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 : الملخص

المحلية لخطو خطوات اوسع نحو زيادة مساحة المشاركة ان قانون الالمركزية قانون اصالحي بامتياز، وسيعمل على تطوير االدارة  
صناديق  خالل  من  والديمقراطية  الشعبية  المشاركة  لزيادة  تسعى  ألنها  السياسي  االصالح  عملية  من  جزء  الالمركزية  ان  السياسية، 

ليل الفجوة بينهم ومطالبة ان يكون االنتخاب، وجاء مفهوم الالمركزية لتعزيز قيم العدالة التنموية بين المحافظات على اسس واضحة وتق
عند المرأة صورة واضحة عن صالحيات عمل النواب ومجالس المحافظات. ان الالمركزية تهدف الى نقل السلطة وليس تفويضها الى  

شاركة في  المحافظات بهدف احداث نقلة تنموية حقيقة على االرض. أن قانون الالمركزية يطبق ألول مرة منذ صدوره لتوسيع قاعدة الم
القرارات وتحمل  اتخاذ  المجالس المحلية إليمانه بقدرتها على  المرأة في  القانون راعى أهمية وجود  للمحافظات، وان  التنموية  الجوانب 

 المسؤولية. 

 قانون الالمركزية واالنتخابات يمثالن مخرجًا هامًا من مخرجات االصالح السياسي الذي ارادته القيادة الهاشمية.

  :المقدمة

زية تلجأ الدولة الحديثة من خالل أسلوبها في التنظيم اإلداري في بداية نشأتها ووفق ظروفها االجتماعية واالقتصادية والسياسية إلى المرك 
 اإلدارية، وعندما تستقر أوضاعها وتزداد واجباتها ويتنامى عدد سكانها مما ُيؤدي إلى توسع خدماتها؛ األمر الذي يدعوها إلى أن تتحول

ياجاتهم إلى الالمركزية؛ كي تتفرغ الحكومة لشؤونها السياسية؛ ولتحقق الدور التشاركي ألفراد المجتمع؛ إلدارة مرافقهم والقيام على تلبية احت
, ظهر نظام الالمركزية اإلدارية كنظام مكمل للمركزية وبما يتناسب مع الدور الجديد للدولة، الذي يقوم على أساس توزيع الوظيفة 

دارية بين الحكومية المركزية وبين أشخاص اإلدارة المحلية في األقاليم التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، مع خضوعها لرقابة اإل
 اإلدارة أو الحكومة المركزية وذلك في إطار ما يعرف بالرقابة الوصائية.

والمركزية ُتشير إلى حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من الدولة تمثل عاصمتها، في حين ُتشير الالمركزية إلى  
ار فلسفة للتنظيم واإلدارة تتضَمن التوزيع االختياري الذي ُيركز على أنواع السلطات الممنوحة لتطوير الخطط القائمة مثل السياسات واختي

مناسبة للرقابة على األداء وتمركز السلطة، حيث أن القرارات الهامة والحيوية ال تفوض إلى اإلدارات نظرا لخطورتها وحساسيتها  الوسيلة ال
وصلت مسودة مشروع القانون الذي يعرف بقانون "الالمركزية" إلى مجلس النواب بعد أن  بالنسبة للتنظيم، وإنما تقوم بها اإلدارة العليا  

في حكومة معروف البخيت  2011مسودته في شهر آب من العام الماضي، علمًا بأن خطوطه العريضة وضعت عام  نشرت الحكومة  
 إال أن خالفات داخل الحكومة أجلت إحالة مشروع القانون إلى النواب.

 اإلطار النظري  

 ما هي الالمركزية  

لطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، فيما تطرحه الحكومة يعرف مفهوم الالمركزية أكاديميا على أنه تفويض اإلدارة المركزية للس
على أنه تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي، وهو جاء في كتاب تكليف الملك عبدهللا الثاني لحكومة رئيس  

م األكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية وهي نقيض الوزراء عبدهللا النسور والالمركزية هي تنظيم إداري يعتبر واحدًا من أهم مبادئ حك
 مفهوم المركزية، وهي عملية توزيع الوظائف، والسلطات، واألشخاص أو األشياء بعيدا عن موقع مركزي أو سلطة.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1194 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

دهور االقتصادي، الالمركزية في أي مجال هي استجابة لمشاكل النظم المركزية. وقد اعتبرت الالمركزية في الحكومة، حال لمشاكل مثل الت
القول في الحكم  وعجز الحكومة عن تمويل الخدمات، وانخفاضها العام في أداء الخدمات المثقلة باألعباء، ومطالب األقليات بزيادة 
الديمقراطية  الفعالة وغير  النظم غير  ذات  البلدان  العالمية والدولية علي  العام والضغوط  القطاع  العام في شرعيه  المحلي، والضعف 

 المفرطة المركزية. و 

 الالمركزية لغة: 

 تعني التفريق والتوزيع أو التشتيت، ونقول شيئ غير مرتكز أي غير متوازن أو متعدد المراكز. 

 اهم انواع الالمركزية االدارية  

 الالمركزية اإلقليمية:  .1

صية  وُيشير هذا النوع إلى تنظيم اإلدارة في الدولة على قاعدة تعدد الهيئات اإلدارية اإلقليمية، وتتحقق بمنح جزء من التراب الوطني الشخ 
المعنوية )االستقالل المالي واالداري(، ليباشر االختصاصات الموكلة إليه بهدف تحقيق المصالح المحلية تحت إشراف الحكومة ورقابتها، 

 دير شؤونها أفراد منتخبون.وي

 الالمركزية المرفقية )المصلحية(:  .2

صلحية  اما هذا النوع فانه ُيشير إلى توزيع العمل طبقًا لطبيعة النشاطات ونوع المرافق والمشاريع التي تتعلق بهذا النشاط، والالمركزية الم 
ا بحكم القانون، وتتحقق بمنح المرفق العام الشخصية المعنوية،  هي ما يسمى بالمؤسسات العمومية التي تتولى إدارة نشاط معين يسند اليه

 إال أن هذا االستقالل غير مطلق وإنما هو مقيد بشرط الرقابة أو الوصاية من طرف السلطات المختصة. 

 اهم الصور التي تتمثل بها الالمركزية: 

 الالتركيز

التي تتمثل عادًة بمكاتب ميدانية ال يحكمها موظفون منتخبون، األمر الذي ُيشير إلى نقل السلطة لوحدة إدارية تابعة للحكومة المركزية،  
 ُيؤكد أن جميع المهام، والسلطات، والموارد تدار ويتم التحكم بها على المستوى المركزي.

 التفويض: 

فين ومؤسسات على المستوى  اي نقل المسؤولية اإلدارية في مهام محددة، إلى خارج هيكل الحكومة المركزية، ويمكن التفويض إلى موظ 
قل المحلي مثل: المحافظة، البلدية، اللواء، بحيث يتم إمدادها بالسلطة التي تمكنها من اتخاذ قرارات معينة، وتنفيذ مهام محددة، ويمكن ن

 التفويض لمجالس منتخبة، ولممثلي وزارات على حد سواء. 
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 توزيع السلطات في المركز:

ُتشير إلى نقل النفوذ والسلطة لمستويات قومية فرعية في الحكومة المنتخبة، بحيث تصبح هذه المؤسسات بشكل عام مستقلة، لها هويتها   
ة  المتعلق   القانونية ومواردها المالية، وهي فعليًا خارج السيطرة المركزية المباشرة للحكومة، إال أنها خاضعة للسياسات العامة والقوانين، كتلك

 بالحقوق المدنية، وحكم القانون. 

 لماذا "الالمركزية""؟ 

ا يمكن تطبيق الالمركزية في المحافظات من صناعة القرار وأولوياتها االستثمارية بعيدا عن المركز "العاصمة"، عبر رئاسة الوزارء، ونقله
 .إليها من خالل مجالس مختصة في كل منها

التنفيذية في العاصمة عّمان وتوزيعه على المحافظات األقدر على اتخاذ القرارات ويأمل أن تخفف الالمركزية الضغط على ال سلطة 
 المناسبة بكل منها. 

 ما هو قانون الالمركزية، وإلى ماذا يهدف؟ 

المالئم يسمى مشروع قانون "الالمركزية"، قانون مجالس المحافظات، ويهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ  
لتشجيع االستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ  

ع التدابير الالزمة لحماية الصحة العامة والبيئة والتنسيق في حاالت الطوارئ، وتنفيذ سياسة الدولة، بحسب المادة الثالث من مسودة مشرو 
 انون.الق

 الالمركزية الحكومية  

وقد تكون الالمركزية الحكومية إقليمية وتنتقل السلطة من مدينة مركزية إلى مناطق أخرى، وقد تكون فعاله وتنقل عمليه صنع القرار من  
 ل الخصخصة.المدير األعلى ألي فرع من فروع الحكومة إلى مسؤولين من المستوي األدنى، أو التجريد من الوظيفة بالكامل من خال

أما بالنسبة لالمركزية اإلدارية وعدم التركيز اإلداري ، فإن سلطة اتخاذ القرارات اإلدارية تخرج من يد السلطات المركزية وتمارس من 
 قبل جهات أخرى، وبالرغم من ذلك فإن هناك فوارق بين عدم التركيز اإلداري والالمركزية اإلدارية. 

 يمكن اجمالها على النحو التالي :  

 .يندرج عدم التركيز اإلداري تحت مظلة المركزية اإلدارية وليس تحت مظلة الالمركزية اإلدارية

 يقوم عدم التركيز اإلداري على توزيع اختصاصات الوظيفة اإلدارية بين أعضاء سلطة إدارية واحدة تسمح. .1
القضايا اإلدارية دون الرجوع للرئيس األعلى بينما ُتوزع الوظائف بين الحكومة المركزية بتخويل بعض أعضاءها حق البت في بعض   .2

 وهيئات تتمتع باستقالل مالي وإداري؛ األمر الذي يدعم تعدد السلطات اإلدارية في الالمركزية اإلدارية.
ا يمكن وصفه بعملية استبدال للموظف المحلي  تتخذ القرارات اإلدارية باسم الدولة من خالل موظفيها في األقاليم، أي أن هناك م .3

بدل الموظف الموجود في العاصمة في حالة عدم التركيز اإلداري، بينما في الالمركزية اإلدارية فإن الهيئات الالمركزية ذاتها هي  
 التي تتخذ القرارات وتبرم العقود باسمها ولحسابها. 
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الرئاسية ، بينما تخضع الهيئات الالمركزية للوصاية اإلدارية، وهي مجرد    يخضع الموظفين في ظل عدم التركيز اإلداري للسلطة  .4
 عملية رقابة وإشراف من قبل الحكومة المركزية في ظل الالمركزية اإلدارية. 

في حالة عدم التركيز اإلداري توزع االختصاصات في نطاق السلطة المركزية ويكون لرئيس السلطة حق تفويض بعض اختصاصاته   .5
آخرين، كي يديرونها نيابة عنه، وله سحب هذه االختصاصات في أي وقت، أما في حالة الالمركزية اإلدارية فالسلطات ألشخاص  

واالختصاصات توزع بين الهيئات الحكومية المركزية و الالمركزية على أساس النقل ال التفويض وان هذه االختصاصات مستمدة 
 إلقليمية في حدود القانون. من القانون، وتمارسها الوحدات اإلدارية ا

 قانون الالمركزية في االردن  

 .٢٠١٧قّرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لالنتخاب إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الخامس عشر من آب )أغسطس( لسنة  

فظات )الالمركزية( حديثة على  أجريت انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع االنتخابات البلدية، حيث تعد انتخابات مجالس المحا
 .االردن اذ للمرة االولى تجرى في المملكة

% من ٩.٣( مرشحة، بنسبة  ١١٥( مرشحًا، من بينهم )١٢٣٩وقد بلغ مجموع المرشحين النتخابات مجالس المحافظات الالمركزية )
 مجموع المترشحين 

: تطبيق   اهمها  اسباب  لعدة  المحافظات  انتخابات مجالس  بين أتت  التفاعل  المحافظات زيادة  اإلدارية على مستوى  الالمركزية  مبدأ 
مكونات المجتمع المحلي مما يؤسس لديمقراطية تشاركية تعيد توزيع سلطة صنع القرار والسياسات العامة وتحقيق الحكم المحلي. التوسع 

الق الدولة. زيادة المشاركة الشعبية في صنع  لعمل  المواطن على  في تبني االنتخابات نهجًا  الشفافية بحيث يتطلع  التنموي. زيادة  رار 
المحافظات )الالمركزية(  انتخابات مجالس  المشاركة في  السياسية واإلدارية من قرارات حضور االجتماعات وبلغت نسبة  المخرجات 

 .( ناخباً ٤.١٠٩.٤٢٣ددهم )( مقترعًا من مجموع الذين يحق لهم االقتراع، والبالغ ع١.٣٠٢.٩٠١٪ حيث بلغ عدد المقترعين )٣١.٧

( حزب من ٣٤٪، حيث ترشح رسميًا )٦٩.٤وفيما يتعلق بمشاركة األحزاب، بلغت نسبة مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات  
 ( حزب مسجاًل لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أعلنت جميعها مشاركتها في االنتخابات. ٤٩أصل ) 

وتعديالته، حيث   ٢٠١٥( لسنة  ٤٩( من قانون الالمركزية رقم )١٢ية، استنادًا ألحكام الفقرة )أ( من المادة )وجاءت االنتخابات الالمركز 
يشكل في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة، يتم انتخاب أعضائه باالقتراع العام السري المباشر، ويعين مجلس الوزراء ما ال 

 ين أعضاءًا في المجلس على أن يخصص ثلث هذه النسبة للنساء.  ٪ من عدد أعضاء المجلس المنتخب١٥يزيد عن 

،  12، فإنه تم استحداث مجلسين في كل محافظة من محافظات المملكة الـ2015ووفقا لقانون االنتخابات الالمركزية الذي صدر في عام  
المد الحكام اإلداريين ومديري  بالكامل ويتشكل من  التنفيذي وهو معين  المجلس  الخدمية ومديري  األول هو  التنفيذية واإلدارات  يريات 

 .المناطق التنموية وثالثة من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة. ويرأس المجلس المحافظ

، والتي شملت انتخابات مجالس المحافظات والبلديات 2017آب/أغسطس  15أجرى األردن االنتخابات المحلية األولى في البالد في  
لمحلية واالختيارية، وأمانة عمان التي تحكم العاصمة. وقد ُسمِّّيت االنتخابات رسميًا "انتخابات الالمركزية" في مسعى إليجاد  والمجالس ا
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العام  حل لترّكز الثروة والسلطة السياسية في العاصمة. بيد أن هيكلية القانوَنين اللذين ينّظمان هذه الالمركزية أثارت تشكيكًا لدى الرأي  
ومرّد هذه الشكوك إلى التساؤل حول مدى قدرة هذه االنتخابات   –في المئة كما ُأفيد    32التي بلغت    – ي تدّني نسبة االقتراع  انعكس ف

على نقل السلطة فعليًا من قبضة الحكومة المركزية. كما أن تدّني نسبة االقتراع جلبت معها تعزيز حظوظ اإلسالميين، ما منح اإلخوان  
 تقدون الحكومة عبره، األمر الذي قد يكون له في نهاية المطاف تأثير أكبر من الالمركزية المنشودة. المسلمين منبرًا ين

قانون الالمركزية الذي ينّظم االنتخابات وسلطات حكومات   –، عن طريق قانوَنين اثنين  2015قِّّرت الهيكلية القانونية لالمركزية في العام  
البلديات الذي ينّظم المجالس البلدية في العاصمة وسواها من المدن والبلدات. كانت الحكومة   المحافظات التي أنشئت حديثًا، وقانون 

هم تتولى في السابق تعيين المجالس البلدية والمخاتير و قد روج المسؤولون الهيكلية االتحادية الجديدة كوسيلة تتيح لألردنيين أن يكون ل
السماح   آلية حكمهم عبر  أكبر في تحديد  أموال  رأٌي  إنفاق  القرارات حول كيفية  اتخاذ  المنتخبين بتأدية دور في  المحليين  للمسؤولين 

 االستثمارات الرأسمالية على التنمية. 

 كيف يتم اختيار أعضاء مجالس المحافظات؟ 

المحافظ ويتألف من نائب يقضي مشروع قانون المحافظات بإنشاء مجلسين اثنين في كل محافظة، أحدهما تنفيذي معّين بالكامل، يرأسه  
ثالثة من  إلى  إضافة  المناطق،  المديريات، ومدراء  ومدارء  المحافظة  في  واألقضية  األلوية  يرأسون  الذين  اإلداريين  والحكام  المحافظ 

 ."المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة والذين يسميهم وزير البلديات

ة"، فهو مجلس منتخب، يحدد عدد أعضائه وفقًا لنظام تقسيم الدوائر االنتخابية، فيما أما المجلس الثاني الذي يسمى "مجلس المحافظ
% من عدد أعضاء المجلس، والذي ينتخب مجموع أعضائه رئيسه ونائبه ومساعده، علمًا بأن مدة كال المجلسين 25يعين مجلس الوزراء  

 سنوات.  4

 من يحق له الترشح لمجلس المحافظة؟

سنوات، ومسجاًل في جدول الناخبين   10القانون للمترشح النتخابات مجلس المحافظة عدة شروط أبرزها أن يكون أردنيًا منذ  تحدد مسودة  
من العمر، متمتعا باألهلية القانونية، وأاّل يكون محكومًا باإلفالس، أو محكومًا بالسجن لمدة ال تزيد    25في دائرته االنتخابية، متّما لـ

 له عفو عام. على سنة ولم يشم

 كما أن عليه أاّل يكون عضوًا في مجلس األمة أو موظفًا حكوميًا أو أمينًا لعّمان أو أحد أعضاء مجلس األمانة أو موظفيها، وأاّل يكون 
 .رئسيًا لبلدية أو عضوًا فيها أو موظفًا بالبلدية

 نيين  وهذه الشروط، وغيرها، تنطبق وفقا لمشروع القانون، على أعضاء المجلس المعي

الخطط  مشاريع  إعداد  القانون  مسودة  بحسب  التنفيذي  المجلس  يتولى  حيث  متواز،  بشكل  والمحافظة(  )التنفيذي  المجلسان  ويعمل 
سس االستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، "وليست دائرة الموازنة العامة التابعة لوزارة المالية"، إضافة إلى وضع األ

 .سير عمل األجهزة اإلدارية والتنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات الستثمار أراضي الخزينة التي تكفل
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ويكون المجلس ملزمًا بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلسا تشريعيا، إلقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ 
 .ةالمشاريع والتوصيات والخطط االستراتيجية التنفيذي

رة  وال يسمح القانون لمجلس المحافظة بتجاوز السقف الذي تحدده وزارة المالية في الموازنة العامة عند إقرار موازنة المحافظة، بحسب الفق
قانون اإلدارة  المعايطة أن تعديل  المهندس موسى  السياسية والبرلمانية  الشؤون  القانون وأكد وزير  الثامنة من مسودة  )ب( في المادة 

المحافظات( خالل األربعة سنوات الم الالمركزية )مجالس  التي واجهت تطبيق  حلية جاء بهدف تجاوز كافة أوجه القصور والعقبات 
 الماضية، أهمها الزيادة في عدد األعضاء مما انعكس سلبًا على أداء هذه المجالس وفعاليتها. 

م المحلية  اإلدارة  قانون  بسحب  قامت  الحكومة  أن  المعايطة  البلديات وأشار  قانون  عليه؛  التعديالت  بعض  النواب إلجراء  مجلس  ن 
 والالمركزية، بحيث لن يكون هناك تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالبلديات بسبب وجود تجربة وخبرة قديمة في ذلك. 
ية( ضمن مشروع قانون وبين المعايطة في مداخلة على قناة المملكة؛ أن هناك سيناريوهان ُيدرسان حول مجالس المحافظات )الالمركز 

اإلدارة المحلية، بحيث يكون السيناريو األول: تشكيل مجالس المحافظات )الالمركزية( من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات 
 % نسبة التمثيل النسائي.  25وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين واالتحادات النسائية، باإلضافة إلى الـ  

الصناعة واتحاد    أما التجارة وغرفة  البلديات وغرفة  المحافظة من رؤساء  في  المنتخبين  المختلط من  الشكل  فيعتمد  الثاني؛  السناريو 
   .الزراعيين واالتحادات النسائية إضافة إلى عدد آخر محدد من األعضاء يتم انتخابهم

إحداث التنمية المحلية المستدامة من خالل خلق اقتصاد محلي مستدام والعمل وأشار الوزير إلى أن الهدف األساسي من الالمركزية هو  
ة على تحسين البنية التحتية لالستثمار ورفع مستوى الخدمات، الفتًا إلى معالجة التحديات التي واجهت )الالمركزية( طوال السنوات السابق

 طراف في المحافظات. واالساس في الالمركزية نقل وتفويض الصالحيات من المركز الى األ
 أبرز بنود مشروع "البلديات والالمركزية" 

ولم يعد شرط تقديم االستقالة للترشح إلى عضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته بل حصره فقط بالمستخدمين 
البلدية، وأصبح شرط أو  العامة  الرسمية  الحكومية، والمؤسسات  الدوائر  أو  الوزارات،  العربية واإلقليمية في  الهيئات  ا لمن يعملون في 

 يوما من موعد الترشح.   30والدولية، بإنهاء عقودهم قبل 

عاما الترشح   25وأصبح “انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجالس البلدية والمحافظات، يتم بشكل سري ومباشر، بحيث يحق لمن أكمل 
 في المملكة منحلة، اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون الجديد".  لالنتخابات”، كما وتعتبر “جميع مجالس المحافظات

وإذا لم يتقدم ” للترشح العدد المطلوب لمجلس المحافظة، أو ألي دائرة انتخابية في منطقة البلدية، فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب  
 من تنطبق عليهم شروط الترشح". الوزير، تعيين العدد المطلوب لألعضاء، من المسجلين في جدول االنتخاب، وم 

 وأجازت البنود “تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية، يجري تحديدها وبيان عدد األعضاء في كل منها بقرار من الوزير".

البلدي  القسم في أول جلسة للمجلس  البلدي وأعضائه، وأعضاء مجلس المحافظة قبل ممارسة عملهم،  البنود رئيس المجلس   والزمت 
 بـالقول” أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للملك، والوطن، وأن أحافظ على الدستور والقوانين واألنظمة، وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف 

 وأمانة وإخالص دون تحيز أو تمييز". 
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االقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم   وبعد الغاء المجالس المحلية، فإن “إدارة البلدية، وباستثناء أمانة عمان الكبرى، وسلطة منطقة العقبة
البترا التنموي السياحي، يتوالها مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء، يحدد عددهم بقرار من الوزير، ينشر في الجريدة الرسمية، ويجوز 

 تغيير عددهم بالطريقة ذاتها، شريطة أال يجرى ذلك خالل دورة المجلس".

األموال المنقولة وغير المنقولة، ولها بهذه الصفة أن تقاضي، وأن توكل عنها، أو تنيب أي محام    ومنحت ألول مرة، “الحق للبلدية بتملك
 في اإلجراءات القضائية". 

وأصبحت “تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية، في وقت خفض فيه نسبة عدد األعضاء الممثلين فيه، 
 مجالس البلدية، من الثلث الى النصف، ليعين النسبة المتبقية من الوزير.والذين تجري تسميتهم من ال

وفي حال أن “المجلس كان المنشأ كان لخدمة التجمعات السكانية أو القرى، ال يتبع ألي بلدية، فللوزير تعيين رئيس وأعضاء له ممن 
الوسائل اإللكترونية عن بعد، جلسة عادية مرة واحدة كل أسبوع على  ويحق للمجلس البلدي أن “يعقد في دار البلدية أو عبر    يراه مناسبًا"

 األقل، بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه". 

والزمت بنوده “رئيس البلدية وأعضاء المجلس التوقيع على ميثاق الشرف، ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء، عند توليهم 
تتخذ خاتمًا تختم به المستندات والوثائق، مع تعزيزه بتوقيع الرئيس أو نائبه، أو أي موظف أخر يسميه المجلس”،   أعمال إدارة البلدية، التي

كما حظرت عليهم “السفر في مهمة رسمية، أو إجازة خاصة، أو المشاركة بأي برنامج تدريبي، أو ورشة عمل خارجية، قبل الحصول 
 م الطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر أو اإلجازة".على موافقة الوزير المسبقة، على أن يقد

س وأبقت على الشروط المتعلقة بتعيين المدير التنفيذي، الواردة في المسودة األولى، لكنها أعادت تحديد صالحياته بـ”تنفيذ قرارات المجل
العقود التي تبرمها البلدية مع اآلخرين، وإعداد خططها البلدي بإشراف رئيس البلدية، وبما ال يتعارض مع التشريعات النافذة، ومتابعة تنفيذ  

 التنفيذية، ورفعها للرئيس إلقرارها، مع إعداد هيكلها التنظيمي، ومتابعة تنفيذ خطط عملها االستراتيجية والتنفيذية".

روط المطلوبة، ويعين أحدهم أشخاص لمنصب المدير التنفيذي للبلدية ممن تنطبق عليهم الش  3وأكدت أن “يرشح المجلس البلدي للوزير  
مديرا، مع تحديد راتبه وعالوته وشروط استخدامه، وسائر حقوقه المالية، على أن يتقاضها من صندوق البلدية، بحيث يجدد عقده وتنتهي 

 خدامته بقرار من المجلس البلدي".

ية بحق المخالفين منهم، وفق التشريعات، ورفع تقييمات ويحق للمدير وألول مرة مراقبة أداء الموظفين وسلوكهم، واتخاذ اإلجراءات القانون
دورية عن أداء دوائر البلدية وعدلت من الصالحيات األخرى التي يمارسها المجلس البلدي، وقضت “بمنحه ممارسة صالحيات اللجنة 

 ندسي البلدية سكرتيرًا لها "المحلية للتنظيم واألبنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية، ويعين أحد مه

وألول مرة أجازت بنود المشروع وفي حال شغر مقعد العضو المنتخب في مجلس المحافظة ألي سبب أن “يحل محله المرشح الذي نال 
تفظا بشروط أعلى األصوات في الدائرة االنتخابية، ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء )الكوتا(، إذا كان ما يزال مح

 الترشح، وإال فالذي يليه". 
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 الخاتمة

ار يشكل نهج الالمركزية أحد التدابير التي تلجأ لها الدول الساعية الى تعزيز مشاركة المواطنين وإدماجهم في إجراءات وآليات إتخاذ القر  
المؤسسي، وال شك أن اللجوء الى هذا الخيار المؤسسي خطوة كبيرة ومهمة ُتعبر عن إرادة حقيقية من قبل صناع القرار للتوجه نحو 

تمعية في االدارة العامة في االردن، ال شك أن الحديث عن الالمركزية ظهر مبكرًا نسبيًا اال أن العديد من العوامل الداخلية  مشاركة مج
 والخارجية حالت دون إنضاج فكرة وطنية واحدة تحدد التوجه العام المعنوي القيام به تجاه هذا المشروع الوطني، اال ان جاللة الملك حسم 

قدمًا في تطبيق مشروع الجدل حول كل   للمضي  الفاعلين والمؤسسات  الوطني وتوجيه كافة  الخيار  التعبير عن هذا  ذلك من خالل 
ولعل   الالمركزية، والمتعقب للتوجيهات الملكية المستمرة يستطيع أن يحدد االهداف الوطنية المراد تحقيقها من هذا الخيار الوطني المهم

هو تعزيز مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار، بإعتبارها الوسيلة األمثل واألكثر قدرة على    أول االهداف التي تم الحديث عنها
إدماج كافة شرائح المجتمع في عمليات صنع القرار االداري والتنموي والخدمي مما يعزز لديهم أحد أهم عناصر المواطنة وهو المشاركة 

نحو االدوار الرعوية التي تقدمها الحكومات ويجعل من المجتمع صاحب القدرة والمكنة العامة، ويؤدي ذلك بالضرورة الى تغيير ثقافي  
 في االندماج واالنخراط لتقرير مصيره الخدمي والتنموي واالداري ويعزز حس ووازع المسؤولية المجتمعية لدى جميع أفراد المجمتع.

 :المصادر والمراجع

(، ندوة حول قانون الالمركزية وانتخابات مجالس المحافظات في أمانة عمان، مقالة منشورة على وكالة األنباء األردنية،  ٢٠١٧بترا، )
متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:  

ps://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=2217673&lang=ar&name=archived_newshtt  تمت الزيارة ،
 صباحًا.  ١٠:١٩، الساعة: ٢٠٢٢-١١-٢٤بتاريخ: 

، مقالة منشورة على موقع وكالة  (، العبادي: قانون الالمركزية اصالحي بامتياز يهدف لتوسيع المشاركة السياسية٢٠١٦العبادي، )
األنباء األردنية، متاحة على الرابط اإللكتروني التالي:  

ewshttps://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=2193617&lang=ar&name=archived_n  تمت الزيارة ،
 مساءًا.  ١٢:٠٠، الساعة: ٢٠٢٢-١١-٢٤بتاريخ: 

(، إقرار آلية تشكيل مجالس محافظات في مشروع قانون البلديات والالمركزية، مقالة منشورة على موقع المملكة،  ٢٠٢١صالح ملكاوي، ) 
  ٠٥:٢٢، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١- ٢٤، تمت الزيارة بتاريخ:  https://www.almamlakatv.comمتاحة على الرابط اإللكتروني التالي:  

 مساءًا.

( االمير،  الرأي، م٢٠٢١ماجد  البلديات والالمركزية، مقالة منشورة على موقع  قانون  يقر مشروع  النواب  الرابط (، مجلس  تاحة على 
 صباحًا. ١٠:٠٩، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-٢٥، تمت الزيارة بتاريخ: https://alrai.comااللكتروني التالي: 

على موقع الغد، متاحة على الرابط اإللكتروني (، قراءة في أبرز بنود مشروع “البلديات والالمركزية”، مقالة منشورة  ٢٠٢١فرح عطيات، ) 
 صباحًا. ١١:١٢، الساعة: ٢٠٢٢- ١١-٢٥، تمت الزيارة بتاريخ: https://alghad.comالتالي: 

http://www.ajsp.net/
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