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1. االنتخاب املباشر لجميع أعضاء مجلس املحافظة وتخصيص 

%25 من املقاعد للكوتا النسائية

شرح السيناريو:

هذا الســيناريو يرتكز بشــكل أسا�ســي على معيار زيادة التمثيل وتعزيز مشــاركة املواطنين في عملية 

صنــع القــرار، وإناطــة مهمــة اختيــار أعضــاء مجلــس املحافظــة لهــم، إذ يســاعد هــذا الســيناريو علــى 

مــن قبــل  الدائمــة  املتابعــة  مــن خــال  أداء املجلــس  القــدرة علــى متابعــة  العدالــة، وتعزيــز  تعزيــز 

املواطنيــن.

تنفيــذي  مجلــس  مــن  واملكــون  الحالــي  اإلداري  الهيــكل  شــكل  إبقــاء  علــى  الســيناريو  هــذا  ســيعمل 

والتقييــم  واملراجعــات  التعديــات  مــن   
ً
مزيــدا يتطلــب  الســيناريو  هــذا  أن  إال  محافظــة،  ومجلــس 

املوضوعــي لألطــر التشــريعية الناظمــة لــإدارة املحليــة وتطويرهــا بمــا ينســجم مــع الغايــة مــن تطبيــق 

الامركزيــة.

 مباشــًرا مــن قبــل 
ً
ســيتم مــن خــال هــذا الســيناريو انتخــاب جميــع أعضــاء مجلــس املحافظــة انتخابــا

 لعمليــة تقســيم الدوائــر االنتخابيــة وعــدد املقاعــد املحــددة لــكل دائــرة انتخابيــة، 
ً
املواطنيــن وفقــا

مــن مجمــوع أعضــاء   25 إلــى %  النســائي بحدهــا األدنــى  التمثيــل  مــن خالــه رفــع نســبة  يتــم  كمــا 

مجلــس املحافظــة، ويتوجــب مــن خــال هــذا الســيناريو ربــط الدوائــر االنتخابيــة بحــدود البلديــات 

الجغرافيــة مــع التأكيــد علــى ضــرورة تخفيــض العــدد الخــاص بــكل دائــرة انتخابيــة.

متطلبات تطبيق السيناريو األول:

مــن  جمعهــا  تــم  التــي  والتوصيــات  التحديــات  علــى  ارتــكاًزا  وتطويــره  الامركزيــة  قانــون  مراجعــة   •

الوطنــي. الحــوار  عمليــة 

• وضــع خطــة تفصيليــة لتفويــض الصاحيــات مــن الــوزارات للمجالــس التنفيذيــة مرتبطــة بمخطــط 

مجالــس  أعضــاء  تثقيــف  مــع  بالتزامــن  عــام  كل  تفويضهــا  يتــم  التــي  الصاحيــات  يوضــح  زمنــي 

الصاحيــات. تلــك  مــع  ومطالباتهــم  أعمالهــم  لتنســجم  الصاحيــات  بتلــك  املحافظــات 

• توزيــع املــوارد املاليــة بنــاًء علــى احتياجــات املحافظــات بعــد إعــداد دليــل االحتياجــات ووضــع أســس 

ومعاييــر واضحــة آلليــة إعــداد أدلــة االحتياجــات التنمويــة.

• بناء دليل خاص لتحديد العاقة بين مجالس املحافظات واملجالس التنفيذية واملجالس البلدية.
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• توفير مقرات خاصة ملجالس املحافظات لتعزيز االستقالية ألعضاء مجالس املحافظات.

• توفير وسائل نقل ألعضاء مجالس املحافظات.

 لوحدات التنمية في املحافظات.
ً
• إنشاء وحدات تنمية خاصة بمجالس املحافظات خافا

الفرص املتوقعة:

• يتميــز هــذا الخيــار بســهولة التطبيــق، ال ســيما وأن القانــون الســابق الــذي تــم تطبيــق الامركزيــة 

 لــدى املجتمعــات وأصحــاب املصلحــة.
ً
علــى أساســه قــد أصبــح مفهومــا

• تعزيــز التمثيــل مــن خــال انتخــاب جميــع أعضــاء مجلــس املحافظــة يزيــد مــن اهتمــام املواطنيــن 

فــي املشــاركة بالعمليــة االنتخابيــة ويســاهم بتعزيــز التشــاركية فــي عمليــة اتخــاذ القــرار علــى املســتوى 

املحلــي.

• يســاهم هــذا الســيناريو فــي تخفيــف الجهــود التــي ســتبذل فــي مجــال زيــادة الوعــي املجتمعــي بمفهــوم 

وتطبيــق الامركزيــة إذا مــا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار أن هــذا الســيناريو يشــابه إلــى حــد كبيــر التطبيــق 

الســابق لامركزيــة.

• يحــد هــذا الســيناريو مــن تدخــل الحكومــة املركزيــة فــي عمــل مجالــس املحافظــات إذا مــا تــم إلغــاء 

عمليــة التعييــن، حيــث ســيعبر األعضــاء عــن تطلعــات وتوجهــات ناخبيهــم وســيكونوا متابعيــن بشــكل 

وثيــق مــن قبــل الناخبيــن.

التحديات املتوقعة:

• زيادة التنافسية بين مجلس املحافظة واملجالس البلدية، إذا لم يتم تحديد أطر العاقة بينهم.

• عدم تفويض الصاحيات سيحد من نجاح الامركزية.

يتــم تعديــل الصاحيــات املمنوحــة ألعضــاء مجالــس املحافظــات ســيتولد لديهــم شــعور  لــم  • إن 

القانــون. نــص عليهــا  التــي  التمتــع باالســتقالية الحقيقيــة  بأنهــم ال يســتطيعون 

عمــل  أمــام   
ً
تحديــا يكونــوا  ال  حتــى  وتعليمــات  وأنظمــة  قوانيــن  مــن  التشــريعات  تعديــل  يتوجــب   •

املحافظــات. مجالــس  أعضــاء 

 فــي 
ً
• عــدم تعديــل هيكليــة الدوائــر الحكوميــة وآليــة التمثيــل فــي املجالــس التنفيذيــة سيشــكل عائقــا

التعامــل مــع أعضــاء املجلــس التنفيــذي.

• عــدم وجــود أنظمــة وتعليمــات توضــح العاقــات بيــن مجالــس املحافظــات واملجالــس التنفيذيــة 

 فــي تطبيــق االجتهــادات الشــخصية التــي ســتحّد مــن 
ً
ســيؤثر علــى آليــة اتخــاذ القــرارات وســيكون ســببا

تكريــس العدالــة فــي التعامــل مــع األعضــاء.
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2. جميع أعضاء مجلس املحافظة منتخبين بطريقة غير مباشرة

شرح السيناريو:

 عــن ســابقه، إذ أنــه ســُينهي قــدرة املواطــن علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس 
ً
ختلــف هــذا الخيــار جذريــا

املحافظــة بطريقــة مباشــرة، حيــث ســيتم االســتعاضة بنظــام االنتخــاب غيــر املباشــر والــذي يتبلــور 

حــول فكــرة اســتقطاب األشــخاص املنتخبيــن فــي الهيئــات واملؤسســات لتشــكيل مجلــس املحافظــة 

منهــم.

املحافظــات  مجالــس  انتخابــات  فكــرة  إلغــاء  علــى  التوافــق  يتــم  لــم  حــال  فــي  الســيناريو  هــذا  يأتــي 

)الامركزيــة(، حيــث ســيتم تشــكيل مجالــس املحافظــات مــن قبــل رؤســاء البلديــات ورئيــس غرفــة 

 عــن اتحــاد الجمعيــات 
ً
 عــن النقابــات، وممثــا

ً
التجــارة ورئيــس غرفــة الصناعــة )إن وجــدت( وممثــا

الخيريــة، ورئيــس اتحــاد الطلبــة التابعــة للمحافظــة وممثلــة عــن االتحــاد النســائي األردنــي وممثلــة 

عــن تجمــع لجــان املــرأة وأي مؤسســة يتــم اختيــار رئيســها عــن طريــق االنتخــاب.

إال أن هــذا الســيناريو يحتــوي علــى عــدة مخاطــر مــن أهمهــا إلغــاء التمثيــل للمواطنيــن مــن خــال 

االســتعانة باملنتخبيــن مــن مؤسســات وهيئــات مختلفــة الختيارهــم لتشــكيل مجالــس املحافظــات، 

 فــي التطبيــق الديمقراطــي االنتخابــي فــي األردن، كمــا ســيرافق هــذا 
ً
وهــذا مــن شــأنه أن يشــكل تراجعــا

فــي تحديــد رئيــس مجلــس املحافظــة وأعضــاء املكتــب الدائــم، وفــي ذات الســياق  الســيناريو تحــٍد 

بيــن املؤسســات  الفجــوات  تقليــص  أهمهــا  مــن  مــن اإليجابيــات  الســيناريو مجموعــة  هــذا  يمتلــك 

 
ً
جديــدا  

ً
تشــريعا الســيناريو  هــذا  ويتطلــب  املؤسســات.  بيــن  التنســيق  وتعزيــز  األردن  فــي  املنتخبــة 

ملنظومــة اإلدارة املحليــة ســواًء مجالــس املحافظــات أو املجالــس البلديــة.

الفرص املتوقعة:

• تواجــد خبــرات عمليــة وعلميــة تســاهم فــي تعزيــز العمــل التنمــوي بشــكل خــاص وإنجــاح نهــج اإلدارة 

املحليــة بشــكل عام.

• توحيد الجهود املبذولة في التنمية املحلية وعدم تكرار املشاريع.

• تقليص الفجوات بين املجالس على مستوى املحافظات.
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• تعزيز التنسيق والتشاركية في العمل التنموي.

• تمكيــن مجلــس املحافظــة مــن حشــد مــوارد إضافيــة للتنميــة املحليــة )ضرائــب أو رســوم محليــة 

ومســاهمات مــن املجتمــع والقطــاع الخــاص(.

التحديات املتوقعة:

 ينظم قطاع الســلطات 
ً
 جديدا

ً
• يتطلب تطبيق هذا الخيار تغييًرا في السياســات الوطنية وتشــريعا

املحلية.

• تخفيض التمثيل للمواطنين في مجالس املحافظات، وعدم ضمان تمثيل كافة املناطق.

• عدم تطببيق الحيادية في بناء املوازنات السنوية وتوزيع املشاريع واألدلة االحتياجية.

 بالتطبيق السابق.
ً
• خفض نسبة تمثيل السيدات في مجالس املحافظات مقارنة

• تضــارب املصالــح عنــد اختيــار املكتــب التنفيــذي ملجلــس املحافظــة ال ســيما وأن اختيــار أي مــن 

 عنــد اتخــاذ القــرارات التــي تتمحــور حــول املنطقــة أو اللــواء 
ً
 غيــر محايــدا

ً
األعضــاء ســيكون لــه موقفــا

أو املؤسســة املنبثــق منهــا العضــو.
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3. مجلس محافظة بنظام االنتخاب املباشر وغير املباشر

شرح السيناريو:

لتجنــب تضــارب املصالــح ولتحقيــق الهــدف مــن نهــج الامركزيــة فــي توزيــع املــوارد بصــورة صحيحــة 

 يحقــق التشــاركية فــي تطويــر العمليــة التنمويــة، حيــث 
ً
وعادلــة، يأتــي هــذا الســيناريو ليكــون بديــا

 مــن النظــم االنتخابيــة وهــو االنتخــاب املباشــر وغيــر 
ً
 هجينــا

ً
يهــدف هــذا الســيناريو إلــى اعتمــاد نظامــا

املباشــر فــي آٍن واحــد.

ومؤسســات  البلديــات  مــن  املحافظــة  مجلــس  أعضــاء  اختيــار  أســاس  علــى  الســيناريو  هــذا  يبنــى 

املجتمــع املدنــي الوطنيــة والنقابــات واتحــادات الجمعيــات الخيريــة واملؤسســات النســوية الوطنيــة 

وكافــة املؤسســات التــي يكــون لهــا انتخابــات خاصــة بهــا، بحيــث يتــم اختيــار مــا نســبته % 50 مــن 

أعضــاء مجلــس املحافظــة ارتــكاًزا علــى النظــام غيــر املباشــر، واختيــار % 50 مــن أعضــاء مجلــس 

املحافظــة بنظــام مباشــر بحيــث يتــم اختيارهــم مــن خــال عمليــة االقتــراع، ويتطلــب هــذا الســيناريو 

بيــن  التنســيق  مــن  يعــزز  أنــه  الســيناريو  هــذا  فــي  ذكــره  الجديــر  ومــن   ،
ً
جوهريــا  

ً
تشــريعيا  

ً
تعديــا

املجالــس واملؤسســات املختلفــة فــي املحافظــات ويســاهم فــي مأسســة العمــل التنمــوي وبنــاء الخطــط 

االحتياجيــة. واألدلــة  واالســتراتيجيات 

عنــى باألنظمــة والتعليمــات داخــل الســلطات 
ُ
ويتطلــب هــذا الســيناريو إذا مــا تــم تطبيقــه تعديــات ت

املحليــة واملؤسســات املحليــة لتنســجم مــع تطبيــق الســيناريو ذو النظــام الخليــط، كمــا يخلــو هــذا 

الســيناريو مــن التعييــن املباشــر مــن قبــل الحكومــة، إال أن هــذا الســيناريو ال يوجــد فيــه تمثيــل 

حقيقــي للمــرأة إذ أن معظــم الذيــن يتبــوأون الســلطات واملؤسســات املحليــة املنتخبــة يكونــوا مــن 

الذكــور وهــذا مــن شــأنه أن يحــد مــن تواجــد املــرأة فــي املواقــع القياديــة علــى املســتوى املحلــي.
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الفرص املتوقعة:

• تكريــس الحياديــة فــي املمارســات العمليــة مــن خــال بنــاء مجلــس محافظــة ممثــل لكافــة الشــرائح 

والفئــات املجتمعيــة.

• تواجــد خبــرات عمليــة وعلميــة تســاهم فــي تعزيــز العمــل التنمــوي بشــكل خــاص وإنجــاح نهــج اإلدارة 

املحليــة بشــكل عام.

• بنــاء املجلــس مــن خــال االنتخــاب املباشــر وغيــر املباشــر ممــا يعنــي أن املواطنيــن يمتلكــون أكثــر 

مــن فرصــة لــإدالء بأصواتهــم واختيــار مرشــحيهم فــي مجلــس املحافظــة والبلديــات وأي مؤسســة 

يســتطيع أي مواطــن أن ينتخــب فيهــا مثــل غرفــة التجــارة والصناعــة والنقابــات وغيرهــم.

• توحيد الجهود املبذولة في التنمية املحلية وعدم تكرار املشاريع.

• توزيع املوارد املالية بشكل عادل بين الجميع بسبب تواجد ممثلين لكل املناطق واأللوية.

• حصر املكتب التنفيذي في مجلس املحافظة باألعضاء الذين تم اختيارهم باالنتخاب املباشر.

• ال يوجد تعيين ألعضاء مجلس املحافظة.

التحديات املتوقعة:

• عدم ضمان تمثيل للمرأة بالقدر الكافي.

• تخفيض التمثيل الحقيقي للمواطنين داخل مجالس املحافظات.

ضــد  واحــدة  جهــة  مــن  القادميــن  األعضــاء  قبــل  مــن  ضغــط  تحالفــات  تشــكيل  مــن  التخــوف   •

. ملنتخبيــن ا

• عدد البلديات ال ينسجم مع مبدأ تخفيض عدد أعضاء مجالس املحافظات.






