الضغــوط الشــعبية لتحســين الخدمــات وإقامــة 

املشــاريع فــي املحافظــات.

 علــى أعضــاء املجالــس فــي شــرح منظومــة الالمركزيــة للمواطنيــن وتوعيتهــم بغيــة إيضــاح الصــورة 
ً
كذلــك تعتقــد عضــوات مجالــس املحافظــات أن هنــاك واجبــا

 عمــا كان يتأملــه الكثيــر مــن املواطنيــن فــي بدايــة التطبيــق.
ً
الحقيقــة حــول هــذه املنظومــة الجديــدة التــي يظهــر فــي الواقــع أنهــا تختلــف كثيــرا
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التوصيات

تعديل قانون الالمركزية بما يضمن:  •
الصالحيات ملجالس املحافظات ما بعد إقرار املوازنات من عمليات متابعة تنفيذها ومراقبتها.  .1

ضبــط العالقــة مــع البلديــات بمــا فيهــا املجالــس املحليــة كركنيــن أساســيين فــي عمليــة الالمركزيــة، باإلضافــة إلــى حــل مشــكلة التضــارب بيــن   .2
البلديــات. تنفيــذ ميزانيــات  باالطــالع ومتابعــة  يتعلــق  القانونيــن فيمــا 

نقــل الصالحيــات مــن املركــز إلــى األطــراف فيمــا يتعلــق بتنفيــذ الخطــط واملشــاريع علــى مســتوى املحافظــات، بمــا فــي ذلــك آليــات إقــرار املوازنــات   .3
وتنفيذهــا ومتابعتهــا علــى مســتوى كل محافظــة.

توفير األدوات الالزمة للمجالس للقيام بعملها بما فيها الكوادر اإلدارية املدربة واملؤهلة لذلك.  .4
منح استقاللية أكبر ملجالس املحافظات وعدم االعتماد األسا�سي على الوزارات في توفير الكوادر اإلدارية واالحتياجات املالية واللوجستية   .5

للعمل.
الخطــط  لتعكــس واقــع حــال كل محافظــة وضمــان تطبيــق  أقرتهــا مجالــس املحافظــات بشــكل مســتمر  التــي  أدلــة االحتياجــات  تطويــر وتحســين   •

االحتياجــات. هــذه  علــى  بنــاًء  االســتراتيجية 
تعييــن مستشــار قانونــي لــكل مجلــس مــن مجالــس املحافظــات لحــل الخالفــات القانونيــة وتفســير أي نصــوص تتعلــق بعمــل هــذه املجالــس وتعميمهــا   •

علــى الجميــع.
تعيين لجنة إعالمية مختصة بالشأن اإلعالمي وناطق إعالمي لكل مجلس يعمل على إبراز دور مجالس املحافظات في اإلعالم.  •

تعديــل النظــام الداخلــي ملجالــس املحافظــات ليعمــل علــى تطويــر آليــات العمــل الداخلــي فــي املجالــس وحــل اإلشــكاليات القانونيــة املتعلقــة بعمــل   •
عــام. بشــكل  املجالــس  فــي  والتزامــات األعضــاء  املجالــس  فــي  اللجــان 

على كل مجلس محافظة إصدار التعليمات التي تعنى بتنفيذ أحكام النظام الداخلي حسب النص القانوني.  •
الحد من بيروقراطية اإلجراءات الخاصة بالتواصل بين مجالس املحافظات ومختلف الجهات التي تعمل بالشراكة مع هذه املجالس.  •

بيــن مجالــس املحافظــات  الــوزارات، وذلــك لزيــادة التنســيق  إيجــاد مرجعيــة وحيــدة ملجالــس املحافظــات فيمــا يتعلــق بعالقــة هــذه املجالــس مــع   •
املجالــس. هــذه  بعمــل  املعنيــة  الــوزارات  ومختلــف 

إنشــاء شــبكة مــا بيــن مجالــس املحافظــات تعقــد اجتماعــات دوريــة بهــدف تبــادل الخبــرات والتشــاور فــي حــل املشــاكل املشــتركة وتوحيــد وجهــة النظــر   •
بيــن هــذه املجالــس بمــا يجعــل العالقــات تكامليــة وتشــاركية هدفهــا خدمــة املواطنيــن بشــكل أسا�ســي.

تدريب أعضاء مجالس املحافظات على فهم تفاصيل القانون وتوضيح أهمية األدوار املناطة بهم حسب القانون.  •
تدريب أعضاء مجالس املحافظات على مراجعة وتدقيق املوازنات ومدى استجابتها للنوع االجتماعي وطرق متابعة تنفيذها.  •

تدريب أعضاء مجالس املحافظات على تحديد االحتياجات وتحديد األولويات في املجتمعات التي يعملون بها.  •
توعيــة وبنــاء قــدرات باقــي املجالــس فــي املحافظــات فيمــا يتعلــق بمنظومــة الالمركزيــة، باإلضافــة إلــى مــا يتــم اآلن مــع مجالــس املحافظــات، وذلــك   •

العالقــات. هــذه  مســتوى  وتحســين  بينهــا  العمــل  آليــات  لتطويــر 
وضع حد أدنى لتمثيل النساء في املكاتب الدائمة ملجالس املحافظات ورئاسة ومقرري اللجان الدائمة في املجالس.  •

تعديل النظام الداخلي ملجالس املحافظات:  •
لضمان العدالة في توزيع فرص املشاركة خارج املحافظة على جميع األعضاء مع ضمان مشاركة املرأة في هذه األنشطة.  .1

لتفعيل دور اللجان وإعطائها املزيد من املهام لتكون ذات دور في عمل مجالس املحافظات.  .2



الجزء الرابع
مقارنــة بيــن أنظمــة الالمركزيــة فــي األردن وتونــس 

والمغــرب
كارلو بندا 

وعلي مهني
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مقدمة

مــن أفضــل  فــي األردن وتونــس واملغــرب، الســتخالص عصــارة  الالمركزيــة  أنظمــة  تجــارب  بيــن  إجــراء مقارنــة  التحليليــة  الورقــة  لهــذه  منــا كمعديــن  لــب 
ُ
ط

 مّنــا أّن هــذه املقترحــات 
ً
النصــوص القانونيــة التــي وردت فــي القانونيــن املنظميــن لالمركزّيــة فــي اململكــة املغربّيــة والجمهورّيــة الّتونســّية، قمنــا بهــذا العمــل إيمانــا

هــي األفضــل لبدايــة مســار المركــزّي ديمقراطــي تشــاركي وفّعــال فــي اململكــة األردنيــة الهاشــمية.

لقــد انخرطــت اململكــة املغربيــة فــي تطبيــق الالمركزيــة لعقــود مــن الزمــن، فأسســت املجالــس البلديــة املنتخبــة عــام 1960، وقــد حــدث تقــدم ملحــوظ نحــو 
الالمركزيــة مــع التعديــالت الدســتورية لعــام 1992 التــي أدخلــت الســلطات اإلقليميــة ورؤيــة جاللــة ملــك املغــرب فــي مجــال الجهويــة )األقاليــم( املتقدمــة فــي 

عــام 2010.

كمــا وأقــر دســتور )الجمهورّيــة الّتونســّية( 24 كانــون الثانــي 2014 ضمــن مبادئــه العامــة التــزام الدولــة باعتمــاد الالمركزيــة علــى كامــل أرا�ســي الجمهوريــة 
ودعمهــا فــي نطــاق وحــدة الدولــة. 

 للتأكيــد علــى تركيــز ثــالث أصنــاف مــن الجماعــات املحليــة وهــي البلديــات 
ً
وقــد خصــص الدســتور التون�ســي فــي البــاب الســابع للســلطة املحليــة 12 فصــال

 لتلــك املقتضيــات الدســتورية 
ً
والجهــات واألقاليــم )إمكانيــة بعــث أصنــاف أخــرى مــن الجماعــات املحليــة إذا اقتضــت املصلحــة ذلــك وفــق القانــون(، وتفعيــال

تــم إعــداد مشــروع القانــون األسا�ســي عــدد 48 لســنة 2017 واملتعلــق بمجلــة الجماعــات املحليــة، حيــث تمــت املصادقــة عليــه بتاريــخ 26 نيســان 2018، وقــد 
تضمــن 392 مــادة مــع مــواد إضافيــة.

أمــا تجربــة األردن فهــي حديثــة العهــد حيــث أن قانــون رقــم 49 لســنة 2015 نــص علــى إنشــاء مجالــس محافظــة مبنيــة علــى أســاس إرادة جاللــة امللــك عبــد هللا 
الثانــي. وباملثــل، فــإن تجربــة تونــس أكثــر حداثــة مــع صــدور تشــريع الالمركزيــة فــي نيســان 2018، أي قبــل أيــام مــن االنتخابــات املحليــة.

، فإنــه مــن املســتحيل لهــذه الورقــة تحليــل تجربتهــا التنفيذيــة؛ حيــث للمغــرب تجربــة منــذ عقــود 
ً
بالنظــر إلــى أن الالمركزيــة فــي تونــس هــي تجربــة حديثــة نســبيا

ولــألردن ثــالث ســنوات قصيــرة.

ومع ذلك، فإن لهذه الورقة أن تبحث باختصار في تجربة الالمركزية من حيث تطوير السياسات والتشريعات. لقد درسنا التطورات الهيكلية والعالقات 
بين السلطات املركزية واملجالس على املستوى املحلي.

يهــدف هــذا التحليــل إلــى إثــراء مــداوالت مجموعــة مــن القانونييــن واألكاديمييــن الذيــن يعملــون علــى تقديــم مقترحــات لتعديــل قانــون الالمركزيــة املعمــول بــه 
 فــي األردن. وقــد تــم إعــداد العديــد مــن التحليــالت املقارنــة حــول النصــوص القانونيــة، وال تهــدف هــذه الورقــة إلــى تكــرار الجهــود الســابقة فــي هــذا املجــال، 

ً
حاليــا

وإنمــا تطــرح املقارنــة بيــن القوانيــن الثالثــة مــن منظــور مختلــف. 

فــي نهايــة املطــاف، بالنســبة ألولئــك الذيــن يفكــرون فــي مضمــون التشــريع، فــإن األســئلة املهمــة تتطلــب الحصــول علــى إجابــات تســمح بتصميــم وتنفيــذ وتتبــع 
هــذا املفهــوم. علــى ســبيل املثــال؛ مــا هــو هــدف الالمركزيــة ومســارها؟ مــا هــي التطــورات امللموســة املطلوبــة لتحقيــق هــذه األهــداف؟ وهــل الهــدف هــو نقــل 
ســلطة صنع القرار أو الســلطات السياســية واملالية إلى الكيانات على املســتوى املحلي؟ وكيف يتم ذلك من خالل تشــريعات شــاملة بما في ذلك التعديالت 

التشــريعية التكميليــة؟ مــا هــي الســلطات املاليــة أو املــوارد التــي يجــب نقلهــا لتحقيــق هــذه األهــداف؟

إذا لــم تكــن هنــاك رؤيــة أو أهــداف متماســكة، فهنــاك خطــر حقيقــي بــأن يــؤدي حتــى االجتهــاد الجيــد إلــى تقويــض الحمــاس لالمركزيــة. كمــا يوفــر فرصــة 
ألولئــك الذيــن يعارضــون فكــرة الالمركزيــة إلحبــاط العمليــة وأهدافهــا.

ثالث حقائق

يمكــن الجــدل بــأن عمليــات الالمركزيــة الحديثــة فــي املغــرب واألردن وتونــس كانــت ردة فعــل علــى االنتفاضــات الشــعبية فــي الربيــع العربــي بهــدف تهدئــة املطالــب 
الشــعبية وزيــادة املشــاركة السياســية واملســاءلة املؤسســية. إال أنَّ تجربــة املغــرب قــد بــدأت قبــل عــام 2011 بشــكل جيــد، وقــد صــاغ جاللــة امللــك محمــد 

الســادس مفهــوم الجهويــة )األقاليــم( املتقدمــة فــي عــام 2010. إال أن التطــورات السياســية اإلقليميــة أدت إلــى اإلســراع فــي اإلصالحــات الوطنيــة.

بشكل مماثل، تم إحراز تقدم في عمليات الالمركزية في األردن بعد عام 2011، خالل فترة التراجع االقتصادي في اململكة، والحرب في سوريا املجاورة.
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كانــت الالمركزيــة فــي تونــس نتيجــة للثــورة التــي أطاحــت بنظــام الحكــم الســابق، ونتــج عنهــا قــرارات سياســية إلعــادة تعريــف الدولــة ومؤسســات الدولــة. 
.
ً
فــي خطــاب ديمقراطــي يســهل الوصــول إليــه نســبيا ووقعــت عمليــة تطويــر سياســات وتشــريعات الالمركزيــة 

علــى الرغــم مــن أن العمليــة طويلــة ومثيــرة للجــدل فــي بعــض األحيــان، إال أنــه كانــت هنــاك مســاهمة مــن كل مــن األعضــاء املنتخبيــن فــي البرملــان والنشــطاء 
السياســيين ونشــطاء املجتمــع املدنــي فــي تطويــر هــذا الخطــاب حــول الترتيبــات الدســتورية للدولــة، وفــي تطويــر املفهــوم واإلطــار القانونــي لالمركزيــة.

كانــت اإلرادة لتحقيــق الالمركزيــة فــي تونــس مشــتركة بشــكل واســع بيــن بعــض النخــب السياســية امللتزمــة بتفويــض الصالحيــات اإلداريــة والسياســية واملاليــة. 
وقــد خففــت الرؤيــة والتنفيــذ مــن واقــع أن التفويــض الكامــل سيســتغرق ســنوات عديــدة، ممــا يضمــن أن الجهــات الفاعلــة املحليــة واإلقليميــة لديهــا القــدرة 
 لتقييــم مــدى نجــاح الالمركزيــة فــي تونــس، حيــث تــم إقــرار القانــون قبــل عشــرة أيــام فقــط مــن 

ً
علــى اســتخدام الصالحيــات فــي قيادتهــا. ومــا زال الوقــت مبكــرا

االنتخابــات املحليــة التــي جــرت فــي 6 أيــار 2018.

 للتجربة التونســية، تتمتع اململكتان األردنية واملغربية باســتقرار نســبي ومؤسســات قادرة على التحمل وتوجيه اإلصالح. ومع ذلك، كانت العمليات 
ً
وخالفا

 وحاولــت االســتجابة للــرؤى التــي عبــر عنهــا ملــكا املغــرب واألردن. وعلــى هــذا النحــو، فــإن التصميــم املركــزي واإلدارة 
ً
املؤديــة إلــى الالمركزيــة مدفوعــة مركزيــا

الالمركزيــة قــد يلبيــان أو ال يلبيــان الرؤيــة املرجــوة، ولكنهمــا بالتأكيــد يقبــالن االنتقــاد القائــل بــأن املســؤولين عــن إعطــاء شــكل لهــذه الرؤيــة الالمركزيــة 
متــرددون فــي نقــل ســلطة سياســية أو ماليــة مهمــة إلــى هيئــات المركزيــة.

واألهــم مــن ذلــك، أن الالمركزيــة التونســية يتــم التعبيــر عنهــا فــي دســتورها وفــي قانــون الالمركزيــة الســتخدامها كدليــل لالمركزيــة. وهــي نتيجــة للتفــاوض 
. قــد يســتغرق األمــر عقديــن مــن الزمــن 

ً
 جماعيــا

ً
والخطــاب بيــن طبقــة سياســية واســعة، وعلــى الرغــم مــن صعوبــة األمــر فــي بعــض األحيــان، إال أنــه يمثــل جهــدا

 لجميــع أصحــاب الشــأن.
ً
 مشــتركا

ً
لتحقيــق املشــروع الكامــل لالمركزيــة، ولكــن هنــاك خريطــة الطريــق هــذه التــي توفــر مرجعــا

خــب نظــام مركــزي تترجــم إلــى أدوات الالمركزيــة. 
ُ
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد حــدد جاللــة امللــك عبــد هللا الثانــي، ملــك األردن، رؤيــة اعتمــدت علــى ن

أعضــاء مجالــس املحافظــات، وهــي هيئــة ال مركزيــة جديــدة منتخبــة، وقــد ورد ذلــك خــالل املجموعــات املركــزة التــي أجراهــا مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات 
 بيــن الرؤيــة كمــا عبــر عنهــا امللــك وطبيعــة البنيــة الناتجــة عنهــا.

ً
 كبيــرا

ً
والتدريــب خــالل هــذا املشــروع إذ عبــر األعضــاء أنهــم يشــعرون أن هنــاك انفصــاال

وباملثل، قّدم جاللة امللك محمد السادس الرؤية وقام بتمكين لجنة للعمل على تطوير استراتيجية الالمركزية في املغرب.

 فــي تحقيقــه، علــى الرغــم مــن أن املجالــس اإلقليميــة قــد تــم انتخابهــا قبــل 
ً
إن تنفيــذ الالمركزيــة الناجــم عــن ذلــك، كمــا أشــار هوديريــت وهارنيــش1، كان بطيئــا

ثــالث ســنوات.

في نهاية املطاف، يجب أن تصاحب اإلرادة السياســية تصميم وتنفيذ الالمركزية. يمكن أن يكون التشــاور والنقاش والخطاب عناصر مهمة في بناء توافق 
فــي اآلراء حــول مبــادئ وأهــداف وآليــات الالمركزيــة. إذا كانــت الالمركزيــة هــي اســتجابة للطلــب الشــعبي، لكنهــا فشــلت فــي تلبيــة التوقعــات )ألن الســلطات 
املركزيــة متــرددة فــي نقــل االختصاصــات وتفويضهــا(، عندئــذ هنــاك خطــر مــن عــدم الرضــا األعمــق الــذي انعكــس علــى مشــاريع الالمركزيــة فــي املقــام األول. 

واألهــم مــن ذلــك أن النخــب السياســية الجديــدة التــي تربــط مصداقيتهــا بإمكانيــات غيــر محققــة قــد تبتعــد عــن املبــادرات املســتقبلية.

التنمية البناءة

شــملت مســارات الالمركزيــة فــي جميــع البلــدان الثالثــة نقــل الصالحيــات، وال ســيما اإلداريــة، إلــى الكيانــات املحليــة. وقــد كان لــدى املغــرب وتونــس كيانــات 
 علــى املســتوى البلــدي واإلقليمــي، فتــم نقــل الصالحيــات إليهــا وتقديــم مكاتــب منتخبــة. بالنســبة لــألردن، فقــد قــام بإنشــاء كيانــات 

ً
محليــة قائمــة مســبقا

 للمحافظــات.
ً
 منتخبــا

ً
جديــدة علــى مســتوى املحافظــة، وتجهيزهــا بالســلطات وإدخــال 12 مجلســا

 فــي جميــع البلــدان الثالثــة، تخضــع لدرجــات متفاوتــة مــن املســاءلة والوكالــة الحكوميــة 
ً
وباالقتــران مــع الســلطات الجديــدة، فــإن هــذه الهيئــات املنتخبــة حديثــا

 مــا يتــم التشــكيك فــي دوافــع التبعيــة مــن قبــل أولئــك الذيــن يؤمنــون باالنتقــال الســريع للســلطة واســتقالل الهيئــات، 
ً
املركزيــة أو املحاكــم أو الــوزارات. وغالبــا

خاصــة تلــك التــي يتــم انتخابهــا.

قد يكون الرأي السائد هو أن قيام وزارة الداخلية بتوفير اإلشراف يهدف إلى السيطرة على الدوافع وصنع القرار لصالح سلطات الدولة املركزية. 

هودريت، أنابيل وهارنيش، أسرتيد: »الالمركزية يف املغرب: اإلصالح الحايل ومساهمته املحتملة يف التحرير السيايس”؛ )2017(.  1
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 لبنــاء قدراتهــا. وألنهــا هيــاكل جديــدة، يجــب عليهــا تطويــر القــدرة 
ً
وهنــاك رأي يجــادل بــأن الســلطات الجديــدة والهيــاكل الجديــدة فــي األردن تتطلــب دعمــا

التنظيميــة لتتولــى ســلطات ذات شــأن تدريجــي.

إذا كان الغــرض مــن اإلدارة الحريصــة هــو ضمــان النجــاح، فيجــب علــى املســؤولين عــن عمليــات الالمركزيــة أن يســتمروا فــي تعزيــز املشــاركة البنــاءة التــي 
تســاهم فــي تعزيــز القــدرة والتطويــر املؤس�ســي ضمــن إطــار مفهومــي.

اإلدارة الالمركزية أو السياسية أو المالية العامة

إن املجالــس التنفيذيــة فــي املحافظــة فــي األردن مســؤولة عــن وضــع امليزانيــات واإلشــراف علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة اإلقليميــة. فهــي مســؤولة 
بشــكل فعــال عــن إدارة وتنســيق جهــود الحكومــة املركزيــة فــي املحافظــات. املحافــظ الــذي يعينــه امللــك مــن خــالل وزارة الداخليــة يقــود املجلــس التنفيــذي. 
مجلــس املحافظــة املنتخــب مخــول بمراجعــة واعتمــاد خطــط التنميــة والخطــط االســتراتيجية باملحافظــة باإلضافــة إلــى امليزانيــة اإلقليميــة التــي يحيلهــا إليهــا 

املجلــس التنفيــذي.

بموجــب القانــون، فــإن مجالــس املحافظــات هــي كيانــات قانونيــة تتمتــع باســتقالل مالــي وإداري. يتــم الخلــط بيــن مــدى هــذا االســتقالل فــي القانــون مــن خــالل 
ــه مــن 

ّ
 للســلطات املركزيــة، ومنافــع ماليــة خاصــة مــن مجلــس الــوزراء. بيــد أن

ً
 مــن األمانــة مــن املجلــس التنفيــذي، وتمديــدا

ً
أحــكام متناقضــة توفــر دعمــا

، ومــن خــالل تدخــل جاللــة امللــك ورئيــس الــوزراء، تــم االتفــاق 
ً
الناحيــة العمليــة فقــد تأخــرت املخصصــات املاليــة لــألداء اإلداري والتشــغيلي للمجالــس. مؤخــرا

علــى تحويــالت ماليــة منتظمــة.

لقــد دخــل قانــون الالمركزيــة فــي تونــس حيــز التنفيــذ فــي نهايــة نيســان 2018 قبــل أيــام مــن االنتخابــات البلديــة فــي 6 أيــار، لذلــك فإنــه مــن الصعــب فــي هــذه 
املرحلــة إجــراء تقييــم لتجربــة الالمركزيــة. غيــر أن تشــريع الالمركزيــة هــو قانــون تفصيلــي مكــون مــن 400 مــادة، وإن كان ذلــك خــالل فتــرة انتقاليــة طويلــة، 
فإنــه ينقــل الســلطات املاليــة والسياســية واإلداريــة املهمــة إلــى مؤسســات الحكــم البلديــة واإلقليميــة. إضافــة إلــى ذلــك، يوفــر هــذا املنطــق مبــررات واضحــة 
ملــا تســعى الالمركزيــة لتحقيقــه مــن حيــث تمكيــن املجتمــع فــي صنــع القــرار ومعالجــة التفــاوت اإلقليمــي، حيــث يتــم تزويــد البلديــات بصالحيــات لتحقيــق 
اإليــرادات مــن خــالل الضرائــب البلديــة والترخيــص ورســوم االســتخدام للخدمــات البلديــة. باإلضافــة إلــى ذلــك فهــي مســؤولة عــن البنيــة التحتيــة املحليــة 

وتقديــم الخدمــات.

الفصول األبرز في قوانين الالمركزية بتونس والمغرب

تــم تعريــف الجماعــات املحليــة فــي املــادة 2 مــن مجلــة الجماعــات املحليــة »الجماعــات املحليــة ذوات عموميــة تتمتــع بالشــخصية املعنويــة واالســتقاللية 
ــي كل صنــف منهــا كامــل تــراب الجمهوريــة«.

ّ
اإلداريــة واملاليــة وتتكــون مــن بلديــات وجهــات وأقاليــم يغط

نســتنتج مــن هــذا التعريــف أن الجماعــات املحليــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة ولهــا ذمــة ماليــة وهــذه الشــخصية القانونيــة تمكنهــا مــن اكتســاب الحقــوق 
وتلزمهــا بواجبــات ويترتــب علــى اإلخــالل بتلــك الواجبــات مســؤوليتها وإمكانيــة القيــام عليهــا أمــام املحكمــة اإلداريــة حســب أحــكام الفقــرة 3 مــن الفصــل 3: 
 
ً
»ترفــع النزاعــات املتعلقــة بحــدود الجماعــات املحليــة إلــى املحكمــة اإلداريــة التــي توجــد الجماعــة التــي رفعــت الدعــوى فــي دائــرة اختصاصهــا الترابــي وفقــا

إلجــراءات واآلجــال املعمــول بهــا بالقانــون املتعلــق بالقضــاء اإلداري«.

هنــا يمكــن اإلحالــة إلــى الدليــل القانونــي للجماعــات املحليــة للمملكــة املغربيــة التــي أقــرت فــي املــادة الثانيــة مــن الدليــل : »تتمتــع الجماعــات املحليــة بالشــخصية 
االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي«.

 فقــد خصصــت املجلــة القســم الثانــي »التدبيــر 
ً
علــى الرغــم مــن أن املجلــة أقــرت بالحريــة فــي عمــل الجماعــات املحليــة، إال أن هــذه الحريــة مضبوطــة قانونيــا

الحــر للجماعــات املحليــة« مــن الفصــل 4 إلــى الفصــل 12 لتؤكــد فيــه هــذه األخيــرة التزامــات الجماعــات املحليــة مشــيرة فيمــا بعــد فــي القســم الثالــث إلــى 
»صالحيــات الجماعــات املحليــة« مــن الفصــل 13 إلــى الفصــل 24 وفــي القســم الرابــع »الســلطة الترتيبيــة للجماعــات املحليــة« مــن الفصــل 25 إلــى الفصــل 28.

إن الجمهوريــة التونســية تعمــل علــى تكريــس الديمقراطيــة لذلــك أكــدت ضمــن الفصــل 29 مــن املجلــة »يضمــن مجلــس الجماعــة املحليــة لكافــة املتســاكنين 
وللمجتمــع املدنــي مشــاركة فعليــة فــي مختلــف مراحــل إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا. تتخــذ الجماعــة املحليــة كل التدابيــر 

 بمشــاريع برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة«. 
ً
إلعــالم املتســاكنين واملجتمــع املدنــي مســبقا
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»تعــرض مشــاريع برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة علــى مصادقــة املجالــس املحليــة املعنيــة بعــد اســتيفاء اإلجــراءات املنصــوص عليهــا بهــذا القانــون«. يتنــزل هــذا 
الفصل ضمن القســم الخامس بعنوان »الديمقراطية التشــاركية والحوكمة املفتوحة« من الفصل 29 إلى الفصل 36.

، كمــا وقعــت اإلشــارة إلــى ميــدان عمــل 
ً
وجــوب إشــراك املجتمــع فــي الحيــاة السياســية واختيــار ممثليهــم تحــت ظــل انتخابــات شــفافة وهــو حــق مكــرس دســتوريا

الجماعــات املحليــة فالهــدف األسا�ســي مــن تركيــز الجماعــات املحليــة هــو الســهر علــى خدمــة املجتمــع فــي كامــل تــراب الجمهوريــة. 

 حــدده القســم الســادس تحــت عنــوان »التضامــن والتعديــل والتمييــز اإليجابــي« مــن الفصــل 37 إلــى الفصــل 38 »تلتــزم الدولــة 
ً
تدخــل الدولــة محــدود قانونيــا

بمســاعدة الجماعــات املحليــة علــى بلــوغ التــوازن املالــي واالســتقاللية اإلداريــة واملاليــة الفعليــة بواســطة تخصيــص اســتثمارات وتحويــل اعتمــادات تعديــل 
خصوصيــة يمنحــه صنــدوق دعــم الالمركزيــة والتعديــل والتضامــن بيــن الجماعــات املحليــة املمــّول مــن ميزانيــة«.

خولــت للجماعــات املحليــة إمكانيــة إبــرام اتفاقيــات تعــاون وإنجــاز مشــاريع مــع جماعــة محليــة تابعــة لــدول تربطهــا بالجمهوريــة التونســية عالقات دبلوماســية 
أو مــع منظمــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة مهتمــة بتطويــر الالمركزيــة والتنميــة املحليــة حســب أحــكام الفصــل 39.

ال يختلــف املشــّرع املغربــي عــن املشــّرع التون�ســي فــي هــذا الصــدد، ورد فــي أحــكام املــادة 86 الفصــل الرابــع بعنــوان التعــاون الدولــي أنــه »يمكــن للجماعــة إبــرام 
 
ً
اتفاقيــات مــع فاعليــن مــن خــارج اململكــة فــي إطــار التعــاون الدولــي وكــذا الحصــول علــى تمويــالت فــي نفــس اإلطــار بعــد موافقــة الســلطات العموميــة طبقــا

للقوانيــن واألنظمــة الجــاري بهــا العمــل«، ولكــن »يمنــع إبــرام أي اتفاقيــة بيــن جماعــة أو مؤسســة التعــاون بيــن الجماعــات أو مجموعــة الجماعــات الترابيــة 
ودولــة أجنبيــة«.

أمــا بالنســبة إلــى األردن، رغــم أن عمليــة الالمركزيــة ال تــزال فــي مرحلــة مبكــرة، فــإن مجالــس املحافظــات لديهــا ســلطات إداريــة وسياســية محــدودة. لديهــا 
قــوة املراجعــة والتعليــق، وقــادرة علــى تقديــم عطــاءات مشــروع يصــل إلــى مليــون دينــار أردنــي. املحافــظ هــو نقطــة االتصــال الخاصــة بهــا باعتبــاره الســلطة 
املســؤولة عــن التنســيق بيــن الجهــات املؤسســية الفاعلــة فــي املحافظــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك وزارات مختلفــة مســؤولة عــن املشــاركة مــع مجالــس 

املحافظــات فــي انجــاح عمليــة الالمركزيــة فــي األردن. وتشــمل وزارات الداخليــة والشــؤون السياســية والشــؤون البلديــة واملاليــة.

علــى مســتوى اإلقاليــم فــي املغــرب، فــإن املجالــس املنتخبــة مســؤولة عــن تطويــر وتوفيــر اإلشــراف علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لألقاليــم. ومــع 
ذلــك، فــإن املحافظيــن املعينيــن مــن قبــل الحكومــة املركزيــة، يتمتعــون بقــدر كبيــر مــن ســلطة اإلشــراف علــى مجالــس األقاليــم، وتخضــع حكومــات البلديــات 
لســلطة اإلدارة العامــة للشــؤون املحليــة فــي وزارة اإلدارة املحليــة والبيئــة. كل مــن وزارة اإلدارة املحليــة والبيئــة ووزارة الداخليــة مســؤولة عــن اإلشــراف علــى 

الكيانــات الالمركزيــة.

 لالمركزيــة. حيــث قدمــت مصطلــح “الجهويــة املتقدمــة” وهــو مفهــوم أطلقــه 
ً
 إقليميــا

ً
 مفهومــا

ً
إن عمليــة الالمركزيــة فــي املغــرب لهــا تاريــخ طويــل وأدخلــت مؤخــرا

امللــك محمــد الســادس فــي 2010 عــل هيئــة منتخبــة علــى املســتوى اإلقليمــي )املجالــس اإلقليميــة( بحيــث تنــص علــى توســيع الســلطات املاليــة للبلديــات. 
ومــع ذلــك، مــن املهــم تقديــر مــدى قيــام الحكومــة املركزيــة، وال ســيما وزارة الداخليــة ووزارة االقتصــاد واملاليــة، بمراقبــة الكيانــات دون الوطنيــة )املحليــة(.

امليزانيــات، علــى ســبيل املثــال؛ يجــب أن توافــق عليهــا الســلطات املركزيــة قبــل التصويــت علــى املســتوى املحلــي. وكذلــك يجــب أن تحصــل املجالــس اإلقليميــة 
علــى موافقــة الوالــي )املحافــظ( علــى العديــد مــن مهامهــا بمــا فــي ذلــك جــداول أعمــال االجتماعــات والخطــط واملشــاركة مــع مســؤولي الدولــة.

لــم يتــم ترجمــة الكثيــر مــن عمليــة الجهويــة املتقدمــة علــى أرض الواقــع بعــد2، إال أن العمليــة منحــت الســلطة للمجالــس اإلقليميــة للتــداول وتطويــر خطــط 
والتعليــم  االقتصاديــة  بالتنميــة  الصلــة  ذات  اإلقليميــة  والسياســات  االســتراتيجيات  مــن  مجموعــة  عــن  املســؤولية  تحمــل  وكذلــك  اإلقليميــة،  التنميــة 
والتدريــب املنهــي، التنميــة والنقــل والثقافــة والبيئــة والتعــاون الدولــي3. لــدى كل مــن املجالــس اإلقليميــة واملجالــس البلديــة ســلطات ماليــة تســمح بتحديــد 

معــدالت الضرائــب والرســوم، علــى الرغــم مــن أنــه يجــب الحصــول علــى موافقــة مــن الرقابــة الحكوميــة املركزيــة.

 ملشــاركة املواطنيــن والتشــاور فــي تصميــم خطــط التنميــة. علــى الرغــم مــن وصــف هودريــت 
ً
 أحكامــا

ً
وتتضمــن املرحلــة املتقدمــة مــن الالمركزيــة فــي املغــرب أيضــا

وهارنيــش، فــإن العديــد مــن العناصــر الالزمــة لتطبيــق اإلقليميــة املتقدمــة لــم تنفــذ بعــد، وتواجــه املجالــس اإلقليميــة صعوبــة فــي التشــاور العــام الفعــال4.

هودريت، أنابيل وهارنيش، أسرتيد: »الالمركزية يف املغرب: اإلصالح الحايل ومساهمته املحتملة يف التحرر السيايس«؛ )2017(.  2

املادة 82 القانون األسايس رقم 111-14.  3

يف أوائــل عــام 2018 تــم االتصــال مبؤلفــي هــذا التحليــل القــرتاح برنامــج ملــروع ممــول مــن اململكــة املتحــدة يدعــم مشــاركة املجالــس اإلقليميــة مــع املجتمعــات املدنيــة وأصحــاب املصلحــة   4

اإلقليميــني الرئيســيني.
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االستنتاجات

 حتــى تتحقــق، 
ً
إن تجــارب الالمركزيــة فــي كٍل مــن املغــرب وتونــس واألردن متشــابهة لكــن مــع وجــود بعــض االختالفــات امللحوظــة. وكلهــا عمليــات تســتغرق وقتــا

. كل ذلــك ينطــوي علــى درجــة مــن اإلدارة والســيطرة مــن قبــل الســلطات الحكوميــة املركزيــة، وال ســيما وزارات 
ً
وال تــزال تونــس واألردن فــي مراحــل مبكــرة جــدا

الداخليــة.

تفاضــل مقاربــة كل مــن املغــرب واألردن الالمركزيــة اإلقليميــة أو المركزيــة املحافظــات علــى نقــل الســلطة إلــى البلديــات. فــي حيــن أن الســلطات البلديــة قــد تــم 
تعزيزهــا فــي املغــرب، ويقتــرح النمــوذج التون�ســي الذهــاب أبعــد فــي اتجــاه تمكيــن الكيانــات املحليــة.

فــي ذلــك إشــراك  بمــا  فــي وصــف الســلطات واالختصاصــات ضمــن نمــاذج الالمركزيــة بشــكل مكثــف،  لــكل مــن املغــرب وتونــس  يتوســع اإلطــار التشــريعي 
 حــول أهــداف الالمركزيــة ويعمــل بمثابــة خارطــة طريــق ملــا ســيكون عمليــة طويلــة املــدى. يعتبــر القانــون 

ً
 شــامال

ً
املواطنيــن. يقــدم التشــريع التون�ســي دليــال

الدســتوري املغربــي خطــوة أخــرى فــي عمليــة الالمركزيــة الجاريــة بشــكل جيــد، والتــي تتطــور علــى مــدى عقــود.

 لوصــف تفصيلــي لالختصاصــات كمــا 
ً
 للعمليــة االنتخابيــة، لكنــه يخصــص مســاحة صغيــرة نســبيا

ً
 شــامال

ً
يوفــر قانــون الالمركزيــة فــي األردن رقــم 49 وصفــا

 مــن 
ً
 فــي األردن، وســوف يتطــور بالضــرورة مــع مــرور الوقــت، كمــا أن عــددا

ً
أنــه ال يوفــر نظــرة ثاقبــة ألهــداف الالمركزيــة. فــي حيــن أن اإلصــالح جديــد نســبيا

املشــاركين فــي مجموعــات النقــاش املركــزة التــي نفذهــا مركــز قلعــة الكــرك لالستشــارات والتدريــب قــد ملســوا أن القانــون قــد تــم إعــداده وصياغتــه علــى عجــل 
مــن قبــل املســؤولين الحكومييــن الذيــن قــد يكونــوا متردديــن فــي التنــازل عــن الكثيــر مــن الســلطات ملجالــس املحافظــات.

والناشــطون  املدنــي  املجتمــع  تونــس. ســاهم  فــي  نقــاش مطــول  لهــا موضــوع  املرافقــة  والتشــريعات  الالمركزيــة كسياســة  كانــت  ذلــك،  مــن  النقيــض  وعلــى 
 
ً
السياســيون فــي شــكل ومضمــون برنامــج الالمركزيــة مــن خــالل املــداوالت الدســتورية وعمليــة الصياغــة التشــريعية. وعلــى هــذا النحــو، فإنهــا تعكــس هدفــا

 يمكــن للمؤسســات والجهــات الفاعلــة الوطنيــة واملحليــة أن تطــوره.
ً
متماســكا

فــي نهايــة املطــاف، تعــد الالمركزيــة بالضــرورة عمليــة تتطلــب تقســيم املبــادرات علــى مراحــل تــؤدي إلــى هــدف مفهــوم. وبمــوازاة وجــوب أن تكــون هنــاك إدارة 
 تمكيــن حقيقــي للهيئــات املحليــة إذا 

ً
دقيقــة وتفكيــر وتعديــل مســتمر مــن قبــل الجهــات الحكوميــة املختصــة واملســؤولة، ولكــن يجــب أن يكــون هنــاك أيضــا

كان الهــدف هــو اتخــاذ القــرار الشــامل علــى املســتوى املحلــي.

ــق بالفصــول 
ّ
 علــى أفضــل مــا فــي القانــون املغربــي خاّصــة فيمــا يتعل

ً
 ألنــه بنــي نســبيا

ً
وقــع التركيــز أكثــر علــى القانــون التون�ســي املنظــم للجماعــات املحليــة نظــرا

ّيــة إلــى التزاماتهــا الّضريبّيــة تجــاه الّســلطة املركزّيــة والجهوّيــة.
ّ
ّيــة مــن جمــع الجبايــة املحل

ّ
رتيبّيــة لهــذه الّســلطات املحل

ّ
املالّيــة الت

ّيــة صالحّيــات واســعة وحقيقّيــة لتدبيــر شــؤونها الّداخلّيــة. تدبيــر حــّر يصــل إلــى إبــرام اإلتفاقّيــات 
ّ
ــذي أعطــى البلدّيات/املجالــس املحل

ّ
مبــدأ الّتدبيــر الحــّر ال

ــة بّيــن حــدود هــذه الصالحّيــات وأيــن تقــف حّرّيــة املجلــس البلــدي أمــام 
ّ
ة لكــّن زخــم املجل

ّ
ــذي جعــل البلدّيــات أشــبه بدويــالت مســتقل

ّ
الخارجّيــة. ال�ّســيء ال

حقــة لقــرارات املجلــس البلــدي.
ّ

 بالّرقابــة القضائّيــة الال
ً
طة الجهوّيــة )املحافظــة( واملركزّيــة )الّدولــة أو العاصمــة(. وارتبــط هــذا املبــدأ أيضــا

ّ
واجباتــه تجــاه الســل

، الحق في إبرام عقود واتفاقيات مع دول ومدن أجنبّية على أن يراعي في ذلك الّدستور.
ً
للبلدّيات مثال

، ال ل�ســيء إال ألنهــا لــم تأخــذ الوقــت الــالزم 
ً
 لكــن غيــر فّعالــة تطبيقّيــا

ً
وقعــت الجمهوريــة التونســية فــي فــخ متكــرر وهــو زخــم القوانيــن الترتيبّيــة املمتــازة نظرّيــا

إليصــال املعلومــة للجهــات املرتبطــة بهــا، فاملجلــة شــاملة لكــن تطبيقهــا علــى امليــدان لــم يــؤت ثمــاره إلــى اآلن بالنجاعــة املنتظــرة، ألن الســلطات املحليــة ال تــزال 
تكتشــف فحواهــا.

أهميــة مشــاركة املجتمــع املدنــي واملواطنيــن فــي اللجــان املختلفــة )حّتــى علــى مســتوى املوازنــة ومشــاريع التنميــة املســتدامة( لتكريــس مبــدأ الديمقراطيــة 
التشــاركية وترســيخ املواطنــة الفاعلــة مــن خــالل املشــاركة الفعليــة فــي صنــع القــرار.

ــق بتقســيم الســلطة واألدوار الســلطوية بشــرط 
ّ
ــة التونســّية فيمــا يتعل

ّ
يمكــن االســتئناس بفصــول املجلــة املغربّيــة فيمــا يتعلــق باملســائل اإلقتصادّيــة وباملجل

التوضيــح الكامــل والبّيــن للخطــوط الرفيعــة الفاصلــة بيــن صالحّيــات الّســلطات املختلفــة مــع وجــوب إيجــاد مؤسســة عليــا يحتكــم إليهــا جميــع األطــراف لحــل 
 وتلــك ميــزة الدولــة التونســية بصالبــة محكمتهــا اإلدارّيــة.

ً
النزاعــات قانونيــا
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صلية
املادة األ

مقترح التعديل
ت التعديل

مبررا

صــة 
ص

ت فــي هــذا القانــون املعانــي املخ
د حيثمــا ور

ت التاليــة 
را ت والعبــا

املــادة 2: يكــون للكلمــا
ك:

لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل القرينــة علــى غيــر ذلــ
خلية.

رة الدا ا رة: وز ا الوز
خلية.

ير الدا ير: وز الوز

حو التالي:
ن القانون على الن

تعديل املادة )2( م
رة املحلية. رة اإلدا ا رة: وز ا الوز
رة املحلية. ير اإلدا ير: وز الوز

ن  شــؤو
صــة ب

خت
رة املحليــة تكــون م إلدا

رة لــ ا ث وز
حدا

ســت
ن ا

ال بــد مــ
س 

ف إلــى تمكيــن املجالــ
المركزيــة، تهــد

رة املحليــة لتفعيــل نهــج ال اإلدا
ن أداء مهامهــا 

ظــة( مــ
– املحاف

– املحلــي 
ي 

– البلــد
ي 

ربعــة )التنفيــذ األ
ن تكامــل 

ضمــ
ق اململكــة كافــة، بمــا ي

ف التنميــة فــي مناطــ
ق أهــدا

حقيــ
لت

ق القانــون 
طبيــ

ى ت
ت لــد

ظهــر
شــاكل التــي 

ف امل
خفيــ

س وت
عمــل املجالــ

جميعهــا إلــى قانــون 
ضاعهــا 

خ
ربعــة. تمهيــداً إلــى إ س األ

الحالــي بيــن املجالــ
حــد.

وا

املادة 3:
ت 

شــريعا
ب الت

ت املخولــة إليــه بموجــ
الحيــا

ص
ضافــة إلــى املهــام وال

ظ باإل
أ. يتولــى املحافــ

النافــذة مــا يلــي:
ف على قيامها بمهامها.

ظة واإلشرا
1. قيادة األجهزة الرسمية في املحاف

ت 
خــاذ مــا يلــزم لقيــام الجهــا

ظــة وات
ســة العامــة للدولــة فــي املحاف

سيا
2. متابعــة تنفيــذ ال

وتنفيذهــا للقوانيــن 
ظــة بأعمالهــا 

ســاتها فــي املحاف
س

ومؤ
دوائــر الدولــة 

وقيــام 
بمراعاتهــا 

ت 
ت ذا

ق مــع الجهــا
ســي

ك بالتن
ت الرســمية وذلــ

ت والتوجيهــا
الغــا

ت والب
ظمــة والتعليمــا

واألن
ك.

جــة إلــى ذلــ
ت الحا

القــة إذا دعــ
الع

ت 
سا

س
ت والدوائر الحكومية واملؤ

را ا ظة والوز
ت في املحاف

س والبلديا
ق بين املجل

سي
3. التن

العامة.
ظة.

حاف
سنوية للم

زنة ال ط التنموية والخدمية وعلى إعداد املوا
ط

ف على الخ
4. اإلشرا

ت 
ت ذا

فعهــا إلــى الجهــا س ور
ت املجلــ

را ضمــان تنفيــذ قــرا
زمــة ل ال

ت ال
خــاذ اإلجــراءا

5. ات
ص.

صــا
الخت

ا
س.

ق مع املجل
سي

ت للمواطنين بالتن
ضل الخدما

6. العمل على توفير أف
شــجيع االســتثمار فــي 

الئــم لت
ي علــى توفيــر املنــاخ امل

س التنفيــذ
س واملجلــ

7. العمــل مــع املجلــ
زمــة  ال

ت ال
خــاذ اإلجــراءا

صاديــة واالجتماعيــة، وات
ت التنميــة االقت

طلبــا
ظــة وتوفيــر مت

املحاف
القــة.

ت الع
ت ذا

ق مــع الجهــا
ســي

ك بالتن
ق ذلــ

حقيــ
لت

خــاذ 
وات

اللها 
ســتغ

ن ا
ســ

وح
طويرهــا 

علــى ت
والعمــل 

ت الدولــة 
علــى ممتلــكا

ظــة 
8. املحاف

ك.
ذلــ

ت التــي تكفــل 
واإلجــراءا

التدابيــر 
شــكيل 

المة العامــة والبيئــة وت
ســ

صحــة وال
علــى ال

ظــة 
حاف

زمــة للم ال
خــاذ التدابيــر ال

9. ات
ت واملواقــع املخالفــة 

شــآ
حــال واملن

ت للم
الق املؤقــ

الحيــة اإلغــ
ص

ش و
لجــان الرقابــة والتفتيــ

صــة.
حكمــة املخت

ت للم
حالــة املخالفــا

حيــن إ
ت إلــى 

علــى املوجــودا
ظ 

حفــ
والت

صة.
ت املخت

جميع الجها
جهود 

ق 
سي

رئة وتن طا
ت ال

زمة في الحاال ال
ت ال

خاذ اإلجراءا
10. ات

حو التالي:
ن القانون على الن

تعديل املادة )3( م

ن الفقرة )أ(.
ن )3( و )7( م

إلغاء البندي

ســتبدالها بكلمــة )لتنفيــذ( 
ضمــان تنفيــذ( وا

رة ) إلغــاء عبــا
ن الفقــرة )أ(. 

ردة فــي البنــد )5( مــ الــوا

س 
مــع املجالــ

صــال 
طة االت

ســل
ظــة 

س املحاف
جلــ

م
طــى 

ب أن يع
جــ

ي
ي دون 

س البلــد
صــة املجلــ

ق معهــا وخا
ســي

ظــة والتن
األخــرى فــي املحاف

ظ(.
ط )املحافــ

ســي
و

ألي 
جــة 

حا

ن 
عــ

الً 
ســتق

ظ م
ن الفقــرة )أ( املحافــ

ن )3 و 7( مــ
ص البنديــ

اعتبــر نــ
س 

س املجلــ
حيــن أنــه يــرأ

ي فــي 
س التنفيــذ

ظــة واملجلــ
س املحاف

جلــ
م

ي.
التنفيــذ

س 
جلــ

ن م
ظ فــي مركــز أعلــى وأقــوى مــ

ت املحافــ
ص اعتبــر

صــو
هــذه الن

ب أن 
جــ

ي ي
ي الــذ

س التنفيــذ
س املجلــ

ب مــع أنــه يــرأ
خــ

ظــة املنت
املحاف

ال 
س. فــ

س العكــ
ب وليــ

خــ
ظــة املنت

س املحاف
جلــ

ضعــاً لرقابــة م
خا

يكــون 
ظ، 

ت املحافــ
را علــى قــرا

ظــة 
س املحاف

ملجلــ
رقابيــة  طة 

ســل
ي 

توجــد أ
ظــة.

حاف
ي للم

س التنفيــذ
س املجلــ

ي يــرأ
والــذ
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صلية
املادة األ

مقترح التعديل
ت التعديل

مبررا

زمــة  ال
ت ال

خــاذ اإلجــراءا
ســها وات

س واللجــان التــي يرأ
جالــ

يــة للم ت الدور
11. عقــد االجتماعــا

رة عنهــا. صــاد
ت ال

صيــا
ت والتو

را لتنفيــذ القــرا
راء  راء أو الــوز س الــوز

رئيــ راء أو  س الــوز
جلــ

ت أو مهــام يكلفــه بهــا م
الحيــا

ص
ي 

12. القيــام بــأ
. صــون

املخت
حــدد مراكزهــا وتلغــى 

ظــة وت
رك والدفــاع املدنــي فــي املحاف ن العــام والــد

ع قــوى األمــ ب . تــوز
 

ظ. 
ق مــع املحافــ

باالتفــا
ن أو 

ظ علــى األمــ
ظــة غيــر كافيــة للحفــا

ن العــام فــي املحاف
ظ أن قــوى األمــ

حافــ
ج . إذا تبيــن للم

ســلحة 
ت امل

يــر االســتعانة بالقــوا ن الوز
ب مــ

طلــ
المة العامــة فلــه أن ي

ســ
ظــام العــام أو ال

الن
ش العربــي.

ردنيــة / الجيــ األ

حو التالي:
تعديل الفقرة )ج( على الن

ظــة 
ن العــام فــي املحاف

ظ أن قــوى األمــ
حافــ

ج. إذا تبيــن للم
ظــام العــام أو 

ن أو الن
علــى األمــ

ظ 
كافيــة للحفــا

غيــر 
خليــة 

يــر الدا وز
ن 

مــ
ب 

طلــ
فلــه أن ي

المة العامــة 
ســ

ال
ش العربــي.

ردنيــة / الجيــ ســلحة األ
ت امل

االســتعانة بالقــوا

املادة 6:
ســبته 

ســاء مــا ن
ف للن

ضــا
ن هــذه املــادة، ي

ب( و )د( مــ
حــكام الفقرتيــن )

ج. 1. مــع مراعــاة أ
ت 

شــحا
ن املر

خبيــن يتــم ملؤهــا مــ
س املنت

ضــاء املجلــ
صــة ألع

ص
ن عــدد املقاعــد املخ

%( مــ
10(

ب العــدد 
ت ولهــذه الغايــة يقــر

ن غيــر الفائــزا
ظــة مــ

ت فــي املحاف
صــوا

ت علــى أعلــى اال
ال

صــ
الحا

صحيــح.
ب عــدد 

إلــى أقــر
ضــاء 

ن عــدد أع
%( مــ

يــر مــا ال يزيــد علــى )15 ب الوز
ســي

راء بنــاء علــى تن س الــوز
جلــ

 د. يعيــن م
ســاء.

ســبة للن
ث هــذه الن

ص ثلــ
صــ

خ
س علــى أن ي

ضــاء فــي املجلــ
خبيــن أع

س املنت
املجلــ

ن 
عــ

ال يقــل 
ســبة فــي الفقــرة )ج( بمــا 

أن يتــم تعديــل الن
.%
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ص الفقرة )د(.
إلغاء ن

سية.
سيا

شاركة املرأة ال
سبة م

زيادة ن رة  ضرو
سبة ل

زيادة الن أن يتم 
ظــة 

س املحاف
جلــ

شــكيل م
ن الحكومــة فــي ت

صريــح مــ
ضــح و

خــل وا
هــذا تد

ســير 
جــزء ي

س والتأثيــر عليــه ولــو ب
شــأنه توجيــه أداء املجلــ

ن 
ي مــ

والــذ
شــكيل.

ن هــذا الت
مــ

حــددة 
ط م

شــرو
ك 

صــرار علــى مبــدأ التعييــن، أن يكــون هنــا
حــال اال

وفــي 
ضافــة إلــى 

رجــة العلميــة والتمثيــل، باإل ن الكفــاءة والد
ضمــ

للتعييــن ت
ت 

خبــرا
س ب

ت لرفــد املجلــ
خبــة مثــل النقابــا

ت منت
جهــا

ن 
التعييــن مــ

حتــاج إليهــا فــي أداء مهامــه.
متنوعــة ي

املادة 8:
صادية 

طقة العقبة االقت
حكام قانون من

ض مع أ
ر س املهام التالية وبما ال يتعا

أ . يتولى املجل
س 

جلــ
ت م

الحيــا
ص

ســياحي النافــذ و
طة إقليــم البتــرا التنمــوي ال

ســل
صــة النافــذ وقانــون 

الخا
ضيــن فــي كل منهمــا:

املفو
ظــة واملحالــة إليــه 

جية والتنفيذيــة املتعلقــة باملحاف
ط االســتراتي

طــ
ت الخ

عا شــرو
1. إقــرار م

ن تنفيذهــا.
ي والتأكــد مــ

س التنفيــذ
ن املجلــ

مــ
زنــة  رة املالية/املوا ا ن وز

ف املحــددة مــ
ســقو

ن ال
ضمــ

ظــة 
زنــة املحاف ع موا شــرو

2. إقــرار م
ت إعــداد 

جــراءا
ق إ

زنــة العامــة وفــ جــه فــي املوا
را ي إلد

س التنفيــذ
ن املجلــ

العامــة املحــال إليــه مــ
زنــة العامــة للدولــة. املوا

ظة.
ت املحاف

سنوية لجميع بلديا
ت ال

زنا الع على كيفية تنفيذ املوا
3. االط

ن 
ريع التنمويــة والخدميــة املحــال إليــه مــ شــا

ن امل
ظــة مــ

ت املحاف
جــا

حتيا
4. إقــرار دليــل ا

ت.
جــا

ك االحتيا
ت تلــ

حديــد أولويــا
ي وت

س التنفيــذ
املجلــ

حــو 
ن املــادة )8( علــى الن

ن الفقــرة )أ( مــ
تعديــل البنــد )2( مــ

التالي:
ف 

ســقو
ن ال

ضمــ
ظــة 

زنــة املحاف موا
ع  شــرو

م
2. إقــرار 

زنــة العامــة املحــال إليــه  رة املالية/املوا ا ن وز
املحــددة مــ

ق 
زنــة العامــة وفــ جــه فــي املوا

را إلد
ي 

س التنفيــذ
ن املجلــ

مــ
علــى أن تقــدم 

زنــة العامــة للدولــة،  ت إعــداد املوا
جــراءا

إ
عــام. 

ن كل 
ســع مــ

شــهر التا
س فــي ال

جلــ
للم

ّق 
حــ

جــرد 
صــر علــى م

ال تقت
س وأن 

ت املجلــ
الحّيــا

ص
ســيع 

ن تو
ال بــد مــ

شــاء 
ســنوّية، و »اقتــراح« إن

ت ال
زنــا الع« علــى كيفّيــة تنفيــذ املوا

»االطــ
ريع،  شــا

ت تنفيــذ امل
عملّيــا

ريــر  شــة« تقا
رّية، و »مناق ســتثما

ريع ا شــا
م

ّصــة.
جهــزة الرقابــة املخت

ض مــع عمــل أ
ر ال يتعــا

طبعــاً بمــا 
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صلية
املادة األ

مقترح التعديل
ت التعديل

مبررا

ســتكمال 
ي بعــد ا

س التنفيــذ
ن املجلــ

رية املحالــة إليــه مــ ريع الخدميــة واالســتثما شــا
5. إقــرار امل

ت املعمــول بهــا.
شــريعا

ق الت
زمــة وفــ ال

ت ال
اإلجــراءا

ظــة علــى أن يتــم األخــذ بعيــن 
ريع التنمويــة التــي تعــود بالنفــع العــام علــى املحاف شــا

6. إقــرار امل
ت الرســمية 

ســا
س

س البلديــة والدوائــر واملؤ
ريع التنمويــة التــي اقترحتهــا املجالــ شــا

االعتبــار امل
شــأنها. 

زمــة ب ال
ت ال

خــاذ اإلجــراءا
ظ الت

فعهــا إلــى املحافــ ظــة ور
ن املحاف

ضمــ
ط والبرامــج التــي تتولــى الدوائــر الحكوميــة 

طــ
ريع والخ شــا

ت تنفيــذ امل
ريــر عمليــا شــة تقا

7. مناق
صــة ومتابعــة 

جهــزة الرقابــة الحكوميــة املخت
ض مــع عمــل أ

ر ظــة تنفيذهــا بمــا ال يتعــا
فــي املحاف

ريع التنمويــة وتقييمهــا. شــا
ســير العمــل بامل

ت األخــرى 
ظــا

شــتركة مــع املحاف
ريع م شــا

رية والقيــام بم ســتثما
ريع ا شــا

شــاء م
. اقتــراح إن 8

صــة.
ت املخت

بموافقــة الجهــا
ســين أداء الدوائــر 

ح
صــة بمــا يكفــل ت

ت املخت
ت للجهــا

واملقترحــا
ت 

صيــا
ضــع التو

و
 .9

ت.
ضــل الخدمــا

ضمــان تقديــم أف
ظــة ل

ن املحاف
ضمــ

ت العامــة العاملــة 
ســا

س
الحكوميــة واملؤ

ت 
ص فــي الخدمــا

ن نقــ
ظــة التــي تعانــي مــ

حــدود املحاف
ن 

ضمــ
ق الواقعــة 

حديــد املناطــ
10. ت

القــة وإقــرار 
ت الع

ت ذا
ن الجهــا

رئــة واقتــراح الحلــول لهــا مــ طا
شــاكل ال

ن امل
والتنميــة أو مــ

ظــة.
طــوارئ املحاف

طــة 
خ

صه.
صا

خت
ن ا

ضم
خلة 

ت الدا
ضوعا

ي في املو
س التنفيذ

ضاء املجل
ن أع

ي م
شة أ

11. مناق
ظ.

ضه عليه املحاف
ضوع يعر

ي مو
ظر في أ

12. الن
حــدد 

الحياتــه علــى أن ي
ص

ضائــه لتنفيــذ مهامــه أو 
ن أع

شــكيل لجنــة أو أكثــر مــ
س ت

جلــ
ب . للم

شــكيلها.
ضائهــا ومهامهــا فــي قــرار ت

عــدد أع

ظ 
فعهــا إلــى املحافــ رة )ور عبــا

تعديــل البنــد )6( بإلغــاء 
شــأنها(. 

زمــة ب ال
ت ال

خــاذ اإلجــراءا
الت

حو التالي:
صبح على الن

ث ي
حي

تعديل البند )7( ب
ط 

طــ
والخ

ريع  شــا
ت تنفيــذ امل

عمليــا
ريــر  ســة تقا

را د
 .7

ظــة 
والبرامــج التــي تتولــى الدوائــر الحكوميــة فــي املحاف

شــأنها. 
ت ملزمــة ب

را صــدار قــرا
شــتها معهــم وإ

تنفيذهــا ومناق
ضــاء 

ن أع
ي مــ

شــة أ
صبــح: مناق

ث ي
حيــ

تعديــل البنــد )11( ب
ن 

ضمــ
خلــة 

الدا
ت 

ضوعــا
املو

فــي 
ي 

التنفيــذ
س 

املجلــ
هــذا 

ن 
عــ

لة  ســؤو
ت امل

خاطبــة الجهــا
ولــه م

صــه 
صا

خت
ا

حقــه.
ب ب

ســ
خــاذ اإلجــراء املنا

ق معــه وات
حقيــ

ضــو للت
الع

إلغاء البند 12.
ص التالي:

ب( للمادة )8( بالن
ضافة الفقرة )

إ
ريع  شــا

ن امل
مــ

ي 
علــى أ

ت 
ال

جــراء تعديــ
س إ

جلــ
ب. للم

ب 
ت املقدمــة لــه بموجــ

صيــا
والتو

والبرامــج 
ط 

طــ
والخ

س 
جلــ

وإعادتهــا للم
هــذه املــادة 

ن 
مــ

حــكام الفقــرة )أ( 
أ

ي 
س التنفيــذ

ض املجلــ
رفــ حــال 

ي لتعديلهــا وفــي 
التنفيــذ

ألحــكام 
ف بينهمــا وفقــاً 

ال
حــل الخــ

ت يتــم 
ال

لهــذه التعديــ
. هــذا القانــون

ن 
11 مــ

املــادة 
صبح الفقرة )ج(.

ب( لت
إعادة ترقيم الفقرة )

الع واملتابعــة، 
شــة واالطــ

ن املناق
ث عــ

حــد
ت فــي املــادة 8 تت

جميــع الفقــرا
صحيــح.

شــكل 
ه ب س علــى القيــام بــدور

ســاعد املجلــ
وهــذا ال ي

ت ملراقبــة عمــل الدوائــر الحكوميــة ومتابعتهــا 
الحيــا

ص
ن وجــود 

ال بــد مــ
شــاملة. 

طريقــة عادلــة و
صحيــح وب

شــكل 
ك حتــى تعمــل ب

ســبتها، وذلــ
حا

وم

ل  ســؤو
ره امل ظ باعتبــا

ت واليــة املحافــ
حــ

س يعمــل ت
جعــل املجلــ

البنــد 12 ي
الً 

خــ
ضــه عليــه وهــذا يعتبــر تد

ظــر فيمــا يعر
جعلــه ين

ك عندمــا 
عنــه، وذلــ

س 
رئيــ ن 

ضيــع يكــون مــ
ض املوا

س، فعــر
حــاً بعمــل املجلــ

صري
ضحــاً و

وا
ظ أن 

حافــ
ن للم

ن يمكــ
ظ ولكــ

ن املحافــ
س مــ

س وليــ
س علــى املجلــ

املجلــ
ضيــع.

ض املوا
س عــر

ن الرئيــ
ب مــ

طلــ
ي

املادة 9: 
جــوز 

يــر وي ب الوز
ســي

س بنــاًء علــى تن
ضــاء املجلــ

س وأع
رئيــ راء مكافــأة  س الــوز

جلــ
ج. يقــر م

ضائــه. 
س وأع

س املجلــ
رئيــ ن 

ب التقاعديــة لــكل مــ
اتــ ت والرو

الجمــع بيــن هــذه املكافــآ

صبح:
ث ت

حي
ن املادة )9( ب

تعديل الفقرة )ج( م
ظــام 

ب ن
س بموجــ

ضــاء املجلــ
س وأع

رئيــ حــدد مكافــأة 
ج. ت

ت 
هــذه املكافــآ

جــوز الجمــع بيــن 
صــدر لهــذه الغايــة وي

ي
ضائــه.

س وأع
س املجلــ

رئيــ ن 
ب التقاعديــة لــكل مــ

اتــ والرو

صــاً أن 
صو

خ
اللية 

صيغتهــا الحاليــة تؤثــر علــى مفهــوم االســتق
املــادة ب

ف هــذا أو 
حــذ

راء. وينبغــي  س الــوز
جلــ

ت املاليــة يقــوم بتقديرهــا م
املكافــآ

.» الل املالــي واإلداري
ضمــان مبــدأ »االســتق

حــه ل
ضي

تو

س 
س واملجلــ

ن املجلــ
ظــة هــي األمانــة العامــة لــكل مــ

املــادة 10: تكــون وحــدة التنميــة فــي املحاف
ســر لــكل منهمــا يتولــى توجيــه 

ك الوحــدة أميــن 
ن بيــن موظفــي تلــ

ظ مــ
ســمي املحافــ

ي وي
التنفيــذ

ســيباتهما فــي 
صياتهمــا وتن

راتهمــا وتو ســاتهما وقرا
جل

ضــر 
حا

ن م
الجتماعاتهمــا وتدويــ

الدعــوة 
ضــاء 

ي واألع
س التنفيــذ

س املجلــ
رئيــ س أو 

س املجلــ
رئيــ ص لــكل منهمــا يوقــع عليــه 

خــا
ســجل 

س.
جلــ

شــر علــى املوقــع اإللكترونــي للم
�ســى الحــال وتن

ب مقت
ســ

ح
ن  ضــرو

الحا

حو التالي:
صبح على الن

ث ت
حي

تعديل املادة )10( ب
ســتقلة يعينهــا 

م
ســر 

ظــة أمانــة 
س املحاف

ملجلــ
أ. يكــون 

ن 
وتدويــ

الجتماعاتهمــا 
س تتولــى توجيــه الدعــوة 

املجلــ
ســيباتهما 

صياتهمــا وتن
راتهمــا وتو ســاتهما وقرا

جل
ضــر 

حا
م

س 
س املجلــ

رئيــ عليــه 
ص لــكل منهمــا يوقــع 

خــا
ســجل 

فــي 
شــر علــى 

�ســى الحــال وتن
ب مقت

ســ
ن ح ضــرو

ضــاء الحا
واألع

س.
جلــ

املوقــع اإللكترونــي للم

ي 
س التنفيذ

ظة واملجل
س املحاف

جل
ن م

سر لكل م
رة وجود أمانة  ضرو

ظــة ويمكنــه 
س املحاف

جلــ
اللية م

ســتق
، ممــا يعــزز ا ن األخــرى

صلــة عــ
منف

ن التبعيــة.
ظ ويبتعــد عــ

رة املحافــ خــل إدا
ن تد

ه بعيــداً عــ ن أداء دور
مــ
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صلية
املادة األ

مقترح التعديل
ت التعديل

مبررا

املادة 15:
خابية. 

المة العملية االنت
س

ضمان 
طة أمنية ل

خ
ضع 

رة لو ا ق مع الوز
سي

ح. التن
صبح:

ث ت
حي

ن املادة )15( ب
تعديل الفقرة )ح( م

طــة أمنيــة 
خ

ضــع 
خليــة لو

رة الدا ا وز
مــع 

ق 
ســي

ح. التن
خابيــة. 

االنت
العمليــة 

المة 
ســ

ضمــان 
ل

رة  ا ف وز
شــرا

ت إ
حــ

المركزيــة ت
ضــع ال

ت القانــون بو
ال

ســجاماً مــع تعديــ
ان

الحكــم املحلــي.

املادة 17:
. شراً

سرياً ومبا
خاباً عاماً و

س انت
ضاء املجل

ب أع
خا

أ . يتم انت
حد.

ن مقعد وا
صوتان إذا كان في الدائرة أكثر م

ب 
خ

ب . يكون لكل نا

علــى 
صبــح 

ث ت
حيــ

ن املــادة )17( ب
ب( مــ

تعديــل الفقــرة )
حــو التالــي:

الن
عامــاً 

خابــاً 
س انت

ضــاء املجلــ
وأع

س 
رئيــ

ب 
خــا

أ . يتــم انت
. شــراً

ومبا
ســرياً 

و
س 

رئيــ
ملقعــد 

ص 
صــ

خ
م

ت 
صــو

ب 
خــ

ب . يكــون لــكل نا
عــدد املقاعــد 

ت بمقــدار 
صــوا

ن األ
مــ

وعــدد 
س 

املجلــ
خابيــة.

االنت
للدائــرة 

صــة 
ص

املخ

ن 
س مــ

شــرةً وليــ
خبيــن مبا

ن قبــل النا
س مــ

ب الرئيــ
خــا

جعــل انت
ن 

ال بــد مــ
 ، س األخــرى

جهــة املجالــ
ضافيــة فــي موا

س قــوة إ
طــاء الرئيــ

ضــاء، إلع
األع

خابيــة 
ت االنت

طفافــا
ص

ن اال
عــ

س بعيــداً 
ســجام املجلــ

ضمــان ان
ول

البينيــة التــي قــد تؤثــر علــى عملــه.
خبيــن، 

ن النا
شــرةً مــ

س مبا
س املجلــ

رئيــ ب 
خــا

إذا تــم األخــذ باقتــراح انت
ص املــواد التــي لــم تفــرق بيــن 

صــو
ن ن

ب تعديــل عــدد مــ
ســتوج

ك ي
فــإن ذلــ

ســبيل املثــال املــواد )2 و 6 و 13 
ضــاء، ومنهــا علــى 

س واألع
ب الرئيــ

خــا
انت

و 17 و 19 و 20 و 22 و 33(.
صــة للدائــرة 

ص
ت بعــدد املقاعــد املخ

صــوا
ب أ

خــ
طــى لــكل نا

أن يع
ق تنويــع 

ن طريــ
ضــاء عــ

ب األع
خــا

جــودة عمليــة انت
خابّيــة ممــا يعــزز 

االنت
ســها، ومثــل هــذا التقييــد يؤثــر 

سا
ب علــى أ

خــا
ت التــي يتــم االنت

را االعتبــا
شــاركة املواطنيــن.

ت الراعيــة للديمقراطّيــة وم
شــريعا

جــودة الت
علــى 

املادة 33:
ريــخ  ن تا

الثيــن يومــاً مــ
جــاوز ث

الل مــدة ال تت
جتمــاع لــه خــ

س لعقــد أول ا
ظ املجلــ

 أ. يدعــو املحافــ
ســناً ويقــوم 

ضــاء 
ســة أكبــر األع

س الجل
ت فــي الجريــدة الرســمية ويــرأ

خابــا
الن نتائــج االنت

إعــ
ســري 

ضائــه باالقتــراع ال
ن بيــن أع

س مــ
ســاعد للرئيــ

ب وم
س لــه ونائــ

رئيــ ب 
خــا

س بانت
املجلــ

شــر.
املبا

حو التالي:
صبح على الن

ث ت
حي

تعديل املادة )33( ب
الل مــدة 

خــ
جتمــاع لــه 

س لعقــد أول ا
يــر املجالــ يدعــو الوز

ت 
خابــا

الن نتائــج االنت
ريــخ إعــ ن تا

الثيــن يومــاً مــ
جــاوز ث

ال تت
ب 

ب نائــ
خــا

س بانت
ويقــوم املجلــ

فــي الجريــدة الرســمية 
ســري 

ضائــه باالقتــراع ال
ن بيــن أع

مــ
س 

ســاعد للرئيــ
وم

شــر.
املبا

طة 
ســل

ي 
ي أ

س التنفيــذ
س املجلــ

ي يــرأ
ظ الــذ

حافــ
ب أن ال يكــون للم

جــ
ي

س 
ضــع املجلــ

خ
ب أن ي

جــ
ظــة وانمــا ي

س املحاف
جلــ

شــرة علــى عمــل م
مبا

ظــة.
س املحاف

جلــ
ي لرقابــة م

التنفيــذ

راء. س الوز
الحية الدعوة ملجل

ص
طى 

ن أن تع
كما يمك

املادة 35:
س 

رئيــ ص عليهــا فــي هــذه املــادة يقــوم 
صــو

ت املن
ن الحــاال

ي مــ
ضــو فــي أ

شــغر مركــز الع
أ . إذا 

شــغور 
ن 

شــرة أيــام مــ
ال تزيــد علــى ع

الل مــدة 
خــ

ك 
ظ والهيئــة بذلــ

س بتبليــغ املحافــ
املجلــ

ك فــي 
شــر ذلــ

ضويــة وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون وين
ي يليــه فــي الع

شــح الــذ
ســم املر

املقعــد وا
الجريــدة الرســمية.

حو التالي:
ن املادة )35(على الن

تعديل الفقرة )أ( م
ص 

صــو
ت املن

ن الحــاال
ي مــ

ضــو فــي أ
شــغر مركــز الع

أ. إذا 
يــر  س بتبليــغ الوز

س املجلــ
رئيــ عليهــا فــي هــذه املــادة يقــوم 

ن 
شــرة أيــام مــ

ع
علــى 

ال تزيــد 
الل مــدة 

خــ
ك 

والهيئــة بذلــ
ضويــة وفقــاً 

ي يليــه فــي الع
شــح الــذ

ســم املر
شــغور املقعــد وا

ك فــي الجريــدة الرســمية.
شــر ذلــ

ألحــكام هــذا القانــون وين

رة  ا ف وز
شــرا

ت إ
حــ

المركزيــة ت
ضــع ال

ت القانــون بو
ال

ســجاماً مــع تعديــ
ان

رة املحليــة. اإلدا
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التوصيات

تحديــد وتعزيــز رؤيــة واضحــة لالمركزيــة بمــا يضمــن فاعليــة مســاهمتها فــي عملّيــة التنميــة وتوزيــع مكتســباتها بعدالــة، مــن خــالل تعزيــز التشــاركية فــي   .1
صنــع القــرار ورســم السياســات.

إلغــاء إرتبــاط مجالــس املحافظــات بــوزارة الداخليــة مــن خــالل اســتحداث وزارة لــإلدارة املحليــة تكــون مختصــة بجميــع شــؤون اإلدارة املحليــة لتفعيــل   .2
نهــج الالمركزيــة، بحيــث تهــدف إلــى تمكيــن املجالــس األربعــة )التنفيــذي – البلــدي – املحلــي – املحافظــة( مــن أداء مهامهــا لتحقيــق أهــداف التنميــة 
فــي مناطــق اململكــة كافــة، بمــا يضمــن تكامــل عمــل املجالــس وتخفيــف املشــاكل التــي ظهــرت لــدى تطبيــق القانــون الحالــي بيــن هــذه املجالــس األربعــة. 

 إلــى إخضاعهــا جميعهــا إلــى قانــون واحــد يضــم وزارة البلديــات تحــت مظلــة وزارة اإلدارة املحليــة.
ً
تمهيــدا

تمكيــن مجالــس املحافظــات مــن الرقابــة واإلشــراف فــي املجــاالت التــي يســاهمون فيهــا فــي صنــع القــرار، وتمكينهــم ممــا هــو أكثــر مــن حــّق »االطــالع« علــى   .3
كيفّيــة تنفيــذ املوازنــات الســنوّية، و »اقتــراح« إنشــاء مشــاريع اســتثمارّية، و »مناقشــة« تقاريــر عملّيــات تنفيــذ املشــاريع، بمــا ال يتعــارض مــع عمــل 

أجهــزة الرقابــة املختّصــة.
تمكيــن أعضــاء مجالــس املحافظــات مــن أداء مهامهــم علــى أكمــل وجــه، وذلــك بتقدیم برامج تدريبيــة شاملة لهــم فــي مختلــف املجــاالت الداخلــة ضمــن   .4

اختصــاص أعضــاء هــذه املجالــس.
توفير الدعم القانوني املستمر ملجالس املحافظات بتعيين مستشارين قانونيين لها.  .5

6.  ال بد من جدية الجهات الرسمية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بحيث تكون املؤسسات الرسمية محايدة.
7.  إلغاء فكرة تعيين أعضاء في مجلس املحافظة.

 
ً
 عكســّيا

ً
توعيــة املواطــن األردنــي بمواصفــات املرشــح املناســب لعضوّيــة مجلــس املحافظــة، وخطــورة وصــول أعضــاء غيــر مؤهليــن؛ ممــا ســينتج فعــال  .8

 للتجربــة.
ً
ســلبّيا

العمــل علــى توفيــر آليــات مرنــة للتنســيق بيــن مجلــس املحافظــة واملجلــس التنفيــذي، بحيــث يتــم تحديــد اإلجــراءات املطلوبــة ومتطلباتهــا الســابقة   .9
لذلــك. تنفيذهــا والزمــن املســتغرق  وجهــة 

تعزيز مشاركة مؤسسات املجتمع املدني عند إعداد موازنة املحافظات وتطوير الخطط االستراتيجية.  .10
إدخــال تعديــالت تشــريعية أو أدوات لتعزيــز نهــج الالمركزيــة؛ وتحقيــق التماســك واالتســاق مــع التشــريعات األخــرى، وفــي هــذا اإلطــار يقــدم مركــز   .10

.
ً
قلعــة الكــرك مقتــرح لتعديــل قانــون الالمركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 الــذي ورد ســابقا

إلغــاء النظــام الداخلــي ملجالــس املحافظــات رقــم )175( لســنة 2016 وإصــدار نظــام جديــد يضمــن فاعليــة أداء مجالــس املحافظــات ملهامهــا بمــا يتســق   .11
مــع التعديــالت التــي ســتجرى علــى القانــون بنــاًء علــى دراســة بحثيــة مشــابهة ملنهجيــة هــذا املشــروع.
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