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O+ الدول لكل يصلح مثالي انتخابي نظام يوجد. 
Oالمجتمع في السياسية التطورات ضوء على ا+نتخابي النظام يتطور 

 .التطبيق أثناء يفرزھا التي المعطيات على وبناء
Oالمنتخب البرلمان طبيعة على مباشر بشكل يؤثر ا+نتخابي النظام: 

 الخ...ا+ستق�لية الحيوية، الفاعلية، الكفاءة،

Oالتطور، :السياسية الحياة مع مباشر بشكل يرتبط ا+نتخابي النظام 
 .المجتمع في المؤثرة القوى تفاعل الحيوية،

Oالمواطنة قيم تعزيز على أخرى عوامل ضمن يعمل ا+نتخابي النظام 
 .وا+نتماء

Oساسي المعيارAللمعايير مراعاته ھو قانون أي على الحكم في ا 
 وليس والعادلة والشفافة والنزيھة الحرة ل�نتخابات اAساسية الدولية
 .ا+نتخابي النظام شكل

Oعليه الحكم عند ومتكاملة شمولية بنظرة القانون إلى النظر ضرورة. 
 

 مقدمة



 

Oتفتيتھا في الواحد الصوت قانون ساھم التي الوطن أبناء بين اللحمة إعادة. 

Oا+نتخابي الصوت قوة في توازن وتحقيق الفرعية والدوائر الواحد الصوت عن ا+بتعاد 
 .للفرد

Oالسياسية الكيانات وتطوير بناء تشجيع. 

Oأمكن ما ا+نتخابية الدوائر حدود ترسيم في الخوض تجنب. 

Oالتصويت على القضاء في وتساعد ومفھومة بسيطة وفرز تصويت عملية إلى الوصول 
 .والعلني اAمي

Oالبرلمان أعضاء عدد في الكبيرة الزيادة تجنب محاولة. 

Oبالقوة ا+حتفاظ مع الناخبين بين المساواة عدم وتقليل للسكان، النسبي التمثيل عدالة تحقيق 
 . ممكن حد اكبر إلى الجغرافية المصالح واحترم للمحافظات التمثيلية

Oا+نتخابية العملية على ا�شراف في للقضاء اكبر دور إعطاء.   

 

 التوافقات المبكرة للجنة



 أھداف قانون ا�نتخاب المقترح

Oالنيابية الحياة في نوعية نقلة إلى يؤدي أن. 

Oوالنزاھة العدالة يحقق أن. 

Oوبرامجية حزبية وقوائم كتل بناء على يشجع أن. 

Oبين اللحمة وزيادة وا+جتماعية السياسية القوى تجميع في يساھم أن 
 .المواطنين

Oفضل نحو السياسية الحياة نقل في تدريجياً  يسھم أنAأسھل وبطريقة ا 
 .المواطنين لدى للقبول

Oا+نتخابي النظام يكون أن � .والتطبيق الفھم في سھ



 القانون ا�نتخابي الفعال يجب أن يتناول

Oالعدالة مبدأ يحقق أن ويجب ا+نتخابي النظام 

Oوالشفافية والمصداقية النزاھة مبادئ تحقق أن ويجب ا+نتخابية ا�جراءات 

 :تكون أن يجب وا�جراءات

 ا+نتخابية العملية جوانب لكافة شاملة ١.

 .القانون في متكام�ً  جزءاً ٢.

 .ا+نتخابية الدوائر تقسيم ذلك في بما٣.

 .والشفافية بالوضوح تتميز أن جبي٤.

Oمصداقية وذات وحرفية وقادرة مستقلة  تكون أن ويجب ا+نتخابية ا�دارة. 

Oالعقوبات تطّبق وأن جيداً  تعريفاً  ومعّرفة محددة المخالفات تكون بحيث والعقوبات المخالفات 

 .وصرامة بعدالة

Oوالمصداقية النزاھة لضمان ا+نتخابية العملية من جزءاً  يكون أن يجب الرصد. 



 النظام ا�نتخابي المقترح
 

Oمستوى وعلى المحافظة مستوى على النسبي التمثيل بين المختلط النظام 
 .الوطن

 

Oالمغلقة وليس المفتوحة النسبية القائمة. 
 

Oوالزرقاء واربد العاصمة عدا ما الدائرة ھي المحافظة. 
 

Oمحافظة كل من مرشح بنجاح مشروطة الوطن قائمة. 
 

Oالمحافظة مستوى على القوائم ضمن والشيشان والشركس المرأة كوتا/ 
 .اAغلبية أساس على والنجاح الدائرة

 

Oالوطن لقائمة )١٥(و والدوائر للمحافظات )١١٥( المقاعد عدد. 
 



 المفاصل الرئيسية في القانون
 

O مع والمحافظة الوطن مستوى على النسبية القائمة بين المختلط ا+نتخابي النظام اعتماد 
 والشراكسة العرب المسيحيين من المجتمع لمكونات التاريخية بالمكاسب ا+حتفاظ
   .والمرأة والشيشان

Oشراف المستقلة الھيئة إنشاءWا+نتخابات على ل. 
Oالقضاء لدى ا+نتخاب صحة في الطعون في الفصل. 
Oوالشابات الشباب من ا+نتخابية الھيئة زيادة. 
Oنھا الناخبين جداول إعداد� قيام الى الحاجة دون المدنية اAحوال دائرة مسؤولية من وإع

 .أسمائھم بتسجيل الناخبين
Oعلى وبناء ا+نتخابات موعد من سنة قبل يتم الناخبين قبل من ا+نتخابية الدائرة تغيير 

 .موثقة ثبوتية وثائق
Oالدائرة فيھا تقع التي البداية محكمة لدى ا+نتخابية الجداول صحة في الطعون. 
Oت ا+نتخابية للجداول ا+لكتروني النشر� .عليھا والتعدي



 ....يتبع

Oسنة على تزيد لمدة بالسجن محكوماً  كان لمن العفو نوع في النظر عدم 
 .ل�نتخابات الترشح لقبول سياسية غير بجريمة

 

Oمن القانون بموجب تقدم التي والطعون وا+عتراضات ا+ستدعاءات إعفاء 
 والھيئات المحاكم عن بشأنھا الصادرة القرارات وكذلك والطوابع الرسوم
 .للمحامين الوكا+ت رسوم ذلك في بما ا�داريين والحكام واللجان

 

Oموال سقوف تحديدAمن صرفھا ومراقبة ا+نتخابية للدعاية المخصصة ا 
 .الھيئة قبل

 

Oم وسائل في المرشحين لجميع والعادلة المتساوية ا+نتخابية الدعاية� ا�ع
 .الرسمية

 



 ....يتبع

Oاو رئيس وعضوية الھيئة أعضاء احد برئاسة المحافظات في المركزية اللجان 
 .ا�داري والحاكم البداية محكمة قضاة أعضاء احد

 

Oمكتب وأمين ا�داري الحاكم وعضوية قاض برئاسة ا+نتخابية الدوائر لجان 
 .المدنية اAحوال

 

Oمي التصويت على للقضاء المرشح وصورة اسم تشمل التي ا+نتخابية الورقةAا 
 .والعلني

  
Oالمدد زيادة. 
 

Oعليھا العقوبات وتشديد ا+نتخابية للجرائم جيد تحديد. 
 

Oفي محافظة لكل النسبية للقائمة المخصصة والمقاعد ا+نتخابية الدوائر تقسيم 
 .النظام صلب
 



 مزايا التمثيل النسبي

O  افZZZن ا+طيZZZعة مZZZة واسZZZل مجموعZZZع ويمثZZZم الجميZZZان يضZZZبرلم

 .السياسية

OزبZل حZة كZا لحصZد وفقZى مقاعZة إلZوات ا+نتخابيZصAتتحول ا /

 .قائمة من اAصوات

Oيشجع التعددية السياسية. 

Oھدر اقل ل]صوات ا+نتخابية. 

Oيمّثل كل حزب في البرلمان بمقدار قوة قواعده الشعبية. 
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Oيؤدي إلى فائز واحد قوي في الغالب +. 

Oفية� .في حال تشكيل حكومة منتخبة غالباً ما تكون الحكومة ائت

Oضعف ا+تصال المباشر بين النواب والناخبين. 



 الھيئة الوطنية العليا ل0نتخابات وا
حزاب

Oل ذات وھي ا+عتبارية بالشخصية الھيئة تتمتع� وإداري مالي استق

 .كامل

Oعليھا وا�شراف المملكة في النيابية ا+نتخابات إدارة الھيئة تتولى 

 .ا+نتخابية ا�جراءات ومصداقية وشفافية ونزاھة عدالة وضمان

Oالمتقاعدين القضاة من منھم سبعة عضواً  )١٣( من تتكون. 

Oواحدة لفترة للتمديد قابلة سنوات )٥( الھيئة مدة. 

 



 ...يتبع

Oالھيئة مھام: 

 .والمرشحين الناخبين تسجيل إجراءات على ا�شراف�

 .ونشرھا الناخبين جداول إعداد على ا�شراف�

 .ونشرھا المرشحين جداول إعداد على ا�شراف�

 .النھائية النتائج وإع�ن والفرز ا+قتراع عمليتي إجراءات كافة على ا�شراف�

 .بھا المتعلقة وبالشؤون ا+نتخابات بإجراء الخاصة التعليمات إصدار�

 ا+قتراع ولجان الدوائر ولجان المركزية اللجان ذلك في بما ا+نتخابية اللجان تشكيل�

 .والفرز

   )ا+نتخابات اجراء عملية تسھيل( المحلي المجتمع مؤسسات مھام تنظيم�
 



 م0حظات شخصية

O المادة من )ب( فقرة -  للھيئة وا�شرافية ا�دارية بالمسؤولية البلدية ا+نتخابات شمول 
)٣(. 

O٣( المادة من )و( فقرة - القانون في ا+نتخابات رصد ضرورة على الصريح النص(. 

Oالترّشح شروط: 
 المرشح عمر�

 للمرشح العلمي المؤھل�

Oت تمويل مصادر عن ا�فصاح� .الصرف وطريقة ا+نتخابية الحم

Oردنيين من فئات  حرمانAالموقوفون إدارياً، الموقوفون :ا+نتخابي حقھم ممارسة من ا 
 .قضائياً 

Oزمة ا�جراءات القانون تضمين عدم� حقھم ممارسة في اAردنيين المغتربين لمشاركة ال
   .للوطن للعودة ا+ضطرار دون ا+نتخاب في

Oحيات تشمل لم� وإجراء والتثقيف التوعية مثل اAساسية اAدوار بعض للھيئة المعطاة الص
 .ا+نتخاب قانون على التعدي�ت واقتراح التطويرية والبحوث الدراسات



 شكراً لحسن استماعكم


