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عقد المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مـع برنـامج األمـم اإلنمـائي                

)UNDP (     والمنظمة الدولية للنظم االنتخابية)IFES (     وضـع   عنلقاء خبراء لمناقشة تقرير 

قبة ضمن مشروع تعزيز حكم القانون والنزاهة في         أعده الدكتور أمين مشا    البرلمان في األردن  

 مـا بـين الـساعة       5/7/2006عمان يوم األربعاء    / العالم العربي وذلك في فندق الشيراتون       

 رجال القـانون واألكـاديميين     ظهرا وقد حضره عدد من البرلمانيين و       2.30 – صباحا   9.30

 ابو جابر، محمد طه أرسـالن،       عبد اللطيف عربيات، كامل   : المهتمين بالموضوع، وهم السادة   

أدب السعود، زهير أبو الراغب، نوال الفاعوري، خالد الزعبي، عوض أبو جراد، عبد الغفار              

فريحات، خلدون الناصر، ياسر العدوان، نظام بركات، بالل عبد السالم العبادي، محمد حسين             

صام سليمان، هوفيغ   المومني، هزاع المجالي، ياسر العدوان، عمر كالب، احمد سعيد نوفل، ع          

   .آت يميزيان، ريم أبو حسان، سهاد السكري، ديمة المصري

  

  :وفيما يلي وقائع لقاء الخبراء والمالحظات التي أبداها المشاركين حول التقرير 

  

تقدم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ممثال باألستاذة ريم أبو حسان فـي               -1

المشاركين في لقاء الخبراء لمناقشة التقريـر عـن وضـع           بداية اللقاء بكلمة ترحيبية ب    

البرلمان والذي أعده الدكتور أمين مشاقبة كما قدمت لمحة موجزة عن المركز العربـي         

لتطوير حكم القانون والنزاهة من حيث أهدافه ورسالته والمشاريع التي يقوم بتنفيـذها             

 .كما أوضحت السبب في عقد لقاء الخبراء هذا 

رئيس الجلسة بكلمة ترحيبية بالمشاركين بلقاء الخبـراء        / تور كامل أبو جابر     تقدم الدك  -2

لمناقشة تقرير وضع البرلمان في األردن كما قدم الشكر للمركز العربي لتطوير حكـم              

القانون والنزاهة على الجهد المبذول وعقد مثل هذه اللقاءات ووجه بعض االستفسارات            

  : ؤالين هامين وهما كمدخل للنقاش خالل اللقاء منها س

   هل العقل العربي قادر على استيعاب الديمقراطية -

  قادر على االستيعاب الديمقراطية   هل االسالم-

النهج كما أثنى على الدراسة والجهد المبذول من الكاتب فيها وأفاد أن التقرير جيد وقد اتبع فيه               

  .العلمي 

 نتيجة لتأسيس حكم ملكـي      النيةتاسيسية كانت   يميز االردن انه منذ لحظة      كما ذكر أن أهم ما      

  والعالقة الجيدة التي تجمع بين الحكومة والحركة نيابي يؤخذ بعين االعتبار ارادة الشعب 
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اسـتمرار تعـاون    اإلسالمية كما أن محاوالت االنفتاح مستمرة رغم الصعوبات باإلضافة إلى           

  . مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الدولة مع

ما أن األردن ال يفصل بين الشؤون الداخلية والشأن الفلسطيني فهو يعتبـره شـأن داخلـي                 ك

   وخارجي في آن معا

لمشاركين في اللقـاء علـى حـضورهم        الشكر  ب  تقدم الدكتور أمين مشاقبة كاتب التقرير      -3

ون  العربي لتطوير حكم القان    والشكر لرئيس الجلسة وللمركز    ومشاركتهم في أعمال هذا اللقاء    

و برنـامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي          ) IFES(والمنظمة الدولية للنظم االنتخابية     والنزاهة  

)UNDP (              كما أعطى لمحة موجزة عن التقرير الذي أعده حول وضع البرلمان في األردن ،

وذكر أنه كان محايدا في كتابته للتقرير وتحرى الدقة والمعلومة الصحيحة كمـا ذكـر أنـه                 

فـي الفـصل    منهج الوصفي التاريخي    ال اليب بحثية في كتابة التقرير فاستخدم     استخدم عدة أس  

البعد القانوني الـذي ترتكـز عليـه        األول من التقرير والمتعلق بالخلفية والسياق ، كما اتبع          

ندات الالزمـة  تسمفات والل كل الم  وقد بين أنه تم الرجوع إلى     ،  المؤسسة البرلمانية في االردن     

مـن أجـل    لنواب او المراجع المختلفة وايضا اجرى مقـابالت فرديـة           سواء داخل مجلس ا   

اي دراسة ال بـد     الحصول على كافة المعلومات الالزمة إلعداد هذا التقرير ، وقد أوضح أن             

 ، ثم استعرض    الثغرات واالختالالت سد هذه   من ان يشوبها اختالالت او ثغرات واللقاء هدفه         

  .تقريروبشكل سريع الفصول التي احتواها ال

  

 :  المشاركينمالحظات -4

  

 :المداخلة األولى •
 

داء البرلمان ولجانه خاصة في     النواب ادى الى تدني أ    مجلس  الحمل الكبير الملقى على      -

  .موضوع القوانين المعروضه على البرلمان 

يتقدم مـن الحكومـة     وانما  في الوضع الحالي له     مجلس النواب ليس مجلس تشريعي       -

   .مشروع قانون وسببه قلة االمكانيات المالية والكوادرتعديل او اقتراح ل بطلب

 .نية غير مؤثر على صناعة القرار موضوع اللجان البرلما -

بموضوع الـسفر ألعـضاء      فيما يتعلق  يوجد هجوم كبير على مجلس النواب خاصة         -

 لكن إذا جرت مقارنة بين ميزانية البرلمان األردني والبرلمانات العالمية نجد           المجلس

 اكبر بكثير من نسبة المصاريف في مجلس النواب وهي اقل فيها نسبة المصاريف  أن
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نـوع مـن     الى نوع من الثقافة والسفر يعتبر     ، كما أن النواب بحاجة      نسبة في العالم     -

 . ليلة فقط 11إلى أن معدل سفر النائب في السنة هي  كما أشار هنا  الثقافةأنواع هذه 

استدعاء في الشهر ولكن ال     ) 2 (  يتم تقديم على االقل   المواطنين  فيما يتعلق بعرائض     -

بموضوع تراجـع رأي     ال عالقة له   وهذ الموضوع تسجل في جلسات مجلس النواب      

 .داء المجلس الناس في أ

 ) وثيقة شرف( س النواب والحكومة  يحدد العالقة بين مجلأساس يجب ان يكون هناك  -

   .ظام الداخلي للمجلس يوجد مطالبات كثيرة من النواب لتعديل الن -
 
 :ثانيةالمداخلة ال •

  

ممكـن أن   جهد مشكور واي مالحظات     هو  منهجي و والتقرير علمي    في البداية ذكر أن      -

  .ة تال تقلل من قيمتبدى على التقرير 

 المطالبات تـصدر    حسب رأي المتحدث فإن هذه    ولكن  هناك مطالبات لتعديل الدستور      -

  . للدولة االردنية نغير منتميمن 

هـو  عادة النص الدستوري الذي يجعل رئيس محكمة التمييـز          إضرورة العمل على     -

رئيس مجلـس   س المجلس العالي لتفيسر الدستور ، حيث أن الوضع الحالي يجعل            رئي

التـي   ادى الى ضعف القرارات      ممااالعيان هو ريئس المجلس العالي لتفسير الدستور      

 .تصدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور 

 اشهر حسب النص الدستوري وهـذا ال يجعـل          4البرلمان   مدة دورة النائب أن   ذكر   -

توصية أن تمدد فترة انعقـاد      فنادى بتبني   على تفعيل دوره في الرقابة       االمجلس  قادر  

  . إلى ثمانية أشهرس المجل

ازات المجلس من ناحية القوانين المؤقتة المعروضة على المجلس ضعيفة          بالنسبة إلنج  -

المواد القانونية والدستورية تعيـق عمـل       ( د المجلس مما يعيق عمله      ا انعق نتيجة لمدة 

 .المجلس 

الديمقراطية وتقرير حكم القانون وتطوير العمل البرلماني بما يحقق االسـتقرار هـو              -

تجسيد لالمن باشمل ابعاده واالجهزة االمنية ضروة اساسية ولكن باطار نظرة عميقة            

 وقانون متوازن والتزام 

   .ر اليها البرلمان البحوث والمعلوماتتي يفتقالمور المن ا -

رتكز عليها المجـالس النيابيـة      ل التي ت  الموازنة والصياغة الفنية للقوانين هي االعما      -

 .المعاصرة 
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اي تناقض  تعيق عمل المجلس حيث أن      النواب   المادة الدستورية المتعلقة بحل مجلس       -

هذه المادة الدستورية ، لـذا يجـب ان         بموجب  مع سياسة الحكومة سيؤدي الى الحل       

لحل واال ال يجوز للسلطة التنفيذية ان تـسلط هـذا           كون هناك اسباب سياسية تبرر ا     ت

دور الى ص هذا األمر   ال يمكن ان يؤدي      وبغير ذلك  مجلس النواب    السالح على رقاب  

 . بنزاهة قرار 

تخابيـة تحـت     العمليـة االن   توصية تتعلق بجعـل    يكون من بين التوصيات   ال بد ان     -

 .االشراف القضائي 

حالـة الـضرورة    ب  المتعلقة  من الدستور المتعلقة بإصدار القوانين المؤقتة      )94(المادة   -

فهل صدرت كل هـذه القـوانين       في غياب البرلمان     قانون   211والتي بموجبها صدر    

باق حالـة الـضرورة     لعدم انط هذه القوانين غير دستورية     لذا  ضرورة  الحالة  ل نتيجة  

 أن حالة الضرورة لم تطبق إال على قانون واحد صدر نتيجة لحالة الـضرورة               حيث

 قانون ، ولكن السباب خارج نطاق المجلس اجبرت المجلس على القول انها             211من  

 . الضرورة نتيجة لوجود حالةصدرت 

  التشريعية السلطةول السلطة التنفيذية على تغ -

 :الشعب جيد لصالح المواضيع التي اتخذ فيها مجلس النواب موقف -

  السجون والمعاملة غير القانونية على المعتقلين السياسين 

  .ارتفاع االسعار الحركة االسالمية ضغطت على الحكومة في هذا المجال 

 ضعف لجنة الحريات العامة كان هناك تأثير من خارج المجلـس لعـدم وصـول                -

 باإلضافة إلى توجيهات    هذه اللجنة بحيث ال يزيد عددهم عن شخصين       االسالمين الى   

    اإلسالميينعدم الوصولب

   ضرورة وجود محكمة دستورية -

   ضرورة تعديل قانون االنتخاب -

 ان تكون هناك جهة تراقب اداء المركز من خالل الدراسات والتقارير لتقويم سلوك              -

  النائب في موضوع القضايا التي تهم الرأي العام 

  

 :لثةالمداخلة الثا •

  

 ائجتشريعي لمسيرة االردن وما هي النت     هناك دارسة تحليلية لواقع الهرم ال      ان يكون    -

   .إليها التي وصلنا 

   والسياسي الحزبي ما هو العمل -
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  كملها ة هل هي وزارة ام اجهزة الدولة بأ من الذي يقوم بالتنمية السياسي-

   .سليمة حن بحاجة الى تنمية وطنية وسياسية  ن-

  ؤسسات وليس وزرات تي ذلك من خالل م ويأ-

   بمؤتمر حضره جاللة الملك ني الذي اقر اين هو الميثاق الوط-

   اين هي االجندة الوطنية التي عمل بها لفترة طويلة - 

   افضل من االنتخاب التعيين اي منطق يوافق على ان -

  

 :رابعةالمداخلة ال •

  

  في النصوص وانما االشكالية في تطبيقها ليست  اإلشكالية -

   ) .دستور مثالي ( من أفضل الدساتير في العالم تبر الدستور االردني  يع-

   على السلطة التشريعية ية من الضروري التحدث عن اسباب تغول السلطة التنفيذ-

   ما هو سبب تراجع دور البرلمان االردني -

 هل تركيبة المجلس هي التي تحد من هذا الدور وهل توجد اسباب سياسية ادت الى                -

  ادت الى هذا التراجع التي ل بعض االعضاء دخو

 قلـت عـدد   14-11 من التقرير بالنـسبة للمجـالس مـن     78 ورد على الصفحة   -

  .ذلك اسباب جوابات ما هي االست

  مهمة القوانين من الالعديد  الحادي عشر صدر في المجلس -

  .تراجع عدد االسئلة الموجه للحكومة أدت إلى  ما هي االسباب التي -

  

 :خامسةداخلة الالم •

  

   التقرير التي نتجت عن من هي الجهة التي ستنفذ التوصيات -

  صالح العمل االنتخابي في  ونتائجه مما ال شك فيه أن التقرير -

    في بعض األمور  ممكن ان تكون المعلومات التي حصل عليها الباحث غير دقيقة-

الحصول على محاضر   في  ورد في العرض المقدم حول استطالع الرأي فيما يتعلق           -

والذي كانت اإلجابة عليه أن الحصول على هذه         ) 60السؤال     (جلسات مجلس النواب  

  . هذا الكالم غير صحيحالمحاضر في متناول الجميع 

  

 :سادسةالمداخلة ال •
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  سيقع ظلم على المجالس النيابية اذا اخذت الدراسة كما هي  -

  السكان او االرض د مبدأ هل التمثيل في االردن اعتمغاب عن الدراسة -

 اقتنـاع   ىسكان وهذا اثر عل   حسب ال في االردن وليس    ) ارض  ( رافيا  نحن نمثل جغ   -

 الناس بقانون االنتخاب  

 االسلوب العلمي ممكن ان يؤدي الـى تهـشيم المجلـس           دون اتباع ستطالع  القيام با  ان   -    

  ن يفيد سيضر ولالنيابي وهذا 

   وليس قانون يذليوجد تطبيق  -

  ليست جزءٍا من المدخل السياسي وز ان تكون العشيرة وحدة سياسية فهي  ال يج-

  

 :بعةالمداخلة السا •

  

نظرة نقدية قوية حيث تم التركيز على السلبيات اكثر         وجود  النفس العام للدراسة    يالحظ أن    -

  .من االيجابيات 

  باب لتعديل الدستور د من رصد االفكار التي تعارض تعديل الدستور كما تم وضع االسب ال -

وهناك من يقول انها ليست ضرورة ملحة االن ، حيث           المحكمة الدستورية هناك من يطالب       -

  .بعدم الحاجة إليها تم تشكيل لجنة للمحكمة الدستورية وخلصت الى قرار 

ـ             قضية حل المجلس     - ارئ ان  سلبيه موجودة ولكن بالطريقة التي طرحت بها قـد يـرى الق

  .ي تحل المجلس ومن اول عام ة هي التالحكوم

  . كانت هناك وجهات نظر للحكومة لحل المجلس -

  هي من اهم سلبيات عمل المجلس  وانعدام الحزبية في عمل المجلس  الفردية-

  ؟تقييم مجلس االعيانلوذلك  لتقييم مجلس النواب  المستخدمةالمنهجيةنفس  هل يمكن تطبيق -

 للعمل في مجال االبحاث لمساعدة النواب في اداء         ب النوا مجلسد فريق داخل     ضرورة وجو  -

  واجباتهم 

  

 :ةثامنالمداخلة ال •

  

   هذه الدارسة واحدة من الدراسات المهمة -

   يجب ان يكون المواطن مقدرا للمعايير الديمقراطية -
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األجندة الوطنية مشروع نهوض وبالتالي ال بد من االستفادة من اإلقتراحـات والتوصـيات              * 

  الواردة في األجندة خاصة بالنسبة لتوصيتها المتعلقة بقانون اإلنتخاب 

   الحديث عن االحزاب موضوع هام جداً خاصة وانه من البناء الديمقراطي -

  المواطن دور االحزاب في توعية يجب أن نعي ونفعل  - 

   حجم التحديات والعقبات كثيرة لكن يجب أن نواجهها بحكمة وعقالنية -

  

 :ةتاسعالمداخلة ال •

  

هل هناك رضا إجتماعي على تطبيق هذا التقسيم        :  بالنسبة لموضوع الكوتا وتمثيل االقليات       -

  .وهل تم أخذ رأي الناس حولها 

 فعاليتهم في مجلس النواب مرتفعة     انهم    يوجد كثير من النواب الممثلين من دائرة صغيرة اال         -

   .درجة فاعليته داخل المجلس متدنية ان ويمكن أن يوجد نائب قاعدته االنتخابية كبيرة إال ، 

برلمان الشباب هو مطلب شبابي وبناء على ذلك تقوم الوزارة بتنفيذه وقد بذل بهـا الجهـد                  -

   .الكبير والكثير من الدورات التدريبية 

  

 :ةعاشرالالمداخلة  •

هناك اشارة لمنهج النخبة لدارسة النخبة البرلمانية إلعضاء البرلمان اكثر من دراسة            كان    لو -

  البرلمان كمؤسسة 

 عندما يطرح النواب ارءاهم بالموازنة والحكومة ثم يأتي موضوع التصويت علـى الثفـة               -

  بالحكومة تمنح الحكومة الثقة 

حيث البد  وهذا غير دقيق من نواحي علمية       ) مصادر  وتشير بعض ال  (  ذكر بالتقرير عبارة     -

  .من ذكر مصادر معلومات الكاتب 

للمشاركة في االنتخابات وذلك مـن خـالل         الدراسات تحاول إظهار نسبة مرتفعة       كثير من  -

قياس نسبة المشاركة مقارنة مع نسبة األشخاص الحاصلين على البطاقة لماذا ال تحسب النسبة              

  .تنخفض قد هم اإلنتخاب وهنا قد تختلف النسب والذين يحق لبناء على األشخاص 

بينما من داخل مجلس النواب      هناك مشكلة للشعب أو الباحثين في الحصول على المعلومات           -

  هي سهلة للموظفين والنواب 

أعطي الكثير من موظفي المجلس دورات تتعلق بكيفية إعداد الدراسات واألبحـاث ولكـن               -

   .ب الخبرة المناسبة يترك العمل في المجلس الموظف الذي يكتس

  .تعددية حزبية وال يوجد فيها حزب حاكم التي يوجد فيها  االردن الدولة الوحيدة في العالم -
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 : عشرةحاديالمداخلة ال •

  

حيث أعطى الدستور لمجلس الوزراء هذا الحـق        دور البرلمان الرئيسي ليس التشريع        إن   -

ثم اعطى هذا الحق لمجلس النواب لكن  القول االخير في هذا            ن  مشروع قانون وم   يقترح   بأن

  المجال لمجلس النواب والدور االساس له دور رقابي 

 صحة اإلنتخاب للبرلمان وهذا قول صحيح       حول الطعون   أن يعطى القضاء سلطة النظر في      -

  الخصم والحكم جهة واحدة النه ليس من المعقول أن يكون 

  .ة وحقوق االفراد وليس صحيحاً انها محكمة ردهدفها الحفاظ على حري محكمة العدل العليا -

  

  :على المالحظات امين مشاقبة تعليق الدكتور  •

  

   مبدأ فصل السلطات الكامل في االردن غيرمتوفر -

   استقالل السلطة القضائية يشوبه بعض االختالالت -

  ا أعطت للسلطة التشريعية  صالحية تنفيذية إال أنههي في األصل سحب الثقة بالحكومة -

   المشرعون ال يشرعون وانما المنفذون هم الذين يشرعون -

 من الذي يحدد المصلحة الوطنية إلعداد تشريع يقال أنها الحكومة لذا هـي التـي تقتـرح                  -

  .قوانين ال

  من مشاريع القوانين يقترحها النواب والباقي للسلطة التنفيذية % 21 -

رسة هي االصالح للنظام البرلماني في االردن وانطلق الكاتب من الواقع            المنطلقات بهذه الدا   -

  حيث طلبت عناوين ومواضيع معينة وبالتالي كان البحث على هذا االساس 

   في االردن والجميع متفق عليها  دستورية يوجد ثوابت اساسية-

عارضـة  اهميـة الم  لية ومعارضة حيث تكمـن      امو اي نظام سياسي يحتاج لوجود احزاب        -

  لتحقيق التوازن السياسي كحزب جبهة العمل االسالمي 

   من الدستور يري أغلب الناس بوجود توسع في إصدار القوانين المؤقتة 94/ م-

  زيادة فترة الدورة العادية للمجلس تتعلق بوضعت واحدة من التوصيات  -

   تراجع في الوعي العام لدور البرلمان -

  ورة إنشاء المحكمة الدستورية  اوصت االجندة الوطنية بضر-

  

  : زيان على المالحظات يميتعليق السيد هوفيك ايت •
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   يوجد استبيان للخبراء واستبيان للرأي العام والتقرير يحضر االن -

  تصنيف المداخالت حسب المواضيع أن يتم  -

  

 :مداخلة •

  

  .ين اإلعتبار دائماال يؤخذ ذلك بعً  لكن  ) 1989 – 1956( طبق مبدأ الحزب الحاكم سابقا -

 أمام هذا  ان يعدل الدستور شيء طبيعي وهذا يزيده قوة واحتراماً  وال يجوز ان يغلق الباب                 -

  .الموضوع 

من ناحية قـدرة وكفـاءة       تشكيل الملجس االعلى لتفسير الدستور فيه إفتراء على الدستور           -

  .أعضائه على القيام بواجبهم كما يجب 

  

  :مداخلة •

  

 ومن الخبرات التي يمكن االستفادة       التحقيق في مجال الفساد    قضاياخبرة في   اب   ال يملك النو   -

من ناحية أهمية    ديوان المحاسبة بالتحقيق وهذا افضل       في اندونسيا يقوم  منها ما هو معمول به      

وأن يتم   المحاسبةمراجعة وضع ديوان     ، لذا يجب أن تتم       ان يقوم بالتحقيق جهات متخصصة    

  .تعيين رئيس ديوان المحاسبة ب النواب يقوم كأن  بمجلس النوابهرتبط

   

  :مداخلة •

  

  يوجد في المنهجية خلل كبير  أنه المتحدثةأشارت  -

الهدف من إجراء مثل هذه التقرير وهو مـصلحة للجهـات الممولـة فـي               أشارت إلى أن     -

   .تفيدهم عن الوضع في األردن معلومات استكمال 

   االجرائية لخطواتالدراسة تنقصها الكثير من ا هذه -

 سلبية وكأنما يوجد خلل في البرلمـان  تكون نتائجها دائما البحوث التي تجري على البرلمان  -

  لذا يجب أن يكون هناك أسباب مقابل السلبيات 

  المجلس النيابي والدستور على  التعدي من يوجد الكثير -

  .في هذه المرحلة لدستور ضروري اتعديل أكدت سعادتها على أن  -

  أتي بتوصيات وانما بإقتراحات فلم تأتي بآليات  هذا التقرير لم ي-
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  بغض النظر عن عالقته بالحكومة يستغرقها  هناك مدة دستورية للبرلمان يجب أن -

   ان تتم إرسال نسخة من التقرير لرئاسة مجلس النواب ليتم توزيعها على كافة النواب -

  . عب نفسه وليس من جهات خارجية  يجب أن يكون االصالح والتنمية من الش-

  

  :مداخلة •

  

  ؟من هو المواطن الصالح واالنسان الصالح بداية يجب أن نحدد  -

  .التعددية هي اساس العمل البرلماني أشار المتحدث إلى أن  -

  .يجب أن يحدد في التقرير أسباب ضعف النائب وأن يتم وضع معايير في هذا المجال  -

في نصوص   عملية تعديله    أن الدستور قد نظم   هاية و القانون يعدل كما       في الن   الدستور قانون  -

ك الحاجة في فترة ما إلى هذا التعديل وإال لم يضع مثل هـذه              اضع الدستور أدر  ولذا و خاصة  

  .النصوص 

جلس ولكن مـا     إلى الم  ة الوارد ات معظم الدور التشريعي لمجلس النواب هو مناقشة التشريع        -

   .هو  قترحهاعدد التشريعات التي ا

  .ادارة معلومات متطورة في المجلس  ال بد من وجود -

البد من تحديد فترة ينظر خاللها مجلس األعيان القوانين التي ترد إليه من مجلس النـواب                 -

  .بحيث تكون العملية منظمة 

  

  :مداخلة •

  

 وصعوبتها تكمن في طبيعـة العالقـات      اصالح النظم اإلنتخابية العربية مسألة شائكة        -

  .التي ال تزال تتحكم بالعملية السياسية، والتي تسودها العصبيات عل اختالف أنواعها

   أساس اي اصالح هو االصالح السياسي وأساسه التمثيل والمشاركة  -

ط في قانون اإلنتخاب وانمـا      يوجد تجاوزات كثرة في اإلنتخابات التي جرت وليس فق         -

 يجـري   فالاي نتيجة   ولم تؤد إلى    لتي قدمت   بإدارة العملية اإلنتخابية والطعون ا     ايضاً

ينظر ، فلو كانت الطعون     ابطال نيابة اي نائب اذا كان الطعن يبت فيه مجلس النواب            

طـال انتخـاب بعـض       مجلس دستوري ففي هذه الحالة ممكن أن يتم إب         قبلمن  فيها  

 .النواب

بية من قبـل    من المفترض البت في الطعون النيا     على صعيد تطوير التمثيل البرلماني       -

  .مجلس دستوري أو محكمة دستورية
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دسـتورية  ب البعض يرى أن المحكمة الدستورية غير ضرورية في االردن ولكـن الطعـن               -

  .كاٍف غير  عن طريق الدفعالقوانين

   الكوتا في دول المرأة فيها مهمشة ضرورية حتى تصل إلى مواقع صنع القرار -

ضرورية في جميع المجاالت وليس فقـط فـي         كة مؤسسات المجتمع المدني      قضية مشار  - 

   .االنتخابات 

اشراك مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فـي إقتـراح         نحو   هناك إتجاه في بعض الدول       -

  . لدولة ل رسم السياسات العامة  القوانين واالستماع اليها في عمليةمشاريع

إلـى  االردن وهذا يعود     فقط في    كل دول العالم وليس    ظاهرة في     ضعف السلطة التشريعية   -

ان التطور على جميع االصعدة جعل المجالس النيابية عاجزة عن مواكبة هذا التطـور لقلـة                

، وهـو مـا يتـوافر        دراسات وأبحاث واستشاريين   حتاج إلى ور ت مواكبة هذا التط  فاإلمكانيات  

  .للحكومات وليس للبرلمانات

  

  :مداخلة •

  

في دستور وحدد الشخصيات وال يجوز االجتهاد        طريقة إختيار مجلس االعيان نص عليها ال       -

  .غير واردة في النص الدستوري اختيار شخصيات 

 لم ينص القانون على الزامية إرجاع القوانين من مجلس االعيان مما يؤدي الى تعطيل عمل                -

  .مجلس النواب 

ق علـى   بالنسبة لموقف النواب لقانون الكسب غير المشروع أنهم طالبوا بأنه يجب أن يطي             -

النواب أيضا باإلضافة إلى الفئات التي يشملها وبناء على ذلك أحال مجلس األعيـان القـانون                

   .إلى المجلس العالي لتفسير الدستور 

 محكمة الدستورية ضرورية النه يوجد قوانين كثيرة مخالفة للدستور وال تستطيع المؤسسات             -

  عدم تنفيذها رغم عدم دستوريتها 

  

 :ها التوصيات واقرار 

  التمثيل والمشاركة : توصيات المبدأ األول 

  أن تكون العملية اإلنتخابية تحت إشراف قضائي  .1

 تعديل قانون اإلنتخاب  .2

زيادة وعي المجتمع في المواصفات الالزمة للنائب الصالح كأن يتم تخصيص جزء  .3

  . من التربية الوطنية حول هذا الموضوع 
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  لبرلمان استقاللية ا: توصيات المبدأ الثاني 

  تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب  .4

   اشهر الى ثمانية اشهر 4تمديد فترة إنعقاد مجلس النواب من  .5

  ضرورة وجود أسباب سياسية تبرر حل مجلس النواب بموجب النص الدستوري  .6

  

  األداء : توصيات المبدأ الثالث 

 يقة شرف يمكن تنظيم العالقة بين الحكومة ومجلس النواب عن طريق وضع وث .7

وجود جهة تراقب اداء مجلس النواب من  خالل الدراسات والتقارير لتقويم سلوك  .8

  النائب 

ضرورة وجود فريق داخل مجلس النواب لكي يساعد النواب في اداء واجباتهم عن  .9

 طريق االبحاث والدراسات وجمع المعلومات 

 إحالته من مجلس تحديد الفترة التي يبقى القانون خاللها لدى مجلس األعيان بعد .10

  النواب ومنها نشر ثقافة الديمقراطية 

 وجود إدارة معلومات متطورة في مجلس النواب  .11

  ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في جميع المجاالت  .12

  

  النزاهة : توصيات المبدأ الرابع 

  أن يكون رئيس المجلس االعلى لتفسير الدستور هو رئيس محكمة التمييز  .13

ديوان المحاسبة لمحاربة الفساد وأن يتم ربطه بمجلس النواب وأن يتم مراجعة وضع  .14

  تعيين رئيس ديوان المحاسبة من قبل النواب 

  

  : توصيات عامة 

  

  ضرورة وجود محكمة دستورية  .15

إعداد دراسة تحليلية لواقع الهرم التشريعي لمسيرة االردن و ما هي النتائج التي تم  .16

  الوصول إليها 

ة وطنية سياسية سليمة عن طريق كامل اجهزة الدولة وليس عن الحاجة الى تنمي .17

  طريق وزارة 
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