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ABSTRACT 

The research aimed to shed light on the Jordanian election laws, both temporary and permanent, 

and to clarify the concepts associated with them such as (the right to vote, voter lists, candidacy 

for membership in the House of Representatives, electoral propaganda, the electoral process, 

polling and counting committees, the voting process, the process of counting votes and 

announcing the results, etc.) It is the case that requires the invalidity of the paper and the box, 

and what are the new electoral districts). The research indicated that the new election law 

reduced the age of voters from 19-18 years, and this age is the age of puberty according to the 

Civil Status Law, and the judiciary’s participation in all stages of the voting and counting 

processes to ensure integrity and transparency, and giving the voter the right to vote in any of 

the centers within his electoral district Punishing anyone who claims illiteracy during the voting 

process and depriving him of exercising his right. 
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 الملخص

وتوضيح المفاهيم ، المؤقتة والدائمة األردنية بشقيها قوانين االنتخاباتهدفت البحث إلى تسليط الضوء على 

، الدعاية االنتخابية، والترشيح لعضوية مجلس النوابالمرتبط بها مثل )حق االنتخاب، ووجداول الناخبين، و

، وما لية فرز االصوات واعالن النتائجعم، واالقتراع، وعملية لجان االقتراع والفرز، وابيةالعملية االنتخو

وأوضح البحث إن ، دة(لدوائر االنتخابية الجدي، وماهي اقبطالن الورقة والصندوهي الحالة التي تستوجب 

بلوغ حسب قانون سنة وهذه السن هي سن ال 18-19تخفيض سن الناخبين من قانون االنتخاب الجديد قام ب

ً للنزاهة والشفافيةمشاركة القضاء في كافة مراحل عمليات االقتراع و، واالحوال المدنية ، الفرز ضمانا

معاقبة كل من يدعي ، وراكز التي ضمن دائرته االنتخابيةع للناخب في اي مركز من الماعطاء حق االقتراو

 .االقتراع وحرمانه من ممارسة حقهاالمية عند عملية 

 قوانين، مجلس النواب.االنتخابات االردنية، مؤقتة و دائمة ،  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

لنيابية في االردن منذ بداية عهد تأسيس االمارة عندما قرر االمير عبد هللا تشكيل لجنة بدأت الحياة ا

لتقوم بوضعععش مشعععروع قانون انتخاب مجلس نيابي لالمارة وتم نشعععر الئحة هذا القانون في  1923اهلية عام 

الالئحة لم تر جريدة الشععرق العربي تحت اسععم )الئحة انتخاب النواب في منطقة الشععرق العربي( ولكن هذه 

 النور حيث لم يهيأ لها ان تطبق ولم تجر االنتخابات .

ثم نشعععر  20/6/1928نشعععر القانون كمشعععروع قانون في الجريدة الرسعععمية بتاري   1928وفي عام 

ويقتضععععي هذا القانون انتخاب النواب بطريق مير مباشععععر    15/8/1928القانون بعد عدة تعديالت بتاري  

ثانية هي انتخاب فتضععععععمن المرحلة االو ثانويين من الناخبين االوليين اما المرحلة ال لى انتخاب الناخبين ال

 النواب من الناخبين الثانويين .

وبعد حصعععول المملكة االردنية الهاشعععمية على اسعععتقاللها بموجب المعاهدة االردنية البريطانية عام 

 1950اً ونتيجة لوحدة الضععععععفتين عام نائب 20وكان عدد النواب  1947صععععععدر قانون االنتخاب عام  1946

 نائباً . 50نائباً ثم زاد عددهم ليصبح  40اصبحوا 

نشعععر القانون المؤقت في الجريدة الرسعععمية بعد توقل العمل بالقانون الصعععادر عام  1960وفي عام 

ون ولكن صععععععدرت االرادة الملكية السععععععامية بالموافقة على قان 1986وآخر القوانين كان قانون عام  1947

وسععععععينام القانون الجديد االنتخابات  1986حيث بموجبه الغي العمل بقانون  2001االنتخابات المؤقت عام 

 م .2002النيابية العامة التي ستجرى في االردن عام 

 حق االنتخاب 

تنص المادة الثالثة من القانون الجديد على انه )لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره  -1

اليوم االول من الشععهر االول من عام االنتخاب الحق في انتخاب اعضععاء مجلس النواب ااا كان في 

 مسجالً في احد الجداول االنتخابية النهائية( .
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ونالحظ ان القانون الجديد قد خفض سن االنتخاب من تسعة عشر عاماً الى ثماني عشرة سنة وفي  -2

 من سعععنة االنتخاب اما القانون الجديد فقد 31/7عاماً هو  19القانون السعععابق كان تاري  اتمام ال ععععععععع 

 من عام االنتخاب . 1/1صار فيه التاري  

يوقل استعمال حق االنتخاب للعاملين في القوات المسلحة واالمن العام والدفاع المدني والمخابرات  -3

 م.1986العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية وهذا ما كان قد نص عليه قانون 

بالنسعععععبة للمحرومين من ممارسعععععة حق االنتخاب فهم من كان محكوماً عليه باالفالد ولم يسعععععتعد و -4

اعتباره بعد ومن كان محجوراً عليه لذاته او الي سععععبب آخر ولم يرفش الحجر عنه وايضععععاً من كان 

باره محكوماً عليه بجريمة مير سععياسععية لمدة ال تزيد على عام ولم يشععمله عفو عام او لم يرد له اعت

 ومن كان مجنوناً او معتوهاً .

لم يوضعععح العفو في السعععجن بأنه عفو عام او خاا بينما في القانون المؤقت لعام  1986ففي قانون 

لم يذكر الك ولم  1986م فإنه وضح انه عفو عام وكذلك تضمين شرط الجنون والعته بينما في قانون 2001

 يوضحه .

الي مقترع ان يستعمل حقه مرتين او اكثر في نفس االنتخاب وهذا ما  ويشترك القانونان في انه ال يجوز -4

 . 4نصت عليه المادة 

 جداول الناخبين 

اناطت الفقرة االولى من المادة الخامسعععة مهمة اعداد جداول باسعععماء المقيمين في الدوائر االنتخابية 

فقرة الثانية انه يحق ألي من ابناء من الذين يحق لهم االنتخاب الحاصعععلين على البطاقة الشعععخصعععية وبينت ال

الدائرة المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها والك بطلب خطي يقدم للدائرة مش الوثائق 

الثبوتية المحددة بتعليمات صادرة عن الوزير والفقرات ب ، ج ، د ،ه ععع ، ز ،   ، ط ، ي، ك تبين خطوات 

ى المحاكم تزويد الدوائر بجميش االحكام الصععععععادرة عنها وفيما يتعلق بالوفيات كتابة جداول الناخبين وانه عل

وانه قد تم قيدها والك لشطب اسماء المتوفين من الجداول وفيما يتعلق بتغيير الناخبين لمكان اقامتهم و بعدد 

 ايام  3الجداول التي يجب توزيعها والمدة التي يجب ان تعرض فيه وهي ثالث نس  على االقل لمدة 
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واالعتراضععات بشععأن عدم اكر اسععم ناخب في الجداول او رفض تسععجيل اسععم ناخب اواالعتراض 

على عدم اكر اسم شخص ممن لهم الحق في االنتخاب وفيما يتعلق باالحكام الصادرة عن االعتراضات في 

ئرة االحكام التي مدة ال تتجاوز واحداً وعشعععععرين يوماً منذ اليوم االخير لتقديم االعتراضعععععات . وتعرض الدا

 ايام . 3زودت بها وان هذه القرارات قابلة للطعن خالل عشرة ايام من تاري  العرض ولمدة 

ثم عادت  1989ايام في تعديل  3ايام ثم اصبحت  7كانت  1986ونالحظ ان مدة عرض الجداول في قانون 

بينما كانت في  2001م في قانون ايا 3وان الطعن في هذه القرارات خالل  2001ايام في القانون المؤقت  7

خمسة ايام وبالنسبة للنار في الطعون فقد كان خالل خمسة ايام واصبح عشرة ايام في قانون  1986قانون 

2001. 

و نصعععععت المادة السعععععادسعععععة على انه )تعتمد الجداول النهائية للناخبين في اجراء االنتخابات النيابية 

 العامة او الفرعية (.

تكون قد تغيرت الوثيقة الثبوتية من دفتر العائلة الى الهوية الشعععععخصعععععية كوثيقة  ضعععععمن هذه المواد

 رسمية وحيدة ومقبولة لتسجيل الناخب في دائرته .

 الترشيح لعضوية مجلس النواب 

عام  16،  15، 14، 13، 12، 11، 10، 9،  8،  7تضععععععمنت المواد  قانون المؤقت ل االرادة  2001من ال

راء االنتخابات وان مجلس الوزراء هو المسعععععؤول عن تحديد يوم االقتراع يعلنه رئيس الملكية السعععععامية بإج

شعععروط المرشعععح لالنتخابات بأن يكون اردني الجنسعععية منذ  8الوزراء وفق احكام الدسعععتور واحتوت المادة 

اول عشععر سععنوات على االقل وانه مير حامل لجنسععية او يدعي بحماية اجنبية وان يكون مسععجالً في احد جد

الناخبين النهائية وان يكون قد اتم ثالثين سععععنة شععععمسععععية من عمره وان يكون مير محجوز عليه او محكوماً 

بالسعععععجن وان ال يكون له منفعة او مصعععععلحة لدى احدى الدوائر الحكومية بسعععععبب عقد من عقود اسعععععت جار 

وان ال يكون مجنوناً او  االراضي واالمالك باستثناء من يكون مساهماً في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة

 مير اردنية معتوهاً وان يكون اردني الوالء واالنتماء بأن ال يكون منتمياً ألي حزب او تنايم او هي ة سياسة 
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لم يحتو على مواد تمنش اقارب الملك من الترشععيح لعضععوية  2001ونالحظ ان القانون المؤقت لعام 

على ان ال يكون المرشععععععح من اقارب الملك في  1986عام مجلس النواب بينما ورد في قانون االنتخاب ل

 الدرجة التي تعين بقانون خاا .

ومنعت المادة التاسععععة مو في الحكومة او من يتقاضعععون راتباً من خزينة الدولة او الهي ات التابعة 

بل موعد من ان يرشعععحوا انفسعععهم لالنتخابات قبل ان يسعععتقيلوا من و ائفهم والك ق –لها او تحت  اشعععرافها 

الترشعععيح والك يشعععمل مو في الهي ات الدولية وامين عمان ورؤسعععاء المجالس البلدية ومو في امانة عمان 

حيث كان  1986والبلديات ونالحظ ان موعد اسععععععتقالة المو فين من و ائفهم مير محدد كما هو في قانون 

 يوجب ان يستقيل المو ل قبل شهر على االقل من موعد االنتخابات .

شعععح يجب اال يرشعععح نفسعععه اال في دائرة انتخابية واحدة والك حتى يكون حصعععوله على االصعععوات مرة المر

 واحدة واال تكون هناك مخالفات .

( موعد الترشعععععيح لعضعععععوية مجلس النواب والك قبل يوم االقتراع بثالثين يوماً 11وحددت المادة )

جب على المرشععح تقديم طلب الترشععيح قبل اليوم ( ي1986ولمدة ثالثة ايام وفي القانون السععابق )قانون عام 

قبل  2001المحدد الجراء االقتراع بخمسة وعشرين يوماً ويستمر لمدة ثالثة ايام فموعد الترشيح في قانون 

 قبل يوم االقتراع بخمسة وعشرين يوماً . 1986يوم االقتراع بثالثين يوماً بينما في قانون عام 

ذي يجب على المرشح ان يدفعه كإيراد لخزينة الدولة ويدفش المرشح ( المبلغ ال12وتضمنت المادة )

 خمسمائة دينار مير مستردة يدفعه لمدير المالية في دائرته االنتخابية كرسوم للدولة .

بعد ان يدفش الشععخص المتقدم للترشععيح المبلغ يقدم طلب الترشععيح على نسععختين ومن المرشععح نفسععه 

نة المركزية في ا ثائق المطلوبة الى رئيس اللج بالو قاً  لذي يقرره الوزير مرف اة حسعععععععب النمواج ا لمحاف

،ويعطى مقدم الطلب اشعععععععاراً باسععععععتالم طلبة ، وعلى اللجنة التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات 

المطلوبة ، واصععععدار قرار بقبولها او رفضععععها خالل ثالثة ايام من تاري  تقديم االعتراض . في حالة رفض 

الترشعععيح فعليها بيان اسعععباب الرفض ويحق لطالب الترشعععيح االعتراض لدى محكمة البداية فى دائرتة طلب 

 االنتخابية خالل ثالثة ايام من تاري  اصداره معززاً بالوثائق والبيانات الواضحة المحددة حصراً ، وعلى
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ون قرار المحكمة المحكمة الفصععل فى االعتراض خالل ثالثة ايام من تاري  تقديم االعتراض ،ويك 

 قطعياً مير قابل للطعن لدى اي مرجش آخر وتبلغ قراراتها الى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها.

يقوم رئيس اللجنة المركزية بتسجيل طلبات الترشيح التي قبلها اوالتي قبلت بموجب قرار صدر من 

ب إلى رئيس اللجنة الذي عليه محكمة البداية كل دائرة بسعععععجل خاا بها حسعععععب وقت وتاري  تقديم كل طل

خرى يوميتين محليتين على تنايم قائمة باسعععععماء المرشعععععحين وعرضعععععها في مركز المحافاة واالماكن اال

 .االقل

مة  ته عن طريق محك مة المرشععععععحين في دائر قائ خب الطعن في  نا قانون من حق ال هذا ال وجعل 

يس ان يعلن عن التعديالت بنفس الطريقة االسععععت نال خالل ثالثة ايام من تاري  صععععدورها ويجب على الرئ

التي تعلن بها قوائم المرشععحين وتكون هذه القائمة نهائية ويجوز ألي مرشععح سععحب ترشععيحه قبل ثالثة ايام 

بات في  به من االنتخا حا قدمه لرئيس اللجنة وان يعلن عن انسعععععع من بدء االقتراع عن طريق طلب خطي ي

االعتراضععات والطعون واالسععتدعاءات والقرارات الصععادرة من صععحيفتين يوميتين على االقل تكون جميش 

 المحاكم معفاة من الرسوم والطوابش .

 .مانيفوز مرشحو اي دائرة انتخابية بالتزكية ااا كان عددهم مساوياً لعدد المقاعد النيابية التي لها في البرل

 الدعاية االنتخابية 

االنتخابية وفق ما يشعععاء ولكن بقيود عليه احترامها يحق ألي مرشعععح قبل ترشعععيحه ان يقوم بدعايته 

فعليه ان يلتزم بسعععععيادة القانون واحكام القانون واحكام الدسعععععتور ويحترم حرية فكر ايخرين واال يفرق بين 

المواطنين وان يحافظ على الوحدة الوطنية واالمن الوطني واسععععععتقراره وعلى المرشععععععح اال يجري دعايته 

رات والدوائر الحكومية وعليه اال يجري دعايته في المدارد ودور العبادة او اي مكان االنتخابية في الوزا

رسمي او حكومي او ان يتعرض لغيره كما نصت عليه المادة السابعة عشرة وفقراتها وعلى المرشح عندما 

الدولة يعلن عن برنامجه االنتخابي بالصععور والملصععقات ان يذكر اسععمه الصععريح وعليه اال يسععتعمل شعععار 

 الرسمي او ان يستعمل مكبرات الصوت على المركبات .
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امانة عمان والمجالس البلدية هي التي تحدد اماكن الصعععععععاق االعالنات واالعالنات المخالفة تزال 

دون سابق انذار وتكاليل االزالة على عاتق صاحب االعالن وفي يوم االقتراع يحار على المرشح ان يقيم 

ية احتفاالت او مهر قانون المرشععععععح ان يقيم دعايته ا بالقرب من مركز االقتراع والفرز كما منش ال نات  جا

االنتخابية في المباني الحكومية او التي تحت اشعععرافها فإنه منش ايضعععاً امين عمان ورؤسعععاء المجالس البلدية 

 . ومو فيهم وكذلك مو في الحكومة ان يقوموا بالدعاية االنتخابية ألي مرشح في مراكز عملهم

ومن االمور المحاورة ايضععععععاً على المرشععععععح تقديم هدايا او تبرعات عينية او مادية او الوعد بتقديمها بعد 

 ( .20االنتخابات )المادة 

 العملية االنتخابية 

يكون االقتراع سعععرياً وعاماً ومباشعععراً ويسعععتطيش وزير الداخلية أن يعين يوماً خاصعععاً لالقتراع مير 

 الدوائر االنتخابية ااا رأى في الك ضرورة ومصلحة عامة .المحدد في بعض 

تتشععكل عدة لجان في كل دائرة انتخابية برئاسععة الحاكم االداري وعضععوية قاض وامين مكتب دائرة 

االحوال المدنية وهذه اللجان تتصعععععل بلجان مركزية برئاسعععععة المحافظ وعضعععععوية رئيس محكمة البداية في 

العدل ومدير مديرية االحوال المدنية في المحافاة وتكون اللجنة المركزية  المحافاة او قاض يعينه وزير

تابعة للجنة عليا تتكون في عضعععويتها من وزير الداخلية رئيسعععاً وامين عام وزارة الداخلية ومدير عام دائرة 

في وزارة االحوال المدنية وقاض من الدرجة العليا يعينه رئيس المجلس القضائي ومدير المديرية المختصة 

 الداخلية اعضاء وسكرتيراً.

سم باهلل العايم ان اقوم بمهمتي بأمانة  سم اعضاء ورؤساء اللجان اليمين القانونية امام الوزير )اق يق

 ونزاهة وحياد تام( .
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يصععدر رئيس الدائرة االنتخابية قراراً ينشععر في صععحيفتين يوميتين يحتوي على التقسععيمات الفرعية 

كل دائرة ومراكز ا مدة عند ل ناطق الفرعية هي المعت هذه الم القتراع والفرز في كل منطقة فرعية وتكون 

 .اي انتخابات فرعيةاجراء 

 لجان االقتراع والفرز 

تتألل لجان االقتراع والفرز من رئيس )يكون من الدرجة الثانية( وعضعوين وكاتب أو اكثر بشعرط 

ثالثة يقسمون اليمين التي اقسمها اعضاء ورؤساء اللجان اال تكون ألي منهم قرابة بأحد المرشحين للدرجة ال

 المركزية والفرعية والعليا وهناك بدالء ألي منهم ااا حالت الارول دون قيام احدهم بمهامه .

 االقتراع 

يبدأ االقتراع في اليوم المحدد لالنتخابات في السعععاعة السعععابعة صعععباحاً وينتهي في السعععاعة السعععابعة 

يد المدة بما ال يزيد على سععاعتين ويجوز للمرشععح او من ينتدبه بموجب تفويض خطي من مسععاًء ويجوز تمد

المرشح ومصدق من الحاكم االداري الحضور ومراقبة عملية االقتراع والفرز ويحق لرئيس لجنة االقتراع 

ية االنتخابية ويحق والفرز ان يمنش القيام بأي عمل او محاولة القيام به ااا كان من شأنه التأثير في سير العمل

 له ان يطلب من اي شخص يحاول او يفعل الك مغادرة المكان وان يطلب اخراجه بالقوة ااا رفض الك .

لدائرة االنتخابية وموقعاً من رئيس لجنة االقتراع  يكون االقتراع على نمواج خاا مختوم بختم ا

حق الحضععععععور االطالع على خلو والفرز يضعععععععه الناخب في صععععععندوق االقتراع الذي يحدده الوزير ومن 

الصعععندوق ثم قفله وتنايم محضعععر موقش من رئيس اللجنة واالعضعععاء امام الحضعععور ويكون لكل صعععندوق 

 معزل واحد مزود بقائمة باسماء المرشحين في الدائرة االنتخابية.

رة فععإنععه يحق للنععاخععب ان يمععارد حقععه في اي مركز داخععل الععدائ 1986وبخالل القععانون االنتخععابي عععام 

 االنتخابية .
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 عملية االنتخاب 

تكون عملية االنتخاب بحضععععععور الناخب الى المركز وبعد ان يتحقق رئيس اللجنة من بطاقته يقوم 

الرئيس او احد عضععععوي اللجنة بتسععععجيل اسععععم الناخب ورقمه الوطني في جدول خاا لهذه الغاية ثم تختم 

ورقة االقتراع التي سيكتب عليها اسم المرشح الذي  البطاقة في المكان المخصص لذلك يقوم الناخب باستالم

يريد انتخابه ويكتب فقط اسعععماً واحداً ثم يضعععش الورقة في الصعععندوق ويسعععتلم بعد الك بطاقته مختومة بختم 

 مائي هذا في حال ااا الناخب متعلماً .

مير الك فيقوم رئيس اما ااا كان امياً   فإنه يعلن انه امي تحت طائلة المسععععععؤولية القانونية ااا كان 

 اللجنة باطالع الحضور والعضوين انه امي وااا تبين انه امي ،يؤخذ توقيعه او بصمته.

يقوم الناخب بهمس اسعععم المرشعععح امام اللجنة حيث يقوم رئيس اللجنة بكتابة اسعععمه ويعرضعععها على 

 ة بختم مائي .العضوين ثم يقوم الناخب بطي الورقة ووضعها في الصندوق ثم يتسلم بطاقته مختوم

بعد انتهاء عملية االقتراع ينام محضععععر يحتوي عدد الناخبين من المسععععجلين في الجدول الخاا باالقتراع 

وايضععاً عدد االوراق التي اسععتعملت والتي لم تسععتعمل او الغيت او تم اتالفها ويكون موقعاً من رئيس اللجنة 

 وعضويها ومن يرمب من الحضور ويكون على نسختين .

 ة فرز االصوات واعالن النتائج :عملي

تفتح اللجنة الصععندوق بصععورة علنية امام الحضععور وتحصععي االوراق التي بداخله وعدد االصععوات 

التي حصعععل عليها كل مرشعععح والك بتسعععجيلها على لوحة  اهرة امام الجمهور ثم تعد اللجنة محضعععراً على 

كل مرشح وتوقش اللجنة كلها عليه ثم يرسل الى نمواج معد لهذه الغاية على نسختين يحتوي عدد االصوات ل

لجنة الدائرة ايضععاً مش جميش اوراق االنتخابات الى اللجنة المركزية حيث ترفش الى الوزير وتنام ايضععاً بعد 

 انتهاء فرز االصوات محضراً من نسختين موقعتين من الرئيس والعضوين ويتضمن هذا المحضر  
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 عدد المقترعين في الصندوق . -

 عدد االصوات التي نالها كل مرشح . -

 عدد االوراق التي اعتبرت باطلة . -

ويرفق مش هذا المحضععر قوائم المقترعين واوراق االقتراع التي اسععتعملت والتي لم تسععتعمل وتسععلم 

الى لجنة الدائرة االنتخابية وفي حال وضععو  اسععم المرشععح في الورقة فيعد االسععم المكتوب له ااا دلت على 

 لقرائن التي تمنش االلتباد .الك ا

 حاالت بطالن الورقة والصندوق 

 تعد الورقة باطلة  

 ااا لم تكن مختومة بختم الدائرة او توقيش رئيس اللجنة . -1

 ااا احتوت على دالئل تدل على اسم الناخب . -2

 ااا احتوت على اكثر من اسم مرشح واحد او عدم وضو  اسم المرشح . -3

 % من عدد المقترعين فيه .5تبين زيادة او نقصان اوراق االقتراع بنسبة يعد الصندوق باطالً ااا 

يعد المرشععععح فائزاً ااا حصععععل على اعلى عدد اصععععوات وااا كانت االصععععوات بين اثنين او اكثر متسععععاوية 

 فاالنتخاب يعاد في اليوم الذي يحدده الوزير بشرط اال يتجاوز سبعة ايام من تاري  االنتخابات .

النتائج خالل يومين من وصعول محاضعرها الى الوزير وتنشعر في الجريدة الرسعمية وكل فائز يحصل تعلن 

 على شهادة انتخابه من الوزير تبقى جميش االوراق االنتخابية في الوزارة لمدة ال تزيد على ستة اشهر .
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 جرائم االنتخاب 

مدة ال تقل على ثالثة اشععهر وال تزيد  تعد كل من االفعال التالية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس

على سنة واحدة او بغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين معاً وهذه 

 االفعال هي  

 االحتفا  ببطاقة الغير دون حق او ااا استولى عليها واخفاها او نقلها . -1

 في االنتخاب .انتحال شخصية او اسم الغير ليقترع عنه  -2

 االقتراع اكثر من مرة واحدة . -3

 ادعاء االمية وهو مير الك . -4

حمل سال  ناري او اي اداة وينتج عن حملها خطر على االمن والسالمة العامة في مركز االقتراع  -5

 يوم الفرز حتى لو كان السال  مرخصاً .

ء ألي من المسؤولين عند اجرائها محاولة التأثير او التأخير في العمليات االنتخابية او التعرض بسو -6

 او شراء االصوات والك بدخول مركز االقتراع .

 التأثير في حرية االنتخابات او اعاقة العمليات االنتخابية بأي صورة من الصور . -7

يعاقب بالحد االعلى من العقوبة دون تخفيل كل من يحاول العبث بأي صععععععندوق من صععععععناديق  -8

او االوراق المعدة لالقتراع او سععععععرقتها او اتالفها او عدم وضعععععععها  االقتراع او جداول االنتخابات

 بالصندوق وكل عمل يقصد به المس بسالمة االنتخاب وسريته .

 ارتكاب اي عمل من االعمال المحاورة المنصوا عليها في المواد   -9

 ( قيود الدعاية االنتخابية .17* )

 ولة .( اماكن نشر الدعاية وعدم استعمال شعار الد18* )

 ( عدم قيام مو في الحكومة بالدعاية اإلنتخابية   .19* )

 ( عدم تقديم الهدايا خالل الحملة االنتخابية .20* )
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( ايل دينار كل من 5-1( سعععععنوات وبغرامة من )10-5يعاقب باالشعععععغال الشعععععاقة المؤقتة ما بين )

خله ويعاقب كذلك المحرض بالعقوبة يستولي او يحاول االستيالء على الصندوق قبل فرز االصوات التي بدا

 نفسها .

ااا ارتكب اي عضععو من اعضععاء اللجان اي مخالفة من المخالفات التالية فإنه يعاقب بالحبس ما بين 

 ( دينار او بهما معاً .1000-500سنة وثالث سنوات او بغرامة مالية ما بين )

 الناخب فيه . تغيير في جداول االنتخابات بإضافة او حذل او عدم تسجيل اسم -1

ااا اورد بياناً كااباً في طلب الترشيح او في االعالن عنه او في اي بيان من البيانات التي فيه او في  -2

 تاري  تقديم طلب او في اي محضر من محاضره .

االسععععععتيالء على اي وثيقة من الوثائق الخاصعععععععة باالنتخاب او تزويرها او اتالفها او تمزيقها او  -3

 تشويهها .

 عملية االقتراع دون سبب مشروع سواء في بدئها او انهائها .تأخير  -4

 عدم فتح صندوق االنتخاب امام الحضور قبل بدء عملية االقتراع . -5

 عدم قراءة ورقة االقتراع على حقيقتها . -6

 عدم تطبيق القانون في عمليات االقتراع والفرز للتأثير في المراجعين . -7

اشععععهر او مرامة مالية ال  3ابها بالحبس ما بين شععععهر والمخالفات مير المنصععععوا عليها يكون عق -8

 دينار او العقوبتين معاً . 200تقل عن خمسين وال تزيد على 

 هذه الجرائم تسقط ااا مرت ستة اشهر على تاري  نتائج االنتخابات .
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 قسيم الدوائر االنتخابية الجديد ت

النواب من ثمانين مقعداً الى مائة  نالحظ زيادة عدد مقاعد مجلس 2001في القانون المؤقت لعام 

واربعة مقاعد اي بزيادة اربعة وعشرين مقعداً وعدد الدوائر حسب القانون الجديد هو خمس واربعون دائرة 

والسععععبب في زيادة عدد المقاعد هو زيادة عدد السععععكان في االردن والك حتى يكون النواب ممثلين للشعععععب 

 وزعت على محافاات المملكة وعلى بدو الشمال والوسط والجنوب .االردني تماماً ونالحظ ان المقاعد ت
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  الخالصة 

نالحظ انه يتميز بمجموعة من النقاط التي لم  2001بعد عرض قانون االنتخاب االردني المؤقت لعام 

 هذه النقاط هي   1986تكن موجودة في القانون السابق لعام 

 هي سن البلوغ حسب قانون االحوال المدنية . سنة وهذه السن 18-19تخفيض سن الناخبين من  -1

االقتراع يتم بموجب دفتر اصععععععدار بطاقة شععععععخصععععععية ممغنطة ليتم االقتراع بموجبها بعد ان كان  -2

 .العائلة

 مشاركة القضاء في كافة مراحل عمليات االقتراع والفرز ضماناً للنزاهة والشفافية . -3

 ز التي ضمن دائرته االنتخابية.اعطاء حق االقتراع للناخب في اي مركز من المراك -4

 زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من ثمانين الى م ة واربعة مقاعد . -5

 معاقبة كل من يدعي االمية عند عملية االقتراع وحرمانه من ممارسة حقه . -6
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 المصادر

 م .1986قانون االنتخاب االردني الدائم لعام 

 م .2001قانون االنتخاب االردني المؤقت لعام 

 المراجع

(. أثر قانون االنتخاب على مشعععععاركة األحزاب األردنية في 2019عبد الرزاق فالح الخوالدة, & صعععععالح. )

 م.2013االنتخابات النيابية لعام 

 یوأثرها عل ةياألردن ةيابياالنتخابات الن ني(. قوان2012. )ليالطومحمد, & هاشععععععممريالعویالهادعبدديول

 .307-277(, 9)20. جامعة الشارقة, 2010-1989للفترة الممتدة من  یاسياإلصال  الس

-1989(. الناام االنتخابي والمجالس النيابية في األردن )2016عبد الرزاق فالح الخوالدة, & صععععععالح. )

 (  التحّول من ناام انتخاب الكتلة إلى ناام االنتخاب المختلط.2015

ابية وفقا لقانون االنتخاب  دراسعععععة مقارنة بين القانون األردني الجرائم االنتخ(. 2020. )خلل، محمد رافش

 . رسالة ماجسيتر مير منشورة. كلية الحقوق. جامعة الشرق االوسط.والعراقي

سعععرية التصعععويت فى قانون االنتخاب األردني ودوره فى ضعععمان نزاهة (. 2012. )نصعععراوين، ليث كمال

 .133 – 99(، 4) 4، في القانون والعلوم السياسيةالمجلة األردنية . االنتخاب   دراسة مقارنة

 

 

 


