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مرحلة جديدة
�سميح �ملعايطة

مواد  بمراجعة  عملها  الملكية  اللجنة  بانجاز 

الد�ستور يدخل االردن  مرحلة �سيا�سية جديدة 

التقل  في جوهرها عن المرحلة التي تم فيه و�سع 

الدولة االردنية قد  . وتكون  د�ستور عام 1952 

قدمت نموذجا   وطنيا وا�سالحيا  في مراجعة 

القوانين  ابو  يمثله  والذي  ا�ستراتيجيا  م�سارها 

الحكم  موؤ�س�سة  بين  اجتماعيا  عقدا   يمثل  الذي 

واالردنيين .

بمناق�سة  �ستتوج  التي  الد�ستور  ومراجعة 

اجراءا  لي�ست  للتعديالت  االمة  مجل�س  واقرار 

ثقة  عن  تعبير  لكنها  فح�سب  �سيا�سيا  او  اداريا 

الواثقة  القيادة  الن   , بنف�سها  وقيادتها  الدولة 

ان  بل   , جوهرية  مراجعات  اي  من  التخاف 

هذه الخطوات الواثقة تعزز قوة الدولة , وهي 

وجدية  اال�سالح   خطاب  م�سداقية  على  دليل 

الخطوات , لكن اال�سالح لي�س مجموعة خطوات 

من الجهات الر�سمية بل هو تغيير نحو االف�سل 

في منهجيات كل مفردات الدولة بما فيها القوى 

ال�سيا�سية واالجتماعية .

قائمة  ولي�ست  توافقية  ح��ال��ة  واال���س��الح 

كانت  , وكما  وام��الءات من طرف الخر  �سروط 

مخرجات لجنة الحوار تعبيرا عن حالة توافقية 

لجنة  من  خرجت  الد�ستورية  التعديالت  فان   ,

اقرار  و�سيكون   , خبرة  ذات  قانونية  �سيا�سية 

مجل�س االمة لها ا�سفاء لل�سرعية ال�سعبية عليها 

بما يمثله مجل�س االمة من �سفة تمثيلية , وبهذا 

تكون هذه التعديالت تمثل حالة توافقية وطنية 

.

م�سوؤوليتنا  القادمة   ال�سيا�سية  المرحلة 

جميعا , وما نحتاجه لي�س اطالق مواقف بل ان 

نبني �سلوكا وطنيا عاما من كل القوى ال�سيا�سية  

ننطلق  الد�ستورية   والموؤ�س�سات   واالجتماعية 

من خالله الى بناء مرحلة �سيا�سية جديدة قوية 

واردن اكثر قوة , الن الهدف في النهاية زيادة 

ا�ستقالل  وتعزيز   , الد�ستورية  الموؤ�س�سات  قوة 

ال�سلطات , وزيادة الم�ساركة ال�سعبية في �سنع 

القرار .

لدينا من  االردن ي�ستحق منا دائما اف�سل ما 

دائما  والتحدي   , وايجابية  وحما�س  مواقف 

لي�ست  الد�ستور  مراجعة  والن   , االنجاز  في 

الى  ا�ستثمارها  ال��ى  ندعو  فاننا  عاديا  حدثا 

حقيقي  ال�سالح  ي�سعى  ومن   , الحدود  اق�سى 

, والوقت الي فعل  قائمة ومتاحة  الفر�سة  فان 

اليخدم  الهدف االكبر وهو بناء اردن اقوى.

التعديات الد�ضتورية .. خطوة  على طريق اال�ضاح
د. خالد �ل�سقر�ن *

العربي  العالم  في  الديمقراطية  نهج  ينت�سر  لم  االآن  حتى 

و�سروط  ارك��ان  من  الم�سطلح  يحمله  ما  كل  يعك�س  ب�سكل 

تطور  عن  الحديث  عند  عنها,  غنى  ال  ا�سا�سية  ومقدمات 

الحياة الديمقراطية. لكن ثمة تجارب ال يمكن تجاوز الحديث 

وفق  اليها  النظر  ظل  في  حققتها  التي  العملية  الخطوات  عن 

اخذت  قد  وانها  خا�سة  الجادة,  التجارب  ومعايير  مقيا�س 

مدى معقواًل في توفير البيئة ال�سالحة لنمو وا�ستمرار عملية 

التطور الديمقراطي وفي اقتفاء اف�سل الطرق واال�ساليب التي 

توؤ�س�س لحياة ديمقراطية حقيقية وفاعلة تندمج في اطارها 

ال�سيا�سية  والحركات  والقوى  واالتجاهات  التيارات  كل 

ونماء  الم�سالح  خدمة  في  وتتناف�س  واالجتماعية  والفكرية 

الدولة والمجتمع.

ن�سبياً  المتقدمة  التجارب  من  االردنية  التجربة  وتعتبر 

انطالق  مع  كانت  البدايات  حيث  قدمها,  م��دى  ال��ى  بالنظر 

ذلك  في  قوامها  كان  ديمقراطية  لم�سيرة  فاأ�س�ست  االم��ارة, 

تعددية  معطياتها  �ساغت  نا�سجة  برلمانية  حياة  الوقت, 

�سيا�سية وفكرية واجتماعية مثلت كل فئات ومكونات المجتمع 

االردني.

النمو  في  االردن��ي��ة  الديمقراطية  التجربة  وا�ستمرت   

والتطور وتحقيق مزيد من المكت�سبات, التي انعك�ست في اداء 

لظروف  نتيجة  توقفت  ان  الى  معها  المجتمع  وتفاعل  الدولة 

الحروب وعدم اال�ستقرار التي �سهدتها منطقة ال�سرق االو�سط 

في نهاية ال�ستينيات.

الديمقراطية  الحياة  انبعثت  الثمانينيات  نهاية  في  و 

عام  ج��رت  التي  النيابية  باالنتخابات  جديد  من  االردن��ي��ة 

عملية  �سهدت  التي  الديمقراطية  الم�سيرة  لُت�ستاأنف   1989

ونقا�سات  وجدال  هناك,  واخرى  هنا  لبنة  وبناء  وجذب  �سد 

كر�ست  واجتماعية,  وفكرية  وقانونية  �سيا�سية  وح��وارات 

واختالفها  تارة  وتقاطعها  وتالقحها  االآراء  تبادل  لمنهجية 

في  المنخرطين  جميع  م�سعى  �سمن  اخرى,  تارة  وتناف�سها 

واحزاب  نيابية  ومجال�س  حكومات  من  الديمقراطية  العملية 

وحركات  وت��ي��ارات  وجماعات  مدني  مجتمع  وموؤ�س�سات 

�سيا�سية وفكرية واجتماعية وافراد لتحقيق مزيد من خطوات 

البناء في النموذج الديمقراطي االردني.

و�ساأنها �ساأن االمم التي حققت تقدماً في الحياة الديمقراطية 

- تم الو�سول اليها وفق عمليات بناء تراكمية تاريخية- ظلت 

ال�سيا�سية  روؤاه��ا  اختالف  على  الواحدة  االردنية  اال�سرة 

مزيد  تحقيق  اجل  من  م�ستمرين  وتفاعل  حراك  في  والفكرية 

من االنجاز والتقدم في الحياة الديمقراطية, االمر الذي انبثق 

عنه ت�سكيل لجنة الحوار الوطني وما خرجت به من تو�سيات 

فاأنتجت  الديمقراطي,  العمل  في  ا�سا�سية  بخطوات  تتعلق 

ت�سورات  وطرحت  واالنتخاب  االحزاب  وقانوني  الديباجة 

تتعلق باجراء تعديالت د�ستورية وفق اطار توافقي ا�سهمت 

والفكرية  ال�سيا�سية  التيارات  مختلف  معطياته  �سياغة  في 

واالجتماعية الفاعلة على ال�ساحة االردنية.

ن�سو�س  مراجعة  لجنة  ت�سكيل  تم  ذل��ك,  م���وازاة  وف��ي 

ال�سيغ  اف�سل  عن  البحث  مهمة  اليها  اأُ�سند  والتي  الد�ستور 

من  الحالية  المرحلة  وطبيعة  تتنا�سب  التي  الد�ستورية 

ال�سيا�سية  التفاعالت  وكذلك  عام  ب�سكل  االردنية  الدولة  عمر 

واالجتماعية التي ت�سهدها المنطقة ومرحلة وم�ستوى البناء 

الذي و�سلت اليه التجربة الديمقراطية االردنية ب�سكل خا�س.

ظل  في  االردنية  الديمقراطية  العملية  بناء  نهج  ان  بيد 

الد�ستور  ن�سو�س  ومراجعة  الوطني  الحوار  لجنتي  ت�سكيل 

بناء  معايير  عمره  من  المرحلة  هذه  في  االق��ل  على  يقارب 

العن�سر  توفر  حيث  من  والفاعلة  الحقيقية  الديمقراطية 

من  بينهما  يجمع  بما  الديمقراطي  والعن�سر  االجتماعي 

فئات  من  ممكن  قدر  اكبر  ا�سراك  تقت�سي  التي  الت�ساركية 

القرار  الم�ساركة في �سناعة  للتمتع بحرية  ال�سعب المختلفة 

�سيا�سية  ممار�سة  اف�سل  الى  للو�سول  والتناف�س  والفعل 

ممكنة.

المقترحة  الد�ستورية  التعديالت  االمر, تعك�س  وفي واقع 

في  حقيقية  �سيا�سية  نقلة  وم�سمونها  وجوهرها  �سكلها  في 

ا�ستهدافها  في  �سيما  ال  االردنية  ال�سيا�سية  الحياة  تاريخ 

والحريات  الحقوق  وطبيعة  المواطنة  مفهوم  لتعزيز 

والواجبات المنوطة بهذا المفهوم, ا�سافة الى ادخال مفاهيم 

وطنية تتعلق في جوهرها بتعميق االنتماء الوطني وتربطه 

ترتبط  جديدة  م�سامين  ادخ��ال  وكذلك  مقد�سة,  بواجبات 

بتاأ�سيل احترام مبادئ حقوق االن�سان وتقويتها.

و�سياغتها  تاأ�سيلها  في  التعديالت  هذه  قوة  تكمن  كما 

يفي  ب�سكل  وال�سلطة,  المواطن  بين  متوازنة  جديدة  لعالقة 

الديمقراطي  اال�ستحقاق  من  المرحلة  تتطلبه  ال��ذي  بالقدر 

وار�ساء اال�ستقرار الديمقراطي في حياة المواطن اليومية.

وعالقة  العامة  للحياة  الناظم  هو  الد�ستور  ان  وباعتبار 

الد�ستورية  التعديالت  ف��ان  ببع�سها  ال��ث��الث  ال�سلطات 

لحياة  تمهد  ومهمة  جذرية  تعديالت  بمثابة  ُتعد  المطروحة 

تقوية  ال�سلطات مع  بين  ديمقراطية �سحيحة وف�سل حقيقي 

مزيدًا  تفوي�سها  عبر  وا�سح,  ب�سكل  الت�سريعية  ال�سلطة  دور 

الق�ساء  ا�ستقاللية  على  التاأكيد  الى  ا�سافة  ال�سالحيات,  من 

وتقويته عبر اعطائه دورًا مهماً هام في معالجة ق�سايا وطنية 

في مقدمتها محاكمة الوزراء.

التوقف  يمكن  الذي  الجديد  الجوهري  الم�سمون  ان  على 

الوا�سح  بالت�سديد  يرتبط  الد�ستورية  التعديالت  في  ازاءه 

وتف�سياًل,  جملة  القوانين  على  الد�ستور  ن�سو�س  �سمو  على 

في  الحريات  من  للمزيد  التعديالت  هذه  القرار  باال�سافة  اذ 

الم�سامين  ببع�س  ذل��ك   تعزيز  تم  فقد  المختلفة  المجاالت 

ا�سكال االرتداد على  �سكل من  اأي  التي تتعلق بحظر  المهمة  

التي  القوانين  بع�س  عبر  تكري�سها  يتم  كان  والتي  الد�ستور 

بها  والعمل  اقرارها  ويتم  الد�ستور  ن�سو�س  تخالف  كانت 

تجاوزًا حيث ن�ست التعديالت الجديدة على بطالن اأية قوانين 

تخالف في �سكلها وجوهرها وم�سمونها ن�سو�س الد�ستور او 

ت�سكل انتقا�ساً او ا�ستثناًء منها.

اما الجديد االكثر اهمية في التعديالت الد�ستورية فهو يكمن 

تعني  والتي  الد�ستورية  بالمحكمة  المتعلقة  الن�سو�س  في 

الد�ستورية  المحكمة  وان  �سيما  ال  الد�ستور  �سمو  مبداأ  تفعيل 

يمكن ان تغلق والى غير رجعة كل الطرق المف�سية الى ا�سدار 

هذه  الن  الد�ستور,  الأحكام  مخالفة  او  د�ستورية  غير  قوانين 

بد�ستورية  يتعلق  فيما  العدل  الحكم  بالفعل  �ستكون  المحكمة 

تف�سير  مبداأ  انتفاء  يعني  القوانين و�سحتها من عدمه, وهذا 

القوانين وفقاً لثالثية الهوى وال�سغوط والمنفعة, ومع ذلك, 

قادمة  تعديالت  اية  في  النظر  يتم  باأن  معقودًا  االمل  يبقى 

المحكمة  هذه  مخاطبة  يمكنها  التي  الجهات  مظلة  بتو�سيع 

ب�سكل مبا�سر لت�سمل المواطنين من ا�سحاب الم�سالح اأو من 

يقع عليهم ال�سرر من جراء الت�سريعات المختلفة.

المحاكم  ع��ن  اي�ساً  الحديث  يمكن  ال�سياق,  ه��ذا  وف��ي 

الخا�سة, كمحكمة امن الدولة, حيث تم بموجب هذه التعديالت 

تقييد ان�ساء مثل هذه المحاكم اال وفق حاالت حددها الد�ستور 

ن�ساً »بالخيانة العظمى والتج�س�س واالرهاب« وبخالف ذلك 

حظر الن�س الد�ستوري من جهة كان القيام بتحويل المدنيين 

الى هذه المحاكم تحت اأي ظرف كان, االمر الذي اغلق اي�ساً 

باب االجتهاد امام الحكومات المختلفة, والتي كانت بموجبها 

اية  الى  اال�ستناد  دون  المحاكم  هذه  الى  المواطنين  تحيل 

معايير محددة ووا�سحة لهذه االحاالت.

تم  التي  التعديالت  كل  عن  الحديث  يطول  الواقع  وف��ي 

احداثها لكن ثمة تعديالت البد من ذكرها يتعلق اولهما بالتقييد 

القوانين  ا�سدار  على  الد�ستورية  التعديالت  و�سعته  الذي 

واخ�ساعها  الم�ستقلة  الموؤ�س�سات  موازنات  و�سبط  الموؤقتة, 

التعديالت مزيدا  ابداء هذه  الى  ا�سافة  والمراقبة,   للتدقيق 

ي�سمى  كان  ما  الغت  حينما  المواطنين  لملكيات  االحترام  من 

حيث  الدولة,  ت�ستملكها  التي  االرا�سي  في  القانوني  بالربع 

منه  جزء  اأي  وال  احد  ملك  ي�ستملك  ال   « يقول  ال��ذى  الن�س 

في  يعين  ح�سبا  عاد  تعوي�س  مقابل  وفي  العامة  للمنفعة  اال 

القانون«.

اال�سل  في  هو  ال��ذي  االردن��ي  الد�ستور  ان  القول  جملة 

بالحاجة  االعتراف  ومع  ن�سبيا  المتقدمة  الد�ساتير  من  يعد 

الم�ستمرة الحداث التطوير والتعديل على الد�ستور والقوانين 

عملية  دفع  في  ت�سهم  ان  يمكن  التي  المختلفة  والت�سريعات 

التنمية ال�ساملة بما فيها العملية الديمقراطية, اال ان الق�سية 

النظر  دون  معينة  بجوانب  اختزالها  يمكن  ال  الديمقراطية 

وحدها  تكون  لن  المتقدمة  فالد�ساتير  االخرى,  الجوانب  الى 

قادرة على خلق ديمقراطية على االر�س دون ان يكون هناك 

الموؤ�س�سية والثقافية واالجتماعية  الهياكل  ا�ستكمال لمختلف 

للحياة البرلمانية والحزبية فالثقافة الحزبية ال يمكن ن�سرها 

االحزاب  هذه  بتفاعل  وانما  د�ستوري  بتعديل  المجتمع  في 

النا�س  لدى  قناعات  وخلق  ال�سعب  فئات  لمختلف  وو�سولها 

ب�سرورة وجدوى االنخراط في هذه االحزاب, كذلك ال يمكن 

بالممار�سات  يتعلق  فيما  ال�سائدة  المجتمعية  الثقافات  تغيير 

تعاون  يجب  وانما  د�ستوري  تعديل  بمجرد  الديمقراطية 

النا�س  لدى  �سيا�سية  ثقافة  لخلق  والمجتمع  الدولة  مكونات 

الخيارات  عن  البحث  ب�سرورة  القناعة  نفو�سهم  في  تكر�س 

التي  التر�سيح  او  االنتخاب  او  الم�ساركة  في  �سواء  االف�سل 

يمكن ان تخدم م�سيرة الدولة والمجتمع.

بقي ان نقول ان هذه التعديالت ومهما اختلفت االراء حولها 

ينبغي النظر اليها على انها مرحلة اخرى ت�ساف الى مراحل 

المراحل  اخر  تكون  لن  وبالطبع  االردني  الديمقراطي  البناء 

مختلف  في  وتحديثات  وتعديالت  مراحل  �سيتبعها  وانما 

تتوقف  التي  وال�سعوب  االم��م  الن  العامة  الحياة  جوانب 

والقيادة  بال�سعب  نعهده  لم  ما  تموت وهذا  تندثر  النماء  عن 

وممارا�ساتها  ال�سعوب  ثقافة  تغيير  يتم  لن  وكذلك  االردنية, 

تر�سخ  التي  والتطورات  التغييرات  الن  و�سحاها,  ليلة  بين 

الزمني  اإط��اره��ا  تاأخذ  التي  تلك  فقط  هي  المجتمعات  ل��دى 

التدريجي الطبيعي.

وبعد .. اذا كان هناك من ال يزالوا  يراهنوا على عدم وجود 

ما يطرحونه من  بع�س  اال�سالح من خالل  احداث  في  ارادة 

ت�سكيك وطروحات ومطالب ال تعدو في كونها جزءا من لعبة 

معقدة لي�س الهدف منها احداث توافقات تخدم م�سلحة الدولة 

ت�سكيل لجنة  �سبقها من  التعديالت وما  فاإن هذه  والمجتمع,  

الحوار الوطني بما انتجته من مخرجات ت�سكل دلياًل اليمكن 

اح��داث  في  والرغبة  اال���س��الح  عزيمة  �سدق  على  دح�سه 

والوالية  البرلمانية  الحكومات  مو�سوع  في  وحتى  التغيير, 

العامة للحكومة على ال�سوؤون العامة للدولة فاإنه ال يوجد ن�س 

د�ستوري واحد يمنع حدوث ذلك مما يوؤكد انه لي�س الخلل في 

الد�ستور وانما االمر يعود لمجمل وطبيعة تفاعالت الالعبين 

للدولة والمجتمع وتمكنهم من  العامة  الم�ساركين في الحياة 

تاأدية ادوارهم بال�سكل والم�سمون الذي ن�س عليه الد�ستور. 

* مدير مركز الراأي للدرا�سات

ال���ت���ع���دي���ات  يف  ق��������راءة 

اللجنة  من  املقدمة  الد�ضتورية 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ع��دي��ل ال��د���ض��ت��ور 

التعديات   ..  52 د�ضتور 

84 الى   54 عام  من  ب��داأت 

ال��ت��ع��دي��ات ال��د���ض��ت��وري��ةروزنامة اال�ضاح

التغيري ..واإرادة  املقرتحة   

هادي �ل�سوبكيهنا �ملحي�سنثامر �لعو�ي�سة�ملحامي �لدكتور نوفان �لعجارمة  678

الملك طالل  الذي تم في عهده و�سع د�ستور 1952
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التعديات الد�ضتورية املقرتحة .. يت�ضلمها امللك اليوم
عمان - الراأي - فيما يلي  التعديالت الد�ستورية 

المقترحة من لجنة مراجعة ن�سو�س الد�ستور التي 

الثاني م�ساء  الملك عبداهلل  �سيتم تقديمها الى جاللة 

اليوم مقارنة مع مواد الد�ستور الحالي  .

�لف�سل �الول

�لدولة ونظام �حلكم فيها

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 1:

الها�سمية دولة عربية م�ستقلة ذات  المملكة االردنية 

�سيادة ملكها ال يتجزاأ وال ينزل عن �سيء منه، وال�سعب 

االردني جزء من االأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي 

ملكي وراثي.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 1:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة: 2 

االإ�سالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الر�سمية 

المادة 2:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني

المادة 3:

اإلى مكان  مدينة عمان عا�سمة المملكة ويجوز نقلها 

اآخر بقانون خا�ص 

المادة 3:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني

المادة 4:

تكون الراية االأردنية على ال�سكل والمقايي�ص التالية: 

قطع  ثللالث  اإللللى  اأفقيا  وتق�سم  عر�سها  �سعف  طولها 

والو�سطى  �للسللوداء  منها  العليا   ، مللتللوازيللة،  مت�ساوية 

الناحية  من  عليها  يو�سع  خ�سراء،  وال�سفلى  بي�ساء 

ال�سارية مثلث قائم احمر قاعدته م�ساوية لعر�ص الراية 

كوكب  المثلث  هذا  وفي  طولها  لن�سف  م�ساو  وارتفاعه 

ابي�ص �سباعي اال�سعة م�ساحته، مما يمكن ان ت�ستوعبه 

دائرة قطرها واحد من اربعة ع�سر من طول الراية وهو 

مو�سوع بحيث يكون و�سطه عند نقطة تقاطع الخطوط 

احد  المار من  المحور  يكون  المثلث وبحيث  زوايللا  بين 

الروؤو�ص موازيًا لقاعدة هذا المثلث.

المادة 4:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني

�لف�سل �لثاين

حقوق �الردنيني وو�جباتهم

المادة 5:

الجن�سية االردنية تحدد بقانون

المادة 5:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني

المادة 6:

1- االردنيون امام القانون �سواء ال تمييز بينهم في 

الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او 

الدين.

2- تللكللفللل اللللدوللللة الللعللمللل والللتللعللللليللم �للسللمللن حللدود 

لجميع  الفر�ص  وتكافوؤ  الطماأنينة  وتكفل  امكانياتها 

االردنيين.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 6:

1- االردنيون امام القانون �سواء ال تمييز بينهم في 

الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او 

الدين او الجن�ص.

2- الدفاع عن الوطن واأر�سه ووحدة �سعبه والحفاظ 

على ال�سلم االجتماعي واجب مقد�ص على كل اردني.

3- تللكللفللل اللللدوللللة الللعللمللل والللتللعللللليللم �للسللمللن حللدود 

لجميع  الفر�ص  وتكافوؤ  الطماأنينة  وتكفل  امكانياتها 

االردنيين.

4- اال�سرة ا�سا�ص المجتمع قوامها الدين واالخالق 

ويقوي  ال�سرعي  كيانها  القانون  يحفظ  الللوطللن،  وحللب 

والطفولة  االمومة  ظلها  في  ويحمي  وقيمها  اوا�سرها 

ويرعى الن�صء وذوي االعاقات ويحميهم من اال�ستغالل.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 7:

الحرية ال�سخ�سية م�سونة

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 7:

1- الحرية ال�سخ�سية م�سونة

او  العامة  والللحللريللات  الحقوق  على  اعللتللداء  كللل   -2

عليها  يعاقب  جريمة  لالردنيين  الخا�سة  الحياة  حرمة 

القانون.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 8:

احكام  وفللق  اال  يحب�ص  او  احللد  يوقف  ان  يجوز  ال 

القانون.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 8:

1- ال يجوز ان يقب�ص على احد او يحب�ص او يوقف 

او تقيد حريته او يمنع من التنقل اال وفق احكام القانون.

2- كل �سخ�ص يقب�ص عليه او يحب�ص او تقيد حريته 

تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة االن�سان، وال يجوز 

غير  فللي  حجزه  يجوز  ال  كما  معنويًا  او  بدنيا  ايللللذاوؤه 

ال�سجون،  بتنظيم  ال�سادرة  للقوانين  الخا�سعة  االماكن 

وكل قول ي�سدر عن اأي �سخ�ص تحت وطاأة اأي �سيء مما 

تقدم او التهديد ب�سيء منه يهدد وال يعول عليه.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 9:

     1-ال يجوز اإبعاد اأردني من ديار المملكة. 

االقامة في جهة  اردنللي  على  ان يحظر  2- ال يجوز 

ما وال ان يلزم باالقامة في مكان معين اال في االحوال 

المبينة في القانون.

المادة 9:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني.

المادة كما وردت في الد�ستور 

المادة 10:

االحللوال  في  اال  دخولها  يجوز  فال  حرمة  للم�ساكن 

المبينة في القانون، وبالكيفية المن�سو�ص عليها فيه.

المادة 10:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة كما وردت في الد�ستور 

المادة 11:

مقابل  وفللي  العامة  للمنفعة  اال  احللد  ملك  ي�ستملك  ال 

تعوي�ص عادل ح�سبما يعين في القانون.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 11:

ال ي�ستملك ملك احد وال اأي جزء منه  اال للمنفعة العامة 

وفي مقابل تعوي�ص عادل ح�سبما يعين في القانون.

المادة 12:

ال تفر�ص قرو�ص جبرية وال ت�سادر امول منقولة او 

غير منقولة اال بمقت�سى القانون.

المادة 12:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 13:

ال يفر�ص الت�سغيل االلزامي على اأحد غير اأنه يجوز 

بمقت�سى القانون فر�ص �سغل او خدمة على اأي �سخ�ص:

1- في حالة ا�سطرارية كحالة الحرب، او عند وقوع 

زلللزال،  او  او مجاعة  طللوفللان،  او  او حريق  عللام،  خطر 

اآفللات  او  الحيوان  او  لالن�سان  �سديد  وبائي  مر�ص  او 

حيوانية او ح�سرية او نباتية، او اأية اآفات اخرى مثلها 

في اية ظروف اخرى قد تعر�ص �سالمة جميع ال�سكان او 

بع�سهم اإلى خطر.

يوؤدي  ان  على  محكمة،  من  عليه  الحكم  بنتيجة   -2

ذلك العمل او الخدمة تحت ا�سراف �سلطة ر�سمية، وان ال 

يوؤجر ال�سخ�ص المحكوم عليه اإلى ا�سخا�ص او �سركات 

او جمعيات او اية هيئة عامة او يو�سع تحت ت�سرفها.

المادة 13:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني.

المادة 14:

طبقًا  االديلللان  ب�سعائر  القيام  حرية  الللدولللة  تحمي 

بالنظام  مخلة  تكن  لم  ما  المملكة  في  المرعية  للعادات 

العام او منافية لالآداب.

المادة 14:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني.

المادة كما وردت في الد�ستور

المادة 15:

1- تكفل الدولة حرية الراأي، ولكل اردني ان يعرب 

و�سائر  والت�سوير  والكتابة  بالقول  راأيللله  عللن  بحرية 

و�سائل التعبير ب�سرط ان ال يتجاوز حدود القانون.

2- ال�سحافة والطباعة حرتان �سمن حدود القانون.

اال  امتيازها  الغاء  وال  ال�سحف  تعطيل  يجوز  ال   -3

وفق احكام القانون.

4- يللجللوز فللي حللالللة اعللللالن االحلللكلللام الللعللرفلليللة او 

والن�سرات  ال�سحف  على  القانون  يفر�ص  ان  الطوارئ 

التي  االملللور  فللي  مللحللدودة  رقللابللة  والموؤلفات واالذاعلللة 

تت�سل بال�سالمة العامة واغرا�ص الدفاع الوطني.

مللوارد  على  الللمللراقللبللة  ا�للسلللللوب  الللقللانللون  ينظم   -5

ال�سحف.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 15:

يعبر  ان  اردنللي  الللراأي ولكل  الدولة حرية  تكفل   -1

عن راأيه بحرية القول والكتابة والت�سوير و�سائر و�سائل 

التعبير ب�سرط ان ال يتجاوز حدود القانون.

العلمي  البحث  حرية  للمواطنين  الللدولللة  تكفل   -2

النظام  بما ال يخالف  االدبي والفني والثقافي  واالبللداع 

العام واالآداب العامة.

وو�سائل  والن�سر  والطباعة  ال�سحافة  حللريللة   -3

االعالم مكفولة �سمن حدود القانون.

اال  امتيازها  الغاء  وال  ال�سحف  تعطيل  يجوز  ال   -4

وفق احكام القانون.

5- يللجللوز فللي حللالللة اعللللالن االحلللكلللام الللعللرفلليللة او 

والن�سرات  ال�سحف  على  القانون  يفر�ص  ان  الطوارئ 

محدودة  رقابة  االت�سال  وو�سائل  واالذاعللة  والموؤلفات 

في االمور التي تت�سل بال�سالمة العامة واغرا�ص الدفاع 

الوطني.

مللوارد  على  الللمللراقللبللة  ا�للسلللللوب  الللقللانللون  ينظم   -6

ال�سحف.

المادة 16:

1- لالردنيين حق االجتماع �سمن حدود القانون.

2- لالردنيين الحق في تاأليف الجمعيات واالحزاب 

وو�سائلها  م�سروعة  غايتها  تكون  ان  على  ال�سيا�سية 

�سلمية وذات نظم ال تخالف احكام الد�ستور.

3- ينظم القانون طريقة تاأليف الجمعيات واالحزاب 

ال�سيا�سية ومراقبة موارده.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 16:

1- لالردنيين حق االجتماع �سمن حدود القانون.

2- لالردنيين الحق في تاأليف الجمعيات والنقابات 

م�سروعة  غايتها  تكون  ان  على  ال�سيا�سية  واالحلللزاب 

وو�سائلها �سلمية وذات نظم ال تخالف احكام الد�ستور.

3- ينظم القانون طريقة تاأليف الجمعيات واالحزاب 

ال�سيا�سية ومراقبة مواردها.

المادة 17:

فيما  العامة  ال�سلطات  مخاطبة  في  الحق  لالردنيين 

بال�سوؤون  �سلة  له  فيما  او  �سخ�سية  امللور  من  ينوبهم 

العامة بالكيفية وال�سروط التي يعينها القانون.

المادة 17: 

تبقى كما هي في الد�ستور االردني.

المادة 18:

تللعللتللبللر جللملليللع الللمللرا�للسللالت الللبللريللديللة والللبللرقلليللة 

او  للمراقبة  تخ�سع  فال  �سرية  الهاتفية  والمخاطبات 

التوقيف اال في االحوال المعينة في القانون.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 18:

تللعللتللبللر جللملليللع الللمللرا�للسللالت الللبللريللديللة والللبللرقلليللة 

والمخاطبات الهاتفية وغيرها من و�سائل االت�سال �سرية 

باأمر  اال  الم�سادرة  او  التوقيف  او  للمراقبة  تخ�سع  ال 

ق�سائي وفق احكام القانون.

المادة 19:

عليها  والقيام  مدار�سها  تاأ�سي�ص  للجماعات  يحق 

لتعليم افرادها على ان تراعي االحكام العامة المن�سو�ص 

عليها في القانون وتخ�سع لرقابة الحكومة في برامجها 

وتوجيهها.

المادة 19:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 20:

التعليم االبتدائي الزامي لالردنيين وهو مجاني في 

مدار�ص الحكومة

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 20:

التعليم اال�سا�سي الزامي لالردنيين وهو مجاني في 

مدار�ص الحكومة.

المادة 21:

ب�سبب  اللل�للسلليللا�للسلليللون  الللالجللئللون  يلل�للسلللللم  ال   -1

مبادئهم ال�سيا�سية او دفاعهم عن الحرية.

ا�سول  والقوانين  الدولية  االتفاقات  تحدد   -2

ت�سليم المجرمين العاديين.

المادة 21:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني

المادة 22:

العامة  المنا�سب  تولي  في  حق  اردنللي  لكل   -1

بال�سروط المعينة بالقوانين او االنظمة.

وموؤقتة  دائمة  من  العامة  للوظائف  التعيين   -2

في الدولة واالدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على 

ا�سا�ص الكفاءات والموؤهالت.

المادة 22:

تبقى كما هي في الد�ستور االردني

المادة 23:

ان  الدولة  وعلى  المواطنين  لجميع  حق  العمل   -1

والنهو�ص  الوطني  االقت�ساد  بتوجيه  لالردنيين  توفره 

به. 

2- تحمي الدولة العمل وت�سع له ت�سريعًا يقوم على 

المبادئ االآتية: 

عمله  كمية  مللع  يتنا�سب  اجللللرًا  الللعللامللل  اعللطللاء  اأ- 

وكيفيته.

العمال  ومنح  اال�سبوعية  العمل  �ساعات  تحديد  ب-   

ايام راحة ا�سبوعية و�سنوية مع االجر. 

وفي  المعيلين،  للعمال  خا�ص  تعوي�ص  تقرير  جللل- 

النا�سئة  والطوارئ  والعجز  والمر�ص  الت�سريح  احوال 

عن العمل. 

د- تعيين ال�سروط الخا�سة بعمل الن�ساء واالحداث. 

هل- خ�سوع المعامل للقواعد ال�سحية. 

و- تنظيم نقابي حر �سمن حدود القانون.

المادة 23:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

�لف�سل �لثالث

�ل�سلطات – �حكام عامة

المادة 24:

االأمة م�سدر ال�سلطات.  -1

تمار�ص االأمة �سلطاتها على الوجه المبين في   -2

هذا الد�ستور.

الف�سل الثالث: ال�سلطات – احكام عامة

المادة 24:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 25:

والملك  االملللة  بمجل�ص  الت�سريعية  ال�سلطة  تللنللاط 

ويتاألف مجل�ص االأمة من مجل�سي االأعيان والنواب.

المادة 25:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 26:

بوا�سطة  ويتوالها  بالملك  التنفيذية  ال�سلطة  تناط 

وزرائه وفق احكام هذا الد�ستور.

المادة 26: 

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 27:

اختالف  على  المحاكم  تتوالها  الق�سائية  ال�سلطة 

انواعها ودرجاتها وت�سدر جميع االحكام وفق القانون 

با�سم الملك.

المادة 27:

على  المحاكم  تتوالها  م�ستقلة  الق�سائية  ال�سلطة 

اختالف انواعها ودرجاتها وت�سدر جميع االحكام وفق 

القانون با�سم الملك.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

الق�سم االول: الملك وحقوقه:

المادة 28:

ا�سرة  في  وراثللي  الها�سمية  االردنية  المملكة  عر�ص 

في  العر�ص  وراثللة  وتكون   ، الح�سين  بن  عبداهلل  الملك 

الذكور من اوالد الظهور وفق االحكام التالية:

اإلللى  الللعللر�للص  مللن �للسللاحللب  الللملللللك  اأ- تنتقل واليلللة   

اأكبرابنائه �سنًا ثم اإلى اأكبراأبناء ذلك االبن االكبر، وهكذا 

ينتقل  ان  قبل  اأكبراالأبناء  توفى  واذا  طبقة،  بعد  طبقة 

اليه الملك كانت الوالية اإلى اأكبرابنائه ولو كان للمتوفى 

اخوة، على انه يجوز للملك ان يختار احد اخوته الذكور 

وليًا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل والية الملك من �ساحب 

العر�ص اليه. 

الللملللللك عللقللب تنتقل  للله واليلللة  لللمللن  يللكللن  لللم  ب- اذا 

اأكبراأبناء  فالى  اخللوة  له  يكن  لم  واذا  اأكبراخوته  اإلللى 

اأكبراخوته فان لم يكن الكبر اخوته ابن فالى اأكبراأبناء 

اخوته االآخرين بح�سب ترتيب �سن االخوة. 

ج- فللي حالة فللقللدان االخلللوة واأبللنللاء االخلللوة تنتقل 

والية الملك اإلى االعمام وذريتهم على الترتيب المعين في 

الفقرة )ب(. 

ما  نحو  على  وارث  بللدون  ملك  اآخللر  توفي  واذا  د- 

ذكر يرجع الملك اإلى من يختاره مجل�ص االمة من �ساللة 

بن  ح�سين  الملك  له  المغفور  العربية  النه�سة  موؤ�س�ص 

علي. 

هل- ي�سترط فيمن يتولى الملك ان يكون م�سلمًا عاقاًل 

مولودًا من زوجة �سرعية ومن ابوين م�سلمين.

 و- ال يعتلي العر�ص احد ممن ا�ستثنوا بارادة ملكية 

من الوراثة ب�سبب عدم لياقتهم، وال ي�سمل هذا اال�ستثناء 

اعقاب ذلك ال�سخ�ص. وي�سترط في هذه االرادة ان تكون 

موقعًا عليها من رئي�ص الوزراء واربعة وزراء على االقل 

بينهم وزيرا الداخلية والعدلية. 

ع�سرة  ثماني  اأتللم  متى  الر�سد  �سن  الملك  يبلغ  ز- 

�سنة قمرية من عمره، فاذا انتقل العر�ص اإلى من هو دون 

مجل�ص  او  الو�سي  الملك  �سالحيات  يمار�ص  ال�سن  هذه 

الو�ساية الذي يكون قد عين بارادة ملكية �سامية �سادرة 

من الجال�ص على العر�ص، واذا توفي دون ان يو�سي يقوم 

مجل�ص الوزراء بتعيين الو�سي او مجل�ص الو�ساية. 

�سلطته  تولي  على  قللادر  غير  الملك  ا�سبح  اذا  ح- 

نيابة  هيئة  او  نائب  �سالحياته  فيمار�ص  مر�سه  ب�سبب 

ويعين النائب او هيئة النيابة باإرادة ملكية وعندما يكون 

الملك غير قادر على اجراء هذا التعيين يقوم به مجل�ص 

الوزراء. 

ط- اذا اعتزم الملك مغادرة البالد فيعين قبل مغادرته 

باإرادة ملكية نائبًا او هيئة نيابة لممار�سة �سالحياته مدة 

غيابه وعلى النائب او هيئة النيابة ان تراعي اية �سروط 

قد ت�ستمل عليها تلك االرادة واذا امتد غياب الملك اكثر 

من اربعة ا�سهر ولم يكن مجل�ص االمة مجتمعًا يدعى حااًل 

اإلى االجتماع لينظر في االمر. 

ي- قبل ان يتولى الو�سي او النائب او ع�سو مجل�ص 

الو�ساية او هيئة النيابة عمله يق�سم اليمين المن�سو�ص 

مجل�ص  امللام  الد�ستور  هللذا  من   )29( المادة  في  عليها 

الوزراء.

اع�ساء  احللد  او  النائب  او  الو�سي  توفي  اذا  ك-   

مجل�ص الو�ساية او هيئة النيابة او ا�سبح غير قادر على 

القيام بمهام وظيفته فيعين مجل�ص الوزراء �سخ�سًا الئقًا 

ليقوم مقامه. 

الملك  ل- ي�سترط ان ال تكون �سن الو�سي او نائب 

او احد اع�ساء مجل�ص الو�ساية او هيئة النيابة اقل من 

الذكور من  اأنه يجوز تعيين احد  )30( �سنة قمرية غير 

اقرباء الملك اذا كان قد اكمل ثماني ع�سرة �سنة قمرية 

من عمره. 

ب�سبب  الملك  واليللة  له  من  على  الحكم  تعذر  اذا  م- 

ذلك  من  التثبت  بعد  الللوزراء  مجل�ص  فعلى  عقلي  مر�ص 

ان يدعو مجل�ص االمة في الحال اإلى االجتماع، فاذا ثبت 

قيام ذلك المر�ص ب�سورة قاطعة قرر مجل�ص االمة انتهاء 

والية ملكة فتنتقل اإلى �ساحب الحق فيها من بعده وفق 

احكام الد�ستور واذا كان عندئذ مجل�ص النواب منحاًل اأو 

انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجل�ص الجديد فيدعى اإلى 

االجتماع لهذا الغر�ص مجل�ص النواب ال�سابق.

�لف�سل �لر�بع

 �ل�سلطة �لتنفيذية

الق�سم االول: الملك وحقوقه

المادة 28:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 29:

االمللة  مجل�ص  امللام  العر�ص  تبوئه  اثللر  الملك  يق�سم 

الذي يلتئم برئا�سة رئي�ص مجل�ص االأعيان ان يحافظ على 

الد�ستور وان يخل�ص لالأمة.

المادة 29:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 30:

تبعة  كللل  مللن  الللدولللة وهللو م�سون  راأ�لللص  هللو  الملك 

وم�سوؤولية.

المادة 30: 

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 31:

الملك ي�سدق على القوانين وي�سدرها وياأمر بو�سع 

االنظمة الالزمة لتنفيذها ب�سرط ان ال يت�سمن ما يخالف 

احكامها.

المادة 31:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 32:

والبحرية  البرية  للقوات  االعلللللى  القائد  هللو  الملك 

والجوية.

المادة 32:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 33:

ال�سلح  ويعقد  الحرب  يعلن  الللذي  هو  الملك   -1

ويبرم المعاهدات واالتفاقات.

عليها  يترتب  التي  واالتللفللاقللات  المعاهدات   -2

في  م�سا�ص  او  النفقات  من  �سيئًا  الدولة  خزانة  تحميل 

اال  نافذة  تكون  ال  الخا�سة  او  العامة  االردنيين  حقوق  

اأي حال ان  اذا وافق عليها مجل�ص االمة، وال يجوز في 

تكون ال�سرطة ال�سرية في معاهدة او اتفاق ما مناق�سة 

لل�سروط العلنية.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 33:

1-الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد ال�سلح ويبرم 

المعاهدات.

2- معاهدات ال�سلح والتحالف والتاجرة والمالحة 

والمعاهدات االخرى التي يترتب عليها تعديل في ارا�سي 

الدولة او نق�ص في حقوق �سيادتها او تحميل خزانتها 

�سيئًا من النفقات او م�سا�ص بحقوق االردنيين العامة او 

الخا�سة ال تكون نافذة اال اذا وافق عليها مجل�ص االأمة 

في  ال�سرية  ال�سروط  تكون  ان  حللال  اأي  في  يجوز  وال 

معاهدة ما مناق�سة لل�سروط العلنية.

المادة 34:

الللملللللك هللو الللللذي يلل�للسللدر االواملللللر بللاجللراء   -1

االنتخابات لمجل�ص النواب وفق احكام القانون.

اإللللى االجللتللمللاع  يللدعللو مجل�ص االملللة  الللملللللك   -2

ويفتتحه ويوؤجله ويف�سه وفق احكام الد�ستور.

للملك ان يحل مجل�ص النواب.  -3

احد  يعفي  او  االأعيان  مجل�ص  يحل  ان  للملك   -4

اع�سائه من الع�سوية.

المادة 34:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 35:

ا�ستقالته  ويقبل  ويقيله  الللوزراء  رئي�ص  يعين  الملك 

على  بناء  ا�ستقالتهم  ويقبل  ويقيلهم  الللللوزراء  ويعين 

تن�سيب رئي�ص الوزراء.

المادة 35:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 36:

بينهم  االأعيان ويعين من  اع�ساء مجل�ص  يعين  الملك 

رئي�ص مجل�ص االأعيان ويقبل ا�ستقالتهم.

المادة 36:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 37:

المدنية  الرتب  وي�سترد  ويمنح  ين�سئ  الملك   -1

ان  وله  االخرى  ال�سرف  واألقاب  واالأو�سمة  والع�سكرية 

يفو�ص هذه ال�سلطة اإلى غيره بقانون خا�ص.

ت�سرب العملة با�سم الملك تنفيذًا للقانون.  -2

المادة 37:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 38:

واما  العقوبة،  وتخفي�ص  الخا�ص  العفو  حق  للملك 

العفو العام فيقرر بقانون خا�ص.

المادة 38:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 39:

ال ينفذ حكم االعدام اال بعد ت�سديق الملك وكل حكم 

م�سفوعًا  اللللوزراء  مجل�ص  عليه  يعر�سه  القبيل  هللذا  من 

ببيان راأيه فيه.

المادة 39:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 40:

يمار�ص الملك �سالحياته بارادة ملكية وتكون االرادة 

الللوزراء  او  والوزير  الللوزراء  رئي�ص  من  موقعة  الملكية 

فوق  توقيعه  بتثبيت  موافقته  الملك  يبدي  المخت�سين، 

التواقيع المذكورة.

المادة 40:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

الق�سم الثاني الوزراء

المادة 41:

يوؤلف مجل�ص الوزراء من رئي�ص الوزراء رئي�سًا ومن 

عدد من الوزراء ح�سب الحاجة والم�سلحة العامة.

الق�سم الثاني الوزراء

المادة 41:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 42:

ال يلي من�سب الوزارة اال اردني.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 42:

ال يلي من�سب الوزارة اإال اأردني ال يحمل جن�سية دولة 

اخرى.

المادة 43:

على رئي�ص الوزراء والوزراء قبل مبا�سرتهم اعمالهم 

ان يق�سموا امام الملك اليمين التالية:

وان  للملك  مخل�سًا  اكللون  ان  العظيم  بللاهلل  »اق�سم 

احافظ على الد�ستور وان اخدم االأمة واقوم بالواجبات 

الموكولة الّي بامانة«.

المادة 43:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 44:

من  �سيئًا  ي�ستاأجر  او  ي�ستري  ان  للوزير  يجوز  ال 

ال  كما  العلني،  المزاد  ذلك في  كان  ولو  الحكومة  امالك 

يجوز له اثناء وزارته ان يكون ع�سوًا في مجل�ص ادارة 

�سركة ما، او ان ي�سترك في اأي عمل تجاري او مالي او 

ان يتقا�سى راتبًا من اأي �سركة.

المادة 44:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 45:

يتولى مجل�ص الوزراء م�سوؤولية ادارة جميع   -1

�سوؤون الدولية الداخلية والخارجية با�ستثناء ما قد عهد 

او يعهد به من تلك ال�سوؤون بموجب هذا الد�ستور او اأي 

ت�سريع اآخر اإلى اأي �سخ�ص او هيئة اخرى.

ومجل�ص  الللللوزراء  رئي�ص  �سالحيات  تعين   -2



3قضايا الساعة �الحد 14 �آب 2011

الللوزراء وي�سدق عليها  باأنظمة ي�سعها مجل�ص  الللوزراء 

الملك.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 45:

يتولى مجل�ص الوزراء م�سوؤولية ادارة جميع   -1

�سوؤون الدولة الداخلية والخارجية با�ستثناء ما قد عهد 

او يعهد به من تلك ال�سوؤون بموجب هذا الد�ستور اإلى اأي 

�سخ�ص او هيئة اخرى.

واللللوزراء  اللللوزراء  رئي�ص  �سالحيات  تعين   -2

ومجل�ص الوزراء باأنظمة ي�سعها مجل�ص الوزراء وي�سدق 

عليها الملك.

المادة 46:

اكثر  او  وزارة  بمهام  الللوزيللر  اإلللى  يعهد  ان  يجوز 

ح�سب ما يذكر في مر�سوم التعيين.

المادة 46:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 47:

ال�سوؤون  جميع  ادارة  عن  م�سوؤول  الللوزيللر   -1

الوزراء  رئي�ص  على  يعر�ص  ان  وعليه  بوزارته  المتعلقة 

اية م�ساألة خارجة عن اخت�سا�سه. 

يللتلل�للسللرف رئلليلل�للص الللللللوزراء بللمللا هللو �سمن   -2

على  االخللرى  االمللور  ويحيل  واخت�سا�سه  �سالحياته 

مجل�ص الوزراء التخاذ القرارات الالزمة ب�ساأنها.

المادة 47:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 48:

يللوقللع رئلليلل�للص اللللللوزراء واللللللوزراء قللللرارات مجل�ص 

الوزراء وترفع هذه القرارات اإلى الملك للت�سديق عليها 

في االحوال التي ين�ص هذا الد�ستور او اي قانون او نظام 

القرارات  هذه  وينفذ  ذلك  وجللوب  على  بمقت�ساه  و�سع 

رئي�ص الوزراء والوزراء كل في حدود اخت�سا�سه.

المادة 48:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 49:

اوامر الملك ال�سفوية او الخطية ال تخلي الوزراء من 

م�سوؤوليتهم.

المادة 49:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 50:

جميع  يعتبر  اقالته  او  الللوزراء  رئي�ص  ا�ستقالة  عند 

الوزراء م�ستقيلين او مقالين بطبيعة الحال.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 50:

جميع  يعتبر  اقالته  او  الللوزراء  رئي�ص  ا�ستقالة  عند 

الوزراء م�ستقيلين حكما.

المادة 51:

مجل�ص  امللام  م�سوؤولون  والللللوزراء  اللللوزراء  رئي�ص 

للدولة  العامة  ال�سيا�سة  عن  م�ستركة  م�سوؤولية  النواب 

كما ان كل وزير م�سوؤول امام مجل�ص النواب عن اعمال 

وزارته.

المادة 51:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 52:

في  ع�سوًاً  يكون  الللذي  للوزير  او  اللللوزراء  لرئي�ص 

احد مجل�سي االأعيان والنواب حق الت�سويت في مجل�سه 

الذين  الللللوزراء  امللا   ، المجل�سين  كللال  فللي  الللكللالم  وحللق 

يتكلموا  ان  فلهم  المجل�سين  احللد  اع�ساء  مللن  لي�سوا 

فيهما دون ان يكون لهم حق الت�سويت وللوزراء او من 

التقدم على �سائر االع�ساء في مخاطبة  ينوب عنهم حق 

ال  اللللوزارة  راتللب  يتقا�سى  الللذي  والللوزيللر  المجل�سين 

يتقا�سى في الوقت نف�سه مخ�س�سات الع�سوية في اي 

من المجل�سين.

المادة 52:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 53:

اأمللام  الللللوزراء  بللاأحللد  او  بللالللوزارة  الثقة  تطرح   -1

مجل�ص النواب.

 2 - اذا قرر المجل�ص عدم الثقة بالوزارة باالأكثرية 

المطلقة من مجموع عدد اأع�سائه وجب عليها اأن ت�ستقيل. 

الللوزراء  باأحد  خا�سًاً  الثقة  عدم  قرار  كان  واذا   -3

وجب عليه اعتزال من�سبه.

المادة 53:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 54:

وزيللر  بللاأي  او  بللالللوزارة  الثقة  جل�سة  تعقد   -1

على  بناء  واما  الللوزراء  رئي�ص  على طلب  بناء  واما  منها 

طلب موقع من عدد ال يقل عن ع�سرة اع�ساء من مجل�ص 

النواب. 

ال  واحللدة  لمرة  الثقة  على  االقللتللراع  يوؤجل    -2

تتجاوز مدتها ع�سرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المخت�ص 

او هيئة الوزارة وال يحل المجل�ص خالل هذه المدة. 

3-  يترتب على كل وزارة توؤلف اأن تتقدم ببيانها 

الوزاري اإلى مجل�ص النواب خالل �سهر واحد من تاريخ 

تاأليفها اذا كان المجل�ص منعقدًا واأن تطلب الثقة على ذلك 

فيعتبر  منحاًل  او  منعقد  غير  المجل�ص  كان  واذا  البيان 

خطاب العر�ص بيانًا وزاريًا الأغرا�ص هذه المادة.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 54:

تعقد جل�سة الثقة بالوزارة او باأي وزير منها   -1

اما بناء على طلب رئي�ص الوزراء واما على طلب موقع من 

عدد ال يقل عن ع�سرة اع�ساء من مجل�ص النواب.

ال  واحلللدة  لمرة  الثقة  على  االقللتللراع  يللوؤجللل   -2

تتجاوز مدتها ع�سرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المخت�ص 

او هيئة الوزارة وال يحل المجل�ص خالل هذه المدة.

يترتب على كل وزارة توؤلف ان تتقدم ببيانها   -3

الوزاير اإلى مجل�ص النواب خالل �سهر واحد من  تاريخ 

تاأليفها اذا كان المجل�ص منعقدًا وان تطلب الثقة على ذلك 

البيان.

يدعى  منعقد  غير  الللنللواب  مجل�ص  كللان  اذا   -4

لالنعقاد لدورة ا�ستثنائية وعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها 

الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خالل �سهر من 

انعقاده.

اذا كان مجل�ص النواب منحاًل فعلى الوزارة   -5

ان تتقدم ببيانها الوزاير وان تطلب الثقة على ذلك البيان 

خالل �سهر من اجتماع المجل�ص الجديد.

المادة 55:

يحاكم الوزراء امام مجل�ص عال على ما ين�سب اليهم 

من جرائم ناتجة عن تاأدية وظائفهم.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 55:

يحاكم الوزراء على ما ين�سب اليهم من جرائم ناتجة 

عن تاأدية وظائفهم امام محكمة اال�ستئناف النظامية في 

يعين  ق�ساة،  خم�سة  من  موؤلفة  هيئة  تنظرها  العا�سمة، 

احكام  وت�سدر  واع�سائها،  رئي�سها  الق�سائي  المجل�ص 

المحكمة باالغلبية.

المادة 56:

قرار  ي�سدر  الللوزراء وال  اتهام  النواب حق  لمجل�ص 

يتاألف  الذين  االأع�ساء  ا�سوات  ثلثي  باأكثرية  اال  االتهام 

منهم مجل�ص النواب وعلى المجل�ص ان يعين من اأع�سائه 

من يتولى تقديم االتهام وتاأييده امام المجل�ص العالي.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 56:

لمجل�ص النواب حق احالة الوزراء اإلى النيابة العامة 

مع ابداء اال�سباب المبررة لذلك، وال ي�سدر قرار االحالة 

اال باأكثرية االأع�ساء الذين يتاألف منهم مجل�ص النواب.

المادة 57:

االأعلليللان  مجل�ص  رئي�ص  مللن  العالي  المجل�ص  يللوؤلللف 

مجل�ص  يعينهم  منهم  ثالثة  اأع�ساء،  ثمانية  ومن  رئي�سًا 

االأعيان من اع�سائه باالقتراع، وخم�سة من ق�ساة اأعلى 

يكمل  ال�سرورة  وعند  االأقدمية  بترتيب  نظامية  محكمة 

االأقدمية  بترتيب  تليها  التي  المحاكم  روؤ�ساء  من  العدد 

اي�سًاً.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 57:

عند  الللنللظللاملليللة  اال�للسللتللئللنللاف  محكمة  تللطللبللق   -1

بلله في  الللمللعللمللول  الللعللقللوبللات  قللانللون  اللللللوزراء  محاكمة 

خا�ص  بقانون  وتعين  فيه  عليها  المن�سو�ص  الجرائم 

الجرائم التي تترتب عليها م�سوؤولية الوزراء في االحوال 

التي ال يتناولها قانون العقوبات.

ال يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة عن العمل   -2

اال بعد �سدور حكم قطعي بادانته وال تمنع ا�ستقالته من 

اقامة الدعوى عليه او اال�ستمرار في محاكمته.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 58:

به  المعمول  العقوبات  قانون  العالي  المجل�ص  يطبق 

في الجرائم المن�سو�ص عليها فيه وتعين بقانون خا�ص 

الجرائم التي تترتب عليها م�سوؤولية الوزراء في االحوال 

التي ال يتناولها قانون العقوبات.

�لف�سل �خلام�س 

)�ملحكمة �لد�ستورية(

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 58:

المملكة  في  د�ستورية  محكمة  بقانون  تن�ساأ   -1

وتعتبر  عمان  مدينة  مقرها  ويكون  الها�سمية  االردنلليللة 

ت�سعة  من  وتوؤلف  بذاتها  قائمة  م�ستقلة  ق�سائية  هيئة 

ملكية  بارادة  يعينون جميعًا  الرئي�ص،  بينهم  من  اع�ساء 

وينعقد ن�ساب المحكمة بح�سور �سبعة من اع�سائها على 

االقل من بينهم الرئي�ص وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، 

على  اع�ساء  �ستة  باأغلبية  وقراراتها  احكامها  وت�سدر 

االقل.

تكون مدة الع�سوية في المحكمة الد�ستورية   -2

طيلة  اع�ساءها  عزل  يجوز  وال  للتجديد  قابلة  4�سنوات، 

مدة ع�سويتهم.

المادة 59:

العالي  المجل�ص  مللن  واللللقلللرارات  االحللكللام  ت�سدر 

باأغلبية �ستة ا�سوات.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 59:

على  بالرقابة  الد�ستورية  المحكمة  تخت�ص   -1

ن�سو�ص  وتف�سير  النافذة  واالنظمة  القوانين  د�ستورية 

الد�ستور وت�سدر احكامها با�سم الملك، وتكون احكامها 

تكون  كما  وللكافة  ال�سلطات  لجميع  وملزمة  نهائية 

احكامها نافذة باأثر مبا�سر ما لم يحدد الحكم تاريخًا اآخر 

لتفاديه، وتن�سر احكام المحكمة الد�ستورية في الجريدة 

الر�سمية خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ �سدورها.

ن�سو�ص  تف�سير  حق  الد�ستورية  للمحكمة   -2

مجل�ص  عن  �سادر  بقرار  ذلللك  اليها  طلب  اذا  الد�ستور 

باالأكثرية  االمللة  مجل�سي  احد  يتخذه  بقرار  او  الللوزراء 

في  ن�سره  بعد  المفعول  نافذ  قللرارهللا  ويللكللون  المطلقة 

الجريدة الر�سمية.

المادة 60:

في  ال�سير  طللريللقللة  بنف�سه  الللعللالللي  المجل�ص  ينظم 

محاكمة الوزراء وذلك اإلى ان ي�سدر قانون خا�ص لهذه 

الغاية.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 60:

يكون للجهات التالية على �سبيل الح�سر حق الطعن 

المحكمة  لدى  النافذة  واالنظمة  القوانين  د�ستورية  في 

الد�ستورية:

مجل�ص الوزراء.  -1

مجل�ص االأعيان  -2

مجل�ص النواب  -3

اأي  امللام  الد�ستورية  بعدم  الللدفللع  اأثلليللر  اإذا   -4

اال�ستئناف  محكمة  رئي�ص  اإلى  تحيله  ان  فعليها  محكمة 

التابعة لها ولرئي�ص محكمة اال�ستئناف احالة المو�سوع 

اإلى المحكمة الد�ستورية اذا وجد ما يبرر ذلك.

المادة 61:

العمل  النواب يوقف عن  يتهمه مجل�ص  الذي  الوزير 

تمنع  وال  ق�سيته  فللي  العالي  المجل�ص  يف�سل  ان  اإلللى 

في  اال�للسللتللمللرار  او  عليه  الللدعللوى  اقللامللة  مللن  ا�ستقالته 

محاكمته.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 61:

يللحللدد الللقللانللون اللل�للسللروط الللواجللب توفرها   -1

قد  يكون  اأن  الد�ستورية   بالمحكمة  ع�سوًا  يعين  فيمن 

محكمة  ق�ساة  من  يكون  وان  العمر  من  الخم�سين  بلغ 

القانون  ا�ساتذة  من  او  ال�سابقيين  او  الحاليين  التمييز 

في الجامعات العاملين او المتقاعدين او من الحقوقيين 

المخت�سين.

يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وادارتها   -2

بها  المتعلقة  اللل�للسللوؤون  وجميع  امامها  الطعن  وكيفية 

المحكمة  وتبا�سر  وقراراتها،  وباحكامها  وباجراءاتها 

بها  المتعلق  الللقللانللون  و�سع  بعد  اعمالها  الد�ستورية 

مو�سع التنفيذ.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

�لف�سل �ل�ساد�س: �ل�سلطة �لت�سريعية

جمل�س �المة

المادة 62:

يتاألف مجل�ص االمة من مجل�سين: مجل�ص االأعيان – 

ومجل�ص النواب

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

الف�سل ال�ساد�ص: ال�سلطة الت�سريعية

مجل�ص االمة

المادة 62:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

الق�سم االول: مجل�ص االأعيان

المادة 63:

ال  عللدد  من  الرئي�ص  فيه  بما  االأعلليللان  مجل�ص  يتاألف 

يتجاوز ن�سف عدد مجل�ص النواب.

الق�سم االول: مجل�ص االأعيان

المادة 63:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 64:

ي�سترط في ع�سو مجل�ص االأعيان زيادة على ال�سروط 

المعينة في المادة )75(  من هذا الد�ستور ان يكون قد 

اأتم اربعين �سنة �سم�سية من عمره وان يكون من احدى 

الطبقات االآتية: 

روؤ�ساء الوزراء والوزراء الحاليون وال�سابقون ومن 

المفو�سين  واللللوزراء  ال�سفراء  منا�سب  �سابقًا  ا�سغل 

وروؤ�ساء مجل�ص النواب وروؤ�ساء وق�ساة محكمة التمييز 

وال�سباط  وال�سرعية  النظامية  اال�ستئناف  ومللحللاكللم 

الللمللتللقللاعللدون مللن رتللبللة املليللر للللواء فلل�للسللاعللدًا والللنللواب 

اقل من مرتين ومن  للنيابة ال  انتخبوا  الذين  ال�سابقون 

ال�سعب  ثقة  على  الحائزين  ال�سخ�سيات  من  هوؤالء  ماثل 

واعتماده باعمالهم وخدماتهم لالمة والوطن.

المادة 64:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 65:

�سنوات  اربع  االأعيان  مجل�ص  في  الع�سوية  مدة   -1

اعادة  �سنوات ويجوز  اربع  كل  االع�ساء  تعيين  ويتجدد 

تعيين من انتهت مدته منهم.

 2- مدة رئي�ص مجل�ص االأعيان �سنتان ويجوز اعادة 

تعيينه.

المادة 65:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 66:

مجل�ص  اجتماع  عند  االأعيان  مجل�ص  يجلتمع   -1

النواب وتكون ادوار االنعقاد واحدة للمجل�سين. 

2-  اذا حل مجل�ص النواب توقف جل�سات مجل�ص 

االأعيان.

المادة 66:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

الق�سم الثاني: مجل�ص النواب

المادة 67

انتخابًا  منتخبين  اع�ساء  من  النواب  مجل�ص  يتاألف 

يكفل  لالنتخاب  لقانون  وفللاقللًا  ومللبللا�للسللرًا  �سريًا  عللامللًا 

المبادئ التالية:- 

�سالمة االنتخاب.   -1

2-  حلللق الللمللر�للسللحلليللن فلللي ملللراقلللبلللة االعلللملللال 

االنتخابية 

3-  عقاب العابثين بارادة الناخبين.

الق�سم الثاني: مجل�ص النواب

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 67:

انتخابًا  منتخبين  اع�ساء  من  النواب  مجل�ص  يتاألف 

يكفل  لالنتخاب  لقانون  وفللاقللًا  ومللبللا�للسللرًا  �سريًا  عللامللًا 

المبادئ التالية:- 

هيئة م�ستقلة ت�سرف على االنتخابات.  -1

حللللق الللمللر�للسللحلليللن فللللي ملللراقلللبلللة االعلللملللال   -2

االنتخابية.

عقاب العابثين بارادة الناخبين.  -3

�سالمة االنتخاب.  -4

المادة 68:

�سم�سية  �سنوات  اربللع  الللنللواب  مجل�ص  مللدة   -1

تبداأ من تاريخ اعالن نتائج االنتخاب العام في الجريدة 

الر�سمية وللملك ان يمدد مدة المجل�ص بارادة ملكية اإلى 

مدة ال تقل عن �سنة واحدة وال تزيد على �سنتين. 

2-  يجب اجراء االنتخاب خالل ال�سهور االربعة 

التي ت�سبق انتهاء مدة المجل�ص فاذا لم يكن االنتخاب قد 

تم عند انتهاء مدة المجل�ص او تاأخر ب�سبب من اال�سباب 

يبقى المجل�ص قائمًا حتى يتم انتخاب المجل�ص الجديد.

المادة 68:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 69

    1. ينتخب مجل�ص النواب في بدء كل دورة عادية 

رئي�سًاً له لمدة �سنة �سم�سية ويجوز اإعادة انتخابه.

   2. اإذا اإجتمع المجل�ص في دورة غير عادية ولم يكن 

له رئي�ص فينتخب المجل�ص رئي�سًاً له لمدة تنتهي في اأول 

الدورة العادية.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 69

    1. ينتخب مجل�ص النواب في بدء كل دورة عادية 

رئي�سًاً له لمدة �سنتين �سم�سيتين ويجوز اإعادة انتخابه.

   2. اإذا اإجتمع المجل�ص في دورة غير عادية ولم يكن 

له رئي�ص فينتخب المجل�ص رئي�سًاً له لمدة تنتهي في اأول 

الدورة العادية.

المادة 70:

ي�سترط في ع�سو مجل�ص النواب زيادة على ال�سروط 

ان يكون قد  الد�ستور  المادة )75( من هذا  المعينة في 

اأتم ثالثين �سنة �سم�سية من عمره.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

ي�سترط في ع�سو مجل�ص النواب زيادة على ال�سروط 

ان يكون قد  الد�ستور  المادة )75( من هذا  المعينة في 

اأتم خم�سة وع�سرين �سنة �سم�سية من عمره.

المادة 71:

لمجل�ص النواب حق الف�سل في �سحة نيابة اع�سائه 

خالل  المجل�ص  �سكرتيرية  اإللللى  يللقللدم  ان  نللاخللب  ولللكللل 

االنتخاب في  نتيجة  اعالن  تاريخ  يومًا من  ع�سر  خم�سة 

�سحة  لعدم  القانونية  اال�سباب  فيه  يبين  طعنًا  دائرته 

بقرار  اال  باطلة  النيابة  تعتبر  وال  فيه  المطعون  نيابة 

ي�سدر باأكثرية ثلثي اع�ساء المجل�ص.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 71:

يخت�ص الق�ساء بحق الف�سل في �سحة نيابة اع�ساء 

مجل�ص النواب، ولكل ناخب ان يقدم اإلى محكمة البداية 

ب�سحة  المطعون  للنائب  االنتخاب  دائلللرة  لها  التابعة 

نيابته، خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر نتائج االنتخابات 

وت�سكيل  طعنه  ا�سباب  فيها  يبين  الر�سمية  الجريدة  في 

هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن من هيئة من ثالثة 

طريق  الأي  قابلة  وغير  نهائية  قراراتها  وتكون  ق�ساة 

من طرق الطعن وت�سدر احكامها خالل ثالثين يومًا من 

تاريخ ت�سجيل الطعن لديها.

المادة 72:

ان  الللنللواب  مجل�ص  اعلل�للسللاء  مللن  ع�سو  الأي  يللجللوز 

ي�ستقيل بكتاب يقدمه اإلى رئي�ص المجل�ص وعلى الرئي�ص 

او  قبولها  ليقرر  المجل�ص  على  اال�ستقالة  يعر�ص  ان 

رف�سها.

المادة 72:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 73:

اذا حل مجل�ص النواب فيجب اجراء انتخاب   -1

عادية  الجديد في دورة غير  المجل�ص  عام بحيث يجتمع 

هذه  وتعتبر  االكثر  على  ا�سهر  باأربعة  الحل  تاريخ  بعد 

الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة )78( من هذا 

الد�ستور وت�سملها �سروط التمديد والتاأجيل. 

ال�سهور  انتهاء  عند  االنللتللخللاب  يتم  لللم  اذا    -2

االربعة ي�ستعيد المجل�ص المنحل كامل �سلطته الد�ستورية 

ويجتمع فورًا كاأن الحل لم يكن وي�ستمر في اعماله اإلى 

ان ينتخب المجل�ص الجديد. 

3-  ال يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية 

في اي حال يوم )30( ايلول وتف�ص في التاريخ المذكور، 

اول  االولى في  العادية  دورته  عقد  المجل�ص من  ليتمكن 

غير  الللدورة  عقدت  ان  واذا حدث   ، االأول  ت�سرين  �سهر 

العادية في �سهري ت�سرين االأول وت�سرين الثاني فتعتبر 

عندئذ اول دورة عادية لمجل�ص النواب. 

4-  بالرغم مما ورد في الفقرتين )1 ،2( من هذه 

كانت  اذا  العام  االنتخاب  اجراء  يوؤجل  ان  للملك  المادة 

هناك ظروف قاهرة يرى معها مجل�ص الوزراء ان اجراء 

االنتخاب امر متعذر. 

المن�سو�ص  القاهرة  الظروف  ا�ستمرت  اذا    -5

على  بناء  فللملك  المادة  هذه  من   )4( الفقرة  في  عليها 

قرار من مجل�ص الوزراء اعادة المجل�ص المنحل ودعوته 

لالنعقاد ، ويعتبر هذا المجل�ص قائما من جميع الوجوه 

من تاريخ �سدور االرادة الملكية باإعادته ، ويمار�ص كامل 

�سالحياته الد�ستورية وتنطبق عليه اأحكام هذا الد�ستور 

بما في ذلك المتعلق بمدة المجل�ص وحله ، وتعتبر الدورة 

بغ�ص  له  عادية  دورة  اول  الحالة  هذه  في  يعقدها  التي 

النظر عن تاريخ وقوعها. 

اذا راأى مجل�ص الوزراء ان اجراء االنتخاب   -6

اأمر  االقل  على  االنتخابية  الدوائر  عدد  ن�سف  العام في 

الم�سار  القاهرة  الظروف  ا�ستمرار  من  بالرغم  ممكن 

اليها في هذه المادة ، فللملك ان ياأمر باجراء االنتخاب 

فللي هللذه الللدوائللر ، ويللتللولللى االعلل�للسللاء الللفللائللزون فيها 

انتخاب ما ال يزيد على ن�سف عدد االع�ساء عن الدوائر 

فيها  االنتخاب  اجلللراء  تعذر  التي  االخلللرى  االنتخابية 

عددهم  اربلللاع  ثالثة  باأكثرية  انعقادهم  يكون  ان  على 

االقل  على  الثلثين  باأكثرية  قبلهم  من  االنتخاب  يتم  وان 

المادة  في  عليها  المن�سو�ص  والطريقة  لالحكام  ووفقا 

)88( من الد�ستور ويقوم االع�ساء الفائزون واالع�ساء 

االع�ساء  بقية  بانتخاب  الفقرة  هذه  بموجب  المنتخبون 

عن تلك الدوائر وفق االحكام المبينة في هذه الفقرة.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 73:

اذا حل مجل�ص النواب فيجب اجراء انتخاب   -1

عادية  الجديد في دورة غير  المجل�ص  عام بحيث يجتمع 

هذه  وتعتبر  االكثر  على  ا�سهر  باأربعة  الحل  تاريخ  بعد 

المادة 78 من هذا  احكام  العادية وفق  كالدورة  الدورة 

الد�ستور وت�سملها �سروط التمديد والتاأجيل.

ال�سهور  انللتللهللاء  عند  االنللتللخللاب  يتم  لللم  اذا   -2

االربعة ي�ستعيد المجل�ص المنحل كامل �سلطته الد�ستورية 

ويجتمع فورًا كاأن الحل لم يكن وي�ستمر في اعماله اإلى 

ان ينتخب المجل�ص الجديد.

ال يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية   -3

الللتللاريللخ  ايلللللول وتللفلل�للص فللي  يلللوم )30(  اأي حلللال  فللي 

المذكورة ليتمكن المجل�ص من عقد دورته العادية االولى 

في اول �سهر ت�سرين االول، واذا حدث ان عقدت الدورة 

الثاني  وت�سرين  االأول  ت�سرين  �سهري  في  العادية  غير 

فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجل�ص النواب.

المادة 74:

حل  يللجللوز  فللال  مللا  ل�سبب  الللنللواب  مجل�ص  حللل  اذا 

الذي ينوي  الوزير  لل�سبب نف�سه وعلى  المجل�ص الجديد 

تر�سيح نف�سه لالنتخاب ان ي�ستقيل قبل ابتداء التر�سيح 

بمدة خم�سة ع�سر يومًا على االقل.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 74:

يجوز  فال  ما  ل�سبب  النواب  مجل�ص  حل  اذا   -1

حل المجل�ص الجديد لل�سبب نف�سه.

الحكومة التي يحل مجل�ص النواب في عهدها   -2

ت�ستقيل من الحكم خالل ا�سبوع من تاريخ الحل.

الق�سم الثالث: احكام �ساملة للمجل�سين:

المادة 75:

1-  ال يكون ع�سوًا في مجل�سي االأعيان والنواب.

 اأ- من لم يكن اردنيا. 

ب- من يدعي بجن�سية او حماية اجنبية. 

ي�ستعد  ولللم  بللاالفللال�للص  عليه  محكومًا  كللان  مللن  ج- 

اعتباره قانونيا. 

د- من كان محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه. 

على  تزيد  مدة  بال�سجن  عليه  محكومًا  كان  من  هل- 

�سنة واحدة بجريمة غير �سيا�سية ولم يعف عنه. 

و- من كان له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة 

وال  واالمللالك  االرا�سي  ا�ستئجار  عقود  غير  عقد  ب�سبب 

اع�ساوؤها  �سركة  في  م�ساهما  كان  من  على  ذلك  ينطبق 

اكثر من ع�سرة ا�سخا�ص. 

ز- من كان مجنونًا او معتوهًا

ح- من كان من اقارب الملك في الدرجة التي تعين 

بقانون خا�ص. 

االهلية  علللدم  حلللاالت  مللن  حللالللة  ايلللة  اذا حللدثللت   -2

من  ع�سو  الي  ال�سابقة  الفقرة  فللي  عليها  المن�سو�ص 

اع�ساء مجل�سي االأعيان والنواب اثناء ع�سويته او ظهرت 

بعد انتخابه ت�سقط ع�سويته وي�سبح محله �ساغرًا بقرار 

من اكثرية ثلثي اع�ساء مجل�سه على ان يرفع القرار اذا 

كان �سادرًا من مجل�ص االأعيان اإلى جاللة الملك القراره.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 75:

ال يكون ع�سوًا في مجل�سي االأعيان والنواب.  -1

من لم يكن اردنيًا.  -1

ب-من يحمل جن�سية اجنبية.

ي�ستعد  ولللم  بللاالفللال�للص  عليه  محكومًا  كللان  مللن  ج- 

اعتباره قانونيًا.

د- من كان محجورًا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

على  تزيد  مدة  بال�سجن  عليه  محكومًا  كان  من  هل- 

�سنة واحدة بجريمة غير �سيا�سية ولم ُيعَف عنه.

و- من كان مجنونًا او معتوهًا.

التي تعين  الدرجة  الملك في  اقارب  ز- من كان من 

بقانون خا�ص.

2- يمتنع على كل ع�سو من اع�ساء مجل�سي االأعيان 

او  الحكومة  مع  التعاقد  ع�سويته  مللدة  اثناء  والللنللواب 

المن�ساآت  او  ال�سركات  او  العامة  المعنوية  اال�سخا�ص 

او  االخللرى  العامة  اال�سخا�ص  او  الللدولللة  تملكها  التي 

او  ملتزمًا  ب�سفته  التعاقد  هذا  كان  �سواء  فيها  ت�ساهم 

موردًا او مقاواًل و�سواء اكان ذلك بالذات او بالوا�سطة.

3- اذا حللدثللت اأيلللة حللالللة مللن حلللاالت علللدم االأهللللليللة 

الأي   )1( المادة  هذه  من  الفقرة  في  عليها  المن�سو�ص 

ع�سو من اأع�ساء مجل�سي االأعيان والنوب اأثناء ع�سويته 

او ظهرت بعد انتخابه اأو خالف اأي ع�سو اأحكام الفقرة 

)2( من هذه المادة ت�سقط ع�سويته وي�سبح محله �ساغرًا 

يرفع  ان  على  مجل�سه  اأع�ساء  ثلثي  اأكثرية  من  بقرار 

اإلللى جاللة  االأعلليللان  �للسللادرًا من مجل�ص  كللان  اإذا  القرار 

الملك الإقراره.

المادة 76:

الد�ستور  هللذا  الللمللادة )52( من  اأحللكللام  مللراعللاة  مع 

النواب  او  االأعيان  ع�سوية مجل�ص  بين  الجمع  يجلوز  ال 

كل  العامة  بالوظائف  ويق�سد  العامة  الوظائف  وبين 

وظيفة يتناول �ساحبها مرتبه من االموال العامة وي�سمل 

ذلك دوائر البلديات وكذلك ال يجوز بين ع�سوية مجل�ص 

االأعيان ومجل�ص النواب.

المادة 76:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 77:

الد�ستور من ن�ص يتعلق  مع مراعاة ما ورد في هذا 

بحل مجل�ص النواب يعقد مجل�ص االمة دورة عادية واحدة 

في غ�سون كل �سنة من مدته.

المادة 77:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 78:

في  االجتماع  اإلللى  االمللة  مجل�ص  الملك  يدعو   -1

دورته العادية في اليوم االول من �سهر ت�سرين االول من 

كل �سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة ر�سمية ففي اول 

يوم يليه ال يكون عطلة ر�سمية، على انه يجوز للملك ان 

يرجئ بارادة ملكية تن�سر في الجريدة الر�سمية اجتماع 

مجل�ص االمة لتاريخ يعين في االرادة الملكية، على ان ال 

تتجاوز مدة االرجاء �سهرين. 

االجللتللمللاع  اإللللى  االملللة  يلللدع مجل�ص  لللم  اذا    -2

بمقت�سى الفقرة ال�سابقة فيجتمع من تلقاء نف�سه كما لو 

كان قد دعي بموجبها. 

3-  تبداأ الدورة العادية لمجل�ص االمة في التاريخ 

الذي يدعى فيه اإلى االجتماع وفق الفقرتين ال�سابقتين، 

وتمتد هذه الدورة العادية اربعة ا�سهر ، اال اذا حل الملك 

مجل�ص النواب قبل انق�ساء تلك المدة، ويجوز للملك ان 

يمدد الدورة العادية مدة اخرى ال تزيد على ثالثة ا�سهر 

النجاز ما قد يكون هنالك من اعمال، وعند انتهاء اال�سهر 

االربعة ، او اي تمديد لها يف�ص الملك الدورة المذكورة.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 78:

في  االجتماع  اإلللى  االمللة  مجل�ص  الملك  يدعو   -1

دورته العادية في اليوم االول من �سهر ت�سرين االول من 

كل �سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة ر�سمية ففي اول 

يوم يليه ال يكون عطلة ر�سمية، على انه يجوز للملك ان 

يرجئ بارادة ملكية تن�سر في الجريدة الر�سمية اجتماع 

مجل�ص االمة لتاريخ يعين في االرادة الملكية، على ان ال 

تتجاوز مدة االرجاء �سهرين.

االجللتللمللاع  اإلللللى  االمللللة  مجل�ص  يلللدع  لللم  اذا   -2

بمقت�سى الفقرة ال�سابقة فيجتمع من تلقاء نف�سه كما لو 

كان قد دعي بموجبها.

تبداأ الدورة العادية لمجل�ص االمة في التاريخ   -3

الذي يدعى فيه اإلى االجتماع وفق الفقرتين ال�سابقتين، 

وتمتد هذه الدورة العادية �ستة ا�سهر، اذا اذا حل الملك 

مجل�ص النواب قبل انق�ساء تلك المدة، ويجوز للملك ان 

يمدد الدورة العادية مدة اخرى ال تزيد على ثالثة ا�سهر 

النجاز ما قد يكون هناك من اعمال، وعند انتهاء اال�سهر 

ال�ستة، او اأي تمديد لها يف�ص الملك الدورة المذكورة.

المادة 79:

بالقاء  االمللة  لمجل�ص  العادية  اللللدورة  الملك  يفتتح 

ينيب  اأن  وللله  مجتمعين،  المجل�سين  في  العر�ص  خطبة 

رئي�ص الللوزراء او احد الللوزراء ليقوم بمرا�سم االفتتاح 

العر�ص، ويقدم كل من المجل�سين عري�سة  والقاء خطبة 

ي�سمنها جوابه عنها.

المادة 79:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 80:

والنواب  االأعيان  اع�ساء مجل�سي  على كل ع�سو من 

ال�سروع في عمله ان يق�سم امام مجل�سه يمينًا هذا  قبل 

ن�سها:

 »اق�سم باهلل العظيم ان اكون مخل�سًا للملك والوطن 

واقللوم  االملللة  اخلللدم  وان  الد�ستور  على  احللافللظ  وان   ،

بالواجبات الموكولة الي حق القيام.«

المادة 80:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 81:

للملك ان يوؤجل باردة ملكية جل�سات مجل�ص   -1

ثلللالث ملللرات فللقللط واذا كلللان قللد ارجلللئ اجتماع  االملللة 

فلمرتين   )78( المادة  من  الفقرة)1(  بموجب  المجل�ص 

فقط على انه ال يجوز ان تزيد مدد التاأجيالت في غ�سون 

مدة  ذلللك  في  بما  �سهرين  على  واحللدة  عادية  دورة  ايللة 

االرجللاء، وال تدخل مدد هذه التاأجيالت في ح�ساب مدة 

الدورة. 

2-  يجوز لكل من مجل�سي االأعيان والنواب ان 

يوؤجل جل�ساته من حين اإلى اآخر وفق نظامه الداخلي.

المادة 81:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 82:

االمة  مجل�ص  ال�سرورة  عند  يدعو  ان  للملك   -1

اإلى االجتماع في دورات ا�ستثنائية ولمدة غير محدودة 

االرادة  تبين في  امللور معينة  اقللرار  اجل  لكل دورة من 

اال�ستثنائية  الللدورة  وتف�ص  الدعوة  �سدور  عند  الملكية 

بارادة. 

لللالجللتللمللاع في  الللملللللك مجل�ص االملللة  يللدعللو    -2

دورات ا�ستثنائية اأي�سًا متى طلبت ذلك االغلبية المطلقة 

االأمور  فيها  تبين  منها  موقعة  بعري�سة  النواب  لمجل�ص 

التي يراد البحث فيها. 

3-  ال يجوز لمجل�ص االمة ان يبحث في اية دورة 

ا�ستثنائية اال في االمور المعينة في االرادة الملكية التي 

انعقدت تلك الدورة بمقت�ساها.

المادة 82:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 83:

ي�سع كل من المجل�سين انظمة داخلية ل�سبط وتنظيم 

للت�سديق  الملك  على  االنظمة  هللذه  وتعر�ص  اجللراءاتلله 

عليها.

المادة 83:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 84

    1. ال تعتبر جل�سة اأي من المجل�سين قانونية اإال اإذا 

الجل�سة قانونية  المجل�ص وت�ستمر  اأع�ساء  ثلثا  ح�سرها 

ما دامت اأغلبية اأع�ساء لمجل�ص المطلقة حا�سرة فيها ..

      . بموجب التعديل المن�سور في العدد 1179تاريخ 

17 /4 /1954 من الجريدة الر�سمية

باأكثرية  المجل�سين  مللن  كللل  قللللرارات  ت�سدر   .2    

ن�ص  اإذا  اإال  الرئي�ص  عدا  الحا�سرين  االأع�ساء  اأ�سوات 

االأ�سوات  ت�ساوت  واإذا  ذلللك  خللالف  على  الد�ستور  هللذا 

فيجب على الرئي�ص اأن يعطي �سوت الترجيح

   3. اإذا كان الت�سويت متعلقا بالد�ستور اأو باالإقتراع 

تعطى  اأن  فيجب  الللوزراء  باأحد  اأو  بللالللوزارة  الثقة  على 

وب�سوت  باأ�سمائهم  االأع�ساء  على  بالمناداة  االأ�سوات 

عال.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 84

    1. ال تعتبر جل�سة اأي من المجل�سين قانونية اإال اإذا 

الجل�سة قانونية  المجل�ص وت�ستمر  اأع�ساء  ثلثا  ح�سرها 

ما دامت اأغلبية اأع�ساء لمجل�ص المطلقة حا�سرة فيها ..

      . بموجب التعديل المن�سور في العدد 1179تاريخ 

17 /4 /1954 من الجريدة الر�سمية

باأكثرية  المجل�سين  مللن  كللل  قللللرارات  ت�سدر   .2    

ن�ص  اإذا  اإال  الرئي�ص  عدا  الحا�سرين  االأع�ساء  اأ�سوات 

االأ�سوات  ت�ساوت  واإذا  ذلللك  خللالف  على  الد�ستور  هللذا 

فيجب على الرئي�ص اأن يعطي �سوت الترجيح
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   3. اإذا كان الت�سويت متعلقا بالد�ستور اأو باالإقتراع 

تعطى  اأن  فيجب  الللوزراء  باأحد  اأو  بللالللوزارة  الثقة  على 

االأ�سوات بالمناداة علىاالأع�ساء باأ�سمائهم وب�سوت عال

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 84

اإال  اأي من المجل�سين قانونية      1. ال تعتبر جل�سة 

اإذا ح�سرتها االأغلبية المطلقة الأع�ساء المجل�ص وت�ستمر 

الجل�سة قانونية ما دامت اأغلبية اأع�ساء لمجل�ص المطلقة 

حا�سرة فيها ..

      . بموجب التعديل المن�سور في العدد 1179تاريخ 

17 /4 /1954 من الجريدة الر�سمية

باأكثرية  المجل�سين  مللن  كللل  قللللرارات  ت�سدر   .2    

ن�ص  اإذا  اإال  الرئي�ص  عدا  الحا�سرين  االأع�ساء  اأ�سوات 

االأ�سوات  ت�ساوت  واإذا  ذلللك  خللالف  على  الد�ستور  هللذا 

فيجب على الرئي�ص اأن يعطي �سوت الترجيح

   3. اإذا كان الت�سويت متعلقا بالد�ستور اأو باالإقتراع 

تعطى  اأن  فيجب  الللوزراء  باأحد  اأو  بللالللوزارة  الثقة  على 

وب�سوت  باأ�سمائهم  علىاالأع�ساء  بالمناداة  االأ�للسللوات 

عال.

المادة 85:

تكون جل�سات كل من المجل�سين علنية على انه يجوز 

عقد جل�سات �سرية بناء على طلب من الحكومة او طلب 

خم�سة من االع�ساء ثم يقرر المجل�ص قبول الطلب الواقع 

او رف�سه.

المادة 85:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 86:

االأعللليلللان  مجل�سي  اعلل�للسللاء  احلللد  يللوقللف  ال   -1

لم  ما  المجل�ص  اجتماع  مللدة  خللالل  يحاكم  وال  والللنللواب 

ي�سدر من المجل�ص الذي هو منت�سب اليه قرار باالكثرية 

المطلقة بوجود �سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته او ما لم 

التلب�ص بجريمة جنائية وفي حالة  يقب�ص عليه في حالة 

بذلك  المجل�ص  اعللالم  يجب  ال�سورة  بهذه  عليه  القب�ص 

فورا.

التي  المدة  ل�سبب ما خالل  اوقف ع�سو  اذا   -2

ال يكون مجل�ص االمة مجتمعًا فيها فعلى رئي�ص الوزراء 

ان يبلغ المجل�ص المنت�سب اليه ذلك الع�سو عند اجتماعه 

االجراءات المتخذة م�سفوعة باالي�ساح الالزم.

المادة 86:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 87:

والللنللواب  االأعلليللان  مجل�سي  اع�ساء  مللن  ع�سو  لكل 

النظام  الللراأي في حدود  وابللداء  التكلم  الحرية في  ملء 

الداخلي الذي هو منت�سب اليه وال يجوز موؤاخذة الع�سو 

ب�سبب اأي ت�سويت او راأي يبديه او خطاب يلقيه في اثناء 

جل�سات المجل�ص.

المادة 87:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 88:

اذا �سغر محل احد اع�ساء مجل�سي االأعيان والنواب 

بالوفاة او اال�ستقالة او غير ذلك من االأ�سباب فيمالأ محله 

بطريق التعيين اذا كان عينًا او االنتخاب الفرعي ان كان 

نائبًا، وذلك في مدى �سهرين من تاريخ ا�سعار المجل�ص 

الجديد  الع�سو  المحل وتدوم ع�سوية  ب�سغور  الحكومة 

اإلى نهاية مدة �سلفه.

في  النواب  مجل�ص  اع�ساء  احللد  محل  �سغر  اذا  امللا 

اية دائرة انتخابية الأي �سبب من اال�سباب وكانت هناك 

اجللراء  ان  الللللوزراء  يللرى معها مجل�ص  قللاهللرة  ظلللروف 

انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجل�ص 

النواب باأكثرية اع�سائه المطلقة وخالل �سهر من تاريخ 

بين  من  المحل  ذلك  لملء  ع�سو  بانتخاب  بذلك  ا�سعاره 

احكام  عليه  تنطبق  ممن  االنتخابية  الللدائللرة  تلك  اأبناء 

الد�ستور وذلك بالطريقة التي يراها المجل�ص منا�سبة.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 88:

اذا �سغر محل احد اع�ساء مجل�سي االأعيان والنواب 

بالوفاة او اال�ستقالة او غير ذلك من اال�سباب فيمالأ محله 

بطريقه التعيين اذا كان عينًا او االنتخاب الفرعي ان كان 

نائبًا، وذلك في مدى �سهرين من تاريخ ا�سعار المجل�ص 

الجديد  الع�سو  المحل وتدوم ع�سوية  ب�سغور  الحكومة 

اإلى نهاية مدة �سلفه.

المادة 89:

فيها  يجتمع  الللتللي  االحلللوال  اإللللى  باال�سالة   -1

مجل�سا االأعيان والنواب بحكم المواد 34، 79، 92 من 

هذا الد�ستور فانهما يجتمعان معا بناء على طلب رئي�ص 

الوزراء.

عندما يجتمع المجل�سان معًا يتولى الرئا�سة   -2

رئي�ص مجل�ص االأعيان.

مجتمعين  المجل�سين  جللللل�للسللات  تعتبر  ال   -3

قانونية اال بح�سور االغلبية المطلقة كل من المجل�سين 

عدا  ما  الحا�سرين  ا�سوات  باأغلبية  القرارات  وت�سدر 

الرئي�ص الذي عليه ان يعطي �سوت الترجيح عند ت�ساوي 

اال�سوات.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 89:

فيها  يجتمع  التي  االحلللوال  اإلللى  باال�سافة   -1

مجل�ص االأعيان والنواب بحكم المواد 29، 34، 79 و92 

طلب  على  بناء  معًا  يجتمعان  فانهما  الد�ستور  هللذا  من 

رئي�ص الوزراء.

عندما يجتمع المجل�سان معًا يتولى الرئا�سة   -2

رئي�ص مجل�ص االأعيان.

ال تعتبر جل�سات المجل�سين مجتمعين قانونية   -3

اال بح�سور االغلبية المطلقة الأع�ساء كل من المجل�سين 

عدا  ما  الحا�سرين  ا�سوات  باأغلبية  القرارات  وت�سدر 

الرئي�ص الذي عليه ان يعطي �سوت الترجيح عند ت�ساوي 

اال�سوات.

المادة 90:

مجل�سي  مللن  اأي  ع�سوية  مللن  اأحلللد  ف�سل  يللجللوز  ال 

االأعلليللان والللنللواب اال بللقللرار �للسللادر مللن المجل�ص الللذي 

الجمع  عللدم  حالتي  غير  في  وي�سترط  اليه  منت�سب  هو 

وال�سقوط المبينتين في هذا الد�ستور وبقانون االنتخاب 

الذين  االع�ساء  ثلثي  باأكثرية  الف�سل  قللرار  ي�سدر  ان 

يتاألف منهم المجل�ص واذا كان الف�سل يتعلق بع�سو من 

مجل�ص االأعيان فيرفع قرار المجل�ص اإلى الملك القراره.

المادة 90:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 91:

يعر�ص رئي�ص الوزراء م�سروع كل قانون على مجل�ص 

النواب الذي له حق قبول الم�سروع او تعديله او رف�سه 

وفي جميع الحاالت يرفع الم�سروع اإلى مجل�ص االأعيان 

عليه  و�سدق  المجل�سان  اقللره  اذا  اال  قانون  ي�سدر  وال 

الملك.  

المادة 91:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 92:

قللانللون  اي  ملل�للسللروع  المجل�سين  احلللد  رفلل�للص  اذا 

مرتين وقبله المجل�ص االآخر معدال او غير معدل يجتمع 

مجل�ص  رئي�ص  برئا�سة  م�ستركة  جل�سة  في  المجل�سان 

لقبول  وي�سترط  فيها  المختلف  الللمللواد  لبحث  االأعلليللان 

باأكثرية  الم�سترك  المجل�ص  قللرار  ي�سدر  ان  الم�سروع 

الم�سروع  يرف�ص  وعندما  الحا�سرين  االع�ساء  ثلثي 

بال�سورة المبينة اآنفًا ال يقدم مرة ثانية اإلى المجل�ص في 

الدورة نف�سها.

المادة 92:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 93:

كللل ملل�للسللروع قللانللون اقلللره مجل�سا االأعلليللان   -1

والنواب يرفع اإلى الملك للت�سديق عليه. 

با�سداره من جانب  القانون  ي�سري مفعول    -2

الجريدة  فللي  ن�سره  على  يللومللا  ثالثين  وملللرور  الملك 

ان  على  القانون  في  خا�ص  ن�ص  ورد  اذا  اال  الر�سمية 

ي�سري مفعوله من تاريخ اآخر. 

فله  القانون  على  الت�سديق  الملك  ير  لم  اذا    -3

في غ�سون �ستة ا�سهر من تاريخ رفعه اليه ان يرده اإلى 

المجل�ص م�سفوعًا ببيان ا�سباب عدم الت�سديق. 

4-  اذا رد م�سروع اي قانون )ماعدا الد�ستور( 

مجل�سا  واقللره  ال�سابقة  الفقرة  في  المبينة  المدة  خالل 

االأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي االع�ساء الذين 

يتاألف منهم كل من المجل�سين وجب عندئذ ا�سداره وفي 

في  المعينة  المدة  في  م�سدقًا  القانون  اعللادة  عدم  حالة 

الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم 

الم�سدق. 

فاذا لم تح�سل اكثرية الثلثين فال يجوز اعادة النظر 

فيه خالل تلك الدورة على انه يمكن لمجل�ص االمة ان يعيد 

النظر في الم�سروع المذكور في الدورة العادية التالية.

المادة 93:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 94:

او منحال  منعقد  غير  االمة  يكون مجل�ص  عندما    -1

قوانين  ي�سع  ان  الملك  بموافقة  الللوزراء  لمجل�ص  يحق 

موؤقتة في االمور التي ت�ستوجب اتخاذ تدابير �سرورية 

م�ستعجلة  نفقات  �سرف  ت�ستدعي  او  التاأخير  تحتمل  ال 

التي  الموؤقتة  القوانين  لهذه  ويكون  للتاأجيل  قابلة  غير 

يجب ان ال تخالف احكام هذا الد�ستور قوة القانون على 

ان تعر�ص على المجل�ص في اول اجتماع يعقده وللمجل�ص 

ان يقر هذه القوانين او يعدلها.

 اما اذا رف�سها فيجب على مجل�ص الوزراء بموافقة 

االعللالن  ذلللك  تاريخ  ومللن  فللورا  بطالنها  يعلن  ان  الملك 

يزول مفعولها على ان ال يوؤثر ذلك في العقود والحقوق 

المكت�سبة. 

التي  بال�سورة  الموؤقتة  القوانين  مفعول  2-ي�سري 

الفقرة  حكم  بمقت�سى  القوانين  مفعول  فيها  ي�سري 

الثانية من المادة )93 )من الد�ستور.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 94:

عندما يكون مجل�ص االأمة غير منعقد او منحاًل   -1

قوانين  ي�سع  ان  الملك  بموافقة  الللوزراء  لمجل�ص  يحق 

موؤقتة لمواجهة الطوارئ االآتي بيانها:

الكوارث العامة.  -1

حالة الحرب والطوارئ.  -2

ج- الحاجة اإلى نفقات م�ستعجلة ال تتحمل التاأجيل.

ويللكللون لللهللذه الللقللوانلليللن الللمللوؤقللتللة الللتللي يجب ان ال 

تعر�ص  ان  على  القانون  قللوة  الد�ستور  احكام  تخالف 

على المجل�ص في اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب 

بطالن  يعلن  ان  الملك  بموافقة  الللللوزراء  مجل�ص  على 

نفاذها فورًا ومن تاريخ ذلك االعالن يزول ما كان لها من 

والحقوق  العقود  في  ذلك  يوؤثر  ال  ان  على  القانون  قوة 

المكت�سبة.

بال�سورة  الموؤقتة  القوانين  مفعول  ي�سري   -2

التي ي�سري فيها مفعول القوانين بمقت�سى حكم المادة 

)93( من هذا الد�ستور.

المادة 95:

من  اي  اع�ساء  مللن  اكثر  او  لع�سرة  يجوز   -1

ويحال  القوانين  يقترحوا  ان  والنواب  االأعيان  مجل�سي 

الإبللداء  المجل�ص  في  المخت�سة  اللجنة  على  اقللتللراح  كل 

على  احللاللله  االقللتللراح  قبول  المجل�ص  راأى  فللاذا  اللللراأي 

وتقديمه  قانون  م�سروع  �سيغة  في  لو�سعه  الحكومة 

للمجل�ص في الدورة نف�سها او في الدورة التي تليها.

من  اي  اع�ساء  به  تقدم  بقانون  اقتراح  كل    -2

ال�سابقة ورف�سه  الفقرة  والنواب وفق  االأعيان  مجل�سي 

المجل�ص ال يجوز تقديمه في الدورة نف�سها.

المادة 95:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 96:

ان  والنواب  االأعيان  مجل�سي  اع�ساء  من  ع�سو  لكل 

يوجه اإلى الوزراء ا�سئلة وا�ستجوابات حول اي امر من 

النظام  في  عليه  من�سو�ص  هو  لما  وفاقًا  العامة  االمللور 

وال  الع�سو،  ذلللك  اليه  ينتمي  الللذي  للمجل�ص  الداخلي 

يناق�ص ا�ستجواب ما قبل وفي ثمانية ايام على و�سوله 

اإلى الوزير اال اذا كانت الحالة م�ستعجلة ووافق الوزير 

على تق�سير المدة المذكورة.

المادة 96:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

�لف�سل �ل�سابع 

 �ل�سلطة �لق�سائية

المادة 97:

الق�ساة م�ستقلون ال �سلطان عليهم في ق�سائهم لغير 

القانون.

المادة 97:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 98:

ويعزلون  وال�سرعية  النظامية  المحاكم  ق�ساة  يعين 

بارادة ملكية وفق احكام القوانين.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 98:

وال�سرعية  النظامية  المحاكم  ق�ساة  يعين   -1

ويعزلون بارادة ملكية وفق احكام القوانين.

ين�ساأ بقانون مجل�ص ق�سائي يتولى ال�سوؤون   -2

المتعلقة بالمحاكم النظامية وله وحده حق تعيين الق�ساة 

النظاميين.

المادة 99:

المحاكم ثالثة انواع:

المحاكم النظامية.  -1

المحاكم الدينية.  -2

المحاكم الخا�سة.  -3

المادة 99:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 100:

تللعلليللن انللللللواع الللمللحللاكللم ودرجلللاتلللهلللا واقلل�للسللامللهللا 

ان  على  خا�ص  بقانون  ادارتها  وكيفية  واخت�سا�ساتها 

ين�ص هذا القانون على ان�ساء محكمة عدل عليا.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 100:

تللعلليللن انللللللواع الللمللحللاكللم ودرجلللاتلللهلللا واقلل�للسللامللهللا 

ان  على  خا�ص  بقانون  ادارتها  وكيفية  واخت�سا�ساتها 

ان�ساء محكمة عدل عليا يت�سمن  القانون على  ين�ص هذا 

قانونها ان يكون الق�ساء االداري على درجتين.

المادة 101:

من  وم�سونة  للجميع  المفتوحة  المحاكم   -1

التدخل في �سوؤونها.

جل�سات المحاكم علنية اال اذا راأت المحكمة   -2

على  محافظة  او  العام  للنظام  مراعاة  �سرية  تكون  ان 

االآداب.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 101:

من  وملل�للسللونللة  للجميع  مفتوحة  الللمللحللاكللم   -1

التدخل في �سوؤونها.

ال يجوز محاكمة اأي �سخ�ص مدني في ق�سية   -2

جزائية ال يكون جميع ق�ساتها مدنيين وي�ستثنى من ذلك 

جرائم الخيانة العظمى والتج�س�ص واالرهاب.

جل�سات المحاكم علنية اال اذا قررت المحكمة   -3

جعلها �سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على االآداب 

جل�سة  فللي  بالحكم  النطق  يكون  االحلللوال  جميع  وفللي 

علنية.

المتهم بريء حتى تثبت ادانته.  -4

المادة 102:

االردنلليللة  المملكة  فللي  النظامية  المحاكم  تللمللار�للص 

الها�سمية حق الق�ساء على جميع اال�سخا�ص في جميع 

المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها 

الحكومة او تقام عليها با�ستثناء المواد التي قد يفو�ص 

خا�سة  محاكم  او  دينية  محاكم  اإلللى  الق�ساء  حق  فيها 

نافذ  اآخللر  ت�سريع  اأي  او  الد�ستور  هذا  احكام  بموجب 

المفعول.

المادة 102:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 103:

اخت�سا�ساتها  النظامية  المحاكم  تمار�ص   -1

القوانين  احكام  وفق  والجزائي  الحقوقي  الق�ساء  في 

النافذة المفعول في المملكة على انه في م�سائل االحوال 

الحقوقية والتجارية  االمور  او في  لالأجانب  ال�سخ�سية 

التي ق�ست العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بالد 

اخرى ب�ساأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ين�ص عليها 

القانون. 

الم�سائل  هي  ال�سخ�سية  االحلللوال  م�سائل    -2

اخت�سا�ص  فللي  بموجبه  وتللدخللل  القانون  يعينها  التي 

المحاكم ال�سرعية وحدها عندما يكون الفرقاء م�سلمين.

المادة 103:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 104:

تق�سم المحاكم الدينية الى:

المحاكم ال�سرعية  -1

مجال�ص الطوائف الدينية االخرى.  -2

المادة 104:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 105:

للمحاكم ال�سرعية وحدها حق الق�ساء وفق قوانينها 

الخا�سة في االمور االآتية: 

م�سائل االحوال ال�سخ�سية للم�سلمين.   -1

كالهما  الللفللريللقللان  كلللان  اذا  الللديللة  ق�سايا    -2

م�سلمين او كان احدهما غير م�سلم ور�سي الفريقان ان 

يكون حق الق�ساء في ذلك للمحاكم ال�سرعية. 

االمور المخت�سة باالوقاف اال�سالمية.  -3

المادة 105

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 106:

ال�سرع  احكام  ق�سائها  في  ال�سرعية  المحاكم  تطبق 

ال�سريف.

المادة 106:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 107:

االوقلللاف  املللور  تنظيم  كيفية  خللا�للص  بللقللانللون  تعين 

اال�سالمية وادارة �سوؤونها المالية وغير ذلك.

المادة 107:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 108:

الطوائف  مجال�ص  هللي  الدينية  الللطللوائللف  مجال�ص 

الحكومة  تعترف  او  اعترفت  التي  الم�سلمة  غير  الدينية 

باأنها موؤ�س�سة في المملكة االردنية الها�سمية.

المادة 108:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 109:

وفللاقللًا  الللديللنلليللة  الللطللوائللف  مجال�ص  تللتللاألللف   -1

في  وتللحللدد  بها  خا�سة  ت�سدر  التي  القوانين  الحللكللام 

ب�ساأن  المذكورة  المجال�ص  اخت�سا�سات  القوانين  هذه 

م�سائل االحوال ال�سخ�سية واالوقاف المن�ساأة لم�سلحة 

ال�سخ�سية  االحللوال  م�سائل  اما  العالقة.  ذات  الطائفة 

لهذه الطائفة فهي م�سائل االحوال ال�سخ�سية للم�سلمين 

الداخلة في اخت�سا�ص المحاكم ال�سرعية. 

التي  اال�سول  المذكورة  القوانين  تعين في    -2

يجب ان تتبعها مجال�ص الطوائف الدينية

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 109:

وفللاقللًا  الللديللنلليللة  الللطللوائللف  مجال�ص  تللتللاألللف   -1

في  وتللحللدد  بها  خا�سة  ت�سدر  التي  القوانين  الحللكللام 

ب�ساأن  المذكورة  المجال�ص  اخت�سا�سات  القوانين  هذه 

م�سائل االحوال ال�سخ�سية واالوقاف المن�ساأة لم�سلحة 

ال�سخ�سية  االحللوال  م�سائل  امللا  العالقة،  ذات  الطائفة 

لهذه الطائفة فهي م�سائل االحوال ال�سخ�سية للم�سلمين 

الداخلة في اخت�سا�ص المحاكم ال�سرعية.

التي  اال�سول  المذكورة  القوانين  في  تعين   -2

الدينية في المحاكمة  يجب ان تتبعها مجال�ص الطوائف 

امامها و�سروط تعيين ق�ساتها.

المادة 110:

تمار�ص المحاكم المخت�سة اخت�سا�سها في الق�ساء 

وفاقًا الحكام القوانين الخا�سة بها.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 110:

في  اخت�سا�سها  الخا�سة  المحاكم  تمار�ص   -1

الق�ساء وفاقًا الحكام القوانين الخا�سة بها.

يقت�سر  دوللللة  امللن  محكمة  بللقللانللون  ت�سكل   -2

والتج�س�ص  العظمى  الخيانة  جرائم  على  اخت�سا�سها 

واالرهاب.

�لف�سل �لثامن

�ل�سوؤون �ملالية

المادة 111

تدخل في  بقانون وال  اال  ر�سم  او  تفر�ص �سريبة  ال 

المالية  الخزانة  تتقا�ساها  التي  االأجللور  انللواع  بابهما 

مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات لالأفراد 

ان  الحكومة  وعلى  الللدولللة  بللاأمللالك  انتفاعهم  مقابل  او 

تاأخذ في فر�ص ال�سرائب بمبداأ التكليف الت�ساعدي مع 

تتجاوز  ال  وان  االجتماعية  والعدالة  الم�ساواة  تحقيق 

مقدرة المكلفين على االداء وحاجة الدولة اإلى المال.

المادة 111:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 112:

اإلى  العامة  الموازنة  قانون  م�سروع  يقدم   -1

مجل�ص االمة قبل ابتداء ال�سنة المالية ب�سهر واحد على 

االقل للنظر فيه وفق احكام الد�ستور.

2-  يقترع على الموازنة العامة ف�ساًل ف�ساًل. 

3-  ال يجوز نقل اي مبلغ في ق�سم النفقات من 

الموازنة العامة من ف�سل اإلى اآخر اال بقانون. 

م�سروع  فللي  المناق�سة  عند  االمللة  لمجل�ص    -4

قانون الموازنة العامة او في القوانين الموؤقتة المتعلقة 

يراه  ما  الف�سول بح�سب  النفقات في  ينق�ص من  ان  بها 

تلك  فللي  يللزيللد  ان  للله  ولي�ص  الللعللامللة  للم�سلحة  مللوافللقللًا 

المقدم  التعديل وال بطريقة االقتراع  النفقات ال بطريقة 

على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناق�سة ان يقترح 

و�سع قوانين الحداث نفقات جديدة. 

العامة  الموازنة  المناق�سة في  اثناء  5-  ال يقبل 

اي اقتراح يقدم اللغاء �سريبة موجودة او فر�ص �سريبة 

نق�سان  او  بزيادة  المقررة  ال�سرائب  تعديل  او  جديدة 

وال  المفعول  النافذة  المالية  القوانين  اقرته  ما  يتناول 

يقبل اي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة 

بعقود. 

ي�سدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة   -6

لكل �سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان 

ين�ص القانون المذكور على تخ�سي�ص مبالغ معينة الكثر 

من �سنة واحدة.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 112:

يللقللدم ملل�للسللروع قلللانلللون اللللملللوازنلللة الللعللامللة   -1

قبل  االمللة  مجل�ص  اإلللى  الم�ستقلة  الموؤ�س�سة  ومللوازنللات 

فيه  للنظر  االقل  على  واحد  ب�سهر  المالية  ال�سنة  ابتداء 

وفق احكام الد�ستور.

يقترع على الموازنة العامة ف�ساًل ف�ساًل.  -2

النفقات من  ق�سم  في  مبلغ  اأي  نقل  يجوز  ال   -3

الموازنة العامة من ف�سل اإلى اآخر اال بقانون.

م�سروع  فللي  المناق�سة  عند  االملللة  لمجل�ص   -4

قانون الموازنة العامة او في القوانين الموؤقتة المتعلقة 

يراه  ما  الف�سول بح�سب  النفقات في  ينق�ص من  ان  بها 

تلك  فللي  يللزيللد  ان  للله  ولي�ص  الللعللامللة  للم�سلحة  مللوافللقللًا 

المقدم  االقتراح  التعديل وال بطريقة  النفقات ال بطريقة 

على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناق�سة ان يقترح 

و�سع قوانين الحداث نفقات جديدة.

ال يقبل اثناء الموافقة في الموازنة العامة اأي   -5

ال�سرائب  تعديل  او  جديدة  �سريبة  اللغاء  يقدم  اقتراح 

القوانين  اقرته  ما  يتناول  نق�سان  او  بزيادة  المقررة 

بتعديل  اقللتللراح  اأي  يقبل  وال  المفعول  النافذة  المالية 

النفقات او الورادات المربوطة بعقود.

ي�سدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة   -6

للك �سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان 

ين�ص القانون المذكور على تخ�سي�ص مبالغ معينة الأكثر 

من �سنة واحدة.

المادة 113:

اذا لم يتي�سر اقرار الموازنة العامة قبل ابتداء ال�سنة 

المالية الجديدة ي�ستمر االنفاق باعتمادات �سهرية بن�سبة 

1/ 12 لكل �سهر من موازنة ال�سنة ال�سابقة.

المادة 113

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 114

الملك ان ي�سع انظمة من  الللوزراء بموافقة  لمجل�ص 

وتنظيم  العامة  االمللوال  وانفاق  تخ�سي�ص  مراقبة  اجل 

م�ستودعات الحكومة.

المادة 114:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 115:

واردات  من  وغيرها  ال�سرائب  من  يقب�ص  ما  جميع 

يدخل  وان  المالية  الخزانة  اإلللى  يللوؤدي  ان  يجب  الدولة 

�سمن موازنة الدولة ما لم ين�ص القانون على خالف ذلك 

وال يخ�س�ص اي جزء من اموال الخزانة العامة وال ينفق 

الي غر�ص مهما كان نوعه اال بقانون.

المادة 115:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 116:

العام وتعين في  الدخل  الملك من  تدفع مخ�س�سات 

قانون الموازنة العامة.

المادة 116:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 117:

با�ستثمار  يتعلق  حللق  اأي  لمنح  يعطى  امللتلليللاز  كللل 

المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان ي�سدق 

عليه القانون.

المادة 117:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 118:

ال يجوز اعفاء احد من تاأدية ال�سرائب والر�سوم في 

غير االحوال المبينة في القانون.

المادة 118:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة كما وردت في الد�ستور الحالي

المادة 119

 ي�سكل بقانون ديوان المحا�سبة لمراقبة ايراد الدولة 

ونفقاتها وطرق �سرفها:-

النواب  مجل�ص  الللى  المحا�سبة  ديلللوان  يقدم   .1     

تقريرا عاما يت�سمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات 

كل  بدء  في  وذلك  عليها  المترتبة  والم�سوؤولية  المرتكبة 

دورة عادية او كلما طلب مجل�ص النواب منه ذلك.

ديلللوان  رئلليلل�للص  ح�سانة  علللللى  الللقللانللون  ين�ص   .2    

المحا�سبة.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 119

 ي�سكل بقانون ديوان المحا�سبة لمراقبة ايراد الدولة 

ونفقاتها وطرق �سرفها:-

االأعلليللان  مجل�ص  الللى  المحا�سبة  ديلللوان  يقدم   .1     

وبيان  وملحوظاته  اراءه  يت�سمن  عاما  تقريرا  النواب 

وذلك  عليها  المترتبة  والم�سوؤولية  المرتكبة  المخالفات 

في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجل�سين منه 

ذلك.

ديلللوان  رئلليلل�للص  ح�سانة  علللللى  الللقللانللون  ين�ص   .2    

المحا�سبة.

�لف�سل �لتا�سع

 مو�د عامة

المادة 120:

الها�سمية  االردنية  المملكة  في  االداريللة  التق�سيمات 

وت�سكيالت دوائر الحكومة ودرجاتها وا�سمائها ومنهاج 

واال�للسللراف  وعزلهم  الموظفين  تعيين  وكيفية  ادارتللهللا 

عليهم وحدود �سالحياتهم واخت�سا�ساتهم تعين باأنظمة 

ي�سدرها مجل�ص الوزراء بموافقة الملك.

الف�سل الثامن: مواد عامة

المادة 120:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 121:

البلدية والمجال�ص المحلية تديرها مجال�ص  ال�سوؤون 

بلدية او محلية وفاقًا لقوانين خا�سة.

المادة 121:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي

المادة 122:

 )57( المادة  في  عليه  المن�سو�ص  العالي  للمجل�ص 

بقرار  ذلللك  اليه  طلب  اذا  الد�ستور  احكام   تف�سير  حق 

�سادر عن مجل�ص الوزراء او بقرار يتخذه احد مجل�سي 

االمة باالكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد ن�سره 

في الجريدة الر�سمية.

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 122:

يوؤلف مجل�ص عال من رئي�ص مجل�ص االأعيان   -1

رئي�ص  يعينهم  منهم  ثالثة  اع�ساء،  ثمانية  ومن  رئي�سًا 

من  وخم�سة  بللاالقللتللراع،  اع�سائه  مللن  االأعلليللان  مجل�ص 

وعند  االقللدملليللة  بترتيب  نظامية  محكمة  اعلللللى  ق�ساة 

تليها  التي  المحاكم  روؤ�ساء  من  العدد  يكمل  ال�سرورة 

بترتيب االقدمية اي�سًا.

للمجل�ص العالي حق تف�سير احكام الد�ستور   -2

او  الللوزراء  مجل�ص  عن  �سادر  بقرار  ذلك  اليه  طلب  اذا 

المطلقة  بللاالكللثللريللة  االملللة  مجل�سي  احللد  يتخذه  بللقللرار 

ويكون نافذ المفعول بعد ن�سره في الجريدة الر�سمية.

تعتبر المادة )122( من هذا الد�ستور الغية   -3

مو�سع  الد�ستورية  المحكمة  قانون  و�سع  حللال  حكمًا 

التنفيذ.

المادة 123:

اأي قانون  للديوان الخا�ص حق تف�سير ن�ص   -1

رئي�ص  ذلللك  اليه  طلب  اذا  ف�سرته  قللد  المحاكم  تكن  لللم 

الوزراء.

يللوؤلللف اللللديلللوان الللخللا�للص مللن رئلليلل�للص اعلى   -2

محكمة نظامية رئي�سًا وع�سوية اثنين من ق�ساتها واأحد 

كبار موظفي االدارة يعينه مجل�ص الوزراء ي�ساف اليهم 

بالتف�سير  العالقة  ذات  الللوزارة  موظفي  كبار  من  ع�سو 

المطلوب ينتدبه الوزير.

ي�سدر الديوان الخا�ص قرارته باالغلبية.  -1

يللكللون للللللقللرارات الللتللي يلل�للسللدرهللا الللديللوان   -2

الخا�ص وتن�سر في الجريدة الر�سمية مفعول القانون.

بتف�سير  المتعلقة  االخللرى  الم�سائل  جميع   -3

الللقللوانلليللن تللقللررهللا الللمللحللاكللم عللنللد وقللوعللهللا بللاللل�للسللورة 

االعتيادية.

المادة 123:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 124

الللدفللاع عللن الللوطللن فللي حالة  اذا حللدث مللا ي�ستدعي 

وقوع طوارئ في�سدر قانون با�سم قانون الدفاع تعطى 

القانون  يعينه  الللذي  ال�سخ�ص  اإلللى  ال�سالحية  بموجبه 

ذلك  في  بما  ال�سرورية  واالجللللراءات  التدابير  التخاذ 

�سالحية وقف قوانين الدولة العادية لتاأمين الدفاع عن 

يعلن  عندما  المفعول  نافذ  الدفاع  قانون  ويكون  الوطن 

بناء على قرار من مجل�ص  ملكية ت�سدر  بللارادة  ذلك  عن 

الوزراء.

المادة 124:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 125:

في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها   -1

من  ال�سابقة  المادة  بمقت�سى  واالجللراءات  التدابير  ان 

هذا  الد�ستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء 

على قرار مجل�ص الوزراء ان يعلن بارادة ملكية االحكام 

العرفية في جميع انحاء المملكة او في اي جزء منها. 

2-  عند اعالن االحكام العرفية للملك ان ي�سدر 

بمقت�سى ارادة ملكية اية تعليمات قد تق�سى ال�سرورة 

بها الغرا�ص الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن احكام 

القائمين  اال�سخا�ص  جميع  ويظل  به  معمول  قانون  اي 

التي  القانونية  للم�سوؤولية  التعليمات عر�سه  تلك  بتنفيذ 

يعفوا  ان  اإلى  القوانين  ازاء احكام  اعمالهم  تترتب على 

من تلك الم�سوؤولية بقانون خا�ص يو�سع لهذه الغاية.

المادة 125:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 126:

الد�ستور  هللذا  فللي  المبينة  اال�للسللول  تطبق   -1

هذا  لتعديل  م�سروع  اأي  على  القوانين  م�ساريع  ب�ساأن 

باأكثرية  تجيزه  ان  التعديل  القللرار  وي�سترط  الد�ستور 

والللنللواب  االأعلليللان  مجل�سي  مللن  كللل  اع�ساء  مللن  الثلثين 

من   )92( للمادة  وفاقًا  المجل�سين  اجتماع  حالة  وفي 

اكثرية  تجيزه  ان  التعديل  القرار  ي�سترط  الد�ستور  هذا 

يتاألف منهم كل مجل�ص وفي  الثلثين من االع�ساء الذين 

عليه  ي�سدق  لم  ما  المفعول  نافذ  يعتبر  ال  الحالتين  كلتا 

الملك.

ال يجوز ادخال اأي تعديل على الد�ستور مدة   -2

قيام الو�ساية ب�ساأن حقوق الملك ووراثته.

المادة 126:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 127:

تللنللحلل�للسللر مللهللمللة الللجلليلل�للص فلللي اللللدفلللاع علللن الللوطللن 

و�سالمته:

الجي�ص  ونظام  التجنيد  طريقة  بقانون  يبين   -1

وما لرجاله من الحقوق والواجبات. 

والدرك  ال�سرطة  هيئات  نظام  بقانون  يبين    -2

وما لهما من اخت�سا�ص.

المادة 127:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

الف�سل التا�سع: نفاذ القوانين وااللغاءات:

المادة 128

 

االعمال  و�سائر  واالنللظللمللة  القوانين  جميع  ان       

الها�سمية  االردنية  المملكة  في  بها  المعمول  الت�سريعية 

عند نفاذ هذا الد�ستور تبقى نافذة المفعول الى ان تلغى 

او تعدل بت�سريع ي�سدر بمقت�ساه . 

اللجنة  من  المقترحة  ال�سيغة  في  وردت  كما  المادة 

الملكية لتعديل الد�ستور

المادة 128:

بموجب  ت�سدر  التي  القوانين  تنال  ان  يجوز  ال   -1

هذا الد�ستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه 

الحقوق او تم�ص ا�سا�سياتها.

االعمال  و�سائر  واالنظمة  القوانين  جميع  ان   -2

الها�سمية  االردنية  المملكة  في  بها  المعمول  الت�سريعية 

عند نفاذ هذا الد�ستور تبقى نافذة اإلى ان تلغى او تعدل 

بت�سريع ي�سدر بمقت�ساه.

المادة 129:

 7 بتاريخ  ال�سادر  االردنلللي  الد�ستور  يلغى   -1

كانون االول �سنة 1946 مع ما طراأ عليه من تعديالت. 

2-  يلغى مر�سوم د�ستور فل�سطين ل�سنة 1922 

مع ما طراأ عليه من تعديالت. 

3-  ال يوؤثر االلغاء المن�سو�ص عليه في الفقرتين 

�سدر  نللظللام  او  قللانللون  اي  قللانللونلليللة  علللللى  ال�سابقتين 

بموجبهما او اي �سيء عمل بمقت�ساهما قبل نفاذ احكام 

هذا الد�ستور.

المادة 129:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 130:

في  ن�سره  تللاريللخ  مللن  الد�ستور  هللذا  بللاأحللكللام  يعمل 

الجريدة الر�سمية.

المادة 130:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.

المادة 131:

هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ احكام هذا الد�ستور.

المادة 131:

تبقى كما هي في الد�ستور الحالي.
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�لنائب �لدكتور �أحمد �ل�سقر�ن* 

لقد اأ�سبح وا�سحاً اأن نطاق الدعوة الى تعديالت د�ستورية 

مطلباً  غدا  انما  و  �سيقة  �سيا�سية  نخب  في  مح�سورًا  يعد  لم 

عاماً تتقاطع حوله مختلف القوى ال�سيا�سية و االجتماعية من 

اأق�سى اليمين الى اأق�سى ال�سمال, و قد كان وا�سحاً ا�ستجابة 

�ساحب الجاللة الها�سمية و انفتاحه ب�سكل كبير على االلتزامات 

اللجنة  بت�سكيل  امره  فجاء  الد�ستوري,  باال�سالح  الخا�سة 

با�سمي  اأتقدم  التي  و  الد�ستور,  ن�سو�س  لمراجعة  الملكية 

�سخ�سياً و با�سم زمالئي في كتلة التغيير النيابية  من رئي�سها و 

اأع�سائها بال�سكر الجزيل على ما بذلوه من جهود كبيرة اأثمرت 

الد�ستور  ن�سو�س  على  لتعديالت  االأهمية  غاية  في  مقترحات 

المقترحة ا�سالحات د�ستورية  التعديالت  االأردني, فقد �سملت 

�سرورية من �ساأنها الم�ساهمة في تحقيق اال�سالح المن�سود, و 

تطوير الحياة ال�سيا�سية في البالد و تعزيز ا�ستقالل ال�سلطات 

و الف�سل بينها.

و اأعتقد باأن م�سكلتناٍ لي�ست دائماً  في الن�س الد�ستوري, و 

على  االلتفاف  و  تطبيقه  على  التحايل  في  االأكبر  الم�سكلة  انما 

اأبرز  اأن  اأرى  فاأنني  الد�ستورية و مخالفتها, و لذلك  الن�سو�س 

و   الخام�س  الف�سل  ا�سافة  هو  الملكية  اللجنة  اقترحته  تعديل 

بالرقابة  االأردن تخت�س  في  د�ستورية  بان�ساء محكمة  المتعلق 

ن�سو�س  تف�سير  و  النافذة  االنظمة  القوانين  د�ستورية  على 

الد�ستور و تكون اأحكامها نهائية و ملزمة لكافة ال�سلطات 

كان  مما  اأف�سل  هو  ما  الى  بالد�ستور  يذهب   تعديل  هو  و   

هو  الذي  و  الد�ستور  �سمو  مبداأ  يفعل  و   1952 د�ستور  عليه 

نفتقده  كنا  و  الد�ستوري,  الفقه  في  بها  الم�سلم  المباديء  من 

تماماً في االأردن مما �سمح لع�سرات من القوانين اأن ت�سن دون 

مراجعة حقيقية لمدى موائمتها الأحكام الد�ستور,  و يقوم المبداأ 

على تربع الد�ستور على قمة الهرم الت�سريعي, و ان ال تمار�س 

لها  ر�سمها  التي  ال�سالحيات  اال  الدولة  �سلطات  من  �سلطة  اأي 

القوانين  الد�ستور وم�سروعية  اإن تفعيل مبداأ �سمو  الد�ستور,  

التي تعني عدم مخالفة ن�سو�س القانون االأدنى للقانون االأعلى 

التنفيذية  ال�سلطة  عن  تماما  م�ستقلة  رقابية  جهة  اإلى  بحاجة 

و�سمان  للدولة  القانوني  النظام  حماية  تتولى  والت�سريعية 

ون�سو�سه  قواعده  عن  الخروج  وعدم  الد�ستور  مع  ان�سجامه 

�سيادة  وتكفل  االأ�سا�سية  وحرياته  االإن�سان  حقوق  و�سمان 

التي  و  الد�ستورية,  المحكمة  وهي  العدالة  وتحقق  القانون 

براأيي �ست�سكل �سمانة لل�سلطات جميعاً على حد �سواء.

اال اأنني اأرى اأن اآلية ت�سكيل هيئة المحكمة بحاجة الى نقا�س 

في مجل�س االأمة للخروج بت�سكيل اأف�سل من المقترح بتعديالت 

اللجنة الموقرة, كما ان اآلية الطعن اأمام هذه المحكمة يجب اأن 

هذا  ح�سر  عدم  يجب  براأيي  و  اأو�سع  ل�سريحة  مفتوحة  تكون 

الحق بمجل�س الوزراء و مجل�سي النواب و االأعيان.

 من التعديالت التي من �ساأنها تعزيز اال�ستقرار الت�سريعي 

ال�سلطة  التنفيذية على �سالحيات  ال�سلطة  لتغول  و و�سع حد 

يقت�سر  باأن   94 المادة  على  المقترح  التعديل  هو  الت�سريعية 

المحددة  و  الطواريء  حاالت  على  الموؤقته  القوانين  ا�سدار 

تتحمل  ال  م�ستعجلة  لنفقات  الحاجة  و  الحروب  و  بالكوارث 

التاأجيل.  حيث عانينا في ال�سنوات االأخيرة من مئات القوانين 

التنفيذية  ال�سلطة  من  وا�سحاً  اغت�ساباً  �سكلت  التي  الموؤقته 

لل�سلطة الت�سريعية.

كما اأن المقترح بتعديل المادة 78 من الد�ستور  باطالة عمر 

الدورة العادية لمجل�س النواب من �ساأنه اعطاء المجل�س فر�سة 

االأربعة  فال�سهور   , الرقابية  و  الت�سريعية  بمهامه  للقيام  اأكبر 

الج�سام  المهام  بتلك  للقيام  االط��الق  على  كافية  غير  الحالية 

الملقاة على عاتق المجل�س كما اأنها ت�سع الحكومة خارج رقابة 

مجل�س النواب لمعظم اوقات ال�سنة.

في  الفقرات  الغاء  اأي�ساً  المقترحة  التعديالت  اأب��رز  من  و 

المادة 73 و التي تتيح تاأجيل االنتخابات الأجل غير م�سمى, مما 

ي�سمن عدم غياب مجل�س النواب الأكثر من 4 �سهور مهما كانت 

الظروف التي تعي�سها البالد, فاما انتخاب مجل�س جديد و اما 

عودة المجل�س ال�سابق لالنعقاد.

 و ا�سناد مهمة اال�سراف على االنتخابات لهيئة م�ستقلة من 

�ساأنه تعزيز الثقة بمخرجات العملية االنتخابية و يعزز الرقابة 

على اجرائاتها.

كما ان ا�سناد مهمة الطعن في �سحة النيابة للق�ساء النظامي 

من �ساأنه ان يعطي فر�سة اف�سل للو�سول لحكم عادل, و اعطاء 

الحق في محاكمة الوزراء اي�سا للق�ساء النظامي يعتبر تطورًا 

مهماً اال ان لدي مالحظتين في هذا المجال :

االأولى : هو اأن حق التحويل للنيابة العامة ما زال مح�سورًا 

ال�سابق  الو�سع  من  قريبين  يبقينا  مما  ن  النواب  مجل�س  في 

با�سراك المجل�س في الت�سويت على تحويل الوزراء للمحاكمة 

اأمام الق�ساء. و الثانية تتعلق بمقترح التعديل على المادة 57 

بحيث ال يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل اال 

بعد �سدور قرار قطعي, و هذا اأخالف فيه اللجنة الكريمة حيث 

�سلطته  �سي�ستغل  الوزير  الأن  بكثير,  اف�سل  االأ�سلي  الن�س  ان 

للتاأثير على مجرى المحاكمة ان لم يوقف عن العمل حال اأتخذ 

قرار اتهامه.

و رغم اقراري باأن التعديالت المقترحة من اللجنة الملكية 

تطورا  و  مهمة  نوعية  قفزة  اقرارها  حال  في  ت�سكل  الموقرة 

ايحابيا كبيرا على الد�ستور االأردني , اال اأنها اقتربت من طموح 

المواطن االأردني و لم ت�سل اليه, اأن موادًا ح�سا�سة و هامة جدًا 

لم يتم التطرق اليها. فما زال الد�ستور يتيح لل�سلطة التنفيذية 

ابداء  بدون  ال�سعب  ارادة  يمثل  الذي  و  النواب  مجل�س  حل 

و  قادم  مجل�س  اي  على  م�سلطاً  �سيفاً  �سيبقى  هذا  و  االأ�سباب, 

�سروري  النواب  مجل�س  حل  مفهوم  اآداءه,  على  كثيرًا  �سيوؤثر 

عندما يكون هناك من االأ�سباب القاهرة ما يوجب ذلك, و براأيي 

هذا  و   , المجل�س  حل  فيها  يجوز  التي  الظروف  على  ين�س  اأن 

باأنه ال يجوز حل  اليه حاليا في المادة 74 من الد�ستور  م�سار 

المجل�س  اأجله  الذي حل من  ال�سبب  لنف�س  مجل�س نواب جديد 

اأي قرار بحل  الى �سرورة تبرير و ت�سبيب  ال�سابق مما ي�سير 

و  ح�سانة  المجل�س  يمنح  اأن  �ساأنه  من  هذا  و  النواب.  مجل�س 

قوة و ا�ستقالاًل في غاية االأهمية.

مجل�س  خالل  من  الحكومات  ت�سكيل  اآلية  يخ�س  فيما  اأم��ا 

النواب, فاقول بان المادة 1 من الد�ستور االردني وا�سحة في 

الن�س على برلمانية الدولة االردنية, و لي�س هناك على االطالق 

قد  النواب, و  الحكومات من خالل مجل�س  ما يمنع من ت�سكيل 

�سبق اأن تم تكليف �ساحب االأغلبية في مجل�س النواب بت�سكيل 

الحالي,  الد�ستور  في  مادة  اأي  لتعديل  نحتاج  اأن  دون  حكومة 

من  حكومة  ت�سكيل  يعيق  اأن  االأغلبية  �ساحب  بامكان  اأن  كما 

ال  اأن  يعني  مما  الحكومة,  عن  الثقة  بحجب  ت�سويته  خالل 

�ساحبة  االأغلبية  �ساحب  الأن��ه  خالله  من  اال  �ستمر  حكومة 

في  �ستدور  التي  النقا�سات  خالل  من  �ساأنادي  اأنني  اال  القرار. 

الثقة  على  الت�سويت  اآلية  تغيير  ب�سرورة  النواب  مجل�س 

بالحكومة و االنتقال بها من الت�سويت ال�سلبي المن�سو�س عليه 

حالياً الى الت�سويت االيجابي, فالو�سع الحالي يعتبر الحكومة 

حائزة على ثقة المجل�س ما لم يحجب الثقة عنها اأغلبية اأع�ساء 

المجل�س, حتى لو لم يعطها اأي نائب الثقة.  بالتالي يجب تعديل 

هذه المادة بحيث تحتاج الحكومة الى اأغلبية ت�سويت اأع�ساء 

المجل�س بالثقة حتى تفوز بثقة المجل�س.

الوزراء معينين  الوزراء و  باأن ي�سبح رئي�س  المطالبة  اأما 

فهو  مريحة,  اأغلبية  على  اأخزابهم  خالل  من  ح�سولهم  بحكم 

مطلب ال يتما�سى مع الواقع االأردني, حيث ال ينت�سب لالأحزاب 

اال النخبة و  ت�سكل االأحزاب اأكثر من 5% من اأبناء ال�سعب, و ال 

يوجد حالياً اال حزب نا�سج واحد �سيكون هو الم�ستفيد من هكذا 

الى وقت حتى تن�سج  فاأن هكذا تعديل يحتاج  بالتالي  اآلية, و 

و  المواطنين  الأغلبية  ال�سيا�سية و ت�سبح ممثلة  االأحزاب  فيه 

لي�س لقلة منهم.

*الناطق االعالمي كتلة التغيير النيابية.

التعديات املقرتحة قفزة ت�ضريعية نوعية الى االأمام

ن���ق���ا����ض���ات اأع�������ض���اء 

�ضترثي  االأم���ة  جمل�س 

تطورها و  املقرتحات 

الد�ضتورية  املحكمة 

����ض���م���ان���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل 

الد�ضتور �ضمو  م��ب��داأ 

الم�ضت  امللكية  اللجنة 

ط����م����وح امل����واط����ن 

ال��ي��ه ت�������ض���ل  مل  و 

»»

»»

»»

الربملان االأردين يف �ضور 

الملك الح�سين بن طالل افي احدى جل�سات مجل�س النواب عام 1952 الملك عبداهلل االول خالل افتتاحه احدى جل�سات مجل�س النواب 
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قراءة يف التعديات الد�ضتورية املقدمة من اللجنة امللكية لتعديل الد�ضتور 

اأوال: لم تقترح اللجنة اأي تعديالت بخ�سو�ص الف�سل 

االأول من الد�ستور )الدولة ونظام الحكم فيها (.

االأهمية  غاية  فللي  تعديالت  اللجنة  اقترحت  ثانيا: 

بخ�سو�ص الف�سل الثاني من الد�ستور)حقوق االأردنيين 

وواجباتهم( و تتمثل هذه التعديالت فيما يلي : 

اإلى المادة  اإ�سافة فقرتين جديدتين  1-  تم اقتراح 

تتعلق  واحللدة  و)4(:  رقللم)2(  تحت  الد�ستور  من   )6(

بتعزيز مفهوم المواطنة والحفاظ على الوحدة الوطنية، 

و  المجتمع  اأ�سا�ص  باعتبارها  باالأ�سرة  تتعلق  والثانية 

ت�سكل حجر الزاوية في بناء المجتمع، حيث اأولى التعديل 

اأهمية كبيرة للطفولة باعتبارها عماد الم�ستقبل و الن�ص 

المقترح للمادة )6( هو :...2. الدفاع عن الوطن واأر�سه 

واجب  االجتماعي  ال�سلم  على  والحفاظ  �سعبه،  ووحللدة 

المجتمع  اأ�سا�ص  االأ�سرة  اأردنللللي....4.  كل  على  مقد�ص 

القانون  يحفظ  الوطن،  وحللب  واالأخلللالق  الدين  قوامها 

في  ويحمي  وقيمها  اأوا�سرها  ويقوي  ال�سرعي  كيانها 

االإعاقات  وذوي  الن�صء  ويرعى  والطفولة  االأمومة  ظلها 

ويحميهم من اال�ستغالل. كما تم اإدخال تعديل على الفقرة 

)الجن�ص(  كلمة  اإ�سافة  خللالل  من  المادة  هللذه  من   )1(

واأ�سبح الن�ص كالتالي ))االأردنيون اأمام القانون �سواء 

ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في 

هذه  اإ�سافة  اإن  الجن�ص((.  اأو  الدين  اأو  اللغة  اأو  العرق 

الكلمة ، من �سانها طماأنة العن�سر الن�سوي، وهي تقرير 

الأمر واقع ، حيث اإن الم�ساواة تطبق على الكافة، ودون 

ولكن    . الن�ساء  و  الرجال  بيمن   ، الجن�ص  ب�سبب  تمييز 

هذا ال يعني- من الناحية القانونية- اإلغاء كافة الفوارق 

ما بين الذكور و االإناث ، فالم�ساواة المبحوث عنها في 

هذه المادة هي الم�ساواة القانونية اأي في حال التماثل 

الم�ساواة  لي�ست  و   ، القانونية  المراكز  و  الظروف  في 

الفعلية اأو الح�سابية. 

2- تمت اقتراح اإ�سافة فقرة جديدة اإلى المادة )7( 

من الد�ستور تحت رقم )2(: تت�سمن بان )) كل اعتداء 

على الحقوق والحريات العامة اأو حرمة الحياة الخا�سة 

هذا  و  الللقللانللون...((  عليها  يعاقب  جريمة  لالأردنيين 

التعديل يعزز احترام حقوق االإن�سان، وجاء متوافقا مع 

العهد  و  العالمي  الدولة كاالإعالن  المعايير  و  االتفاقيات 

ل�سنة  ال�سيا�سية  و  المدنية  بالحقوق  الخا�ص  الللدولللي 

االجتماعية  بالحقوق   الخا�ص  الدولي  العهد  و   2006

واالقت�سادية والثقافية ل�سنة 2006 

3- تم اقتراح اإ�سافة فقرة جديدة اإلى المادة )8( من 

الد�ستور تحت رقم )2( كما تم اإدخال تعديل على الن�ص 

لكرامة  وا�سح  ب�سكل  انت�سر  التعديل  وهللذا  االأ�سلي، 

االإن�سان و حريته ب�سكل عام وحرية التنقل ب�سكل خا�ص 

، فالن�ص االأ�سلي كان يتحدث عن عدم جواز )التوقيف 

المقترح  الن�ص  اأما  القانون(  اأحكام  اإال وفق  الحب�ص  اأو 

فقد تو�سع في هذا االأمر فقد حظر ) اأن يقب�ص على احد 

اأو يحب�ص اأو يوقف اأو تقيد حريته اأو يمنع من التنقل اإال 

التوقيف  القانون  اأجاز  اإذا  و  القانون...((  اأحكام  وفق 

بما  ال�سخ�ص  )..معاملته  فيجب  القب�ص  اأو  الحب�ص  اأو 

اأو  بدنيًا  اإيللذاءه  يجوز  وال  االإن�سان،  كرامة  عليه  يحفظ 

الخا�سعة  االأماكن  غير  في  حجزه  يجوز  ال  كما  معنويًا 

للقوانين ال�سادرة بتنظيم ال�سجون..((

المادة  على  جوهري  تعديل  اإدخلللال  اقللتللراح  تم   -4

)11( من الد�ستور: فال ) ي�ستملك ملك احد وال اأي جزء 

منه اإال للمنفعة العامة وفي مقابل تعوي�ص عادل ح�سبما 

الملكية  لحق  انت�سر  التعديل  وهللذا  القانون(  في  يعين 

من خالل التخل�ص من الربع القانوني، الذي ن�ست عليه 

قوانين اال�ستمالك المتعاقبة حيث كان يتم اقتطاع ربع 

لفتح  الملكية  نللزع  كللان  اإذا  مجانا ً  الم�ستملكة  االأر�لللص 

الطرق اأو لم�ساريع االإ�سكان .

االأهمية  غاية  في  تعديل  اإدخلللال  اقللتللراح  تم  لقد   -5

و  �سياغي  منه  جانب  الد�ستور:  من   )15( المادة  على 

االآخر مو�سوعي ، و هذا التعديل انت�سر ب�سكل وا�سح 

لحرية الراأي و التعبير، فقط اأ�سبحت ) حرية ال�سحافة 

�سمن  المكفولة  هي  االإعالم  وو�سائل  والن�سر  والطباعة 

اإلغاء  وال  ال�سحف  تعطيل  يجوز  ال  و  القانون(  حللدود 

لم يعد هناك دور   ، ، ومن ثم  باأمر ق�سائي  اإال  امتيازها 

للحكومة في تعطيل ل�سحف ، وقد اأجاز التعديل اأي�سا ) 

في حالة اإعالن االأحكام العرفية اأو الطوارئ اأن يفر�ص 

واالإذاعللة  والموؤلفات  والن�سرات  ال�سحف  على  القانون 

وو�سائل االت�سال رقابة محدودة في االأمور التي تت�سل 

فالرقابة   ، الوطني(  الدفاع  واأغرا�ص  العامة  بال�سالمة 

الللهللدف مللن هللذه الرقابة  يللكللون  اأن  مللحللدودة و ويللجللب 

اأي�سا  اللجنة  اقترح  وقد  المجتمع(.  امن  على  )الحفاظ 

اإ�سافة فقرة جديدة اإلى هذه المادة تت�سمن )كفالة الدولة 

للمواطنين حرية البحث العلمي واالإبداع االأدبي والفني 

والثقافي بما ال يخالف النظام العام واالآداب العامة..(( 

وهذا تعديل محمود ي�سب في م�سلحة التعليم ب�سكل عام 

و التعليم العالي و حرية العمل االأكاديمي ب�سكل خا�ص.

الللمللادة  علللللى  تللعللديللل  اإدخللللال  اللجنة  اقللتللرحللت    -6

اإ�سافة كلمة )النقابات(،  )16( من الد�ستور: من خالل 

نقابة  اإن�ساء  اأخر  كبيرا  عائقا  ال�سابق  في  �سكلت  والتي 

للمعلمين فاأ�سبح ن�ص المادة )لالأردنيين الحق في تاأليف 

الجمعيات والنقابات...((.

اإدخال تعديل على المادة )18(  اللجنة  7- اقترحت 

جميع  مراقبة  حظر  على  الن�ص  تم  حيث  الد�ستور:  من 

الهاتفية  والمخاطبات  والبرقية  البريدية  المرا�سالت 

وغيرها من و�سائل االت�سال اإال باأمر ق�سائي ، وعليه، ال 

يجوز اأن تتم المراقبة من خالل اأوامر اأو قرارات اإدارية 

حياته  حماية  فللي  االإنلل�للسللان  حللق  يعزز  التعديل  وهللذا   ،

الخا�سة .

ثالثا: اقترحت اللجنة تعديال مهما في الف�سل الثالث 

خالل  مللن  عللامللة((  – اأحللكللام  ال�سلطات  الد�ستور)  مللن 

في  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  على  �سراحة  الن�ص 

المادة )27( من الد�ستور : فال�سلطة الق�سائية )م�ستقلة 

تتوالها المحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها وت�سدر 

وهللذا  الللملللللك...((  با�سم  القانون  وفللق  االأحللكللام  جميع 

ا�ستقالل  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقالل  لغايات  تعديل مهم 

تاما عن ال�سلطة التنفيذية حيث اأ�سبح للمجل�ص الق�سائي 

)والأول مرة في تاريخ االأردن( �سخ�سية معنوية م�ستقلة 

و�سوف نتكلم عنها الحقا.

رابعا: اقترحت اللجنة تعديال على الق�سم االأول)الملك 

في  يتعلق  الد�ستور  من  الللرابللع  الف�سل  من  وحقوقه( 

اإلى الن�ص  الفقرة)2( من المادة )33( حيث تم العودة 

االأ�سلي الذي و�سع في عام )1952( حيث اقترح اللجنة 

تعديل المادة بحيث ي�سبح ن�سها كالتالي: )) معاهدات 

والمعاهدات  والللمللالحللة  والللتللجللارة  والتحالف  ال�سلح 

اأو  الدولة  اأرا�سي  التي يترتب عليها تعديل في  االأخرى 

من  �سيئا  خزانتها  تحميل  اأو  �سيادتها  حقوق  في  نق�ص 

النفقات اأو م�سا�ص بحقوق االأردنيين العامة اأو الخا�سة 

ال تكون نافذة اإال اإذا وافق عليها مجل�ص االأمة وال يجوز 

ما  معاهدة  في  ال�سرية  ال�سروط  تكون  اأن  حال  اأي  في 

مناق�سة لل�سروط العلنية...(( .

اإن  االأولللللى:   : التعديل  هللذا  ب�ساأن  مالحظتين  ولللي 

عليها  يترتب  التي  االأخللرى  )والمعاهدات  عبارة  اقتراح 

الللمللادة  يخالف  وهللو  اللللدوللللة...((  اأرا�للسللي  فللي  تعديل 

االأردنية  على)المملكة  تن�ص  والتي  الد�ستور  من   )1(

الها�سمية دولة عربية م�ستقلة ذات �سيادة ملكها ال يتجزا 

وال ينزل عن �سيء منه ، وال�سعب االأردني جزء من االأمة 

العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي...(( فهذا 

الن�ص الد�ستوري حظر تجزئة ملك المملكة اأو النزول عن 

�سيء منه ، ويترتب على هذا القول باأنه ال توجد جهة في 

 ، االأردنية  الدولة  اأرا�سي  عن  التنازل  حق  تملك  االأردن 

تتعار�ص مع  الخ�سو�ص �سوف  بهذه  تعقد  اتفاقية  واأي 

اأحكام المادة )1( من الد�ستور .ولذا البد من عادة النظر 

في هذه العبارة .

ت�سيف  اأن  الكريمة  اللجنة  على  اأتمنى  كنت  الثانية: 

على  فالقرو�ص  القرو�ص(  )اتفاقيات  المادة  هللذه  اإلللى 

حتى  البرلمان،  على  تعر�ص  اأن  يجب  اأنوعها  اختالف 

دولللة،  م�سوؤولية  الللديللون  هللذه  تجاه  الم�سوؤولية  تكون 

عليها  يترتب  القرو�ص  الن   ، حكومة  م�سوؤولية  ولي�ست 

تبعات �سيا�سية واقت�سادية خطيرة.

االأهمية  غاية  في  تعديالت  اللجنة  اقترحت  خام�سا: 

من  الللرابللع  الف�سل  مللن  الللثللانللي)الللوزراء(  الق�سم  على 

الد�ستور يتعلق باالأمور التالية:

1. اقترحت اللجنة تعديال مهما على المادة )42( من 

الد�ستور : بحيث ق�سرت المن�سب الوزاري على االأردني 

وحرمت مزدوجي الجن�سية من تولي هذا المن�سب )كما 

ن�ص  جللاء  وقللد  االأعلليللان(  و  للنواب  بالن�سبة  الللحللال  هللو 

اأردنللي، وال  اإال  الللوزارة  : ال يلي من�سب  المادة كالتالي 

يحمل جن�سية دولة اأخرى.

و ال�سك اأن هذا التعديل في غاية االأهمية، واأنا كباحث 

بلللازدواج  ال�سماح  الن  وتللكللرارا،  ملللرارا  بلله  طالبت  قللد 

الجن�سية في قانون الجن�سية االأردني، كان وما زال يرمي 

اإلى تع�سيد االأردنيين الم�ستقرين في الخارج واكت�سبوا 

جن�سية المهجر، وت�سجيعهم على اال�ستمرار في الن�سال 

االأردنلللي  عللاد  اإذا  لكن  فيها.  ا�ستقروا  التي  اللللدول  فللي 

اأعماله،  اإلى االأردن واأقام فيه ومار�ص  مزدوج الجن�سية 

فان العلة من االحتفاظ بالجن�سية االأجنبية تزول، اإال اإذا 

االأردنية  الجن�سية  بجانب  االأجنبية  الجن�سية  حمل  كان 

اأو   ، يمثل من وجهة نظره ميزة له ال يريد النزول عنها 

 ، يفقدها  اأن  اأجنبية اليريد  له من قبل دولة  يمثل حماية 

وكال االأمرين يزعزع من يقين انتماءه لالأردن ، فاالأردني 

الحق هو من يعتز باأردنيته ويرف�ص تماما اأن ينازعه في 

والئه لها اأي وطن اآخر مهما كان.

من   )45( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .2

اآخللر(  ت�سريع  اأي  )اأو  عبارة  �سطب  خال  الد�ستور:من 

الوالية  �ساحب  هو  الللوزراء  مجل�ص  الن  فيها،  الللواردة 

عن  يتنازل  اأن  يعقل  وال  البالد  �سوؤون  اإدارة  في  العامة 

هذه الوالية بموجب ت�سريع اآخر كالنظام مثال ؟؟

من   )50( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .3

وفاة  عند  حكمًا  مقالة  الللوزارة  تعتبر  بحيث  الد�ستور: 

اأو  الللوزراء  ا�ستقالة رئي�ص  اإلى  اإ�سافة  الللوزراء،  رئي�ص 

اإقالته .

من   )45( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .4

الثقة  بجل�سة  يتعلق  اإجرائي  طابع  ذات  وهو  الد�ستور 

حيث   : الللنللواب  مجل�ص  انعقاد  عللدم  حالة  في  بللالللوزارة 

الوزاري  ببيانها  تتقدم  اأن  توؤلف  يترتب على كل وزارة 

تاأليفها  تاريخ  من  واحد  �سهر  النواب خالل  اإلى مجل�ص 

اإذا كان المجل�ص منعقدًا واأن تطلب الثقة على ذلك البيان. 

واإذا كان مجل�ص النواب غير منعقد يدعى لالنعقاد لدورة 

ا�ستثنائية وعلى الوزارة اأن تتقدم ببيانها الوزاري واأن 

تطلب الثقة على ذلك البيان خالل �سهر من انعقاده. اإذا 

كان مجل�ص النواب منحاًل فعلى الوزارة اأن تتقدم ببيانها 

الوزاري واأن تطلب الثقة على ذلك البيان خالل �سهر من 

اجتماع المجل�ص الجديد.

على  االأهللملليللة  غللايللة  فللي  تعديال  اللجنة  اقترحت   .5

�ساأن  ومللن  الد�ستور،  من   )57( اإلللى   )55( من  الللمللواد 

هذا التعديل اأن يعزز م�ساءلة ال�سادة الوزراء واإزالة كل 

القيود والعراقيل التي كانت تواجهه محاكمتهم ، حيث 

تم اإلغاء المجل�ص العالي لمحاكمة الوزراء ، والن�ص على 

بمحكمة  ممثال  النظامي  الق�ساء  اأمللام  الللوزراء  محاكمة 

اال�ستئناف، وقد اقترحت اللجنة ما يلي :

ين�سب  ما  على  اللللوزراء  يحاكم   :  )55( الللمللادة   •
اأمام محكمة  تاأدية وظائفهم  ناتجة عن  اإليهم من جرائم 

موؤلفة  هيئة  تنظرها  العا�سمة،  في  النظامية  اال�ستئناف 

رئي�سها  الق�سائي  المجل�ص  يعين  ق�ساة،  خم�ص  مللن 

واأع�سائها، وت�سدر اأحكام المحكمة باالأغلبية.

• المادة )56( : لمجل�ص النواب حق اإحالة الوزراء 
وال  لذلك  المبررة  االأ�سباب  اإبللداء  مع  العامة  النيابة  اإلى 

يتاألف  الذين  االأع�ساء  باالأكثرية  اإال  االإحالة  ي�سدر قرار 

منهم مجل�ص النواب.

اال�ستئناف  محكمة  تطبق   .1:  )57( الللمللادة   •
الللنللظللاملليللة عللنللد مللحللاكللمللة الللللللوزراء قلللانلللون الللعللقللوبللات 

وتعين  فيه  عليها  المن�سو�ص  الجرائم  في  به  المعمول 

م�سوؤولية  عليها  تترتب  التي  الجرائم  خا�ص  بقانون 

العقوبات.  قانون  يتناولها  ال  التي  االأحوال  الوزراء في 

2.ال يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة العامة عن العمل 

اإال بعد �سدور حكم قطعي باإدانته وال تمنع ا�ستقالته من 

اإقامة الدعوى عليه اأو اال�ستمرار في محاكمته.

�للسللاد�للسللا: اقللتللرحللت اللللللجللنللة تللعللديللالت ا�للسللتللحللداث 

المحكمة  الخام�ص(  )الف�سل  م�سمى  تحت  جديد  ف�سل 

الد�ستورية واإعادة ترقيم باقي الف�سول، حيث تم الن�ص 

على اإن�ساء محكمة د�ستورية �سمن االأحكام التالية:  

1. المادة )58(: 

المملكة  فللي  د�للسللتللوريللة  محكمة  بللقللانللون  تن�ساأ   -1

وتعتبر  عمان  مدينة  مقرها  ويكون  الها�سمية  االأردنلليللة 

ت�سعة  من  وتوؤلف  بذاتها  قائمة  م�ستقلة  ق�سائية  هيئة 

ملكية  باإرادة  يعينون جميعا  الرئي�ص،  بينهم  من  اأع�ساء 

اأع�سائها  من  �سبعة  بح�سور  المحكمة  ن�ساب  وينعقد 

على االأقل من بينهم الرئي�ص وفي حال غيابه ينوب عنه 

اأع�ساء  باأغلبية �ستة  اأحكامها وقراراتها  نائبه، وت�سدر 

على االأقل.

الد�ستورية 4  المحكمة  الع�سوية في  2- تكون مدة 

�سنوات قابلة للتجديد وال يجوز عزل اأع�سائها طيلة مدة 

ع�سويتهم.

الد�ستورية  المحكمة  تخت�ص   .1  :)59( المادة   .2

وتف�سير  واالأنللظللمللة  القوانين  د�ستورية  على  بالرقابة 

الملك، وتكون  اأحكامها با�سم  الد�ستور وت�سدر  ن�س�ص 

كما  وللكافة  ال�سلطات  لجميع  وملزمة  نهائية  اأحكامها 

الحكم  يحدد  لللم  مللا  مبا�سر  بللاأثللر  نللافللذة  احكمها  تكون 

الد�ستورية  المحكمة  اأحكام  وتن�سر  لنفاه،  اآخر  تاريخا 

في الجريدة الر�سمية خالل خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ 

ن�سو�ص  تف�سير  حق  الد�ستورية  للمحكمة  �سدورها.2. 

مجل�ص  عن  �سادر  بقرار  ذلللك  اإليها  طلب  اإذا  الد�ستور 

باالأكثرية  االأمللة  مجل�سي  احد  يتخذه  بقرار  اأو  الللوزراء 

في  ن�سره  بعد  المفعول  نللافللذ  قللرارهللا  ويللكللون  المطلة 

الجريدة ال�سمية .

�سبيل  على  التالية  للجهات  يكون   :  )60( المادة   .3

واالأنظمة  القوانين  د�ستورية  في  الطعن  حق  الح�سر 

النافذة لدى المحكمة الد�ستورية:

1- مجل�ص الوزراء.

2- مجل�ص االأعيان.

3- مجل�ص النواب.

محكمة  اأمللام  الد�ستورية  بعدم  الدفع  اأثير  اإذا   -4

التابعة  اال�ستئناف  محكمة  رئي�ص  اإلى  تحيله  اأن  فعليها 

اإلى  المو�سوع  اإحالة  اال�ستئناف  محكمة  ولرئي�ص  لها 

المحكمة الد�ستورية اإذا وجد ما يبرر ذلك.

الطريق  تجعل  اأن  الكريمة  اللجنة  على  اأتمنى  كنت   

اإلى المحكمة الد�ستورية اأكثر �سهولة وي�سرا ، الن الن�ص 

يوؤدي  وقد  لللالإجللراءات،  مبرره  غير  اإطالة  فيه  المقترح 

اأي�سا اإلى عدم العدالة ، فما يراه رئي�ص محكمة ا�ستئناف 

رئي�ص محكمة  يراه  ال  قد   ، باالهتمام  معان طعنا جديرا 

ا�ستئناف عمان كذلك وهذا .

لذلك فاأنني اقترح اأن يكون الن�ص كالتالي : اإذا اأثير 

وكللان  المحاكم،  اإحلللدى  اأملللام  الد�ستورية  بعدم  الللدفللع 

 ، االأ�سلية  الدعوى  الف�سل في  عليه  يتوقف  الدفع جديا 

للخ�سم  ميعادا  الدفع  اأمامها  تثير  التي  المحكمة  تحدد 

لرفع دعوى الطعن في د�ستورية القانون اأمام المحكمة 

الد�ستورية ، وتوقف الف�سل في الدعوى االأ�سلية حتى 

تف�سل المحكمة الد�ستورية في الدفع بعدم الد�ستورية. 

ع�سوا  يعين  فيمن  ي�سترط   .1  :  )61( الللمللادة   .4

من  الخم�سين  بلللللغ  يللكللون  اأن  الللد�للسللتللوريللة  بالمحكمة 

العمر، وان يكون من ق�ساة محكمة التمييز الحاليين و 

ال�سابقين اأو من اأ�ساتذة القانون في الجامعات العاملين 

اأو المتقاعدين اأو من الحقوقيين المخت�سين وان تتوافر 

فيه ال�سروط الالزمة لتولي الق�ساء . 2 .يحدد القانون 

طريقة عمل المحكمة واإدارتها واأي اخت�سا�سات اأخرى 

بها  المتعلقة  ال�سوؤون  وكافة  اأمامها  الطعن  وكيفية  لها 

المحكمة  وتبا�سر   ، وقراراتها  وباأحكامها  وباإجراءاتها 

بها  المتعلق  الللقللانللون  و�سع  بعد  اأعمالها  الد�ستورية 

مو�سع التنفيذ.

�سرورة  الد�ستورية  المحكمة  اإن�ساء  اقتراح  اإن     

الدولة  م�ساف  اإلى  االأردنية  بالدولة  الو�سول  اجل  من 

الد�ستورية  على  الللرقللابللة  الن  ديللمللقللراطلليللًا،  المتقدمة 

وغير  وم�ستتة  و�سعيفة  متوا�سعة  الحالي  بو�سفها 

منظمة، ورقابة الد�ستورية توجب وجود ق�ساء د�ستوري 

الد�ستورية  مجال  في  وا�سعة  بخبرة  يتمتع  متخ�س�ص، 

ولديه اطالع ودراية باأحكام الق�ساء الد�ستوري المقارن 

ناق�سة  القوانين(  د�ستورية  )على  الحالية  الرقابة  و   ،

اأن  حيث   ، الم�ساواة  لمبداأ  اإهللدارا  وت�سكل  كافية  وغير 

القانون المخالف للد�ستور ال يملك الق�ساء اإلغائه واإنما 

في  المعرو�سة،  الدعوى  على  اأحكامه  تطبيق  من  يمتنع 

اأخللرى،  دعللوى  وقائع  على  اأحكامه  تطبيق  يجري  حين 

اإن  اأي  نافذًا،  للد�ستور  المخالف  القانون  يبقى  وبذلك 

للد�ستور �سوف يطبق على طائفة من  المخالف  القانون 

اأهللدرا  ي�سكل  وهللذا  االأخلللرى،  الطائفة  دون  المواطنين 

اأحللكللام  لتف�سير  العالي  والمجل�ص   . الللملل�للسللاواة  لمبداأ 

من  ال  الد�ستورية،  للمحكمة  بدياًل  ي�سكل  ال  الد�ستور، 

ال  ال�سيا�سي  الطابع  عليه  يغلب  )الللذي  الت�سكيل  حيث 

كون  ال�سالحيات،  و  المهام  حيث  من  ال  و  القانوني( 

اخت�سا�سه ينح�سر بتف�سير الد�ستور، وهذا ي�سكل اأحد 

اخت�سا�سات المحكمة الد�ستورية. 

الق�سم  علللللى  تللعللديللالت  اللللللجللنللة  اقللتللرحللت  �للسللابللعللا: 

الخام�ص)ال�سلطة  الف�سل  من  النواب(  )مجل�ص  الثاني 

الت�سريعية( من الد�ستور يتعلق باالأمور التالية:

من   )67( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت     .1

الد�ستور : حيث تم اقتراح اإن�ساء )هيئة م�ستقلة ت�سرف 

نللزاهللة و�سفافية  يللعللزز  االنللتللخللابللات( وهلللذا ال�للسللك  على 

الن  التزوير،  اأنلللواع  كافة  من  نتخل�ص  و  االنتخابات، 

في  لها  م�سلحة  وال  حللاكللم،  ال  حكم  الم�ستقلة  الهيئة 

يتكون  الزمن  مرور  مع  و  االنتخابات،  بنتيجة  التالعب 

بكل  االنتخابية  العملية  تدير   ، متراكمة  خبرات  لديها 

تدار عملية  القائم حيث  للو�سع  . خالف  كفاءة واقتدار 

االنتخابات من قبل وزارة الداخلية .

من   )1( الللفللقللرة  على  تعديال  اللجنة  اقللتللرحللت    .2

رئا�سة  مدة  اأ�سبحت  بحيث  الد�ستور:  من   )68( المادة 

مجل�ص النواب لمدة �سنتين ولي�ص �سنة واحدة ، ويهدف 

هذا التعديل اإلى ا�ستقرار ووحدة العمل البرلماني ، الن 

االنتخابات غالبا ما تفرز انق�ساما داخل المجل�ص، وهذا 

ينعك�ص �سلبا على دور المجل�ص الت�سريعي و الرقابي .

من   )70( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .3

الد�ستور : حيث تم تخفي�ص �سن النائب من )30( �سنة 

اإلى )25( �سنة �سم�سية. و الهدف من التعديل هو تعزيز 

دور ال�سباب في الحياة ال�سيا�سية.

4.  اقترحت اللجنة تعديال على في غاية االأهمية على 

لمادة )71( من الد�ستور من خالل جعل االخت�سا�ص في 

الف�سل في �سحة نيابة ع�سو البرلمان ينعقد اإلى محكمة 

المطعون  للنائب  االنتخابية  الدائرة  لها  التابعة  البداية 

ثالثة  مللن  المحكمة  هيئة  وتت�سكل   ، نيابته  �سحة  فللي 

ق�ساة و يكون قرارها قطعيا . 

من  يللبللدو-  مللا  – على  الكريمة  اللجنة  هللدفللت  لقد   

اإخراج الطعون الخا�سة بالف�سل في �سحة نيابة ع�سو 

في  وادخلها  العليا  الللعللدل  محكمة  واليللة  مللن  البرلمان 

تخفيف  اإلللى  البداية(  )محكمة  النظامي  الق�ساء  واليللة 

في  البداية  محاكم  النت�سار  نظرا  الناخبين،  على  العبء 

كافة محافظات المملكة)حوالي15 محكمة بداية(، ومن 

ثم قربها من المتقا�سين ، ولكننا ل�سنا مع هذا الم�سلك 

يمنح  اأن  االأملللة  مجل�ص  على  و  الحكومة  على  نتمنى  و 

االخت�سا�ص لمحكمة العدل العليا لالأ�سباب التالية: 

طابع  ذات  بللاعللتللبللارهللا   - االنللتللخللابلليللة  الللطللعللون  اإن 

اإجرائي اإداري- تدخل في �سميم المحاكم االإدارية، و ال 

تدخل في اخت�سا�ص المحاكم النظامية ، فمحكمة العدل 

العليا باعتبارها محكمة ق�ساء اإداري اقدر على تفهم روح 

القانون العام الذي يحكم هذا المو�سوع )االنتخاب(. 

العليا،  العدل  لمحكمة  االخت�سا�ص  اإعللطللاء  اإن   •
المبادئ  يوحد  اأن  �سانه  مللن  الللبللدايللة،  محاكم  مللن  بللدال 

المتعلقة  المنازعات  كافة  في  الحلول  ويوحد  واالأحكام 

بمو�سوع االنتخابات، فوجود محاكم متعددة ال تخ�سع 

التف�سير  تعدد  اإلللى  يللوؤدي  عليا  محكمة  لرقابة  اأحكامها 

يوؤدي  وهذا  مختلفة،  ب�سورة  القانون  وفهم  الت�سريعي 

اإلى اإهدار العدالة واإهدار مبداأ الم�ساواة بين المواطنين، 

 – البداية  محاكم  بين   - االجتهاد  فللي  االخللتللالف  الن 

�سوف يوؤدي بالنتيجة اإلى حرمان بع�ص المر�سحين دون 

البع�ص االآخر، وهذا يتنافى من اب�سط قواعد العدالة . 

الخبرة  لديهم  العليا  العدل  محكمة  ق�ساة  اإن    •
�سلك  في  �سنة   20 من  اأكثر  ام�سوا  )ق�ساة  والكفاءة 

 ، المهم  االأمللر  بهذا  النهو�ص  اإلللى  توؤهلهم  ما  الق�ساء( 

اأكثر من ال�سادة ق�ساة محكمة البداية. 

من   )73( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .5

 )6-4( من  الفقرات  �سطب  اقترحت  حيث  الد�ستور: 

اأن  يجوز  ال   : حيث   )3( برقم  جديدة  فقردة  اإ�سافة  و 

تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اأي حال يوم )30( 

من  المجل�ص  ليتمكن  المذكور  التاريخ  في  وتف�ص  اأيلول 

االأول،  ت�سرين  �سهر  اأول  االأولى في  العادية  عقد دورته 

�سهري  فللي  العادية  غير  اللللدورة  عقدت  اأن  حللدث  واإذا 

دورة  اأول  عندئذ  فتعتبر  الثاني  وت�سرين  االأول  ت�سرين 

عادية لمجل�ص النواب.

من   )74( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .6

الد�ستور حيث اقترحت الن�ص التالي: 1. اإذا حل مجل�ص 

النواب ل�سبب ما فال يجوز حل المجل�ص الجديد لل�سبب 

عهدها  في  النواب  يحل مجل�ص  التي  الحكومة  نف�سه.2. 

الحل...((  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  الحكم  من  ت�ستقبل 

وهذا االقتراح اآخذ بالن�ص االأ�سلي الذي و�سع في عام 

مهمة  �سمانه  ي�سكل  التعديل  هللذا  اأن  ال�سك  و   ،1952

حل  على  التنفيذية  ال�سلطة  تقدم  فال  الللنللواب،  لمجل�ص 

البرلمان، اإال اإذا كان الحل ي�سكل م�سلحة وطنية ملحة.

من   )75( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت    .7

من  الجن�سية  مللزدوجللي  حللرمللان  حيث  مللن  الللد�للسللتللور: 

تعديل  ال�سك  وهللذا  والللنللواب،  االأعيان  مجل�سي  ع�سوية 

اأ�سلفنا-  كما   – الوطنية  الم�سلحة  فللي  ي�سب  و  مهم 

اأع�ساء  من  ع�سو  كل  حرمان  اأي�سا  االقتراح  ن�ص  كما 

مع  التعاقد  ع�سوية  مدة  اأثناء  والنواب  االأعيان  مجل�ص 

ال�سركات  اأو  العامة  المعنوية  االأ�سخا�ص  اأو  الحكومة 

العامة  االأ�سخا�ص  اأو  الدولة  تملكها  التي  المن�ساآت  اأو 

التعاقد ب�سفته  ت�ساهم فيها �سواء كان هذا  اأو  االأخللرى 

اأو  اأكان ذلك بالذات  اأو مقاواًل و�سواء  اأو موردًا  ملتزمًا 

ا�ستقالل  تدعيم  اإلللى  يهدف  االقللتللراح  وهللذا  بالوا�سطة. 

وتجرد ع�سو مجل�ص االأمة عند مبا�سرته الأعمال وظيفته، 

ومنعا لت�سارب الم�سالح ، و حتى يتفرغ لعمله ويكر�ص 

جهده له، اإذ تدل التجربة العملية على اأن اأي عمل اإ�سافي 

ماأجور يقوم به ال�سخ�ص يكون دائمًا على ح�ساب عمله 

االأ�سلي، ال�سيما واأنه يميل بطبعه – اإذا عجز عن الجمع 

بينهما – على اإعطاء االأولوية للعمل االإ�سافي. 

من   )78( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .8

الد�ستور: حيث اأ�سبحت مدة الدورة العادية )6( اأ�سهر، 

وهذا تعديل من �سانه تدعيم العمل البرلماني الن المدة 

الحالية )4( �سهور غير كافية، نظرا لتعدد وت�سعب العمل 

المجل�ص  قيام  متعذرا  اأ�سبح  الللذي  واالأملللر  البرلمان، 

بواجبة في الرقابة والت�سريع . 

من   )84( الللمللادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت    .9

تعتبر  ، فال  منها  الفقرة)1(  تعديل  الد�ستور: من خالل 

ح�سرتها  اإذا  اإال  قانونية  المجل�سين  مللن  اأي  جل�سة 

االأغلبية المطلقة ، وقد كان الن�ص االأ�سلي يوجب اأغلبية 

هذا  اأن  وال�سك   ، الجل�سة  عقد  قانونية  لغايات  الثلثين 

التعديل ايجابي ، ويخل�ص البرلمان من مناكفات العمل 

البرلمان من خالل تفويت ن�ساب انعقاد الجل�سة .

من   )88( المادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .10

الللد�للسللتللور: مللن خللالل �سطب الللفللقللرة الللتللي كللانللت تجيز 

لمجل�ص النواب – في حالة الظروف القاهرة-  انتخاب 

ع�سو لملء المقعد ال�ساغر من بين اأبناء الدائرة ، وعليه 

النواب  مجل�ص  اأعلل�للسللاء  احللد  محل  �سغور  حللال  وفللي   ،

بالوفاة اأو اال�ستقالة اأو غير ذلك من االأ�سباب فيمالأ محله 

تاريخ  من  �سهرين  مدى  في  وذلللك   ، الفرعي  باالنتخاب 

ا�سعار المجل�ص الحكومة ب�سغور المحل وتدوم ع�سوية 

الع�سو الجديدالى نهاية مدة �سلفه. وهذا التعديل يعزز 

)في  التعديل-  هللذا  �سبب  والن  الديمقراطية،  مفهوم 

االأ�سل هو احتالل ال�سفة الغربية(- لم يعد قائما . 

من   )89( المادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .11

االأحللوال  اإلى   )29( المادة  اإ�سافة  خالل  من  الد�ستور: 

التي يجتمع فيها مجل�سا االأعيان والنواب، وهذا التعديل 

من باب تالفي النق�ص في ن�ص المادة .

المادة )94(  تعديال مهما على  اللجنة  اقترحت   .12

كما  االأ�سلي  الن�ص  اإلللى  العودة  خالل  من  الد�ستور  من 

المقترح  الن�ص  اأ�سبح  حيث   ،  1952 عللام  فللي  و�للسللع 

كالتالي :

منحال  او  منعقد  غير  االأمللة  مجل�ص  يكون  عندما   -1

قوانين  ي�سع  اأن  الملك  بموافقة  الللوزراء  لمجل�ص  يحق 

موؤقتة لمواجهة الطوارئ االآتي بيانها:

1- الكوارث العامة.

2- حالة الحرب والطوارئ.

التاأجيل.  اإلى نفقات م�ستعجلة التتحمل  ج- الحاجة 

تخالف  ال  اأن  يجب  التي  الموؤقتة  القوانين  لهذه  ويكون 

اأحكام الد�ستور قوة القانون على اأن تعر�ص على المجل�ص 

لم يقرها وجب على مجل�ص  اأول اجتماع يعقده فاذا  في 

الوزراء بموافقة الملك اأن يعلن بطالن نفاذها فورًا ومن 

تاريخ االإعالن يزول ما كان لها من قوة القانون، على اأن 

ال يوؤثر ذلك في العقود والحقوق المكت�سبة.

التي  بال�سورة  الموؤقتة  القوانين  مفعول  ي�سري   .2

ي�سري فيها مفعول القوانين .

االأهمية  غاية  فللي  التعديل  هللذا  اأن  فيه  ال�سك  ومما 

حيث منح تمنح �سالحية و�سع قوانين موؤقتة في حاالت 

محددة ح�سرا، وهي ))الكوارث العامة، و حالة الحرب 

تتحمل  ال  م�ستعجلة  نفقات  اإلللى  الحاجة  و  والللطللوارئ، 

التاأجيل((. الن الهدف من تعديل الن�ص في عام 1958 

هو ت�سريع الوحدة مع العراق ، و اندماج الدولتين في 

دولة واحدة ، اأما وقد انتهى هذا االأمر ، فقد اآن االأوان 

�سن  فللي  التنفيذية  لل�سلطة  �للسللارمللة  �للسللوابللط  لو�سع 

القوانين الموؤقتة ، الن التجربة العملية اأثبتت ا�ستغالل 

الحكومات لن�ص المادة الحالي ، بحيث اأ�سبح كل قانون 

التاأخير، وهذا غير مت�سور ال  اأمرا م�ستعجال ال يحتمل 

عقال وال منطقا ؟؟

ثامنا: اقترحت اللجنة تعديالت على الف�سل ال�ساد�ص 

)ال�سلطة الق�سائية( من الد�ستور ، تتعلق باالأمور التالية:

 )98( المادة  على  مهما  تعديال  اللجنة  اقترحت   .1

جديدة)برقم2(  فقره  اإ�سافة  خللالل  من  الد�ستور:  من 

اأعطت- والأول مرة في تاريخ الدولة االأردنية – المجل�ص 

عن  تاما  ا�ستقالال  م�ستقلة،  معنوية  �سخ�سية  الق�سائي 

المجل�ص  اإن�ساء  الن�ص على  التنفيذية. من خالل  ال�سلطة 

الق�سائي بقانون و يتولى هذا المجل�ص ال�سوؤون المتعلقة 

بالمحاكم النظامية، وي�سرف على ح�سن �سير العمل فيها، 

وله وحده حق تعيين الق�ساة النظاميين. 

من   )100( المادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .2

المحكمة  اإنلل�للسللاء  بعد  واالهلللم  االأبلللرز  يعتبر  الد�ستور: 

ت�سمين  على  �سراحة  الن�ص  خللالل  مللن   ، الد�ستورية 

االإداري  الق�ساء  يكون  باأن  العليا  العدل  محكمة  قانون 

على درجتين.

جعل  تللاريللخلله،  وحللتللى   1951 عللام  ومللنللذ  فم�سرعنا 

الق�ساء االإداري في االأردن على درجة واحدة ، فاأحكام 

المحكمة)العدل العليا( نهائية ، اأول درجة واآخر درجة ، 

غير قابلة لالعترا�ص اأو المراجعة باأي حال من االأحوال 

وهذا اأمر خطير ، و ال يحقق العدالة ، الأنه يحرم الخ�سوم 

فالحكم يكون   ، التقا�سي  تعدد درجات  من ميزات مبداأ 

نهائيا حتى لو اأخطاأت المحكمة كان ت�ستند اإلى ت�سريع 

ملغي مثال اأو ترد الدعوى لعدم وجود بينة يت�سح فيما 

بعد وجودها في ملف الدعوى؟؟ اإن اإن�ساء ق�ساء اإداري 

م�ستقل و متخ�س�ص وياأخذ بمبداأ تعدد درجات التقا�سي 

وحماية  م�سلحة  فيها   ، ملحة  وطنية  �للسللرورة  يعتبر 

التنفيذية  لل�سلطة  م�سلحة  وفيه   ، والمحكوم  للحكام 

ذاتها ، فاالإدارة الموؤمنة بدور الق�ساء االإداري واأهميته، 

والتي تخ�سى الم�ساءلة ، �سوف تحر�ص كل الحر�ص على 

و�سع الفرد المنا�سب في المكان المنا�سب ، حتى تاأمن 

قبل  من  الم�سروعية  غير  االإداريلللة  قراراتها  اإلغاء  عللدم 

الق�ساء االإداري.

و اأتللمللنللى علللللى الللحللكللومللة ومللجللللل�للص االأمللللة – كللون 

اإ�سافة  الملكية-   اللجنة  واليللة  من  خرجت  التعديالت 

تكون  بحيث  الد�ستور  مللن   )100( الللمللادة  على  تعديل 

بنظر  العامة  الوالية  ))�ساحبة  االإداري  الق�ساء  محاكم 

المحكمة  اخت�سا�ص  االإداريللة...(( الن  المنازعات  كافة 

محدد على �سبيل الح�سر في قانونها الحالي .

المادة )101(  تعديال مهما على  اللجنة  اقترحت   .3

من الد�ستور: من خالل حظر محاكمة اأي �سخ�ص مدني 

مدنيين  ق�ساتها  جميع  يللكللون  ال  جللزائلليللة  ق�سية  فللي 

والتج�س�ص  العظمى  الخيانة  جرائم  ذلك  من  وي�ستثنى 

واالإرهاب. وهذا التعديل يتوافق مع المعايير و المواثيق 

الدولية ال�سيما االإعالن العالي لحقوق االإن�سان، من خالل 

منح االإن�سان الحق في التقا�سي اأمام قا�سيه الطبيعي، 

طابع  ذات  ع�سكرية  مجال�ص  هي  الع�سكرية،  المحاكم  و 

االخت�سا�ص.  منحها  في  التو�سع  يجوز  ال  ا�ستثنائي، 

الللمللادة  اإللللى هللذه  فللقللدرة  اإ�للسللافللة  اللجنة  اقللتللرحللت  كما 

الن�ص  هذا  و  اإدانللتلله(  تثبت  حتى  برئ  )المتهم  مفادها 

من المبادئ العامة في القانون، الم�ستقرة في ال�سمير 

االإن�ساني، تمليه العدالة المثلى ، وقد ن�ست عليه اإعالنات 

الحقوق والمواثيق الدولية.

من   )109( المادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .4

الد�ستور: من خالل و�سع الن�ص في القوانين التي تنظم 

االأ�سول  القوانين  هذه  تبين  الدينية  الطوائف  مجال�ص 

في  الدينية  الللطللوائللف  مجال�ص  تتبعها  اأن  يجب  الللتللي 

الن�ص  وهذا  ق�ساتها.  تعيين  و�سروط  اأمامها  المحاكمة 

يحقق عدالة كبيرة من خالل تنظيم االأحوال ال�سخ�سية 

لغير الم�سلمين ، وحتى تكون هناك قواعد عامة ومجردة 

كذلك  و  المجال�ص  هللذه  اأمللام  المحاكمة  اإجلللراءات  تنظم 

�سروط الق�ساة .

من   )110( المادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .5

الد�ستور: من خالل اإ�سافة فقره جديدة )برقم2( حددت 

الح�سر وفي  �سبيل  الدولة على  اأمن  اخت�سا�ص محكمة 

والتج�س�ص  العظمى  الخيانة  وهي)جرائم  جرائم  ثالثة 

هذه  الن  محمود،  التعديل  هللذا  اأن  وال�سك  واالإرهلللاب(. 

في  التو�سع  يجوز  وال  بطبيعتها،  ا�ستثنائية  المحاكم 

اخت�سا�ساتها . 

من   )112( المادة  على  تعديال  اللجنة  اقترحت   .6

الد�ستور من خالل تقدم م�سروع قانون الموازنة العامة 

قبل  االأمة  مجل�ص  الى  الم�ستقلة  الموؤ�س�سات  وموازنات 

فيه  للنظر  االأقل  على  واحد  ب�سهر  المالية  ال�سنة  ابتداء 

وفق اأحكام الد�ستور. حيث كان العمل �سابقا عدم اإدراج 

قانون  م�سروع  �سمن  الم�ستقلة  الموؤ�س�سات  وموازنات 

مجل�ص  لرقابة  مهما  بعدا  يعطي  وهذا  العامة.  الموازنة 

االأمة على المالية العالمة للدولة .

جديدة  اإ�للسللافللة  اللجنة  اقترحت  لقد   ، واأخلليللرا   .7

انه  على  تن�ص  الد�ستور،  من  المادة 128  اإلى  )برقم1( 

الد�ستور  هذا  بموجب  التي  القوانين  تنال  اأن  يجوز  )ال 

اأو  الحقوق  هذه  جوهر  من  الحريات  و  الحقوق  لتنظيم 

تم�ص اأ�سا�سياتها.

* اأ�ستاذ القانون االإداري و الد�ستوري الم�ساعد

 كلية الحقوق – الجامعة االأردنية 

Nofan.a @ ju.edu.jo

�ملحامي �لدكتور نوفان �لعجارمة *

الد�ستور  لمراجعة  اأ�سهر لجنة ملكية,  الملك قبل ب�سعة   �سكل جاللة 

مالئمة  د�ستورية  تعديالت  اأي��ة  في  للنظر  وعمق«  »بمنهجية  الحالي 

لم�ستقبل االأردن وحا�سره , للعمل على كل ما من �سانه النهو�س بالحياة 

ال�سيا�سية في المملكة. 

 وقد انتهت اللجنة من اأعمالها, و�سوف ترفع تقريرها اإلى جالل الملك 

في بداية هذا االأ�سبوع, مقترحة العديد من التعديالت الد�ستورية اأهمها 

بمبداأ  االأخذ  و   , د�ستورية  محكمة  واإن�ساء  الحريات,  و  الحقوق  تعزيز 

 , الق�سائية  لل�سلطة  التام  اال�ستقالل  و  االإداري,  التقا�سي  درجات  تعدد 

ال�سلطة  دور  وتعزيز  النواب  مجل�س  انتخابات  نزهة  �سمانات  وتوفير 

الت�سريعية وغيرها .

نقلة نوعية  اأهم  بها- تعتبر وبحق  االأخذ  تم  اأن  المقترحات-  و هذه 

لعالقة  جديدا  مفهوما  �ساغت  وقد  االأردنية,  الدولة  تاريخ  في  �سيا�سية 

 , وحرياته  الفرد  حقوق  التعديالت  هذه  كفلت  حيث  بال�سلطة,  الفرد 

اأن  لها   , والحريات  الحقوق  لهذه  حاميا  التنفيذية  ال�سلطة  من  وجعلت 

تنظمها , ال اأن تقيدها .

 و�سوف يكون لهذه التعديالت اأثرا ايجابياً على مفهوم المواطنة, من 

تعزيز  و  ال�سيا�سية,  حقوقه  مبا�سرة  من  االأردن��ي  الموطن  تمكين  خالل 

دولة القانون و الموؤ�س�سات, من خالل اإعالء �ساأن ال�سلطة الق�سائية.

كلمة  قول  من  والب��د  التعديالت,  هذه  من  ن�سخة  على  ح�سلت  وقد 

قواعد  من  ت�سمنته  ما  على  ال�سوء  ت�سليط  خالل  من  ب�ساأنها  موجزة 

واأحكام.
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د�ضتور 52 .. التعديات بداأت من عام 54 الى 84

�عد�د - ثامر �لعو�ي�سة

 29   1952 لعام  االأردنللللي  الد�ستور  تعديل  تللم  لقد 

مرة خللالل  االأعلللوام1954 و 1955 و عام 1958 وعام 

1960 وعام 1965 وعام 1973 وعام 1974 وعام 1976 

واأخيرا في عام 1984 . 

 وقلللد جللللاءت هلللذه الللتللعللديللالت اأمللللا لللتللعللديللل بع�ص 

 ، فاعليتها  عدم  العملي  التطبيق  ك�سف  التي  الن�سو�ص 

المتغيرات  الن�سو�ص نزوال عند بع�ص  لتعديل بع�ص  اأو 

اأهمها  ومللن  االأردن  بها  مر  التي  ال�سيا�سة  الظروف  و 

الوحدة مع العراق في عام 1958  فكان التعديل يهدف 

اأي�سا  و  اأالأردن،  و  العراق  بين  ما  الوحدة  ت�سريع  اإلللى 

التعديل الذي تم في عام 1973 على اثر احتالل ال�سفة 

من  كبير  جللزء  اأ�سبح  حيث   ،  1967 حللرب  في  الغربية 

اإقليم الدولة تحت االحتالل .

وح�سب  الللتللعللديللالت  هلللذه  اأهلللم  ن�ستعر�ص  و�للسللوف 

ت�سل�سل مواد الد�ستور وعلى النحو التالي: 

باإ�سافة  المادة  هذه  تعديل  تم    :  )28( المادة  اأوال: 

عبارة ) على انه يجوز للملك اأن يختار احد اأخوته الذكور 

وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل والية الملك من �ساحب 

تعديل  )اأ( منها بموجب  الفقرة  اأخر  اإلى   ) اإليه  العر�ص 

ال�سرورة  اأملته  التعديل  وهذا   .  1965 ل�سنة  الد�ستور 

كان   ) الملك حاليا  اآنللذاك )جاللة  العهد  نظرا  الن ولي 

عمره �سغير، و ال�سرورة تملي  اإجراء مثل هذا التعديل .

ثانيا: المادة )33( :  تم تعديل  الفقرة )2( من هذه 

 1958 ل�سنة  االأردنللي  الد�ستور  تعديل  بموجب  المادة  

التي  واالتللفللاقللات  المعاهدات   (( ن�سها  اأ�سبح  بحيث 

اأو  النفقات  �سيئا من  الدولة  عليها تحميل خزانة  يترتب 

م�سا�ص في حقوق االأردنيين العامة اأو الخا�سة ال تكون 

اإذا وافق عليها مجل�ص االأمة وال يجوز في اأي  اإال  نافذة 

حال اأن تكون ال�سروط ال�سرية في معاهدة اأو اتفاق ما 

مناق�سة لل�سروط العلنية . ..(( وقد كان ن�سها االأ�سلي  

كللالللتللالللي ))مللعللاهللدات اللل�للسلللللح والللتللحللالللف والللتللجللارة 

والمالحة والمعاهدات االأخرى التي يترتب عليها تعديل 

في اأرا�سي الدولة اأو نق�ص في حقوق �سيادتها اأو تحميل 

اأو م�سا�ص بحقوق االأردنيين  خزانتها �سيئا من النفقات 

عليها  وافللق  اإذا  اإال  نافذة  تكون  ال  الخا�سة  اأو  العامة 

ال�سروط  تكون  اأن  اأي حال  في  يجوز  وال  االأمللة  مجل�ص 

ال�سرية في معاهدة ما مناق�سة لل�سروط العلنية..((

باإ�سافة  المادة  هذه  تعديل  تم   :)34( المادة  ثالثا:  

االأعيان  اأن يحل مجل�ص  اإليها وهي ))للملك  الفقرة )4( 

اأو يعفي احد اأع�سائه من الع�سوية .(( بموجب الد�ستور 

المعدل ل�سنة 1974 .

رابعا: المادة 45 : تم تعديل الفقرة )1( منها بموجب 

واأ�سبح    1958 ل�سنة   1 رقم  االأردنللي  الد�ستور  تعديل 

جميع  ادارة  م�سوؤولية  الللوزراء  مجل�ص  ))يتولى  ن�سها 

�سوؤون الدولة الداخلية والخارجية با�ستثناء ما قد عهد 

او  الد�ستور  هذا  بموجب  ال�سوؤون  تلك  من  به  يعهد  او 

اي ت�سريع اآخر الى اي �سخ�ص او هيئة اخرى .(( وقد 

يتولى مجل�ص   . يلي:  كما  ال�سابق  الفقرة )1(  ن�ص  كان 

الداخلية  الدولة  �سوؤون  جميع  ادارة  م�سوؤولية  الللوزراء 

تلك  مللن  بلله  يعهد  او  عهد  قللد  مللا  با�ستثناء  والخارجية 

ال�سوؤون بموجب هذا الد�ستور او بموجب اأي قانون او 

نظام و�سع بمقت�ساه الى اي �سخ�ص او هيئة اخرى((. 

بموجب  الللمللادة  تعديل  تللم    :53 الللمللادة  خللاملل�للسللا:  

كالتالي  ن�سها  واأ�سبح   1954 ل�سنة  المعدل  الد�ستور 

مجل�ص  امللام  الللوزراء  باحد  او  بالوزارة  الثقة  ))تطرح 

النواب . اذا قرر المجل�ص عدم الثقة بالوزارة باالكثرية 

ان  عليها  وجلللب  اعلل�للسللائلله  علللدد  مللجللمللوع  مللن  المطلقة 

ت�ستقيل. واذا كان قرار عدم الثقة خا�سًا باحد الوزراء 

االأ�سلي  ن�سها  كان  وقد  من�سبه.((  اعتزال  عليه  وجب 

الللوزراء امام  الثقة بالوزارة او باحد  كالتالي )) تطرح 

بالوزارة  الثقة  عدم  المجل�ص  قرر  فللاذا  النواب  مجل�ص 

باأكثرية ثلثي االأع�ساء الذي يتاألف منهم المجل�ص وجب 

عليها ان ت�ستقيل واذا كان القرار خا�سا باحد الوزراء 

وجب عليه اعتزال من�سبه((.

بموجب  المادة  هذه  تعديل  تم   :54 المادة  �ساد�سا: 

تعديل الد�ستور االأردني ل�سنة 1958 بحيث اأ�سبح ن�سها 

كالتالي)) تعقد جل�سة الثقة بالوزارة او باي وزير منها 

على طلب  بناء  وامللا  اللللوزراء  رئي�ص  على طلب  بناء  امللا 

موقع من عدد ال يقل عن ع�سرة اع�ساء من مجل�ص النواب 

تتجاوز  ال  واحلللدة  لمرة  الثقة  على  االقللتللراع  يللوؤجللل    .

مدتها ع�سرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المخت�ص او هيئة 

الوزارة وال يحل المجل�ص خالل هذه المدة . يترتب على 

الللوزاري الى مجل�ص  كل وزارة توؤلف ان تتقدم ببيانها 

كان  اذا  تاليفها  تللاريللخ  مللن  واحللد  �سهر  خللالل  الللنللواب 

المجل�ص منعقدًا وان تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان 

المجل�ص غير منعقد او منحاًل فيعتبر خطاب العر�ص بيانًا 

هذه  اأ�سبحت  هكذا   ))..  . المادة  هذه  وزاريللًا الغرا�ص 

اإ�سافة عبارة ) وال يحل المجل�ص خالل هذه  المادة بعد 

المدة ( الى اخر الفقرة 2 منها ثم بتعديل الفقرة 3 منها 

قد  ل�سنة 1958 وكان  االردنللي  الد�ستور  تعديل  بموجب 

تم تعديل الفقرة 3 منها بموجب الد�ستور المعدل ل�سنة 

1954 . حيث كان ن�ص الفقرة )3( ال�سابق كما يلي :3.  

يترتب على كل وزارة توؤلف ان تتقدم الى مجل�ص النواب 

ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على هذا البيان اذا كان 

في حالة االنعقاد .

بموجب  الللمللادة   هللذه  تعديل  تم   :57 المادة  �سابعا: 

تعديل الد�ستور االأردني ل�سنة 1958 بحيث ا�سبح ن�سها 

مجل�ص  رئي�ص  مللن  العالي  المجل�ص  يللوؤلللف   (( كالتالي 

يعينهم  منهم  ثالثة  اع�ساء  ثمانية  ومن  رئي�سًا  االعيان 

مجل�ص االعيان من اع�سائه باالقتراع وخم�سة من ق�ساة 

ال�سرورة  وعند  االقدمية  بترتيب  نظامية  محكمة  اعلى 

بترتيب  تليها  التي  المحاكم  روؤ�للسللاء  مللن  الللعللدد  يكمل 

االقدمية اي�سا ..(. هكذا اأ�سبحت هذه المادة بعد اإلغاء 

ن�سها ال�سابق واال�ستعا�سة عنه بالن�ص الحالي بموجب 

ن�سها  كا  حيث   1958 ل�سنة  االأردنلللي  الد�ستور  تعديل 

ال�سابق كما يلي : يوؤلف المجل�ص العالي من رئي�ص اعلى 

محكمة نظامية رئي�سا ومن ثمانية اع�ساء اربعة منهم من 

اع�ساء مجل�ص االعيان يعينهم المجل�ص باالقتراع واربعة 

وعند  االقدمية  بترتيب  المذكورة  المحكمة  ق�ساة  من 

تليها  التي  المحاكم  روؤ�ساء  من  العدد  يكمل  ال�سرورة 

بترتيب االقدمية اي�سا .

الللمللادة  بموجب  هللذه  تعديل  تم  الللمللادة 59:   ثامنا: 

تعديل الد�ستور االأردني ل�سنة 1958 بحيث ا�سبح ن�سها 

المجل�ص  مللن  والللقللرارات  االأحللكللام  ))تلل�للسللدر  كالتالي: 

العالي باأغلبية �ستة اأ�سوات (( هكذا اأ�سبحت هذه المادة 

ل�سنة  االأردنللللي  الد�ستور  تعديل  بموجب  تعديلها  بعد 

1958 حيث كان ن�سها ال�سابق كما يلي : ت�سدر االأحكام 

بالعقوبة من المجل�ص العالي باأغلبية �ستة اأ�سوات .

بموجب  الللمللادة   هللذه  تعديل  تم   :65 المادة  تا�سعا: 

تعديل الد�ستور االأردني ل�سنة 1955 بحيث ا�سبح ن�سها 

كالتالي: مدة الع�سوية في مجل�ص االعيان اربع �سنوات 

اعادة  �سنوات ويجوز  اربع  االع�ساء كل  تعيين  ويتجدد 

تعيين من انتهت مدته منهم .  مدة رئي�ص مجل�ص االعيان 

�سنتان ويجوز اعادة تعيينه . (( هكذا اأ�سبحت هذه المادة 

ل�سنة 1955 حيث  الد�ستور  تعديل  تعديلها بموجب  بعد 

الع�سوية في مجل�ص  : مدة  يلي  ال�سابق كما  كان ن�سها 

االأع�ساء  ن�سف  تعيين  ويتجدد  �سنوات  ثماني  االأعيان 

يجوز  االع�ساء  من  مدته  انتهت  ومن  �سنوات  اأربللع  كل 

خروجهم  يجب  من  على  االقتراع  .يجري  تعيينه  اعللادة 

في نهاية االربع ال�سنوات االولى ويجوز اعادة تعيين من 

�سقط باالقتراع وي�سمل االقتراع رئي�ص المجل�ص ب�سفته 

ع�سوا .مدة رئي�ص مجل�ص االعيان �سنتان ويجوز اعادة 

تعيينه ..((.

بموجب  المادة   هذه  تعديل  تم   :68 المادة   : عا�سرا 

تعديل الد�ستور االأردني ل�سنة 1960 بحيث اأ�سبح ن�سها 

تبدا  �سنوات �سم�سية  اربع  النواب  كالتالي: مدة مجل�ص 

فللي الجريدة  الللعللام  اعلللالن نتائج االنللتللخللاب  تللاريللخ  مللن 

الر�سمية وللملك ان يمدد مدة المجل�ص بارادة ملكية الى 

مدة ال تقل عن �سنة واحدة وال تزيد على �سنتين . يجب 

اجراء االنتخاب خالل ال�سهور االربعة التي ت�سبق انتهاء 

مدة المجل�ص فاذا لم يكن االنتخاب قد تم عند انتهاء مدة 

المجل�ص او تاخر ب�سبب من اال�سباب يبقى المجل�ص قائمًا 

حتى يتم انتخاب المجل�ص الجديد .(( هكذا اأ�سبحت هذه 

المادة بعد اإ�سافة عبارة ) وللملك ان يمدد مدة المجل�ص 

تزيد  �سنة واحللدة وال  تقل عن  الى مدة ال  بللارادة ملكية 

على �سنتين ( الى اخر الفقرة )1( منها بموجب الد�ستور 

المعدل ل�سنة 1960 .

المادة  هللذه  تعديل  تللم   :73 الللمللادة  ع�سر:   الللحللادي 

بحيث اأ�سبح ن�سها كالتالي:

انتخاب  اجلللراء  فيجب  الللنللواب  مجل�ص  حللل  اذا   .1

عادية  الجديد في دورة غير  المجل�ص  عام بحيث يجتمع 

هذه  وتعتبر  االكثر  على  ا�سهر  باربعة  الحل  تاريخ  بعد 

الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة )78( من هذا 

الد�ستور وت�سملها �سروط التمديد والتاجيل . 

االربعة  ال�سهور  انتهاء  عند  االنتخاب  يتم  لم  اذا   .2

الد�ستورية  �سلطته  كللامللل  المنحل  المجل�ص  ي�ستعيد 

ويجتمع فورًا كان الحل لم يكن وي�ستمر في اعماله الى 

ان ينتخب المجل�ص الجديد .

الللدورة غير العادية في  3. ال يجوز ان تتجاوز هذه 

المذكور  التاريخ  في  وتف�ص  ايلول   )30( يوم  حال  اي 

اول  االولى في  العادية  دورته  عقد  المجل�ص من  ليتمكن 

غير  الللدورة  عقدت  ان  واذا حدث   ، االول  ت�سرين  �سهر 

العادية في �سهري ت�سرين االول وت�سرين الثاني فتعتبر 

عندئذ اول دورة عادية لمجل�ص النواب . 

هذه  مللن   )1،2( الفقرتين  فللي  ورد  مما  بالرغم   .4

كانت  اذا  العام  االنتخاب  اجراء  يوؤجل  ان  للملك  المادة 

هناك ظروف قاهرة يرى معها مجل�ص الوزراء ان اجراء 

االنتخاب امر متعذر .

5. اذا ا�ستمرت الظروف القاهرة المن�سو�ص عليها 

في الفقرة )4( من هذه المادة فللملك بناء على قرار من 

مجل�ص الوزراء اعادة المجل�ص المنحل ودعوته لالنعقاد 

ويعتبر هذا المجل�ص قائمًا من جميع الوجوه من تاريخ 

�سدور االرادة الملكية باعادته ويمار�ص كامل �سالحياته 

الد�ستورية وتنطبق عليه احكام هذا الد�ستور بما في ذلك 

التي  الللدورة  وتعتبر  المجل�ص وحله  بمدة  منها  المتعلق 

النظر  بغ�ص  له  عادية  دورة  اول  الحالة  يعقدها في هذه 

عن تاريخ وقوعها. 

6. اذا راى مجل�ص الوزراء ان اجراء االنتخاب العام 

في ن�سف عدد الدوائر االنتخابية على االقل امر ممكن 

بالرغم من ا�ستمرار الظروف القاهرة الم�سار اليها في 

هذه  في  االنتخاب  باجراء  يامر  ان  فللملك  المادة  هللذه 

ال  ما  انتخاب  فيها  الفائزون  االع�ساء  ويتولى  الدوائر 

االنتخابية  الللدوائللر  عن  االع�ساء  عللدد  ن�سف  على  يزيد 

يكون  ان  على  فيها  االنتخاب  اجراء  تعذر  التي  االخرى 

انعقادهم باكثرية ثالثة ارباع عددهم وان يتم االنتخاب 

لالحكام  ووفللقللًا  االقللل  على  الثلثين  باكثرية  قبلهم  من 

والطريقة المن�سو�ص عليها في المادة )88( من الد�ستور 

ويقوم االع�ساء الفائزون واالع�ساء المنتخبون بموجب 

هذه الفقرة بانتخاب بقية االع�ساء عن تلك الدوائر وفق 

االحكام المبينة في هذه الفقرة .

 هكذا اأ�سبحت هذه المادة بعد اإلغاء ن�ص الفقرة ) 5 

( منها واال�ستعا�سة عنه بالن�ص الحالي واإ�سافة الفقرة 

) 6 ( اإليها بموجب تعديل الد�ستور ل�سنة 1984 وقد تم 

تعديلها بموجب الد�ستور ل�سنة 1976 والد�ستور المعدل 

ل�سنة 1974 ثم بتعديل الفقرة )3( منها باال�ستعا�سة عن 

اأيلول ( وعن  االأول ( بعبارة ) 30  عبارة ) 31 ت�سرين 

عبارة ) ت�سرين الثاني ( بعبارة ) ت�سرين االأول ( وعن 

عبارة ) �سهري ت�سرين الثاني وكانون االأول ( بعبارة ) 

تعديل  بموجب   ) الثاني  وت�سرين  االأول  ت�سرين  �سهري 

الد�ستور ل�سنة 1955 .

الثاني ع�سر:  المادة 74: تم تعديل هذه المادة  بحيث 

اأ�سبح ن�سها كالتالي : اذا حل مجل�ص النواب ل�سبب ما 

فال يجوز حل المجل�ص الجديد لل�سبب نف�سه وعلى الوزير 

قبل  ي�ستقيل  ان  لالنتخابات  نف�سه  تر�سيح  ينوي  الللذي 

ابتداء التر�سيح بمدة خم�سة ع�سر يومًا على االقل ..((.

هكذا اأ�سبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل 

باعتبار  ل�سنة 1958 وكانت قد عدلت  االأردنللي  الد�ستور 

بموجب  اإليها   2 الفقرة  واإ�سافة   1 فقرة  فيها  ورد  ما 

الد�ستور المعدل ل�سنة 1954 .

الثالث ع�سر :المادة 78: تم تعديل هذه المادة بحيث 

اأ�سبح ن�سها كالتالي:

1. يدعو الملك مجل�ص االمة الى االجتماع في دورته 

كل  من  االول  ت�سرين  �سهر  من  االول  اليوم  في  العادية 

�سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة ر�سمية ففي اول يوم 

يليه ال يكون عطلة ر�سمية على انه يجوز للملك ان يرجئ 

بارادة ملكية تن�سر في الجريدة الر�سمية اجتماع مجل�ص 

االمة لتاريخ يعين في االرادة الملكية ، على ان ال تتجاوز 

مدة االرجاء �سهرين. 

بمقت�سى  االجتماع  الى  االمة  يدع مجل�ص  لم  اذا   .2

قد  كان  لو  كما  نف�سه  تلقاء  فيجتمع من  ال�سابقة  الفقرة 

دعي بموجبها . 

التاريخ  في  االمللة  لمجل�ص  العادية  اللللدورة  تبدا   .3

الذي يدعى فيه الى االجتماع وفق الفقرتين ال�سابقتين ، 

وتمتد هذه الدورة العادية اربعة ا�سهر ، اال اذا حل الملك 

مجل�ص النواب قبل انق�ساء تلك المدة ، ويجوز للملك ان 

يمدد الدورة العادية مدة اخرى ال تزيد على ثالثة ا�سهر 

النجاز ما قد يكون هنالك من اعمال وعند انتهاء اال�سهر 

االربعة او اي تمديد لها يف�ص الملك الدورة المذكورة .

بموجب  تعديلها  بعد  الللمللادة  هللذه  اأ�سبحت  هللكللذا 

الفقرة  تعديل  تم  حيث   1954 ل�سنة  المعدل  الد�ستور 

االأولللللى مللن الللمللادة 78 مللن الللد�للسللتللور بللحللذف عللبللارة ) 

ت�سرين   ( بعبارة  عنها  واال�ستعا�سة   ) الثاني  ت�سرين 

في  اللللواردة   ) اأ�سهر  ثالثة   ( عللبللارة  وتللحللذف   ) االأول 

ال�سطر الثاني من الفقرة 3 منها وي�ستعا�ص عنها بعبارة 

الثالثة  االأ�سهر   ( عبارة  حللذف  وتللم   .  ) اأ�سهر  اأربعة   (

االأولى ( الواردة في اأخر المادة وي�ستعا�ص عنها بعبارة 

) االأ�سهر االأربعة( .

الرابع ع�سر:   المادة 84: تم تعديل هذه المادة بحيث 

اأ�سبح ن�سها كالتالي:

1. ال تعتبر جل�سة اي من المجل�سين قانونية اال اذا 

ثلثا اع�ساء المجل�ص وت�ستمر الجل�سة قانونية  ح�سرها 

ما دامت اغلبية المجل�ص المطلقة حا�سرة فيها .

2. ت�سدر قرارات كل من المجل�سين باكثرية ا�سوات 

هذا  ن�ص  اذا  اال  الرئي�ص  عللدا  ما  الحا�سرين  االع�ساء 

الد�ستور على خالف ذلك واذا ت�ساوت اال�سوات فيجب 

على الرئي�ص ان يعطي �سوت الترجيح .

3. اذا كان الت�سويت متعلقًا بالد�ستور او باالقتراع 

تعطى  ان  فيجب  الللوزراء  باحد  او  بللالللوزارة  الثقة  على 

وب�سوت  با�سمائهم  االع�ساء  على  بالمناداة  اال�سوات 

عال .

عللبللارة )  اإ�للسللافللة  الللمللادة بعد  هللذه  اأ�سبحت  هللكللذا   

المجل�ص  اأغلبية  داملللت  مللا  قانونية  الجل�سة  وت�ستمر 

المطلقة حا�سرة فيها ( اإلى اأخر الفقرة 1 منها بموجب 

الد�ستور المعدل ل�سنة 1954 .

المادة  هللذه  تعديل  تللم   :88 الللمللادة  ع�سر:  الخام�ص 

بحيث اأ�سبح ن�سها كالتالي: اذا �سغر محل احد اع�ساء 

غير  او  اال�ستقالة  او  بالوفاة  والنواب  االعيان  مجل�سي 

كان  اذا  التعيين  بطريق  محله  فيمال  اال�سباب  من  ذلللك 

عينًا او االنتخاب الفرعي ان كان نائبًا ، وذلك في مدى 

ب�سغور  الحكومة  المجل�ص  ا�سعار  تللاريللخ  مللن  �سهرين 

مدة  نهاية  الللى  الجديد  الع�سو  ع�سوية  وتللدوم  المحل 

النواب  مجل�ص  اع�ساء  احللد  محل  �سغر  اذا  .امللا  �سلفه 

وكانت  اال�سباب  من  �سبب  الي  انتخابية  دائللرة  ايللة  في 

هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجل�ص الوزراء ان اجراء 

انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجل�ص 

النواب باكثرية اع�سائه المطلقة وخالل �سهر من تاريخ 

بين  من  المحل  ذلك  لملء  ع�سو  بانتخاب  بذلك  ا�سعاره 

احكام  عليه  تنطبق  ممن  االنتخابية  الللدائللرة  تلك  ابناء 

الد�ستور وذلك بالطريقة التي يراها المجل�ص منا�سبة . 

اأما   ( الفقرة  اإ�سافة  بعد  المادة  هذه  اأ�سبحت  هكذا 

المعدل  الد�ستور  اأخرها بموجب  اإلى   ) الخ   .. �سغر  اإذا 

ل�سنة 1973 .

ال�ساد�ص ع�سر المادة 89: تم تعديل هذه المادة بحيث 

اأ�سبح ن�سها كالتالي:

التي يجتمع فيها مجل�سا  اإلى االأحوال  1. باالإ�سافة 

االأعيان والنواب بحكم المواد )34( و )79( و )92( من 

هذا الد�ستور فاأنهما يجتمعان معًا بناء على طلب رئي�ص 

الوزراء .

الرئا�سة  يتولى  معًا  المجل�سان  يجتمع  عندما   .2

رئي�ص مجل�ص االأعيان . 

قانونية  مجتمعين  المجل�سين  جل�سات  تعتبر  ال   .3

اال بح�سور االغلبية المطلقة الع�ساء كل من المجل�سين 

عدا  ما  الحا�سرين  ا�سوات  باأغلبية  القرارات  وت�سدر 

الرئي�ص الذي عليه ان يعطي �سوت الترجيح عند ت�ساوي 

اال�سوات .

 هكذا اأ�سبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة 3 منها 

بموجب تعديل الد�ستور االردني ل�سنة 1958 حيث كان 

المجل�سين  قللرارات  تعتبر   .3  : يلي  كما  ال�سابق  ن�سها 

مجتمعين �سحيحة وفق هذه المادة اذا توفرت االأغلبية 

المطلقة لالأع�ساء الحا�سرين .

ال�سابع ع�سر:  المادة 94: تم تعديل هذه المادة بحيث 

اأ�سبح ن�سها كالتالي:

1. عندما يكون مجل�ص االمة غير منعقد او منحاًل يحق 

لمجل�ص الوزراء بموافقة الملك ان ي�سع قوانين موؤقتة 

ال  �سرورية  تدابير  اتللخللاذ  ت�ستوجب  التي  االملللور  فللي 

تحتمل التاخير او ت�ستدعي �سرف نفقات م�ستعجلة غير 

التي يجب  الموؤقتة  القوانين  لهذه  للتاجيل ويكون  قابلة 

ان  القانون على  الد�ستور قوة  ان ال تخالف احكام هذا 

تعر�ص على المجل�ص في اول اجتماع يعقده وللمجل�ص ان 

اذا رف�سها فيجب على  اما  او يعدلها  القوانين  يقر هذه 

فورًا  بطالنها  يعلن  ان  الملك  بموافقة  الللوزراء  مجل�ص 

يوؤثر  ان ال  االعللالن يزول مفعولها على  تاريخ ذلك  ومن 

ذلك في العقود والحقوق المكت�سبة .

التي  بال�سورة  الموؤقتة  القوانين  مفعول  ي�سري   .2

الفقرة  حكم  بمقت�سى  القوانين  مفعول  فيها  ي�سري 

الثانية من المادة )93( من هذا الد�ستور .

بموجب  تعديلها  بعد  الللمللادة  هللذه  ا�سبحت  هكذا    

ن�سها  كان  حيث   1958 ل�سنة  االردنللي  الد�ستور  تعديل 

ال�سابق كما يلي : 

1. عندما يكون مجل�ص االأمة غير منعقد يحق لمجل�ص 

الوزراء بموافقة الملك ان ي�سع قوانين موؤقتة لمواجهة 

الطوارىء االأتي بيانها :

اأ . الكوارث العامة . 

ب. حالة الحرب والطوارىء .

التاجيل  تتحمل  ال  م�ستعجلة  نفقات  الى  الحاجة  ج. 

. ويكون لهذه القوانين الموؤقتة التي يجب ان ال تخالف 

على  يعتر�ص  ان  على  الللقللانللون  قللوة  الللد�للسللتللور  احللكللام 

المجل�ص في اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على 

نفاذها  بطالن  يعلن  ان  الملك  بموافقة  الللوزراء  مجل�ص 

فلللورا ومللن تللاريللخ ذلللك االعلللالن يلللزول مللا كللان لها من 

والحقوق  العقود  في  ذلك  يوؤثر  ال  ان  على  القانون  قوة 

المكت�سبة .

الثامن ع�سر: المادة 95: تم تعديل هذه المادة بحيث 

اأ�سبح ن�سها كالتالي:

1. يجوز لع�سرة او اكثر من اع�ساء اي من مجل�سي 

االعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح 

على اللجنة المخت�سة في المجل�ص البداء الراي فاذا راى 

لو�سعه  الحكومة  على  احاله  االقللتللراح  قبول  المجل�ص 

في �سيغة م�سروع قانون وتقديمه للمجل�ص في الدورة 

نف�سها او في الدورة التي تليها .

2. كل اقتراح بقانون تقدم به اع�ساء اي من مجل�سي 

االعيان والنواب وفق الفقرة ال�سابقة ورف�سه المجل�ص ال 

يجوز تقديمه في الدورة نف�سها .

هكذا ا�سبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل 

الد�ستور االردني ل�سنة 1958 حيث كان ن�سها ال�سابق 

كما يلي :

االعيان  مجل�سي  اع�ساء  من  اكثر  او  ع�سو  لكل   .1

ان تحال  قانون على  يقترح و�سع م�سروع  ان  والنواب 

المجل�ص  فللي  المخت�سة  اللجنة  على  االقللتللراحللات  هللذه 

قبول  المجل�ص  راى  فللاذا  فيها  الللراي  وابلللداء  للتدقيق 

االقتراح احالة على الحكومة لو�سعه في �سيغة م�سروع 

في  او  نف�سها  الللدورة  في  اما  للمجل�ص  وتقديمه  قانون 

الدورة التي تليها. 

من  اأي  اع�ساء  احد  اقترحه  قانون  م�سروع  كل   .2

يجوز  ال  المجل�ص  ورف�سه  والللنللواب  االعلليللان  مجل�سي 

تقديمه في الدورة نف�سها .

المادة  هللذه  تعديل  تم   :102 الللمللادة  ع�سر:  التا�سع 

بحيث اأ�سبح ن�سها كالتالي:

االردنلليللة  المملكة  فللي  النظامية  المحاكم  تللمللار�للص 

الها�سمية حق الق�ساء على جميع اال�سخا�ص في جميع 

المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها 

الحكومة او تقام عليها با�ستثناء المواد التي قد يفو�ص 

خا�سة  محاكم  او  دينية  محاكم  الللى  الق�ساء  حق  فيها 

نافذ  اآخللر  ت�سريع  اي  او  الد�ستور  هذا  احكام  بموجب 

المفعول . 

ال�سابق  الغاء ن�سها  بعد  المادة   هكذا ا�سبحت هذه 

واال�ستعا�سة عنه بالن�ص الحالي بموجب تعديل الد�ستور 

د�ستور  او   ( عبارة  بالغاء  وعدلت  ل�سنة 1958  االردنللي 

االتحاد العربي ( الواردة فيها بموجب الد�ستور المعدل 

رقم 1 ل�سنة 1958 .

الع�سرون : المادة 113 تم تعديل هذه المادة بحيث 

اأ�سبح ن�سها كالتالي:

اذا لم يتي�سر اقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء 

ال�سنة المالية الجديدة ي�ستمر االنفاق باعتمادات �سهرية 

بن�سبة 1/ 12 لكل �سهر من موازنة ال�سنة ال�سابقة . 

هكذا ا�سبحت هذه المادة بعد تعديلها بموجب تعديل 

الد�ستور االردني ل�سنة 1958 حيث كان ن�سها ال�سابق 

كما يلي : 

اذا لم ي�سدر قانون الموازنة العامة قبل ابتداء ال�سنة 

المالية الجديدة يعمل بالموازنة العامة لل�سنة ال�سابقة اال 

المالية  الموازنة  الواردة في م�سروع  النفقات  اذا كانت 

�سمن  االنفاق  يجري  فعندئذ  ال�سابقة  من  اقل  الجديدة 

يتم  ان  الللى  الجديدة  العامة  الللمللوازنللة  م�سروع  حللدود 

الت�سديق عليها.

هذه  تعديل  تم   123 الللمللادة   : الع�سرون  و  الللحللادي 

المادة بحيث اأ�سبح ن�سها كالتالي:

1. للديوان الخا�ص حق تف�سير ن�ص اي قانون لم تكن 

المحاكم قد ف�سرته اذا طلب اليه ذلك رئي�ص الوزراء .  

محكمة  اعلى  رئي�ص  من  الخا�ص  الديوان  يوؤلف   .2

كبار  واحد  ق�ساتها  من  اثنين  وع�سوية  رئي�سًا  نظامية 

موظفي االدارة يعينه مجل�ص الوزراء ي�ساف اليهم ع�سو 

من كبار موظفي الوزارة ذات العالقة بالتف�سير المطلوب 

ينتدبه الوزير . 

3. ي�سدر الديوان الخا�ص قراراته باالأغلبية . 

الخا�ص  الديوان  ي�سدرها  التي  للقرارات  يكون   .4

وتن�سر في الجريدة الر�سمية مفعول القانون .

5. جميع الم�سائل االأخرى المتعلقة بتف�سير القوانين 

تقررها المحاكم عند وقوعها بال�سورة االعتيادية .

 هكذا اأ�سبحت هذه المادة بعد تعديل الفقرة 3 منها 

بموجب تعديل الد�ستور االأردني ل�سنة 1958 حيث كان 

ن�سها ال�سابق كما يلي : 

الم�سالة  فللي  قللللراره  الللخللا�للص  اللللديلللوان  يلل�للسللدر   .3

قللرار  بللاإ�للسللدار  جللديللرة  اأنللهللا  راأى  اإذا  عليه  المعرو�سة 

ب�ساأنها .

�سورة جماعية الع�ساء اول مجل�س نيابي اردني



8قضايا الساعة �الحد 14 �آب 2011

وفكرية  نقا�سية  مقاربات  ط��رح  �ل�ساعة  ق�سايا  عرب  للدر��سات  �ل��ر�أي  مركز  يحاول 

ومتابعات مبا�سرة وم�ستمرة حول �هم �مللفات ذ�ت �الولوية على م�ستوى �ملجتمع و�لدولة

قضايا الساعة

روزنامة اال�ضاح

�عد�د - هنا �ملحي�سن

  تلللزاملللن تللكللللليللف حللكللومللة الللدكللتللور 

 2011 �سباط  بداية  في  البخيت  معروف 

بمطالبات  م�سحونه  عربية   اجلللواء  مللع 

الللمللواطللن  ادرك  بلللا�لللسلللالحلللات  تللتللعلللللق 

فقد  وعليه   ، حللان  قللد  وقتها  ان  العربي 

باال�سالح  االردني مطالبا  ال�سارع  تحرك 

ال�سامل  ، وا�ست�سعره جاللة الملك عبداهلل 

بان  الجديدة  الحكومة  الح�سين مكلفا  بن 

�سريعة  عملية  خطوات  اتخاذ  على  تعمل 

وملمو�سة الطالق م�سيرة ا�سالح �سيا�سي 

حقيقي واجراء عملية تقييم �ساملة تق�سي 

بم�سيرة  تم�سي  فللاعلللللة  اجلللللراءات  اللللى 

االمللام عن طريق مراجعة  الللى  اال�للسللالح 

ال�سيا�سي  للللللعللمللل  الللنللاظللمللة  الللقللوانلليللن 

 – وتطويرها  العامة  والحريات  والمدني 

ح�سب كتاب التكليف ال�سامي .

وتنفيذا   ، الللوزراء  مجل�ص  قرر  وعليه 

اللل�للسللامللي،  التكليف  كللتللاب  فللي  جلللاء  لللمللا 

يرئ�سها  الللوطللنللي  للللللحللوار  لجنة  ت�سكيل 

الم�سري  طللاهللر  االعلليللان  مجل�ص  رئي�ص 

والفعاليات  الللقللوى  مللن  الللعللديللد  وتلل�للسللم 

 ، واالقت�سادية  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

حول  مكثف  وطني  حللوار  بلللادارة  لتقوم 

بمنظومة  المتعلقة  الت�سريعات  مختلف 

وتقديم  االردن   فللي  ال�سيا�سي  الللعللمللل 

م�ساريع قوانين توافقية تكفل ايجاد حياة 

حزبية وديموقراطية متقدمه على راأ�سها 

قللانللونللي االحللللزاب واالنللتللخللاب ، فعقدت 

اللجنة اولى اجتاعاتها في 2011-3-19 

بند  لتدرج   ، اال�سالميين  مقاطعة  ظل  في 

التعديالت الد�ستورية م�سكلة لجنة خا�سة 

الحوار  لجنة  اع�ساء  جميع  بع�سوية  بها 

الوطني..

بتاريخ 26 /4 /2011 كلف جاللة 

ال��وزراء  رئي�س  الثاني  عبداهلل  الملك 

لجنة  برئا�سة  اللوزي  احمد  اال�سبق 

ن�سو�س  م��راج��ع��ة  مهمتها  ملكية 

ال��د���س��ت��ور وال��ن��ظ��ر ب��اي��ة ت��ع��دي��الت 

النهو�س  �ساأنها  من  مالئمة  د�ستورية 

التوازن  وتر�سيخ  ال�سيا�سية  بالحياة 

ب���االداء  واالرت���ق���اء  ال�سلطات  ب��ي��ن 

�سيغة  واي��ج��اد  والنيابي,  الحزبي 

من  االم���ة  مجل�س  تمكن  د���س��ت��وري��ة 

والرقابي  الت�سريعي  بدوره  النهو�س 

هذه  تكفل  كما   , وا�ستقاللية  بكفاءة 

الت�سريعات ا�ستقاللية الق�ساء .

الحوار  لجنة  قامت  عليه  وب��ن��اًء 

التوافقية  تو�سياتها  برفع  الوطني 

الد�ستور  ن�سو�س  مراجعة  للجنة 

التعديالت  واج����راء  اعتمادها  وت��م 

الد�ستورية المرتبطة بقانوني االحزاب 

واالنتخاب.

في اوائل �سهر حزيران ت�سلم رئي�س 

الوطني  الحوار  لجنة  تقرير  ال��وزراء 

ثالثة  مدار  على  عملها  مخرجات  حول 

ا�سهر وابرز مفا�سل هذا التقرير االطار 

يعر�س  ال��ذي   , الديباجة  او  ال��ع��ام 

اال�سالحي  للم�سار  التاريخية  الخلفية 

في االردن , ويعر�س مو�سوع الوحدة 

 13 الوثيقة  فقدمت   , ال�سفتين  بين 

محورا وفي نهايتها تم طرح 11 تعديال 

 ( االنتخاب  بقانون  تتعلق  د�ستوريا 

النظام االنتخابي ( الذي يعتمد القائمة 

الن�سبية , وقانون االحزاب .

جاللة  التقى   2011 حللزيللران   20 في 

اللجنة  رئلليلل�للص واعلل�للسللاء  عللبللداهلل  الللملللللك 

الملكية لمراجعة ن�سو�ص الد�ستور مطلعا 

التي  المراحل  و  اللجنة  اعمال  �سير  على 

قطعتها للخروج بمقترحات تخدم م�سيرة 

واكد   ، المملكة  في  والتحديث  اال�سالح 

جاللته دعمه للجنة وحر�سه على تر�سيخ 

اللجنة  رئي�ص  اكللد  فيما   ، الديموقراطية 

االهمية  مللن  الللد�للسللتللوريللة  الللتللعللديللالت  ان 

ومتاأنية  متعمقة  لللدرا�للسللة  تحتاج  بحيث 

كما  الد�ستور  لمواد  �سامل  وا�ستعرا�ص 

كان عام 1952 وما ا�سبح عليه االن.

وفي 2011/7/17 اكد رئي�س لجنة 

اللجنة  ان  الد�ستور  ن�سو�س  مراجعة 

وهي  عملها  من  االنتهاء  على  �سارفت 

ب�سدد رفع تو�سياتها الى جاللة الملك 

لي�سار  تموز  �سهر  نهاية  قبل  عبداهلل 

خالل  من  النهائي  ب�سكلها  اقرارها  الى 

القنوات الد�ستورية .

وبعد ع�سرة ايام �سرح ع�سو لجنة 

مجل�س  رئي�س  دولة  الد�ستور  مراجعة 

اللجنة  ان  الم�سري  طاهر  االع��ي��ان 

النهائية  ب�سيغتها  التعديالت  انهت 

و�سيتم رفعها الى جاللة الملك , م�سيرا 

على  جرت  جذرية  تعديالت  انها  الى 

العودة  وب�سمنها  االردن��ي  الد�ستور 

الى د�ستور 1952 خ�سو�سا ما يتعلق 

بال�سلطة الت�سريعية .

االحللد  اللليللوم  الملك  جاللة  و�سيت�سلم 

المقترحة  الللتللعللديللالت   2011/8/14

على الد�ستور التي اعدتها اللجنة الملكية 

لمراجعة ن�سو�ص الد�ستور .

ن�سو�س  لمراجعة  الملكية  اللجنة  فرغت 

عبداهلل  الملك  جاللة  اليها  عهد  التي  الد�ستور 

الثاني في �سهر ني�سان الما�سي بمراجعتها والتي 

ب��االردن  لتدفع  كافية  تكون  ان  المفرو�س  من 

العلمية  بموؤ�سراتها  الديمقراطية  �سلم  على  عاليا 

)التداول ال�سلمي لل�سلطة , االإنتخابات الدورية , 

العام  الراأي  تاأثير   , ال�سيا�سية  الرقابة   , الحرية 

على ال�سلطة , احترام الحريات الفردية والعامة , 

الخ , ..( من انجاز التعديالت ب�سورتها النهائية 

, وتاأتي التعديالت المقترحة بعد اأن قدمت لجنة 

بتعديل  الخا�سة  تو�سياتها  الوطني  ال��ح��وار 

قانوني االنتخاب واالحزاب .

باعتبارات   , الد�ستور  تعديل  عملية  تتاأثر 

التعديل  اأثار  انعك�ست  وقد   , و�سيا�سية  قانونية 

على د�ستور عام 1952 دوما على التنظيم العام 

على  التنفيذية  ال�سلطة  تغول   ( الثالث  لل�سلطات 

النظر  اإعادة  االأمر  تطلب  لذا   ,  ) ال�سلطات  بقية 

وال�سارع  الملك  جاللة  اأراد  ما  ح�سب  بالد�ستور 

ال�سيا�سي,  النظام  با�سالح  طالب  الذي  االأردني 

الى  ال�سلطة  م�سروعية  من  بالحكم  وللعودة 

م�سروعية الدولة .

 )41( ال  الد�ستورية  للمواد  ال��ق��اريء  ان 

قبل  الد�ستور   – المعدل  الد�ستور  في  المقترحة 

في  متقدما  بل  �سيئا  يكن  لم  المقترحة  التعديالت 

ا�ستملت على العودة  اأنها  , يجد  بع�س مواده - 

على  االأب��ق��اء  م��ع   ,  1952 ال��ع��ام  د�ستور  ال��ى 

التعديالت االيجابية التي طراأت عليه .

ت�سكيل  وطريقة  االأردن  لتاريخ  وبالنظر 

الد�ستور يجد ان الد�ستور الذي �سدر في 1-18-

1952قد �سدر بطريقة العقد ولي�س المنحة , وقد 

ازدادت �سلطة مجل�س االأمة في ظل هذا الد�ستور 

اذ اأ�سبحت الوزارة م�سوؤولة اأمام مجل�س النواب 

لكن الد�ستور جرت عليه تعديالت في االأعوام 54 

  1973  ,  1965  ,1960  ,  1958, 1955, 1954

,  1974,  1976,  1984  وبلغت مجموع هذه 

  ( المواد  في  جوهرياً  تعدياًل   )   29  ( التعديالت 

  73 و    ,   1 فقره  و68    ,   57 و   ,   3 فقره    34

فقره 4 , و94  (  ويعتبر تعديل المادة 73  فقره 

4  من اأخطر التعديالت التي جرت على الد�ستور 

فانه  التعديل  هذا  بمقت�سى  انه  حيث  االأردن��ي 

يمكن تاأجيل االنتخابات الى اجل غير م�سمى مما 

يعني تعطيل الحياة النيابية .

الد�ستور  على  المقترحة  التعديالت  اأر�ست 

بين  الف�سل  م��ب��اديء   , نظريا-  االأق���ل  -ع��ل��ى 

ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية والق�سائية , وتم 

النواب  مجل�س  حل  على  الحكومات  قدرة  تقييد 

اربعة  مدة  خالل  انتخابات  اإج��راء  �سرط  �سمن 

تعديلها,  المقترح   )  73  ( المادة  بح�سب  �سهور  

مع ا�سافة موؤ�س�سات د�ستورية جديدة كالمحكمة 

 , االنتخابات  على  االإ�سراف  وهيئة  الد�ستورية 

وجعلت �سالحية الطعن في �سحة نيابة اع�ساء 

النواب  لمجل�س  ولي�س  للمحاكم  النواب  مجل�س 

بح�سب المادة ) 71 ( , كما ن�ست التعديالت على 

الخا�سة  المحكمة  اأم��ام  المدنيين  محاكمة  عدم 

وزادت   , للق�ساء  ال��وزراء  محاكمة  اأعادت  كما   ,

مدة الدورة العادية لمجل�س االأمة , والتاأكيد على 

�سون حرية المواطن .

وال�سيا�سية  القانونية  االعتبارات  تنعك�س  قد 

لمواد الد�ستور المقترح تعديلها على االأقل نظريا 

التي  الجديدة  الوطنية  ال�سيغة  طبيعة  على 

ترتقي بالدولة االأردنية الحديثة منذ ت�سلم جاللة 

وعلى    1999 ع��ام    الد�ستوريه  �سلطاته  الملك 

 « �سيا�سيا  و�سعت  والتي   , الديمقراطية  الحياة 

التوازن  باعادة  ي�سمح  جديدا  د�ستورياً«  اطارًا 

بحكومات  واالت��ي��ان   , ال�سلطات  بين  المفقود 

االرادة  بتوافر  مناطاً  االم��ر  ويبقى   , برلمانية 

بها  وااللتزام  البنود  هذه  تطبيق  في  ال�سيا�سية 

بين  نقا�س  محل  المقترحة  التعديالت  وتبقى 

والدولة  المجتمع  ان  اعتبار  مع  االأو���س��اط  كل 

تبقى  للحياة   الناظمة  والقوانين   والد�ستور 

مفاهيم » حية » غير جامدة وبحاجة الى التطوير 

اذا اكتملت �سروط التغيير . 

�لتعديالت �لد�ستورية

 �ملقرتحة ..و�إر�دة �لتغيري

هادي �ل�سوبكي 

جاللة الملك  لدى لقائه اع�ساء اللجنة


