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مقدمة
ة، ويف أولى خطوات املئوية  2021 مرور مائة عام على تأسيس الدولة األردنيَّ شهد عام 
دميقراطي  مسار  وبداية  تنموية،  أولوية  الشامل"  السياسي  "التحديث  ُاختير  الثانية، 
أردني جديد، وذلك بتشكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية، والتي هدفت 
إلى حتديث املنظومة السياسية، وتكريس التجدد الدميقراطي يف الفعل السياسي، بغية 
أسلوب  يف  متقدمة  ملرحلة  والتأسيس  حزبية،  برامج  على  قائمة  برملانات  إلى  الوصول 
ممارسة السلطة التنفيذية ملسؤولياتها، مع التركيز على االهتمام بدور الشباب واملرأة، 
احمللي  املستوى  على  القرار  صناعة  يف  مشاركتهما  لتحفيز  الكفيلة  السبل  يف  والبحث 
واحلزبي والبرملاني، مع حتديد مرجعية استرشادية ملسار التحديث السياسي، من خالل 
األوراق النقاشية السبع التي أطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاني قبل سنوات، والتي يتفق 

اجلميع على أنها جتّسد خارطة طريق نحو مستقبل أردني أفضل للمجتمع والدولة.

ولم تأِت اللجنة يف ظروف طوارئ محلّية أو ضغوط خارجية مع ما اتسم به النظام السياسّي 
ف املرن مع املطالب الشعبّية، ويف مقدمتها  األردنّي من قدرة عالية على االستجابة والتكيُّ
واضحة  نتيجة  التوجه  هذا  جاء  بل  السياسّية.  احلياة  وتنمية  باإلصالحات  يتصل  ما 
اللتقاء إرادة القيادة األردنّية مع اإلرادة الشعبّية لالنتقال إلى مرحلة جديدة من التحديث 
السياسّي، بعد أن قطعت اململكة أشواطًا متعددة يف مسارات التنمية السياسّية واإلصالح)1(.

أواًل: التنمية السياسية في األردن، مراحلها وتطورها
شهد األردن منذ نشأته يف عهد اإلمارة واالستقالل حتوالت سياسية حتديثية، هدفت 
إلى بناء الدولة األردنية الوطنية، فمنذ صياغة دستور دميقراطي عصري عام 1952، 
ولعل  البنيوي.  الدميقراطي  العمل  مجريات  يف  تؤثر  واإلقليمية  الداخلية  والتحديات 
الشعب  أدرك  ذلك  ومع  ترافقه،  زالت  ما  مضطرب"  حي  يف  هادئ  بيت  "األردن  القول: 
والقيادة أن املشروع األردني القائم على املواطنة والوعي السياسي، ميثل حتصينًا أردنيًا 
بالتغيير  شعبية  مطالبات  أثر  على  إذ   ،1989 نيسان  شهر  يف  جليًا  ذلك  وكان  داخليًا، 
السياسي واالقتصادي يف ما يعرف بـ "هّبة نيسان"، أدرك امللك احلسني بن طالل جاهزية 
من  احلزبية  السياسية  احلياة  عودة  فأعلن  السياسي،  للعمل  وتعطشه  األردني  املجتمع 
خالل إنهاء األحكام العرفية، وانطلقت بذلك مسيرة التحول الدميقراطي األردني التي 
تخّللها محاوالت طموحة لإلصالح والبناء السياسي، على املستوى التشريعي واملؤسسي، 

 /https://tahdeeth.jo .1  املوقع اإللكتروني للجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

https://tahdeeth.jo/
https://tahdeeth.jo/
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 ،)3(2002 أواًل" عام  "األردن  1991)2(، ثم مبادرة  الوطني األردني عام  امليثاق  بداية من 
مرورًا بإنشاء وزارة ُتعنى بالتنمية السياسية عام 2003 بهدف مأسسة مساعي اإلصالح 
زمنية  وجداول  أهداف  ذات  محّددة  عمل  خطة  إلى  امللكية  الرؤية  وترجمة  السياسي، 
ومؤشرات واضحة)4(، ومن ثم إلى األجندة الوطنية عام 2005)5(، تالها بعد سنوات جلنة 
2011)6(، والتي صدر بوحي من نتائجها قانون انتخاب جديد عام  احلوار الوطني عام 
2012، ثم أجريت تعديالت دستورية كبيرة عامي 2011 و2016)7( اشتملت على إنشاء 

محكمة دستورية، واستحداث هيئة مستقلة لالنتخاب.

لقد اختار األردن أن يخطو أولى خطواته يف مئوية الدولة الثانية، مبسار جديد مختلف 
عن احملطات والتحوالت السابقة، ويطلق مشروع التحديث السياسّي، بوصفه استحقاقًا 

وطنّيًا نحو استكمال بناء الدولة الوطنّية الدميقراطّية احلديثة، وذلك من خالل:

والثقافية  والفكرية  السياسية  األردني  املجتمع  أطياف  متثل  ملكية  جلنة  أواًل: 
واالجتماعية، ولديها أهداف عمل واضحة وإطار زمني محدد، وعنوان رؤيتها هو 

حتديث املنظومة السياسية يف األردن.

 ثانيًا: إيالء اهتمام غير سابق بالشباب الذي ُأفردت له جلنة فرعية ألول مرة يف اللجان 
امللكية، وكذلك األمر بخصوص املرأة.

األوراق  يف  املتمثلة  السياسية  املنظومة  حتديث  جلنة  عمل  مرجعية  توضيح  ثالثًا:   
النقاشية امللكية، والتي يتفق اجلميع على أهميتها ودورها يف رسم خارطة طريق 

للدولة األردنية يف مجال اإلصالح السياسي والتطوير التربوي.

احلياة  يف  نوعّية  "نقلة  إحداث  يف  يتمثل  لّلجنة  العام  الهدف  أن  املَلكّية  الرسالة  وبّينت 
واألردنّيات  األردنّيني  حق  لضمان  التطوير  عملية  مواصلة  تضمن  والبرملانّية  السياسّية 
برملان  إلى  وصواًل  وحياتهم،  بدميقراطّيتهم  ترتقي  وحزبّية،  برملانّية  حياة  ممارسة  يف 

2. املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء-امليثاق الوطني األردني- الفصل األول. 
3. مروان املعشر، عقد من جهود اإلصالح املتعثرة يف األردن، مركز كارنيجي، أيار/ مايو 2011، بيروت، لبنان.

4. كتاب التكليف امللكي لفيصل الفايز، انظر: املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء.
5. National Agenda for Jordan. world health organization. https://www.mindbank.info/

item/6233 

6. رسالة امللك عبد اهلل الثاني إلى رئيس مجلس األعيان طاهر املصري، حول جلنة احلوار الوطني التي من شأنها 
وضع األطر لقيادة عملية حوار سياسي يعزز مسيرة اإلجناز واالستقرار، إضافة إلى الوصول إلى صيغة لقانون 

انتخاب دميقراطي.
7. سائد كراجة، مقال منشور يف صحيفة الغد بتاريخ 3 أغسطس 2021، بعنوان: تعديالت دستورية، عام 2011.

https://www.mindbank.info/item/6233
https://www.mindbank.info/item/6233
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قائم على كتل وأحزاب برامجّية". ولتحقيق هذا الهدف الوطنّي الكبير، حّددت الرسالة 
األهداف املباشرة لعمل اللجنة ومهامها، كالتالي:

وضع مسّوَدتي مشروَعي قانونني جديدين لالنتخاب واألحزاب السياسّية. أ. 

النظر يف التعديالت الدستورية املتصلة حكمًا مبسّوَدتي مشروَعي القانونني وآليات  ب. 
العمل النيابي.

تقدمي التوصيات املتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة احمللّية. ج. 

توسيع قاعدة املشاركة يف صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعّية والسياسّية الضامنة  د. 
لدور الشباب واملرأة يف احلياة العامة.

أ - حالة املشاركة السياسية 2021-2020 
حرص األردن على االلتزام باالستحقاق الدميقراطي، وعلى استمرار العملية التشريعية 
والسياسية، وإجراء االنتخابات البرملانية يف موعدها حتى مع الظروف االستثنائية التي 
يعيشها األردن والعالم، جراء انتشار وباء كورونا والتحديات الكبيرة التي تواجه املجتمع 
والدولة، فصدرت اإلرادة امللكية يوم 29 متوز 2020، بإجراء االنتخابات ملجلس النواب 
التاسع عشر. ويف ضوء ذلك، قرر مجلس مفوضي الهيئة املستقلة لالنتخاب، حتديد يوم 
األردنيون  النيابية.)8( وقد شارك  االنتخابات  موعدًا إلجراء   2020 الثاني  تشرين   10
)9(، وهي بذلك من   %30 واألردنيات بانتخابات لم تصل نسبة االقتراع العاّمة فيها إلى 
بني أقل نسب املشاركة الشعبية يف تاريخ األردن، ويف املقابل، كانت من بني أكثر االنتخابات 

النيابية التي تفرز وجوهًا جديدة للعمل النيابي خالل السنوات السابقة. 

وعند حتليل نتائج املشاركة يف االنتخابات، جند املؤشرات التالية:

1. المشاركة السياسية الحزبية في انتخابات 2020
ساعد نظام متويل األحزاب الذي أدارته وزارة الشؤون السياسية والبرملانية يف تشجيع 
 389 احلزبيني  املرشحني  عدد  بلغ  إذ  البرملانية،  االنتخابات  يف  املشاركة  على  األحزاب 
املجلس  إلى  الوصول  منهم  مرشحًا   13 استطاع  املشاركة،  يف  الكمي  االرتفاع  ومع  عضوًا. 

من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب، والبالغ عددهم 130نائبًا، بنسبة %10.0 )10(.

 www.iec.jo :8. املوقع اإللكتروني للهيئة املستقلة لالنتخاب
9. املصدر السابق نفسه.

10. الهيئة املستقلة لالنتخاب.

https://www.iec.jo/
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2. المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة في انتخابات 2020 
التمثيل  بخصوص  كبيرًا  تراجعًا  األردن  يف  البرملانية  االنتخابات  مخرجات  شهدت 
 %21.5 360 امرأة بنسبة  ة، إذ ترشحت لالنتخابات البرملانية  السياسي للمرأة األردنيَّ
من إجمالي املترشحني، وكان عدد املقترعات من اإلناث 638,081 بنسبة 46% من عدد 
املقترعني يف اململكة)11(، ومع ذلك لم تستطع املرأة حجز مقعد لها عبر التنافس كما كان يف 
االنتخابات السابقة، واكتفت بنظام الكوتا. كما تأثر التمثيل السياسي للمرأة األردنية 
يف املناصب القيادية والسياسية، فعلى سبيل املثال تراجع متثيل املرأة بدرجة كبيرة يف 
احلكومة احلالية مقارنة مع احلكومة السابقة، وهو األمر الذي يؤكد احلاجة إلى توسيع 
نطاق تطبيق الكوتا النسائية وزيادتها يف املؤسسات التمثيلية، لضمان ترسيخ املشاركة 

السياسية للمرأة.

3. المشاركة السياسية للشباب في انتخابات 2020
 4,640,643 إلى  عشر  التاسع  النواب  مجلس  انتخابات  يف  الناخبني  عدد  وصل 
إلى  يصل  إذ  الناخبني،  أعداد  نصف  من  سنة   35 سن  دون  الشباب  فئة  وتقترب  ناخبًا، 
وترشح  البرملانية.  االنتخابات  يف  وحْسب   647,204 منهم  شارك   ،)12(2,152,485
إلى  ثمانية  منهم  وصل  سنة،   )35-30( العمرية  للفئة  وشابة  شابًا   125 لالنتخابات 
مجلس النواب، خمسة ذكور وثالث إناث. وأظهرت نتائج االنتخابات مشاركة أكبر لفئة 

الشباب مقارنة ببقية الفئات، وخاصة عند الفئة العمرية )17-25( سنة.

عمومًا،  احلكومي  اخلطاب  يف  كبيرة  مكانة  للشباب  السياسية  املشاركة  موضوع  يحتّل 
للشباب )2019-2025(، ويف  الوطنية  الشباب واستراتيجيتها  وزارة  وكذلك يف سياسة 
األنشطة  من  الكثير  وجود  ومع  ومشاريعها.  والبرملانية  السياسية  الشؤون  وزارة  برامج 
الشركاء  مع  العالقات  استثمار  إلى  إضافة  الشبابي،  القطاع  تستهدف  التي  النوعية 
الدوليني لتوفير املزيد من هذه األنشطة، تبرز مشكلة يف ما يتصل بحجم النتائج التي 
تتحقق على صعيد املشاركة السياسية للشباب، فهذه اجلهود املبذولة منذ سنوات ال جند 
لها أثرًا ملموسًا، ال يف زيادة نسب مشاركة الناخبني يف االقتراع لالنتخابات النيابية، وال 
يف تعزيز اإلقبال على االنتظام يف صفوف األحزاب السياسية. فاألولوية التي يتعني أن 
تأخذ بها احلكومة ومؤسساتها يف سياساتها جتاه تنمية املشاركة السياسية للشباب، تكمن 

الهيئة املستقلة لالنتخاب، التقرير التفصيلي لالنتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر.  .11
أصوات  وجمع  اإللكتروني،  موقعها  على  واملنشور  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  أصدرته  الذي  التفصيلي  التقرير   .12

الناخبني الذين يحق لهم التصويت يف الفئة العمرية )17-35( سنة.
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التنموية  يف مساعدة الشباب على تنظيم أنفسهم يف أطر يختارونها لتحقيق األهداف 
وسيادة  الدميقراطي  العمل  بوسائل  االلتزام  من  إطار  يف  وذلك  إليها،  يتطلعون  التي 
القانون، واحلق باالنتظام وحرية التعبير عن الرأي. ويف هذا السياق، ينبغي االلتفات إلى 
اجلامعات التي متثل املخزون الدائم للقطاع الشبابي، لضمان حريته يف العمل السياسي 
واحلزبي، فسنوات اجلامعة متثّل سنوات بناء الشخصية املستقلة والقيادية للطالب. ويف 
التنمية السياسية بني اجلامعات مبا هي منارة علم وحرية  التكامل يف  هذه احلالة يقع 
وعمل سياسي وحزبي، واألحزاب السياسية مبا هي أدوات الدولة واملجتمع يف العمل العام.

مشاركة الشباب يف االنتخابات النيابية 2020 بحسب الفئة العمرية

االنتخابات  شهدت  فقد  عشر،  التاسع  النواب  مجلس  انتخابات  بنزاهة  يتصل  ما  ويف 
بحسب  االنتخابية  العملية  بنزاهة  بعضها  يتصل  االنتهاكات  من  كبيرة  مجموعة 
االنتخاب،  عملية  راقبت  التي  الوطنية  املدني  املجتمع  مؤسسات  عن  الصادرة  التقارير 
لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  اعترفت  كذلك  اإلنسان13.  حلقوق  الوطني  املركز  بينها  ومن 
 757 إلى  التفصيلي  العملية االنتخابية، وصّنفتها يف تقريرها  بوجود اختراقات شابت 
مخالفة للدعاية االنتخابية، و163 حالة للمال األسود، و40 مخالفة لتعليمات املقرات 

االنتخابية)14(.

13.  تقرير املركز الوطني حلقوق اإلنسان حول مجريات االنتخابات البرملانية 2020.
14. الهيئة املستقلة لالنتخاب، التقرير التفصيلي لالنتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر لعام 2020.

 
إجمالي المقترعين الشباب

إجمالي الناخبين الشباب

%25.55
%26.95

%34.62

25-17 30-25 35-30
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ثانيًا: متابعة الخطط واالستراتيجيات
1( التنمية السياسية يف خطاب عمل احلكومة وبرنامجها

تنفيذيًا  برنامجًا  ستطلق  أنها  النواب،  مجلس  أمام  الوزاري  بيانها  يف  احلكومة  تعّهدت 
القضايا  مختلف  مع  للتعامل  شاملة  منهجّية  يتضّمن   ،)2024–2021( لألعوام 
مختلف  يف  الوطنّية  لألولوّيات  وفقًا  والسياسّية،  واملالّية  واالجتماعّية  االقتصادّية 
ووزارة  جهة   100 من  أكثر  ستقوم  تنموّيًا،  قطاعًا   24 سيغّطي  البرنامج  وأن  القطاعات، 
استمرار  بأّن  "نؤمن  وأّكدت بقولها:  وأهلّية وقطاع خاص على تنفيذه،  ومؤّسسة رسمّية 
التنمية  لتحقيق  رئيس  متطّلب  السياسّية،  احلياة  وتطوير  الدميقراطّية  مسيرتنا 
تشرين   12 بتاريخ  امللكي  التكليف  كتاب  على  ردها  يف  احلكومة  وتعهدت  الشاملة".)15( 
األول 2020 بأن منهجية عملها، ستكون يف مختلف القطاعات، ومنها القضايا السياسية 
من خالل برنامج تنفيذي مفّصل تقدمه خالل 100 يوم، لتكون احلكومة مسؤولة أمام 

جاللة امللك وأمام مجلس األمة)16(.

مجلس  إلى  بتعهدها  الوفاء  من  احلكومة  تتمكن  لم  التنفيذي،  البرنامج  يخص  ما  ويف 
النواب، وال بتعهدها إلى جاللة امللك، إذ إنها لم تتمكن من تقدمي برنامج ومنهجية عمل 
آب  شهر  نهاية  يف  اقتصادي  برنامج  بتقدمي  واكتفت  واالجتماعية،  السياسية  للقضايا 
2021)17(، أي بعد مرور أكثر من 10 أشهر لردها على كتاب التكليف امللكي، ولذلك تأثيرات 
سلبية عديدة، أبرزها ازدياد فجوة الثقة بني املواطن واملؤسسات العاّمة، وبالتالي التأثير 

السلبي يف العالقة بني املواطن واحلكومة.

وقد أرسلت مقابلة امللك مع وكالة "بترا" يف شهر كانون الثاني 2021 مجموعة من الرسائل 
إلى صانعي القرار والسياسات وأصحاب املصلحة، تتلخص يف أن إرادة اإلصالح السياسي ما 
ة، حتى يف ظل الظروف الصعبة التي مير  تزال أولوية ملكية يف مسيرة التحديث األردنيَّ
اليوم  ويف  اإلقليم.  يشهدها  التي  والدولية  اإلقليمية  السياسية  واملتغيرات  األردن،  بها 
التالي للمقابلة، اجتمع رؤساء الوزراء واألعيان والنواب ملناقشة مضامني الرسالة امللكية. 
هذه  تقوم  أن  على  "توافقنا  الوزراء:  رئيس  قال  االجتماع،  عقب  صحفي  تصريح  ويف 
كسلطة  احلكومة  أو  تشريعية  كسلطة  النواب  ومجلس  األعيان  مجلس  سواء  املؤسسات 
واملجتمعات  والبلديات  الناشطني  مع  والالزم  الضروري  بالتواصل  أدواتها  وعبر  تنفيذية 
إليها  أشار  التي  الالزمة  التشريعات  إنتاج  على  العمل  بغية  السياسية،  واألحزاب  احمللية 

15. البيان الوزاري حلكومة الدكتور بشر اخلصاونة، واملنشور على املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء.
16. رد حكومة بشر اخلصاونة على كتاب التكليف امللكي، واملنشور على املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء.

17. برنامج أولويات عمل احلكومة االقتصادي )2023-2021(.
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جاللة امللك عبد اهلل الثاني يف املقابلة")18(. وبعد انقضاء مدة تزيد على خمسة أشهر، لم 
حُتّول الرؤى امللكية إلى منهاج وبرنامج عملي واضح يف اآلليات واخلطط، ال من احلكومة 
وال من مجلس األمة، واقتصرت اجلهود على لقاءات متفرقة ال ترتقي إلى حجم اإلرادة 
جاللة  فوّجه  حزيران،  من  العاشر  جاء  حتى  والتحديث،  اإلصالح  يف  الثقيلة  امللكية 
امللك رسالته إلى رئيس الوزراء األسبق سمير الرفاعي، ليعهد إليه فيها برئاسة اللجنة 
امللكية لتحديث املنظومة السياسية)19(، موّضحًة منهجية العمل الذي نقلته من السلطة 

التنفيذية إلى املجتمع املدني والقوى السياسية يف ورشة عمل مكّثفة.

ة 2( الشباب واملرأة يف األحزاب السياسية األردنيَّ
التداول  معدالت  أهمها:  من  زوايا،  عدة  خالل  من  الداخلية  األحزاب  دميقراطية  تقاس 
داخل  املختلفة  املجتمع  ملكونات  السياسي  التمثيل  ومعدالت  احلزب،  يف  السلطة  على 
املواقع القيادية للحزب، ونسبة مشاركة املرأة والشباب بوصفهما فاعلني سياسيني داخل 
األول  نهاية شهر تشرين  القائمة حتى  السياسية  هذه األحزاب. وعند دراسة األحزاب 
إلى  يصل  األردنّية  السياسية  األحزاب  داخل  النساء  عدد  أن  يالحظ   ،2021 عام  من 
12,710 بنسبة تصل إلى 34.86% من إجمالي عدد احلزبيني الذي يصل عددهم إلى 
36,461 شخصًا. ويعدُّ حزب العدالة واإلصالح من أكثر األحزاب السياسية التي تتمّثل 
املرأة فيه، يليه حزب "احلرية واملساواة". أما يف ما يتصل بالشباب احلزبي للفئة العمرية 
35.18%، ويعدُّ  12,826 شابًا وشابة، بنسبة تصل إلى  )18-40( سنة، فهو يصل إلى 
الشباب،  لفئة  احلاضنة  السياسية  األحزاب  أكثر  من  املوحدة"  األردنية  "اجلبهة  حزب 

يليه حزب العدالة واإلصالح.

18. تقرير قناة اململكة: "اخلصاونة: تأكيدًا على تنفيذ رؤى امللك لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية"، 
 t.ly/MuMC .2021 منشور بتاريخ 31 كانون الثاني

 .2021 حزيران   10 السياسية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  برئاسة  للرفاعي  يعهد  امللك  امللكي،  الديوان   .19
 t.ly/inXu

https://www.almamlakatv.com/news/55927-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.almamlakatv.com/news/55927-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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3( األداء املؤسسي لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية
 )59( رقم  اإلداري  التنظيم  نظام  مبوجب  والبرملانية  السياسية  الشؤون  وزارة  ُأنشئت 
2013، بعد دمج وزارة الشؤون البرملانية مع وزارة التنمية السياسية لتصبح وزارة  لسنة 
مهام  مجموعة  لنفسها  واّتخذت   ،1/7/2013 بتاريخ  والبرملانية  السياسية  الشؤون 
النواب  ومجلسي  احلكومة  بني  التنسيقي  اإلداري  اجلانب  جتمع  استراتيجية،  وأهداف 
واألعيان، والدور املتصل بالتنمية السياسية، وتوسيع املشاركة يف صناعة القرار وتنمية 
احلياة احلزبية. ومنذ نشأتها، شهدت الوزارة تعديالت على الدستور وقوانني االنتخاب 

واألحزاب.

وتشير مراجعة حالة البالد السابقة إلى غياب استراتيجية وطنية لإلصالح السياسي، 
إذ كان لغيابها دور كبير يف تشّتت اجلهود يف ما يتصل بالتنمية السياسية، ودور الوزارة يف 
التمكني الدميقراطي، خاصة أن هذا الدور التنموي يتقاطع مع عمل وزارات ومؤسسات 
وزارة  إلى  إضافة  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارتي  الشباب،  وزارة  مثل  أخرى، 

الثقافة ومؤسسات املجتمع املدني الوطنية واملنظمات الدولية.

وقد بذلت وزارة الشؤون السياسية والبرملانية يف مرحلة ما قبل االنتخابات جهودًا كبيرة 
إلكترونية  رصد  عملية  ويف   .2020 النيابية  االنتخابات  يف  املشاركة  على  التشجيع  يف 
مؤسسات  نّظمتها  التي  الفعاليات  من  كبيرة  مجموعة  يف  الوزارة  شاركت  للفعاليات، 
املجتمع املدني، متثلت يف حواريات حول املشاركة السياسية، ومشاركة الشباب واملرأة يف 
االنتخابات، وشرح قانون االنتخاب وآلياته تطبيقه، إضافة إلى جهد الوزارة يف الترويج 

لالنتخابات وأهميتها لألردن عبر فيديوهات تعريفية وتوعوية.

%34.8%35.1
40-18
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وعند الوقوف عند أدوار الوزارة منذ نشأتها، وقياس التغيير والنمو السياسي التدرجي يف 
حالة األحزاب السياسية، ويف حالة الوعي السياسي املجتمعي، جند أن الوزارة كانت تركز 
طيلة السنوات السابقة على الدور التنسيقي بني احلكومة ومجلس األمة، أكثر من دورها 
األهم يف مجال التنمية السياسية والتمكني الدميقراطي، كما أراده وأوضحه جاللة امللك 

يف األوراق النقاشية ويف كتب التكليف امللكية.

4( اخلطة االستراتيجية لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية )2025-2021(
عام  من  الثاني  كانون  شهر  نهاية  يف  "بترا"  األردنية  األنباء  وكالة  مع  امللك  مقابلة  بعد 
السياسي،  واإلصالح  التنمية  أهمية  حول  ورسائلها  مخرجاتها  على  واالطالع   ،2021
بادرت وزارة الشؤون السياسية والبرملانية بوضع ما أسمته "خطة استراتيجية" لألعوام 

)2021-2025()20("، تضمنت األهداف التالية:

تعزيز التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.  أ. 

ترسيخ أسس املشاركة السياسية الفاعلة وتطوير آلياتها.  ب. 

تعزيز دور النوع االجتماعي يف احلياة السياسية.  ج. 

رفع القدرات املؤسسية. د. 

كما وضعت مؤشرات األداء املؤسسية التالية:

•  زيادة نسبة مشاركة املواطنني يف احلياة السياسية. 

زيادة نسبة اإلجابة عن أدوات الرقابة البرملانية.   •

زيادة املشاركة السياسية للفئات املستهدفة من خالل التوعية وتطوير التشريعات   •
الناظمة. 

زيادة نسبة مشاركة املرأة والشباب يف احلياة السياسية والشأن العام.   •

جودة العمليات اإلجرائية واخلدمات التي تقدمها الوزارة.   •

رضا املنتفعني عن اخلدمات التي تقدمها الوزارة.   •

عدد البرامج واألنشطة التي تقدمها الوزارة ونوعها.  •

•  اإلسهامات يف املسؤولية املجتمعية. 
زيادة عدد الشركاء.  •

20. اخلطة االستراتيجية لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية )2021 - 2025(. 
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ثالثًا: مواطن الخلل في األداء 
1( املالحظات على اخلطة االستراتيجية لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية

2013، اسُتبدلت وزارة التنمية السياسية، بوزارة الشؤون السياسية والبرملانية.  يف عام 
يف  السياسة  التنمية  تراجعت  السياسية،  للتنمية  وطنية  استراتيجية  غياب  ظل  ويف 
برامج احلكومات املتعاقبة، إذ أصبحت مهمة التنمية السياسية تقع على عاتق مؤسسات 
األهداف  واضحة  بنيوية  تشاركية  رؤية  وجود  دون  الدولية،  واملنظمات  املدني  املجتمع 
والوعي  الدميقراطية،  باحلالة  ُتعنى  أداء  تقييم  ومؤشرات  زمنية  برامج  يف  واملالمح 

السياسي يف املجتمع األردني.

إن اخلطة االستراتيجية لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية وأهدافها واملشاريع يف كل 
هدف، ال ترقى إلى مستوى العمل الكبير املنتظر يف مرحلة ما بعد اللجنة امللكية لتحديث 
والتحديث  للتنمية  وطنية  استراتيجية  تطوير  من  بّد  ال  وكان  السياسية.  املنظومة 
أجل  من  وذلك  الثالثة،  األشهر  جتاوزت  التي  امللكية  اللجنة  عمل  مدة  أثناء  السياسي 
للتحول  الكبيرة  واالستحقاقات  اللجنة  بعد  ما  مرحلة  على  منهجية  إجابة  تقدمي 

الدميقراطي املنشود.

ويف ظل اّتساع فجوة الثقة بني املواطن واملؤسسات الرسمية، كما يظهر يف االستطالعات 
الدورية ملركز الدراسات االستراتيجية يف اجلامعة األردنية والتقارير الوطنية والدولية 
األخرى، فإن املواطنة واالعتزاز الوطني يتأثران باختالل هذه العالقة، إذ لم ترتِق اخلطة 
االستراتيجية للوزارة إلى معاجلة هذه اإلشكالية. وبناًء على ذلك، تتأثر جناعة برامج 
الوزارة وبقية مؤسسات الدولة وجهودها يف أدوار التنمية املختلفة، ال سيما جهود تعزيز 
املواطن  بني  الثقة  أزمة  معاجلة  عملية  تكون  أن  بّد  ال  كما  الفاعلة.  السياسية  املشاركة 
والدولة أولوية مستدامة يف برامج احلكومات، وذلك الرتباطها الكبير بجهود التحديث 

السياسي التي تتطلب جهودًا تكاملية بني املجتمع والدولة. 

2( التنمية السياسية يف املناهج واملقررات الدراسية الرسمية
 ،)Learning Process( لألجيال  تعّلمّية  تربوية  عملية  السياسية  التنمية  تعد 
وغايتها هي ترسيخ الوعي السياسي، وتكريس مبدأ املواطنة والتكامل السياسي، إضافة 
إلى معاجلة اضطراب العالقة بني املجتمع والدولة. كما أن التنمية السياسية تعمل على 
حتقيق االستقرار واإلعالء من شأن الصالح العام، وتشكل حجر الزاوية يف جدوى برامج 
حالة  تقييم  الضروري  من  كان  ذلك،  على  وبناًء  املنشود.  السياسي  والتحديث  اإلصالح 
التنمية السياسية يف املناهج واملقّررات التي يدرسها الطالب األردني يف مؤسسات التعليم 
قانون  بحسب  مهّيأ  ة،  الثانويَّ ة  التعليميَّ مراحله  أواخر  يف  الطالب  أن  سيما  ال  ة،  الرسميَّ



15

حالة البالد 2021: التنمية السياسية

وبعد  األردني.  النواب  مجلس  أعضاء  اختيار  يف  للمشاركة  واجلديد  القدمي  االنتخاب 
إجراء مراجعة حملتوى مقّررات التربية الوطنية والتاريخ التي يدرسها الطلبة يف املراحل 

املختلفة)21(، ميكن استنتاج ما يلي:

ة على معاجلة الهوية الوطنية األردنية وإدارتها،  ة الرسميَّ لم تركز املقّررات التعليميَّ أ. 
وتسليط الضوء على التنوع الثقايف الذي ميتاز بِه األردن.

األردني،  للعمل احلزبي  بناء معريف وتثقيفي  إيجاد  إلى  التعليمية  املقّررات  لم ترتِق  ب. 
والعملية  السياسية  املشاركة  يف  االنتخابية  والثقافة  احلزبي  العمل  أهمية  ُيبرز 

التنموية، ويف جتويد صناعة القرار.

اإلعالمية  والثقافة  واالقتصادية  السياسية  املواطنة  برامج  إلى  املقّررات  تفتقر  ج. 
الرقمية، وإلى كيفية صناعة القرار السياسي يف األردن.

ة وتضحيات رجال  الدولة األردنيَّ التاريخية لنشوء  السردية  ثمة ضعف يف مساحة  د. 
الدولة من اآلباء واألجداد يف سبيل استقرار األردن وحمايته.

وجتدر اإلشارة إلى أن مخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية، قد احتوت 
املدنية  بالتربية  تتصل  مناهج  خالل  من  الدراسية  املناهج  بتعديل  خاصة  توصيات 
والدميقراطية، وغرس مفاهيم املواطنة واحلوار وقبول اآلخر وغيرها. وقد أعّدت وزارة 
الشؤون السياسية والبرملانية خّطة تنفيذية ملخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 
السياسية، ووّزعتها على محاور تتضمن جميع التوصيات الواردة من اللجنة. ثم وضعت 
واملخرج  الزمني  واإلطار  العمل  وبرامج  التوصيات  لتنفيذ  املطلوبة  التدخالت  اخلّطة 
املتوقع ومؤشرات األداء، وُعّممت اخلطة من خالل رئاسة الوزراء على الوزارات واملؤسسات 
املعنية، ومنها وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي ليتم البدء بتنفيذ هذه التوصيات 
تنفيذًا متكاماًل بتنسيق من وزارة الشؤون السياسية والبرملانية مع الوزارات املعنية كافة.

3( املجتمع املدني ودوره يف تكريس التحول الدميقراطي
تؤدي مؤسسات املجتمع املدني دورًا محوريًا يف التمكني السياسي، سواء من خالل البرامج 
السياسي  للتعبير  توفرها  التي  املساحات  خالل  من  أو  بتنفيذها،  تقوم  التي  واألنشطة 
األشكال  تقسيم  وميكن  الدميقراطية.  احلوارات  سبيل  يف  تشكلها  التي  والفضاءات 
تتبع  التي  اجلمعيات  هو  األول  شكلني:  إلى  املدني  املجتمع  ملؤسسات  الرئيسة  القانونية 

 https://manahej.moe.gov.jo/browse :21. املكتبة الرقمية للمناهج

https://manahej.moe.gov.jo/browse


16

Economic & Social Council of Jordan

لسجل اجلمعيات، وتتخّصص بحسب قطاعها التنموي، وكذلك اجلمعيات السياسية يف 
األردن التي تشرف على عملها وزارة الشؤون السياسية والبرملانية وعددها 182 جمعية. 
وزارة  وتنّظمه  الذي تديره  الربحية  الشركات غير  لقانون  فإنه يتبع  الثاني،  الشكل  أما 
الصناعة والتجارة. وتفتقد الشركات غير الربحية بالرغم من أعدادها الكبيرة للتقسيم 

التخصصي.

من  العكس  على  بل  الدولة،  موازنة  على  ماليًا  عبئًا  املدني  املجتمع  مؤسسات  تشكل  ال 
املانحة، وتسهم يف إيجاد فرص عمل  ذلك، فهي حتصل على فرص متويلية من اجلهات 
للشباب والشابات يف احملافظات، وتقوم بدور اقتصادي كبير من خالل برامجها وأنشطتها 
وفعالياتها. فعلى سبيل املثال حصلت مؤسسات املجتمع املدني يف عام 2019 على حوالي 
السياسية  للتنمية  كان  وقد   ،2020 عام  دينار  مليون   36.7 مقابل  دينار،  مليون   44.9
الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  عاتق  على  ويقع  منها)22(.  قليلة  حصة  والدميقراطية 
التنموية، وعلى رأس هذه  املانحة لألولويات والبرامج  انتباه اجلهات  دور مهم يف توجيه 

األولويات برامج التنمية السياسية والتمكني الدميقراطي.

غير  واملؤسسات  للجمعيات  التمويل  على  اجلديدة  املوافقة  بآلية  العمل  بدء  مع  وحتى 
الربحية، إاّل أن بيروقراطية املؤسسات احلكومية وإجراءاتها، ما زالت تشكل حاجزًا أمام 
التمويل تقوم  العديد من جهات  أن  التمويل، مع  املزيد من  املؤسسات على  حصول هذه 
بتمويل البرامج احلكومية، لذلك ال بّد من إعادة هيكلة العالقة بني احلكومة واملجتمع 
املدني وهندستها، وإلغاء قرار املوافقات املسبقة على التمويل، واالستعاضة عنها بالرقابة 
املالية الالحقة، مع االكتفاء بشعار التبليغ القانوني عن التمويل، وخاصة التمويل القادم 

من جهات معتمدة لدى احلكومة وتتصل بشراكات وخطط وبرامج عمل مشتركة.

4( حالة الدميقراطية وحرية اإلعالم والتعبير السياسي 2021
العام يف ما يتصل بحرية  أظهرت احلكومة من خالل هيئة اإلعالم، توجهًا مربكًا للرأي 
التعبير، عبر اقتراح مجموعة أنظمة وتوجهات تتصل بتنظيم وسائل اإلعالم التي تبث 
برامج عبر منصات التواصل االجتماعي املشهورة مثل الفيسبوك، األمر الذي أثار القلق 
حول جدّية اإلصالح السياسي ومستقبل احلريات، وأدى إلى أن تعترض نقابة الصحفيني 
األردنيني على تهميشها وجتاوزها يف ما أسمته هيئة اإلعالم "األنظمة املعدلة لإلعالم". 
توّجهت  التعبير،  حلرية  مصاِدرة  ها  وعدِّ التعديالت  بهذه  العام  الرأي  انشغال  وبعد 

احلكومة إلى سحب قراراتها، واإلبقاء على األنظمة احلالية.

22. تقرير التمويل األجنبي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2020.
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األردن"،  يف  اإلنترنت  عبر  التعبير  وحرية  اإلنترنت  حرية  مغلقة:  "فضاءات  وبعنوان: 
أصدر مركز حماية وحرية الصحفيني ورقة تقدير موقف يف شهر تشرين األول 2021، 
على  وحتديدًا   ،2021 آذار  منتصف  يف  الرقمية  االتصاالت  على  حجب  حاالت  رصدت 
تطبيق "كلوب هاوس" جراء أخطاء يف القطاع الصحي ارتكبها أحد املستشفيات، وأّدت إلى 

وفاة بعض مرضى كورونا نتيجة نقص األكسجني)23(.

وبحسب منهجية Freedom House، تراجعت حالة احلريات يف األردن عام 2021 من 
مستوى "ُحّر جزئيًا" إلى "غير ُحّر"، إذ كان مؤشر احلقوق السياسية 11/40، بينما كان 

مؤشر احلريات املدنية 23/60)24(.

التابعة  االقتصادية  األبحاث  وحدة  عن  الصادر  الدميقراطية"  "مؤشر  تقرير  وأظهر 
ملجموعة اإليكومنست البريطانية تراجع ترتيب األردن يف مؤشر الدميقراطية بــــأربع 
درجات يف الترتيب العاملي عن عام 2020، إذ حصل على 3.62 نقطة ضمن املؤشر العام 
من أصل 10. ويف التقرير الذي استند إلى خمسة مؤشرات فرعية، وهي: تقييم النظام 
االنتخابي والتعددية السياسية، األداء احلكومي، املشاركة السياسية، البيئة السياسية، 
واحلريات املدنية، ُأدرج األردن ضمن الترتيب 118 عامليًا، وهو الدولة الثامنة يف املنطقة 
يف مؤشر الدميقراطية. وأرجع التقرير أحد أسباب تراجع مؤشر الدميقراطية يف األردن، 
 ،%  29.9 2020 بواقع  التي أجريت يف عام  النيابية  إلى نسبة املشاركة يف االنتخابات 
أظهرت "اجتاهًا متزايدًا من  التي أجريت يف عدة دول  االنتخابات  العديد من  إن  وقال: 
الالمباالة" من الناخبني، نتج عن خيبة األمل الشعبية بسبب االفتقار امللحوظ للتغيير 
على مدى سنوات عديدة. وقد أشار التقرير إلى تراجع األردن بأربع درجات يف الترتيب 

العاملي)25(.

  .cdfj.org :23. انظر: التقرير املنشور على املوقع اإللكتروني ملركز حماية وحرية الصحفيني
https://freedomhouse.org/country/jordan/  2021 Freedom House عام  24. راجع/ي ملف األردن يف 

 .freedom-world/2021

25. هديل غّبون، صحيفة الغد، األردن يتراجع 4 درجات يف مؤشر الدميقراطية.

https://freedomhouse.org/country/jordan/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/country/jordan/freedom-world/2021
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-4-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-4-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
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رابعًا: اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 
 ُشّكلت اللجنة امللكية من سّت جلان فرعية على النحو التالي:

االنتخاب  قانون  يف  النظر  مهمتها  وكانت  عضوًا،   18 ضمت  االنتخاب:  قانون  جلنة   •
ملجلس النواب، واخلروج مبشروع قانون جديد يضمن توسيع قاعدة املشاركة والتمثيل، 

وصواًل إلى برملانات قائمة على الكتل واألحزاب السياسية والتيارات البرامجّية. 

قانون  يف  النظر  مهمتها  وكانت  عضوًا،   19 ضمت  السياسية:  األحزاب  قانون  جلنة   •
برامجية  حزبّية  حلياة  يؤسس  جديد  قانون  مبشروع  واخلروج  السياسية،  األحزاب 

فاعلة، وقادرة على إقناع الناخبني بطروحاتها والوصول إلى البرملان.

املتصلة  التوصيات  تقدمي  مهمتها  وكانت  عضوًا،   15 ضمت  احمللّية:  اإلدارة  جلنة   •
بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة احمللّية.

البيئة  لتهيئة  التوصيات  تقدمي  مهمتها  وكانت  عضوًا،   14 ضمت  املرأة:  متكني  جلنة   •
املشاركة  من  ومتكينها  العامة،  احلياة  يف  املرأة  لدور  الضامنة  والسياسّية  التشريعية 

السياسّية الفاعلة. 

جلنة متكني الشباب: ضمت 11 عضوًا، وكانت مهمتها تقدمي التوصيات لتهيئة البيئة   •
التشريعّية والسياسّية لتمكني الشباب، وتوفير السبل الكفيلة بتحفيز مشاركتهم يف 

احلياة احلزبّية والبرملانّية.

التعديالت  النظر يف  وكانت مهمتها  10 أعضاء،  الدستورية: ضمت  التعديالت  جلنة   •
الدستورية املطلوبة املتصلة مبشروَعي قانوَني االنتخاب واألحزاب السياسية وآليات 

العمل النيابي. 

ل مكتب تنفيذي يضم إضافة للرئيس، رؤساء اللجان السّت ومقرريها، ووزير  كما ُشكِّ  •
الشؤون السياسية والبرملانية، والناطق اإلعالمي لّلجنة، إضافة إلى نائَبني للرئيس، 

ومساعدَتني.

أ. قراءة يف مخرجات اللجنة امللكية ومقترحاتها لتحديث املنظومة السياسية
1( لجنة االنتخاب:

عن  صدرت  االنتخابية  باملنظومة  تتصل  وبحثًا  ودراسة  تقريرًا   142 اللجنة  راجعت 
مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات محلية ودولية، واستقبلت 392 توصية من 
جهات وأفراد يف األردن، وناقشت 31 سيناريو مرتبطًا باملنظومة االنتخابية، ومت اعتماد 

مجموعة من املعايير للوصول إلى سيناريو توافقّي.
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وقدمت اللجنة مجموعة من املقترحات، أهمها: زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 138 
مقعدًا مبا يتيح أن يكون التمثيل على مستوَيني: األول وطنّي ويسّمى "الدائرة العامة"، 
والثاني محّلّي ويسّمى "الدوائر احمللية". كما شمل مشروع القانون مجموعة من التطورات 

من أجل ضمان النزاهة االنتخابية، وتطوير إجراءات التقاضي يف جرائم االنتخابات.

عدد املقاعد املقترحة من اللجنة على مستوى الدوائر االنتخابية:

عدد املقاعد مبا فيها مقاعد الكوتا مع املعاجلة 
2021 – املجلس النيابّي العشرون

احملافظة الرقم

20 العاصمة 1

15 إربد 2

8 البلقاء 3

8 الكرك 4

4 معان 5

10 الزرقاء 6

4 املفرق 7

4 الطفيلة 8

4 مأدبا 9

4 جرش 10

4 عجلون 11

3 العقبة 12

3 بدو الشمال 13

3 بدو الوسط 14

3 بدو اجلنوب 15

املصدر: املوقع اإللكتروني – جلنة حتديث املنظومة السياسية.



20

Economic & Social Council of Jordan

أبرز المحاور التي شملتها التعديالت واإلضافات على قانون االنتخاب لمجلس النواب

٧٤
 من التعديالت

واإلضافات طرأت على 

القانون

العدالةسيادة القانونالنظام االنتخابي

الشفافية

تعزي�ز التماسك 

المجتمعي

الدائرة العامة
)القائمة الوطنية(

توسيع الدوائر

تعدد األصوات

برلمان رقابي 
تشريعي

النزاهة

أبرز ما يتضمنه النظام االنتخابي المقرتح

عدد أعضاء مجلس النواب

١٣٨١٨١٨٩

٣٤١٩٧

٪٦٥ ٪٥٠ ٪٣٠

عدد الدوئر االنتخابية

المترشحون الثالثة األوائل من القائمة 
الوطنية بينهم امرأة واحدة على األقل

المترشحون الثالثة التالون من القائمة 
 الوطنية بينهم امرأة واحدة 

على األقل

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان العشرين

ال تقل عن

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان الحادي والعشرين

ال تقل عن

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان الثاني والعشرين

ال تقل عن

 المترشحون الخمسة األوائل
في القائمة الوطنية بينهم على األقل 

شاب أو شابة بعمر أقل من ٣٥ عاًما

عدد المقاعد المخصصة 
للمرأة

ال يقل عن

عدد المقاعد المخصصة 
للمسيحيين

ال يقل عن

عدد المقاعد المخصصة 
للشركس والشيشان

ال يقل عن

عدد مقاعد الدائرة العامة
)الدائرة الوطنية(

 ألبناء البادية الحقعدد مقاعد الدوائر المحلية

في الترشح خارج دوائرهم

املصدر: املوقع اإللكتروني - جلنة حتديث املنظومة السياسية.
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رات التي طرأت على النظام االنتخابي: أبرز التطوُّ

إعادة ترسيم الدوائر االنتخابية وتوسيعها لتعميق نهج العدالة.  .1

وليس  االنتخابية  الدوائر  مستوى  على  لتكون  للمرأة  صة  املخصَّ املقاعد  زيادة   .2
احملافظات.

حد  على  القانون  ينص  ولم  والشيشان،  والشركس  املسيحيني  متثيل  على  احملافظة   .3
صة  أعلى لتمثيلهم، إذ منحهم احلق بالترشح يف القائمة الوطنية خارج املقاعد املخصَّ

لهم. 

صة لألحزاب بـــــ 41 مقعدًا. إنشاء دائرة وطنية عامة مخصَّ  .4

سيكون لكل ناخب صوتان؛ أحدهما للدائرة العامة، واآلخر للدائرة احمللية. ويستطيع   .5
الناخب على مستوى الدائرة احمللية أن يختار عددًا من املترشحني يساوي عدد أعضاء 

القائمة.

سيعمل النظام على تعزيز التكتالت املبنّية على أسس برامجّية.  .6

ق النظام النسبّي املفتوح على املستوى احمللي. سُيطبَّ  .7

ق النظام النسبّي املْغَلق على املستوى الوطني. سُيطبَّ  .8

ستكون نسبة احلسم )العتبة( على املستوى احملّلي%7.  .9

10. ستكون نسبة احلسم )العتبة( على املستوى الوطني 2.5 %.

ح ليكون 25 سنة كحد أدنى. 11. تخفيض عمر املترشِّ

12. تعزيز مسار النزاهة والشفافية والعدالة االنتخابية.

ح  البادية، وسمح لغيرهم بالترشُّ ح خارج دوائر  البادية بالترشُّ القانون ألبناء  13. سمح 
داخلها.

والثاني  والعشرين  احلادي  ني  النيابيَّ للمجلَسني  عاّمة  أحكام  على  القانون  اشتمل   .14
والعشرين.

2( لجنة األحزاب السياسية:
سعت مقترحات اللجنة إلى متكني األحزاب السياسية من املشاركة يف احلياة السياسية 
والعمل العام، وكانت أبرز مقترحات اللجنة صياغة مشروع قانون أحزاب جديد يهدف إلى: 
املشاركة احلزبية، االستقاللية واحلوكمة،  إلى أحزاب برامجية فاعلة، توسيع  التحول 
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التمكني املالي لألحزاب، ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والعمل الدميقراطّي داخل األحزاب 
وطني،  سياسي  "تنظيم  بأنه:  وتعريفه  احلزب"  "مفهوم  إيجاد  إلى  إضافة  بينها.  ما  ويف 
يتألف من أردنيني جتمعهم قيم املواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف 
إلى املشاركة يف احلياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية دميقراطية لغايات مشروعة، 
ومن خالل خوض االنتخابات بأنواعها، مبا فيها االنتخابات النيابية، وتشكيل احلكومات 

أو املشاركة فيها وفقًا للمادة )35( من الدستور."

واشترط مشروع القانون أاّل تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و35 سنة 
عن 20% من عدد املؤسسني، وأاّل تقل نسبة املرأة عن 20% من عدد املؤسسني، وأن يكون 
من بني املؤسسني واحد على األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة إلى أن يكون عدد 
املؤسسني احلاضرين يف املؤمتر التأسيسي ما ال يقل عن أغلبية أعضائه املؤسسني. كما 
أو املساس  أو محاسبته  أو مساءلته  التعرض ألي مواطن  القانون عدم جواز  كفل مقترح 
مؤسسات  لطلبة  احلق  ومنح  احلزبي،  انتمائه  بسبب  القانونية  أو  الدستورية  بحقوقه 
تلك  حرم  داخل  احلزبية  األنشطة  جميع  مبمارسة  احلزب  يف  األعضاء  العالي  التعليم 
املؤسسات بدون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه 

األنشطة.

أبرز المحاور التي شملتها التعديالت واإلضافات على قانون األحزاب السياسية

تعزيز
الشفافية

تكريس سيادة 
القانون

حرية
العمل

حماية 
الشخصية 
االعتبارية

تعزيز
التماسك 
المجتمعي

حماية 
المنتسبين 

لألحزاب

التناوب
الديمقراطي

دور نوعي 
لألحزاب

الحاكمية 
الرشيدة

تمكين
الشباب

تمكين
المرأة

31
من التعديالت 

واإلضافات
 طرأت على

القانون

تعزيز الهوية 
الوطنية

ضمان حرية 
العمل الحزبي

نشاط
حزبي لطلبة 

الجامعات
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واقترح مشروع القانون نقل ملف شؤون األحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرملانية إلى 
الهيئة املستقلة لالنتخاب، وذلك من أجل حتقيق املزيد من الشفافية واالستقاللية مبا 
يخص شؤون األحزاب، عن طريق إناطة صالحية املوافقة على طلبات تأسيس األحزاب 
تطبيقها  من  والتأكد  األحزاب  شؤون  ومتابعة  السياسية،  األحزاب  قانون  ألحكام  وفقًا 
عن  التام  استقاللها  لضمان  ومستقلة  محايدة  جهة  إلى  األساسية،  وألنظمتها  للقانون 

احلكومات.

كما عدَّ مشروع القانون، التبرعات والهبات املقدمة للحزب مبثابة نفقات قابلة للتنزيل 
من األموال اخلاضعة لضريبة الدخل على الشركات واألفراد وفقًا ألحكام قانون ضريبة 
أموال  من  األحزاب  دعم  يف  للمساهمة  للدولة  العامة  املوازنة  يف  بندًا  وخّصص  الدخل، 
بينها. ونص مشروع  ما  الدميقراطي داخل األحزاب ويف  العمل  اخلزينة، بهدف تشجيع 
القانون على أنه ال يجوز لألمني العام للحزب شغل هذا املوقع ألكثر من دورتني متتاليتني، 
على أن يحدد احلزب مدة الدورة يف نظامه األساسي، وعلى أال تزيد مدة الدورة على أربع 
سنوات. وباإلضافة للّطرق التقليدية لعقد مؤمترات احلزب واجتماعاته، تضمن القانون 
مواد تسمح للحزب بعقد اجتماعات قيادته وجلانه عبر الوسائل اإللكترونية، وله أيضًا 

إجراء عمليات التصويت على أي من القرارات بهذه الوسائل.

 

٢٠٪٣٠٠١٠٠٠

٪٢٠

عدد المتقدمين 
 لتأسيس الحزب

ما ال يقل عن

عدد المؤسسين 
 للحزب

ما ال يقل عن

نسبة الشباب 
عند التأسيس

ما ال يقل عن

نسبة النساء 
عند التأسيس

ما ال يقل عن

٦

عدد المحافظات 
الواجب تمثيلها 

 عند التأسيس

ما ال يقل عن

تم نقل لجنة 
األحزاب إلى 

الهيئة المستقلة 
لالنتخاب

ربط الدعم 
الحكومي لألحزاب 

بمؤشرات اإلنجاز

أحزاب برامجية 
واسعة االنتشار

أبرز ما تضمنته مسّودة مشروع قانون األحزاب السياسية
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3( لجنة تمكين الشباب:
عقدت اللجنة وأعضاؤها 227 اجتماعًا ولقاًء مع أصحاب املصلحة يف احملافظات األردنية، 
وراجعت أكثر من 80 بحثًا ومرجعًا ودراسة حول أولويات الشباب يف األردن وأُطر متكينهم. 
كما اّطلعت اللجنة على التجارب احمللية السابقة للشباب األردني يف املجاالت املختلفة، 
وعملت على حتليل التحديات التي متت مواجهتها، وعرضت الدروس املستفادة من تلك 
املرتبطة  واملعاهدات  واملواثيق  الدولية  املرجعيات  من  العديد  على  واّطلعت  التجارب، 

بتمكني الشباب، وراجعت عددًا من التشريعات املتصلة بتمكينهم يف املجاالت املختلفة.

وقد وصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، وقّسمتها مبا يلبي متطلبات أربع مراحل 
وسياسية  واقتصادية  واجتماعية  وثقافية  نفسية  بصفات  منها  كلٌّ  تتسم  عمرية، 
على  بناًء  السياسية  بالتنمية  مباشرة  املتصلة  املقترحات  تلخيص  وميكن  مختلفة. 

متطلبات املراحل العمرية كما يلي:

• مرحلة التنشئة )12-15( سنة

الدراسية،  املناهج  يف  األردني  والتاريخ  األردنية  الوطنية  الهوية  ترّسخ  مواّد  إضافُة 
التسامح  وقيم  الدميقراطية،  والثقافة  املدنية،  بالتربية  ُتعنى  أخرى  مواّد  جانب  إلى 
وتدريب  الالمنهجية.  واألنشطة  الدراسية  املناهج  يف  السياسية  واملشاركة  واملواطنة، 
الهيئة التدريسية، ورفع قدرات أعضائها مبا يتناسب مع أهداف هذه املواّد ومتطلباتها. 
وتنشيط البرامج التي تستهدف الفئة العمرية )12-15( سنة داخل معسكرات احلسني 
الكّشافة يف  التطوعي. وتفعيل دور  والعمل  املجتمع  املواطنة وخدمة  للشباب، لزرع قيم 
وزارتي التربية والتعليم والشباب، والتفاعل مع املجتمع يف احملافظات كاّفة، واالتصال مع 

اإلرث الثقايف والسياسي لألردن.

• مرحلة اإلعداد )16-18( سنة

مع  األردنية،  الدميقراطية  وتاريخ  والدستورية  السياسية  بالثقافة  ُتعنى  مواّد  إدراُج 
التركيز على األوراق النقاشية جلاللة امللك، والتعريف بأبرز الشخصيات الوطنية التي 
ساهمت يف بناء الدولة، وتنظيم زيارات ميدانية لطلبة الصف العاشر إلى مجلس األمة 

واملتاحف الوطنية، وحضور اجللسات التثقيفية حضورًا منهجيًا دوريًا.

• مرحلة التمكني الشبابي )19-22( سنة

منتَخبة،  طلبة  مجالس  أو  احتادات  بتأسيس  واخلاصة  احلكومية  اجلامعات  تقوم  أن 
لة مبا يستجيب للرؤية امللكية بتعزيز املشاركة الفاعلة  والعمل على تفعيل املجالس املعطَّ
الطلبة، وتفعيلها  الطالبية، وعمادة شؤون  وإعادة هيكلة دور األندية  العامة،  يف احلياة 
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بطريقة تستثمر الطاقات الشبابية، واستحداث أندية طالبية تعنى بالتمكني السياسي 
إلدماج  دوريًا،  تطويرًا  املجتمع  خدمة  نقاط  نظام  وتطوير  العامة،  احلياة  يف  واملشاركة 
األنشطة الالمنهجية املرتبطة باملشاركة املدنية والسياسية ضمن آليات احتساب نقاط 

خدمة املجتمع.

• مرحلة املشاركة املجتمعية واالقتصادية والسياسية )23-35( سنة

التمويل  وزيادة  املنتَخبة،  للمجالس  املترّشحني  الشباب  لتمكني  وطني  برنامج  إنشاء 
واقتصاديًا،  سياسيًا  الشباب  بتمكني  تختص  التي  املدني  املجتمع  ملؤسسات  احلكومي 
املانحني وفقًا لألنظمة والتعليمات املعمول  التمويل من  وتسهيل إجراءات احلصول على 
كافة،  مواردها  إلى  العادل  الوصول  وضمان  األحزاب،  يف  الشباب  انخراط  وتعزيز  بها، 
النواب،  مجلس  مع  وتوسيعه  الزمالة  برنامج  نطاق  وتفعيل  والتدريبية،  املالية  وخاصة 

وتطوير آلية عمله، واستحداث برنامج للزمالة مع كلٍّ من مجلَسي األعيان والوزراء.

4( توصيات لجنة اإلدارة المحلية:
إلى  للوصول  انتقالية  مراحل  عبر  التدرج  مبدأ  اعتماد  على  امللكية  اللجنة  حرصت 
رشيد،  محلي  حكم  إلى  الوصول  إلى  النهاية  يف  لتقود  احمللية،  لإلدارة  الوطني  النموذج 
قادر على االضطالع مبهام التنمية احمللية واخلدمات باستقالل وفعالية، بناء على برامج 
مختلف  بني  لألدوار  وتكامل  تناغم  يف  ونزيهة،  حرة  انتخابات  عبر  املواطنون  اختارها 

الهياكل واألقاليم من جهة، واإلدارة املركزية من جهة أخرى.

املنشود لإلدارة  النموذج  التدرج يف تطبيق  األولى خلطة  املرحلة  أهم توصيات  وتتلخص 
احمللية، يف بناء قدرات الهياكل املنتخبة واملعينة يف احملافظات والبلديات، واالرتقاء بجودة 
اخلدمات املقدمة مبا يلبي طموحات املواطنني وتطلعاتهم. كما اهتمت اللجنة بتعزيز دور 
الشباب واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك من خالل تخفيض سن الترشح ليصبح 22 
30% على األقل،  25 سنة، وزيادة نسبة املقاعد املخصصة للمرأة لتصبح  سنة بداًل من 
مستوى  على  املنتخبة  الهياكل  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  مقعد  تخصيص  إلى  إضافة 
لألقاليم،  مجالس  استحداث  خاللها  فسيتم  الثانية،  املرحلة  أما  والبلديات.  احملافظات 
األخيرة،  مراحلها  يف  احمللية  لإلدارة  املنتخبة  العليا  الهيئات  هي  املجالس  هذه  لتصبح 

ويقصد بها مرحلة احلكم احمللي على مستوى السلطة التنفيذية )تنمويًا وخدميًا(.

كما حرصت اللجنة على تقدمي عدد من التوصيات تتصل بالالمركزية املالية، والتي من 
يف  محافظة  كل  ملوازنة  خاص  فصل  إفراد  مثل:  واإلداري،  املالي  االستقالل  تعزيز  شأنها 
قانون املوازنة العامة، ونقل الصالحيات اإلدارية واملالية إلى احملافظات لتصبح مسؤولة 
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عن إعداد موازناتها وتنفيذها، إضافة إلى إنشاء حساب خاص ملجالس احملافظات يف بنك 
تنمية املدن والقرى، ُتنقل إليه مخصصات موازنات احملافظات مباشرة بعد إقرار قانون 
املوازنة العامة، وذلك للحيلولة دون عدم صرف مخصصات موازنات احملافظات بكاملها من 
تدوير  عملية  يضمن  ومبا  الوزراء،  مجلس  ِقبل  من  تخفيضها  أو  منها  جزء  حجز  خالل 

املبالغ املتبقية من املوازنة السنوية عند انتهاء السنة املالية للعام التالي)26(.

5( توصيات لجنة تمكين المرأة:
وضعت اللجنة مجموعة من التوصيات لتمكني املرأة، ضمن ثالثة محاور: اآلليات املؤسسية 
واالجتماعية  االقتصادية  والبيئة  التشريعية،  األطر  العامة،  والسياسات  واإلجرائية 

واألمناط الفكرية.

ومن التوصيات املتصلة باآلليات املؤسسية واإلجرائية والسياسات العامة: إيجاد ضمانة 
أشكال  جميع  من  وحمايتها  العامة،  احلياة  يف  مشاركتها  وتعزيز  املرأة،  لتمكني  دستورية 
النصوص  تأنيث  مببدأ  لألخذ  والرأي  التشريع  ولديوان  للحكومة  واإليعاز  التمييز، 
على  أثر  من  لذلك  ملا  والتعليمات،  واألنظمة  القوانني  مشاريع  إعداد  عند  التشريعية 
تطوير الثقافة املجتمعية واحلّد من النظرة النمطية ألدوار كلٍّ من املرأة والرجل، وتعديل 
العادل إلى  املالية يف دعم األحزاب السياسية مبا يضمن للمرأة الوصول  نظام املساهمة 
بإجراء  املرأة  لتمكني  الوزارية  لّلجنة  واإليعاز  منها،  املالية  وخاصة  احلزب،  موارد  جميع 
مراجعة جلميع التشريعات التي تتضمن متييزًا ضد املرأة، والتي حّددتها االستراتيجية 
فاعلة  مشاركة  يضمن  تشاركي  نهج  باّتباع  وتعديلها   ،)2025-2020( للمرأة  الوطنية 
من  األردنيات  ألبناء  املزايا  منح  لقرار  قانوني  إطار  وتوفير  كاّفًة،  باملرأة  املعنية  للجهات 

خالل تضمينه يف قانون اإلقامة وشؤون األجانب.

احلكومية  اللجان  يف   )%30 عن  يقل  )ال  للمرأة  عادل  متثيل  بوجود  اللجنة  وأوصت 
املعنية بوضع خطط النمو والتعايف االقتصادي ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتعديل 
والبنوك  الشركات  والتجارة وقوانني  الصناعة  والعمالية وغرف  املهنية  النقابات  قوانني 
حتفيزية،  إجراءات  وإقرار  التمثيل،  عدالة  لضمان  أدنى  كحّد  النسبة  هذه  على  لتنّص 
مثل اإلعفاءات الضريبية، لتشجيع توظيف املرأة يف القطاع اخلاص، وتوفير بيئة العمل 
ش يف مكان العمل، وتعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل  اآلمنة لها، مبا يف ذلك جترمي التحرُّ

لضمان التزام أصحاب العمل بأحكام القانون.

والتوصيات.  النتائج  أبرز  تنشر  السياسية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  )بترا(،  األردنية  األنباء  وكالة   .26 
 https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=190951&lang=ar&name=news

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=190951&lang=ar&name=news
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ويف ما يتصل بدور اإلعالم يف تعزيز متكني املرأة، أوصت اللجنة بتبّني خطط وسياسات 
النمطية،  الوعي املجتمعي وتغيير الصور  إلى رفع  املرأة تهدف  إعالمية مراعية لقضايا 
صنع  عملية  يف  أساسيًا  شريكًا  ها  ِبعدِّ األردن  يف  العامة  احلياة  يف  املرأة  وجود  وتعزيز 
القرار، وتعزيز دور اإلعالم يف مجال إبراز دور املرأة وأهمية وجودها ووصولها إلى املراكز 
القيادية، من خالل تسليط الضوء على قصص جناح واقعية لنساء من جميع احملافظات 

ويف املجاالت كافة.

املتصلة  البيانات  بتوفير  اللجنة  أوصت  فقد  االجتماعية،  احلماية  سياسات  بشأن  أما 
السجاّلت  وتطوير  املستجيب،  التخطيط  لضمان  وإتاحتها  املجتمع  يف  الفقر  مبعدالت 
احلماية  برامج  من  لالستفادة  لها  الفرصة  وإتاحة  املعيلة  باملرأة  واالعتراف  الوطنية، 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  احلكومية  املؤسسات  بني  الشراكات  وتعزيز  االجتماعية، 
والعادلة  الشاملة  االجتماعية  احلماية  سياسات  تطوير  مجال  يف  الداعمة  واجلهات 
السياسات  وصانعي  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املعنية  املؤسسات  وإشراك  وتنفيذها، 
والثقافية  االجتماعية  البرامج  جميع  وإتاحة  تخصهم،  التي  والقضايا  بالقرارات 

والسياسية والصحية.

وأوصت اللجنة أيضًا بإعمال نص املادة )29( من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
رقم )20( لسنة 2017، املتصلة بتضمني استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية 
األشخاص  وإدماج  شموَلها،  تكفل  تدابيَر  واألحداث،  واملسّنني  واملرأة  والطفولة  األسرة 
العنف  أشكال  جميع  بتجرمي  أوصت  وبرامجها.كما  وأنشطتها  محاورها  يف  اإلعاقة  ذوي 

والتمييز ضد املرأة.

6( لجنة التعديالت الدستورية المتصلة بقانوني االنتخاب واألحزاب وآليات 
العمل النيابي:

خرجت اللجنة مبقترحات وتوصيات ضمن ثالثة محاور:

• تعديالت لتمكني الشباب واملرأة وتعزيز مشاركتهما يف احلياة العامة:

من   )70( املادة  تعديل  السياسية،  املشاركة  تعزيز  يف  تساهم  التي  املقترحات  أبرز  من 
ح ملجلس النواب ليصبح 25 سنة شمسية، وتأنيث النصوص  الدستور لتخفيض سّن الترشُّ

لتعزيز مبدأ املساواة يف النص التشريعي.

• تعديالت لتحصني األحزاب السياسية وحمايتها من أّي تأثيرات سياسية:

من أبرز التعديالت يف هذا املجال، نقل ملف إدارة اإلشراف على تأسيس األحزاب السياسية 
ومتابعة شؤونها إلى الهيئة املستقلة لالنتخاب.
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• تعديالت لتطوير آليات العمل النيابي:

بآليات  املتصلة  الدستورية  بالنصوص  اخلاصة  املقترحات  من  مجموعة  اللجنة  قدمت 
العمل  استقاللية  وتعزيز  السلطات،  بني  الفصل  مبدأ  تكريس  أبرزها  النيابي،  العمل 
البرملاني من خالل إلغاء حكم اجلمع بني عضوية مجلس األمة واملنصب الوزاري، واقتصار 
احلق  تقرير  مع  واحدة،  شمسية  سنة  تتجاوز  ال  زمنية  مدة  على  النواب  مجلس  رئاسة 
إضافة  ملنصبه،  النواب  مجلس  رئيس  فقدان  على  بالتصويت  النواب  مجلس  ألعضاء 
التطورات السياسية  النيابي بهدف مواكبة  العمل  آليات  17 مقترحًا حول حتديث  إلى 

والقانونية.

7( توصيات عامة موجهة للوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الشبابي، 
ضمن إطار تشريعي ومؤسسي ناظم لقطاع الشباب:

تضمنت التوصيات اخلاصة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن هذا احملور: تسهيل 
عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي ُتعنى بقطاع الشباب؛ تشبيك هذه املؤسسات 
على  واإلجراءات  املوافقات  تسهيل  الوطنية؛  االستراتيجيات  سياق  وضمن  املمّولني  مع 
املشاريع اجلديدة؛ تقدمي حزمة حتفيزات للمؤسسات الشبابية الناشئة من خالل تسهيل 
اإلجراءات والشروط التمويلية املتصلة بسنوات اخلبرة للمؤسسة واملالءة املالية؛ متكني 
وتعريفها  التمويل،  لتحصيل  واألدوات  باآلليات  وتدريبها  الناشئة  الشبابية  املؤسسات 
للمؤسسات  محددة  متويلية  حصة  وتخصيص  املشاريع؛  مقترحات  إعداد  أسس  على 

واملنظمات التي تدار من ِقبل الشباب، وخاصة يف احملافظات.

ويف ما يتصل بدور وزارة الشباب يف متكني الشباب، أوصت اللجنة بتشكيل مجلس تنسيق 
مؤسسي برئاسة الوزارة وعضوية وزارة التخطيط، ووزارة الشؤون السياسية والبرملانية، 
املدني  املجتمع  عن  وممثلني  الرسمية،  وشبه  الرسمية  واملؤسسات  الثقافة،  ووزارة 
واملؤسسات والهيئات املانحة، لتبادل املعلومات واخلبرات والتخطيط والتنسيق املشترك 
وحتديث  للشباب،  الوطنية  باالستراتيجية  بالشباب  ُتعنى  التي  املشاريع  ربط  لضمان 
واستحداث  الشبابية،  والبرامج  املبادرات  تنفيذ  لتسهيل  وتفعيله  الشباب  رعاية  قانون 
والنوادي  الشبابية  املراكز  وتفعيل  للشباب،  السياسية  املشاركة  تعزز  جديدة  مشاريع 
الرياضية، وتوطني املبادرات الشبابية فيها ودعمها، والعمل على متكني الشباب يف املراكز 
الشبابية عن طريق تعديل األنظمة والتعليمات مبا يتناسب مع ذلك األمر، والعمل على 
تعزيز دور املراكز يف التنمية الشاملة، وتوثيق املبادرات الشبابية وأسماء مؤسسيها حفظًا 

حلقوق امللكية الفكرية.
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وبشأن دور وزارة الشؤون السياسية والبرملانية يف متكني الشباب، أوصت اللجنة بتدريب 
التأييد  وكسب  االنتخابية  احلمالت  إلدارة  الالزمة  املهارات  على  احلزبي  الشباب 
احلزبي  والعمل  باألحزاب  األردني  الشباب  لتوعية  متخصصة  برامج  وعقد  واملناصرة، 
بالتعاون مع اجلامعات الرسمية واخلاصة ومنظمات املجتمع املدني، وإقامة أنشطة داخل 
اجلامعات لألحزاب للتعريف ببرامجها وآليات االنتساب إليها، وإبراز دور النواب الشباب، 
وتسليط الضوء على مشاركتهم يف البرملان وتفاعلهم مع أدوات الرقابة البرملانية )األسئلة 
والعمل  بالشباب  املعنية  املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  العالقة  وتنظيم  واالستجوابات(، 

السياسي والعام، وتطويرها من خالل شراكات وبرامج تدريبية متخصصة.

اللجنة  أوصت  السياسي،  للعمل  األساسية  الضمانة  تشكل  التي  العامة  احلريات  وبشأن 
والسياسات  التشريعات  جميع  مبراجعة  اإلنسان  وحقوق  العامة  احلريات  بتعزيز 
وقانون  اإللكترونية،  اجلرائم  قانون  )مثل  العامة  للحريات  الناظمة  واملمارسات 
االجتماعات العامة، وقانون العقوبات، وقانون ضمان حق احلصول على املعلومات، وقانون 
منع اجلرائم(، وتعديلها مبا يتناسب مع مبادئ الدستور األردني وخاصة البند )1( من 
املادة )128(، والذي ينص على أنه: "ال يجوز أن تؤثر القوانني التي تصدر مبوجب هذا 

الدستور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق أو متس أساسياتها".

2. مالحظات على مخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية
تضمنت رسالة التكليف امللكي أهمية املخرج التشريعي الذي يؤسس حياة حزبية فاعلة 
البرامجية.  والتيارات  الكتل  على  قائم  برملان  إلى  للوصول  الناخبني،  إقناع  على  وقادرة 
وقد ربطت الرسالة امللكية هذا الهدف بدور الشباب، والبحث يف السبل الكفيلة لتحفيز 
مشاركتهم يف احلياة احلزبية والبرملانية. ويف املقابل بذلت اللجنة مجهودًا كبيرًا دام قرابة 
ثالثة أشهر، نّفذت فيها مجموعة كبيرة من اللقاءات امليدانية مع الفعاليات املجتمعية. 
إذ  السياسية،  املنظومة  حتديث  يف  تسهم  نوعية  نقلة  امللكية  اللجنة  مخرجات  ومتثل 
قدمت مقترحات بنيوية وجديدة لم تشهدها محطات التحول الدميقراطي وورش العمل 

السياسية طيلة السنوات السابقة.

وعند مراجعة املخرجات املتصلة بالدور السياسي للشباب، وخاصة يف جلنتي االنتخاب 
فعلى  االنتخابي،  والتمثيل  السياسي  التمثيل  بني  التوازن  إشكالية  لوحظ  واألحزاب، 
سبيل املثال: وضعت التوصيات فئة الشباب يف القوائم الوطنية لقانون االنتخاب املقترح 
35 سنة ضمن املترشحني اخلمسة  أو شابة بعمر أقل من  يف ترتيب متأخر )وجود شاب 
كان  األردن،  يف  الناخبني  أصوات  إجمالي  من  تقترب  الشباب  أصوات  أن  ومبا  األوائل(، 
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األجدى على األقل مراعاة العدالة االنتخابية، بحيث تكون فئة الشباب ضمن املترشحني 
الثالثة األوائل، مثلما اقترحت اللجنة ملشاركة املرأة يف الدائرة العامة.

وأعادت مخرجات اللجنة إنتاج البيروقراطية من جديد على املمارسة احلزبية يف األردن، 
إذ لم تراِع جلنة األحزاب السياسية أزمة غياب الثقة بني الشباب واملجتمع  يف األحزاب 
السياسي وتوظيفه  التحديث  اإلمكان من  وآثرت االستفادة قدر  القائمة)27(،  السياسية 
خالل  من  جديدة  أحزاب  تأسيس  بعرقلة  فقامت  القائمة،  السياسية  األحزاب  لصالح 
اشتراط عدد كبير من املؤسسني لألحزاب السياسية اجلديدة، إذ ال يقل عدد األعضاء 
عند عقد املؤمتر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكونوا من سّت محافظات على األقل، 
دون مراعاة العمل السياسي احلديث القائم على البرنامج السياسي ومؤازريه، بعيدًا عن 
األجدى  من  وكان  االستعراضي،  احلزبي  واملجتمع  الوطنية  األرقام  تكديس  إلى  العودة 
الشباب  دمج  منهجية  تتخذ  وأن  امللكية،  الرسالة  وجهت  كما  األكبر  الدور  الشباب  إيالء 
يف احلياة احلزبية مسار الدمج يف األحزاب القائمة مع إبقاء مسار تكوين أحزاب جديدة 
قائمًا وممكنًا، وخاصة للشباب الراغبني يف تأسيس أحزاب تعّبر عن أفكارهم وتطلعاتهم 

وبأدواتهم املعاصرة.

تقرير حالة  السياسية في  التنمية  خامسًا: متابعة توصيات 
البالد 2020

تقييم حالة اإلجناز يف 2021توصيات 2020
إيجاد صيغة جديدة لتشكيل احلكومات من 

خالل التفاوض مع الكتل النيابية، األمر الذي 
يشجع األحزاب على تطوير نفسها، كما يشجع 

الكتل النيابية والنخب الوطنية على االنخراط 
يف العمل احلزبي.

لم ُيّتخذ أي إجراء من احلكومة إليجاد صيغة 
تشاورية مع الكتل النيابية لتشكيل احلكومات.

املشاركة  وجدل  األردني  الشباب  بعنوان:  واملجتمع  السياسة  معهد  أصدره  منشور  تقرير  على  االطالع  ميكن   .27
الدراسات  التي يقوم مركز  الدورية  التقارير  2020.كما ميكن االطالع على  النيابية  السياسية يف االنتخابات 
واملؤسسات  السياسية  باألحزاب  املجتمعية  الثقة  حاالت  حول  بإعدادها  األردنية  باجلامعة  االستراتيجية 

العامة.
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تقييم حالة اإلجناز يف 2021توصيات 2020

تعديل قانون االنتخاب لتخصص نصف مقاعد 
مجلس النواب لقوائم وطنية على مستوى 

اململكة ويف دائرة انتخابية واحدة.

مت إعداد مشروع قانون جديد لالنتخابات من 
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية، 

والتي من بني أعضائها وزير الشؤون السياسية 
والبرملانية، وأقرت املشروع املرسل إلى مجلس 
النواب بزيادة عدد أعضاء املجلس إلى 138 

مقعدًا، ويشمل التمثيل مستوَيني: األول وطنّي 
ويسّمى الدائرة العامة وُخّصص له 30% من 

مقاعد املجلس، والثاني محّلّي ويسّمى الدوائر 
احمللية وله بقية املقاعد.

تطوير املعايير املتصلة بتمويل األحزاب 
السياسية وربطها باألداء السياسي للحزب من 

الداخل وباالنتخابات العامة.

مت تطوير ذلك من خالل إصدار مشروع قانون 
جديد لألحزاب، أعدته اللجنة امللكية لتحديث 

املنظومة السياسية.
زيادة املقاعد النيابية املخصصة للمرأة يف 
مجلس النواب من 15 مقعدًا إلى 30% من 

مقاعد مجلس النواب.
مت زيادة املقاعد يف مشاريع القوانني التي أقرتها 

اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية.

دعوة اجلهات الرسمية املعنية بالتنمية 
السياسية إلى متكني الشباب وضمان حرية 
العمل السياسي واحلزبي لطلبة اجلامعات.

مت العمل على ذلك وتقنينه من خالل مشروع 
قانون األحزاب الذي أقرته اللجنة امللكية 
لتحديث املنظومة السياسية وأرسلته إلى 

احلكومة.
دعوة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوزارات 

واملؤسسات ذات الصلة لوضع استراتيجية 
متكاملة لترسيخ الثقافة الدميقراطية لدى 

الطلبة يف مرحلة التعليم العام، وتطوير منهاج 
التربية الوطنية، واألنشطة الالمنهجية 

لتحقيق هذا الغرض.

لم ُيّتخذ أي إجراء من احلكومة أو وزارة التربية 
والتعليم لتحقيق هذا الهدف.

تشجيع مؤسسات املجتمع املدني من منطلق 
مسؤوليتها إلى جانب احلكومة واألحزاب يف 

التنمية السياسية، على النهوض بدورها يف نشر 
الثقافة الدميقراطية يف املجتمع.

لم ُيّتخذ أي إجراء من احلكومة أو وزارة التربية 
والتعليم لتحقيق هذا الهدف.

متكني وزارة الشؤون السياسية والبرملانية من 
ممارسة دورها بوصفها مرجعية عامة ملؤسسات 
املجتمع املدني على اختالف مكوناتها يف مجال 

التنمية السياسية.

لم ُيّتخذ أي إجراء من احلكومة أو من وزارة 
الشؤون السياسية والبرملانية لتحقيق هذا 

الهدف.

سادسًا:  االستنتاجات والتوصيات
البنيوية  عن  بعيدة  انفرادية  سياقات  عمومًا  التنموية  السياسات  تنفيذ  مسار  يتخذ 
والتراكمية، ومنفصلة غير متصلة ما بني السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، 
ينعكس  احلال  بطبيعة  األمر  وهذا  واملوارد،  واملخرجات  اجلهود  يف  تشتت  ثّمة  وبالتالي 

انعكاسًا مباشرًا وغير مباشر على حالة التنمية السياسية يف األردن. 

من  عام  مائة  خالل  األردني  الدميقراطي  التحول  محطات  عرض  خالل  من  ويتضح 
تأسيس الدولة، أن مسارها يحتوي على محاوالت جادة دون كلل وملل لتحديث املنظومة 
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حاضرة  الدميقراطي  املستقبل  على  واحلرص  السياسي  اإلصالح  إرادة  أن  أي  السياسية، 
يف  تبادل  ثّمة  كان  ولذلك  السياسية،  والنخب  السياسي  القرار  صانع  رؤية  يف  باستمرار 

الصوت املبادر واملطالب باإلصالح بني املجتمع والدولة.

ومع املخرجات واإلجنازات الكبيرة على املستوى التشريعي واملؤسسي، يبقى سؤال التغيير 
احملاوالت  تتمكن  لم  إذ  اجلميع،  لدى  مطروحًا  املستدام  والبنيوي  احليوي  السياسي 
السابقة طيلة املئوية األولى من استكمال الوصول إلى النتائج واألهداف املرجوة واملتمثلة 
ذات  حكومات  وإنتاج  السياسي،  املجال  يف  والفاعلة  املنتظمة  الشعبية  املشاركة  بزيادة 

برامج حزبية، وبناء دميقراطية متجددة كما أطر لها جاللة امللك يف أوراقه النقاشية.

امللكية  اللجنة  توصيات  على  احلكومة  بها  قامت  التي  اإلضافية  التعديالت  أثارت  وقد 
النخبة  خالل  من  األردني،  الشارع  يف  كبيرًا  استياء  السياسية  املنظومة  لتحديث 
املتشجعة لعمل اللجنة ومقترحاتها اإليجابية على مسار التحول الدميقراطي األردني 
أواًل مبخالفة تعهد صاحب اجلاللة بأن  إلى احلكومة  الثانية، وتوّجه االتهام  املئوية  يف 
استنساخ  مبحاولة  وثانيًا  النواب،  مجلس  إلى  هي  كما  امللكية  اللجنة  مقترحات  تصل 
األردنية،  اخلصوصية  مراعاة  دون  السياسي  النظام  على  وتطبيقها  أردنية  غير  جتربة 
ودون تقدمي شروحات كافية للرأي العام حول هذه التعديالت التي طرأت على الدستور 

وغايتها وانعكاساتها على املواطن األردني ونظامه السياسي.

والتمكني  السياسية  والتنمية  التربية  يف  كبير  بدور  املدني  املجتمع  منظمات  وتقوم 
األردني،  املجتمع  مع  والتفاعلي  املباشر  وتعاملها  الواسع  النتشارها  نظرا  الدميقراطي، 
ولكن برامجها وجهودها تصطدم مبمارسة بيروقراطية من املؤسسات الرسمية، وباملقابل 
تفتقر توجهات هذه املنظمات لوجود برامج متابعة وتقييم وتطوير، إضافة إلى االفتقار 

للعمل التكاملي.

وبناًء على ما سبق، توصي هذه املراجعة مبا يلي:

مرجعًا  لتمثل  الدميقراطي،  والتمكني  السياسية  للتنمية  وطنية  استراتيجية  وضع   .1
واضحة  عمل  برامج  على  يشتمل  السياسي  بالعمل  املتصلة  واجلهود  اخلطط  جلميع 
بأطر زمنية محددة، تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم واملتابعة، ويكون لها أثر 

ملموس على الفعالية السياسية وعالقة املواطن بالدولة.

تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج واملقررات املرتبطة بالثقافة الوطنية واملواطنة، وإيجاد   .2
آلية تقييم ومتابعة دورية للمعارف واملهارات التي يكتسبها الطلبة يف هذا املجال. 
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واملواطنة  األردنية  الهوية  قضايا  يف  ومعارفهم  مهاراتهم  وتطوير  املعلمني  متكني   .3
والتحديث السياسي، وإيجاد برامج متكينية ملعلم التربية الوطنية وتطوير مهاراته 

يف برامج التنشئة السياسية.

تأسيس البرملان الشبابي األردني للفئة العمرية )18-25( سنة على املستوى الوطني،   .4
بهدف تكريس العمل والوعي السياسي، وإتاحة املجال أمام الفئات الشابة يف األحزاب 
السياسية للعمل البرملاني البرامجي، وتطوير املهارات السياسية، وتقدمي املقترحات 

واحللول املبتكرة ملشاكل التنمية من وجهة نظر جيل الشباب إلى أصحاب املصلحة.

تذليل العقبات والصعوبات التي حتول دون ممارسة منظمات املجتمع املدني جهودها   .5
البيروقراطية  والدميقراطي، ويف مقدمة ذلك  السياسي  بالتمكني  املتصلة  وبرامجها 

احلكومية يف التعامل معها. 

استحداث معهد مستقل لدراسة الدميقراطية والتحول السياسي.   .6
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