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مقدمة
 Oال يوجد نظام انتخابي مثالي يصلح لكل الدول.
 Oيتطور النظام االنتخابي على ضوء التطورات السياسية في المجتمع
وبناء على المعطيات التي يفرزھا أثناء التطبيق.
 Oالنظام االنتخابي يؤثر بشكل مباشر على طبيعة البرلمان المنتخب:
الكفاءة ،الفاعلية ،الحيوية ،االستقاللية...الخ
 Oالنظام االنتخابي يرتبط بشكل مباشر مع الحياة السياسية :التطور،
الحيوية ،تفاعل القوى المؤثرة في المجتمع.
 Oالنظام االنتخابي يعمل ضمن عوامل أخرى على تعزيز قيم المواطنة
واالنتماء.
 Oالمعيار األساسي في الحكم على أي قانون ھو مراعاته للمعايير
الدولية األساسية لالنتخابات الحرة والنزيھة والشفافة والعادلة وليس
شكل النظام االنتخابي.
 Oضرورة النظر إلى القانون بنظرة شمولية ومتكاملة عند الحكم عليه.

التوافقات المبكرة للجنة
 Oإعادة اللحمة بين أبناء الوطن التي ساھم قانون الصوت الواحد في تفتيتھا.
 Oاالبتعاد عن الصوت الواحد والدوائر الفرعية وتحقيق توازن في قوة الصوت االنتخابي
للفرد.
 Oتشجيع بناء وتطوير الكيانات السياسية.
 Oتجنب الخوض في ترسيم حدود الدوائر االنتخابية ما أمكن.
 Oالوصول إلى عملية تصويت وفرز بسيطة ومفھومة وتساعد في القضاء على التصويت
األمي والعلني.
 Oمحاولة تجنب الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء البرلمان.
 Oتحقيق عدالة التمثيل النسبي للسكان ،وتقليل عدم المساواة بين الناخبين مع االحتفاظ بالقوة
التمثيلية للمحافظات واحترم المصالح الجغرافية إلى اكبر حد ممكن .
 Oإعطاء دور اكبر للقضاء في اإلشراف على العملية االنتخابية.

أھداف قانون االنتخاب المقترح
O
O
O
O
O
O

أن يؤدي إلى نقلة نوعية في الحياة النيابية.
أن يحقق العدالة والنزاھة.
أن يشجع على بناء كتل وقوائم حزبية وبرامجية.
أن يساھم في تجميع القوى السياسية واالجتماعية وزيادة اللحمة بين
المواطنين.
أن يسھم تدريجيا ً في نقل الحياة السياسية نحو األفضل وبطريقة أسھل
للقبول لدى المواطنين.
أن يكون النظام االنتخابي سھال في الفھم والتطبيق.

القانون االنتخابي الفعال يجب أن يتناول
 Oالنظام االنتخابي ويجب أن يحقق مبدأ العدالة
 Oاإلجراءات االنتخابية ويجب أن تحقق مبادئ النزاھة والمصداقية والشفافية
واإلجراءات يجب أن تكون:
 .١شاملة لكافة جوانب العملية االنتخابية

 .٢جزءاً متكامالً في القانون.
 .٣بما في ذلك تقسيم الدوائر االنتخابية.
 .٤يجب أن تتميز بالوضوح والشفافية.

 Oاإلدارة االنتخابية ويجب أن تكون مستقلة وقادرة وحرفية وذات مصداقية.
 Oالمخالفات والعقوبات بحيث تكون المخالفات محددة ومعرّ فة تعريفا ً جيداً وأن تطبّق العقوبات
بعدالة وصرامة.
 Oالرصد يجب أن يكون جزءاً من العملية االنتخابية لضمان النزاھة والمصداقية.

النظام االنتخابي المقترح
 Oالنظام المختلط بين التمثيل النسبي على مستوى المحافظة وعلى مستوى
الوطن.
 Oالقائمة النسبية المفتوحة وليس المغلقة.
 Oالمحافظة ھي الدائرة ما عدا العاصمة واربد والزرقاء.
 Oقائمة الوطن مشروطة بنجاح مرشح من كل محافظة.
 Oكوتا المرأة والشركس والشيشان ضمن القوائم على مستوى المحافظة/
الدائرة والنجاح على أساس األغلبية.
 Oعدد المقاعد ) (١١٥للمحافظات والدوائر و) (١٥لقائمة الوطن.

المفاصل الرئيسية في القانون
 Oاعتماد النظام االنتخابي المختلط بين القائمة النسبية على مستوى الوطن والمحافظة مع
االحتفاظ بالمكاسب التاريخية لمكونات المجتمع من المسيحيين العرب والشراكسة
والشيشان والمرأة.
 Oإنشاء الھيئة المستقلة لإلشراف على االنتخابات.
 Oالفصل في الطعون في صحة االنتخاب لدى القضاء.
 Oزيادة الھيئة االنتخابية من الشباب والشابات.
 Oإعداد جداول الناخبين وإعالنھا من مسؤولية دائرة األحوال المدنية دون الحاجة الى قيام
الناخبين بتسجيل أسمائھم.
 Oتغيير الدائرة االنتخابية من قبل الناخبين يتم قبل سنة من موعد االنتخابات وبناء على
وثائق ثبوتية موثقة.
 Oالطعون في صحة الجداول االنتخابية لدى محكمة البداية التي تقع فيھا الدائرة.
 Oالنشر االلكتروني للجداول االنتخابية والتعديالت عليھا.

يتبع....
 Oعدم النظر في نوع العفو لمن كان محكوما ً بالسجن لمدة تزيد على سنة
بجريمة غير سياسية لقبول الترشح لالنتخابات.
 Oإعفاء االستدعاءات واالعتراضات والطعون التي تقدم بموجب القانون من
الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنھا عن المحاكم والھيئات
واللجان والحكام اإلداريين بما في ذلك رسوم الوكاالت للمحامين.
 Oتحديد سقوف األموال المخصصة للدعاية االنتخابية ومراقبة صرفھا من
قبل الھيئة.
 Oالدعاية االنتخابية المتساوية والعادلة لجميع المرشحين في وسائل اإلعالم
الرسمية.

يتبع....
 Oاللجان المركزية في المحافظات برئاسة احد أعضاء الھيئة وعضوية رئيس او
احد أعضاء قضاة محكمة البداية والحاكم اإلداري.
 Oلجان الدوائر االنتخابية برئاسة قاض وعضوية الحاكم اإلداري وأمين مكتب
األحوال المدنية.
 Oالورقة االنتخابية التي تشمل اسم وصورة المرشح للقضاء على التصويت األمي
والعلني.
 Oزيادة المدد.
 Oتحديد جيد للجرائم االنتخابية وتشديد العقوبات عليھا.
 Oتقسيم الدوائر االنتخابية والمقاعد المخصصة للقائمة النسبية لكل محافظة في
صلب النظام.

مزايا التمثيل النسبي
 OبرلمZZZان يضZZZم الجميZZZع ويمثZZZل مجموعZZZة واسZZZعة مZZZن االطيZZZاف
السياسية.
 Oتتحول األصZوات االنتخابيZة إلZى مقاعZد وفقZا لحصZة كZل حZزب/
قائمة من األصوات.
 Oيشجع التعددية السياسية.
 Oھدر اقل لألصوات االنتخابية.
ّ O
يمثل كل حزب في البرلمان بمقدار قوة قواعده الشعبية.

 

 

 Oال يؤدي إلى فائز واحد قوي في الغالب.
 Oفي حال تشكيل حكومة منتخبة غالبا ً ما تكون الحكومة ائتالفية.
 Oضعف االتصال المباشر بين النواب والناخبين.

الھيئة الوطنية العليا لالنتخابات واألحزاب
 Oتتمتع الھيئة بالشخصية االعتبارية وھي ذات استقالل مالي وإداري
كامل.
 Oتتولى الھيئة إدارة االنتخابات النيابية في المملكة واإلشراف عليھا
وضمان عدالة ونزاھة وشفافية ومصداقية اإلجراءات االنتخابية.
 Oتتكون من ) (١٣عضواً سبعة منھم من القضاة المتقاعدين.
 Oمدة الھيئة ) (٥سنوات قابلة للتمديد لفترة واحدة.

يتبع...
 Oمھام الھيئة:
 اإلشراف على إجراءات تسجيل الناخبين والمرشحين.
 اإلشراف على إعداد جداول الناخبين ونشرھا.
 اإلشراف على إعداد جداول المرشحين ونشرھا.
 اإلشراف على كافة إجراءات عمليتي االقتراع والفرز وإعالن النتائج النھائية.
 إصدار التعليمات الخاصة بإجراء االنتخابات وبالشؤون المتعلقة بھا.
 تشكيل اللجان االنتخابية بما في ذلك اللجان المركزية ولجان الدوائر ولجان االقتراع
والفرز.
 تنظيم مھام مؤسسات المجتمع المحلي )تسھيل عملية اجراء االنتخابات(

مالحظات شخصية
 Oشمول االنتخابات البلدية بالمسؤولية اإلدارية واإلشرافية للھيئة  -فقرة )ب( من المادة
).(٣
 Oالنص الصريح على ضرورة رصد االنتخابات في القانون  -فقرة )و( من المادة ).(٣
 Oشروط التر ّشح:
 عمر المرشح
 المؤھل العلمي للمرشح
O
O
O
O

اإلفصاح عن مصادر تمويل الحمالت االنتخابية وطريقة الصرف.
حرمان فئات من األردنيين من ممارسة حقھم االنتخابي :الموقوفون إدارياً ،الموقوفون
قضائيا ً.
عدم تضمين القانون اإلجراءات الالزمة لمشاركة المغتربين األردنيين في ممارسة حقھم
في االنتخاب دون االضطرار للعودة للوطن.
لم تشمل الصالحيات المعطاة للھيئة بعض األدوار األساسية مثل التوعية والتثقيف وإجراء
الدراسات والبحوث التطويرية واقتراح التعديالت على قانون االنتخاب.

شكراً لحسن استماعكم

