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 * لتنمية املجتمعات الجديدة  MENAةمؤسس

 

 

 ؤسسةاملرئيس ، صبري سميرة  .بروفيسور د :الخبير املختصأعده 

 2021( /  07)  تموز /  06

   

 مقترح "قانون انتخابات" عادل مرحلي في األردن 

واالستشارات والتنفيذ للتفكير والبحث والتطوير   ،مستقلة في العاملين الحقيقي واالفتراض ي ؤسسة ريادية  م  ي "ه *  

في   تنمية وبناء مجتمعات جديدةوالتدريب، تسعى للمساهمة في تحقيق نهضة متكاملة وتطور ورفاه وتعاون و 

وآسيا الوسطى والقرن األفريقي(، وذلك عبر  &  وشمال إفريقيا الكبرى )الشرق األوسط الكبير  MENAمنطقة 

خطط ومشاريع دراسات واستراتيجيات و و   تفكير   وخدمات وحلول شركاء النجاح ببرامج  تزويد صناع القرار جميعا و 

شبكات تشبيك    مستدامة، وكذلك من خالل  وتدريب وتطوير واستشارات متكاملة وتنفيذ ورقابة وتقييم  نشاطات  و 

مع شبكات بيوت الخبرة   والسياسات العامة  العامة واملجتمعيةوالقطاعية و  التخصصية  الخدمات و   األعمال  طالبي

بكل مهنية وإتقان وإبداع، وكذلك من خالل إعداد أجيال العاملين واملنفذين من   تقديمها تنفيذها و في    ن واملختصي

 الشباب املبتكرين والقيادات املستقبلية في كل املجاالت."

لفظ ِمنى( لتنمية املجتمعات الجديدة  MENA * د. صببببببببببرم سبببببببببميرة، مفكر وباحث وكاتب، وهو ر    مؤسبببببببببسبببببببببة 
ُ
 .)ت

على الدكتوراة في برنامج "تحليل السببببببببببببياسببببببببببببات العامة" من قسببببببببببببم العلو     2001سببببببببببببميرة في عا  حصببببببببببببل د. صبببببببببببببرم  

على    1991، وحصببببل في عا  University of Illinois at Chicago (UIC)) السببببياسببببية من جامعة إيلينوم في شببببيكا و 

على البكالوريوس في    1987في شبببببيكا و، وحصبببببل في عا     (DePaul University)املاجسبببببتير في االقتصببببباد من جامعة 

وبالضببببببببافة إفى عمل  في   .االقتصبببببببباد والحصبببببببباء والعلو  السببببببببياسببببببببية من الجامعة األردنية وكان أول دفعة الخريجين

جامعات أسببتاذا للعلو  السببياسببية والعالقات الدولية والسببياسببات العامة فقد توفى د. صبببرم سببميرة مواقع قيادية  

في أمريكا والشبببببرق األوسبببببط، وقد نشبببببر العديد من البحوذ العلمية، وهو ذو   في عدة منظمات على مدار ثالثة عقود 

 .خبرات مهنية ومؤسسية، ول  مشاركات ثرية في الحياة العامة واملؤتمرات العلمية والعال  



 
 

2 
@menainstitute 

 مقترح "قانون انتخابات" عادل مرحلي في األردن 

 ،صبري سميرة  .بروفيسور د :الخبير املختصأعده 

 لتنمية املجتمعات الجديدة  MENAةمؤسس رئيس

 2021/   (07) تموز /  06

التحول  ببحوذ ومشبببببببببببببببببببباريع مقترحبببببببة لحبببببببداذ  املنصبببببببببببببرمين  العقبببببببدين  تقبببببببدمبببببببن خالل    لقبببببببد 

الديمقراطي املنشود في األردن وفلسطين والوطن العربي.  ومع التأكيد على الضرورة القصوى  

مع  وتفاعال عمليا تطبيقيا إيجابيا  - وع إصبببببببالح سبببببببياكببببببب ي ودمقرطة متكامل ف ني مشبببببببر لتطبيق  

مسبببببباهمة  و النقاش العا  حول أعمال اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السببببببياسببببببية في األردن  

ف ني    - مرجعيات موضبببوعية قياسبببية نبببحيحة ُنقيُم وفقها أية مقترحات في ذلك ح مني في إقترا

 في ذلك وسأعمل على نشرها كاملة مع مرور الوقن. وأساسية  سأنشر بعض أجزاء تأس سية  

وسأبدأ أوال بعرض جدولين يحتوم األول على معلومات تمثيل الناخبين وفق قانون االنتخاب  

في  مقترح محبدد لتمثيبل النباخبين   يحتوم على جبدول ثباني  عرض  الحبافي ملجل  النواب فقط و 

انتخباببات كباملبة لكال مجلاببببببببببببب ي األمبة )مجل  النواب ومجل  األعيبان(، وأشبببببببببببببرح الضببببببببببببببافبات  

بينهما، ثم أعرض املقترحات الالزمة لتنفيذ ذلك ولتحقيق ووضبببع  وأقارن   والفروقات والفوا د 

مرحلي في األردن لتمثيل الشعب واملواطنين  أساسيات تطوير مشروع "قانون انتخابات" عادل  

مغرافي(  )الببدي واملحببافظببات بصبببببببببببببورة ف هببا الحببد األدنى من التوازن وعببدالببة التمثيببل السبببببببببببببكبباني  

بنببببباء هويبببببة ديمقراطيبببببة وطنيبببببة جبببببامعبببببة.    في  والجغرافي وبمبببببا يحقق طمبببببأن نبببببة للجميع ووحبببببدة 

وأعتبره مشبببببببببببببروعبا مرحليبا ألنب  ال يحقق مبا نصببببببببببببببو إليب  من عبدالبة متكباملبة كمبا في املجتمعبات  

الديمقراطية القوية، ولكن ما أقترح  يضببببببببعنا على أول السببببببببكة في االتجاه ال ببببببببحي  لتحقيق  

 معا. نخب وشعب  ك ات وفق خارطة طريق واضحة متكاملة ُننضجها  ذلك بعد بضعة سنو 
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  - وعنبببد النظر إفى عنصبببببببببببببر تمثيبببل كثبببافبببة النببباخبين في املحبببافظبببات- النظر في الجبببدول األول  بببب و 

النببببباخبين في   القوة التصبببببببببببببويتيبببببة االنتخبببببابيبببببة بين  الفبببببارق الكبير في  يظهر لنبببببا سبببببببببببببريعبببببا قجم 

(  60، حيبث نجبد كمثبال أن سبببببببببببببتين ) ألقبل تعبداداا  املحبافظبات الثالذ الكبرى وببااي املحبافظبات 

( ألف نبباخببب  12ألفببا من النبباخبين في عمببان ينتخبون نببا بببا واحببدا ب نمببا أقببل من اثني عشبببببببببببببر ) 

( ناخب في معان يأتون بخمسببببببببة نواب،  60فقط في معان ينتخبون نا با واحدا أيضببببببببا، أم أن ) 

ان!  وهكببذا فبب ن عمببان  ( نبباخبين في عمبب 5أم أن النبباخببب الواحببد في معببان سسببببببببببببببباوم خمسبببببببببببببببة ) 
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% مما تسبببببببببتحق  من تمثيل في مقابل معان ال ي تحصبببببببببل  60سعادل حوافي  تمثيل  تحصبببببببببل على  

على ثالثة أضبببببببعات ما تسبببببببتحق  من تمثيل.  فعمان ال ي تسبببببببتحق وفق كثافة الناخبين حوافي  

%!  في املقباببل فب ن معبان ال ي تسبببببببببببببتحق  22% من مقباعبد مجل  النواب لب  فيب  اقن فقط  38

وهكببذا الحببال عنببد مقببارنببة كببل  (  % 3.85  اقن ) فبب ن لهببا فيبب %( من مقبباعببد مجل  النواب  1.3) 

 املحافظات األكثر تعدادا باألقل تعدادا. 

وهكبببذا وبعبببد اسبببببببببببببتعراض الجبببدول األول يتضبببببببببببببي لنبببا قجم التمثيبببل  ير العبببادل للنببباخبين في  

املحبافظبات األكثر تعبدادا بحسببببببببببببببب قبانون االنتخباب الحبافي )ملجل  النواب فقط(، ولكني وفي  

ووحبدة الوطن والشبببببببببببببعبب    ة كبل محبافظب في تمثيبل  والرب  لتحقيق العبدالبة واملنفعبة  مني   سبببببببببببببعي 

زيبادة  ، ببل على العك   والهويبة الوطنيببة الجببامعببة وعبد  الضبببببببببببببرار بباملحببافظببات األقبل تعببدادا

حمايتها وتمثيلها وخدمتها وقوتها في التشبريع والتنفيذ وصبنع القرار أتقد  بمقتر ي في الجدول  

لالنتخباببات القبادمبة )لكال مجلاببببببببببببب ي األمبة )النواب واألعيبان((،  الثباني لصببببببببببببببدار قبانون جبديبد  

وبعد تفحصبببببب  بدقة واسببببببتيعاب  سببببببنجد وبعد مقارنة الجدولين املرفقين بأننا انصببببببفنا نسبببببببيا  

املحبافظبات األكثر تعبدادا وزدنبا من تمثيلهبا في السبببببببببببببلطبة التشبببببببببببببريعيبة املتمثلبة في مجل  األمبة  

خببباصبببببببببببببببة الثالثبببة  - ثيبببل املحبببافظبببات األقبببل تعبببدادا  بمجلسبببببببببببببيببب  وتمبببامبببا وفي نف  الوقبببن زاد تم 

نجبد أن مبا أقترحب   ولم يتضبببببببببببببرر تمثيبل أيبة محبافظبة.  ببل على العك  سببببببببببببب  - األضبببببببببببببعف تعبدادا

مبا اقترحب  من  لآلثبار  زيبد قوة وحمببايبة وتمثيببل وخبدمبات املحببافظببات األقبل تعببدادا نتيجببة سبببببببببببببي 

 تعديالت دستورية وانتخابية.  فكيف ذلك؟ 

ير من العدالة واالنصبببببببببات والتشببببببببباركية بين كل املحافظات ويق ببببببببب ي  إن ما أقترح  يحقق الكث 

تماما على شببببببببببببب  التنازع الديمغرافي والجغرافي أو التنازع بين مظالم الكثافة العالية للناخبين  

في املحافظات الكبرى ومظالم الكثافة القليلة في املحافظات الصببغرى، وذلك عبر االتكاء على  

الشبببببببببببببعب في انتخاب ممثلي  جميعا في مجلاببببببببببببب ي النواب   أسببببببببببببباس ديمقراطي أصبببببببببببببيل وهو حق 

أن    - ول   فعليا   ظاهريا - .  حيث إن الوضببببببببببببع القا م حاليا يحاول نواب واألعيان ول   فقط ال 
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يحمي أو يرضببببببببببببب ي املحبافظبات األقبل تعبدادا على حسبببببببببببببباب املحبافظبات األكثر تعبدادا فيزيبد من  

وفى ويقلل عدد امل 
ُ
مثلين للثانية!  ولكن  في الحقيقة يظلمهم  املمثلين في السبببلطة التشبببريعية لو

عين( والذم يخد  مصالي النخبة 
ُ
األقلية    العميقة   جميعا ويتحكم بهم عبر مجل  األعيان )امل

  ظلمها  وال ي تمارس  واملحافظات جميعا   جدا املتنفذة املنتفعة وعلى حسبببباب الوطن والشببببعب 

"انتخابات" مسببرحية  ذلك عبر  ومن ثم السببلطة التنفيذية و   بالهيمنة على السببلطة التشببريعية 

ال يمثل   "ُمعين" ة للمحبافظبات وعبر مجل  أعيبان  الكثبافبات البديمغرافيب  ملجل  نواب ال يمثبل 

 " !محافظات وال ناخبين 
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أكثر بكثير لكل  لن يكون على حسباب أية محافظة بل سعطي عدالة ومكاسبب وقوة    وما أقترح 

الطبيعية التاريخية  الديمغرافية والجغرافية    خل بالتوازنات ، ولن يُ محافظة وللشبببعب عموما 

وتقويببببة الهويببببة الوطنيبببة    وإنمببببا ُسعيببببد للشبببببببببببببعببببب جميعببببا حقوقبببب  في التمثيببببل والحكم   القببببا مببببة 

السبببببببببببببلطبة    ضبببببببببببببعف يوقف  و  على التشبببببببببببببريعيببة  السبببببببببببببلطببة التنفيببذيببة تغول  الجببامعببة والحببد من  

  ينتفعون متنفببببذين  عميقببببة من  يقف وراءهببببا من طبقببببة    والتحكم بهببببا من قبببببل من   التنفيببببذيببببة

 ب الشعب!ظلما على حسا 

  شبببببببببببببعبيا  عبر انتخاب  مجل  األعيان  وباسبببببببببببببتعادة   تعديالت دسبببببببببببببتورية عبر بتنفيذ ما أقترح   و 

أصبحن قوة األ لبية    ا فسوت تطمئن املحافظات األقل تعدادا ألنه بالتساوم بين املحافظات  

،  املنتخب ولن تتغول عل ها املحافظات الكبرى أو السلطة التنفيذيةالكبيرة في مجل  األعيان  

فال يمر شبببببببأن دون أن تحمي نفسبببببببها وتخد  ناخب ها ومحافظاتها في تشبببببببكيل الحكومات وإقرار  

ون تحببن رحمتهببا  امليزانيببات وتمرير القوانين والرقببابببة على السبببببببببببببلطببة التنفيببذيببة بببدال من أن تك 

ذكر في   عين ومن ورالهم اللبببذين لم يحققوا شببببببببببببب  بببا يبببُ
ُ
املسبببببببببببببتبببدامبببة  تنميبببة  ال ومجل  أعيبببانهبببا امل

حيبازة املحبافظبات  فقرا وبطبالبة!  ببل إن  جميعبا  ، ببل ازدادت  األقبل واألكثر تعبدادا  لمحبافظبات ل 

الكبيرة في مجل  األعيببان املنتخببب سعط هم قوة أكبر من الوضبببببببببببببع   على األ لبيببة   األقببل تعببدادا

القبا م حباليبا في تمرير القوانين حيبث يجبب أن يوافق مجل  األعيبان البذم سسبببببببببببببيطرون عليب   

 لكن من قبل أعيان منتخبين!على انفراد و   على كل مشروع قانون 

تجببد  خبببب فببب نهبببا لن  املحبببافظبببات األقبببل تعبببدادا وسبببببببببببببيطرتهبببا على مجل  األعيبببان املنت   طمبببأنبببة ب و 

ناخبي املحافظات  ال ي سبببببببتزيد في تمثيل  تصبببببببارع في أعداد النواب ال تزاحم و مضبببببببطرة لل نفسبببببببها 

السببببببلطتين    ن األكثر تعدادا واللذين سشببببببعرون أيضببببببا بالضببببببيم الشببببببديد في تمثيلهم وخدمتهم م 

)املعينبة لخبدمبة األقليبة    والتنفيبذيبة   هنبدسببببببببببببببة وتزويرا( و   حباليبا جز يبا   " املنتخببة " )   التشبببببببببببببريعيبة 

زيد أعداد مقاعد النواب للمحافظات  ن .  وهكذا فعندما ننصبببببببببببببف نسببببببببببببببيا و ( املتنفذة املنتفعة 

األكثر تعبببدادا وفق مقترحببباتي الواردة في الجبببدول الثببباني ور م أن املحبببافظبببات األقبببل تعبببدادا  



 
 

7 
@menainstitute 

مقاعدها  بزيادة كبيرة في أعداد   ها تعوضبببب سبببب سببببتخسببببر بعض املقاعد في مجل  النواب إال أنها  

 . الكبيرة علي  وفي سيطرتها    نتخب امل عيان  مجل  األ في  

وبحسبببببببة بسببببببيطة وإذا ما جمعنا أعداد أعضبببببباء السببببببلطة التشببببببريعية املمثلين للمحافظات في  

أعيببان    60( ) 180مجلاببببببببببببب ي األعيببان والنواب ونسببببببببببببببببة ذلببك من املجموع الكلي الببذم أقترحبب  ) 

وأننا    في تمثيلها االنتخابي في مجل  األمة   أن كل املحافظات تكسب نواب( فسوت نجد    120و 

رب  للجميع وال خاسببببببر، بل إن املحافظات األقل تعدادا وبالضببببببافة إفى نوابها عن  - في حالة رب  

املحافظات األكثر  النواب في  ثير كبير ألبنالها في نتا ج انتخابات  أ لها ت محافظاتها ف ن  سبببببببببيكون  

للع ش ف هبا.  واألهم من كبل ذلبك هو مكسببببببببببببببب الجميع    الكثيرون من ابنبالهبا  انتقبل تعبدادا ال ي 

أصببببببببحا باالنتخاب الشبببببببعبي ول   بأية تعي نات.  وإني   )النواب واألعيان(   في أن كال املجلسبببببببين 

أؤمن إيمبانبا تبامبا ببأن الوصبببببببببببببول إفى مجل  أعيبان بباالنتخباب ببالتسبببببببببببببباوم للمحبافظبات هو أهم  

 ي  لنكون على سكة الصالح والديمقراطية!تعديل دستورم نحتاج إل 

وبناء على السبببببابق ولتوضبببببيح  ولتنفيذه بصبببببورة متكاملة ولتحقيق ووضبببببع أسببببباسبببببيات تطوير  

فعبل اقتي من األسبببببببببببببباسبببببببببببببيبات  فب ني أقترح  مشبببببببببببببروع "قبانون انتخباببات" عبادل مرحلي في األردن  

 الضرورية: 

مجلسبببببببببببي   ألمة ب إصبببببببببببدار تعديالت دسبببببببببببتورية تفرض انتخابات كامل أعضببببببببببباء مجل  ا •

النواب واألعيبببان وبمبببا يحقق تمثيال عبببادال متوازنبببا متكبببامال بحيبببث ال سشبببببببببببببعر أحبببد في  

املحبافظبات األكثر أو األقبل تعبدادا ببالأحبات أو  يباب من يطبالبب بحقوقب  وخبدمتب   

أو سشببببببببببببعر بأن  مواطن من درجة عاشببببببببببببرة ر م أن  طوال عمر الوطن شببببببببببببريك كامل في  

 ايت  ودفع كل الضرا ب باألرواح واألموال والتضحيات. تحمل كافة واجبات بناءه وحم 

إصببببببببببدار تعديالت دسببببببببببتورية تشببببببببببترف تحقيق املسبببببببببباواة في تمثيل الكثافات السببببببببببكانية   •

للمواطنين وقوة صبببببببببببببوتهم االنتخبابي في انتخبابات مجل  النواب، وإلغباء كافة الكوتات  

تمايز بين املواطنين  ال ي و  أصل ساس من دين أو عرق أو جن  أو  على أواملحاصصات 
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ملصبببببببلحة  و    وتنشبببببببر الهويات الفرعية وال تأتي بمن يمثل ويخد  الوطن والشبببببببعب كافة. 

%( للنسببببببببباء  20نسببببببببببة ال تقل عن )   اشبببببببببتراف أقترح بالغة عبر كل الشبببببببببرا    مسبببببببببتقبلية  

%  5)  البدو   الناخبين   أعداد ووفق ما أقترح  ف ن .   وأخرى للشبببباب في قوا م املرنبببحين 

  واأل لب   اململكة   محافظات   كل   على   والتناسبببببببب   بالنسببببببببة  تقريبا   سببببببب توزعون ( الكل  من 

  عببدد   تقليبببل   يتم   أال   يجبببب   وبببالتبببافي (  التمثيبببل   في   عببدالببة   األقببل )   الكبرى   املحبببافظبببات على  

  الببدو  نباخبي   أ لبيبة   ف هبا   سبببببببببببببيصبببببببببببببوت   حيبث  الكبرى   املحبافظبات   لهبذه   املقترحبة   املقباعبد 

 تماما.  في تمثيلها وخدمتها حيث هم مندمجون ف ها   فرصتهم املستحقة حقهم و وينالون  

(  12إصدار تعديالت دستورية تشترف تحقيق املساواة التامة في تمثيل املحافظات الب )  •

( أعيان، أم بمجموع  5في انتخابات مجل  األعيان بحيث يمثل كل محافظة خمسبببببببة ) 

األعيان، أم بمجموع  ( من األعيان، وتشترف أن يكون عدد النواب هو ضعف عدد  60) 

 . ( من النواب 120) 

أن التصبببوين على من  وقجب الثقة عن الحكومة  إصبببدار تعديالت دسبببتورية تشبببترف   •

يكون في جلسببببببببببببة مشببببببببببببتركة ملجلابببببببببببب ي النواب  يجب أن  وإقرار املوازنة السببببببببببببنوية العامة 

وهذا يحقق قمة التوازن السل      ( عضوا في مجل  األمة. 180واألعيان، أم بمجموع ) 

الكامل    طمأنة وإرضببببببببببببباء الجميع ديمغرافيا وجغرافيا وعبر االنتخاب دل املرحلي في  العا 

 والوعود!  ويبني هوية جامعة حقيقية استراتيجية عملية بعيدا عن بيع الشعارات 

إصببببببببببببببدار تعبديالت دسبببببببببببببتوريبة تشبببببببببببببترف أن تقو  األ لبيبة في مجل  النواب بتشبببببببببببببكيبل   •

)تحقيقا للفصبببل والتوازن بين السبببلطتين  الحكومة من خارج مجلاببب ي النواب واألعيان 

نفيذية ومنعا لجمع  الحوكمة الرشبببيدة والرقابة على السبببلطة الت في  أدالهما و في  وكفاءة  

الحصببببببببببول على ثقة  سببببببببببؤول(، وبعدها يتم  الذاتية لكل م  املناصببببببببببب وتناقض املصببببببببببالي 

األ لبية البسبببيطة في الجلسبببة املشبببتركة املذكورة سبببلفا.  وتسبببتمر طريقة سبببن القوانين  

وفق القا م دسببببببببتوريا بحيث يتم املوافقة على مشبببببببباريع القوانين في املجلسببببببببين كل على  
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ما حدذ خالت يتم التصبببوين في جلسبببة مشبببتركة باأل لبية البسبببيطة، وعلى    وإذاحدة  

أم  اقتراح مشببروع  املبادرة و %( من أعضبباء أم مجل  الحق في  10أن يصببب  الحق لبببببببببببببببب ) 

 قانون وإحالت  إفى اللجنة املختصة وصوال إفى إقراره وإرسال  إفى املجل  اقخر. 

سبببببببتقاللية تامتين يقو  مجل  األمة  )وبعد انعقاد مجل  االمة املنتخب بشبببببببفافية وا  •

وممثلين لف ات    من املختصبين والخبراء بتشبكيل لجنة وطنية متخصبصبة وازنة موثوقة  

من أعضبببا   و ير أعضببباءه تمثل االردن لوضبببع مسبببودة دسبببتور جديد لوردن  الشبببعب 

العامة والسببياسببية  والحريات والعدالة  يضببمن الحقوق الفردية لكل مواطن والحقوق  

وخارطة طريق زمنية لتحقيق الديمقراطية املتكاملة، وبعد  واالجتماعية واالقتصبادية 

اقراره بأ لبية الثلثين  إفى أن يتم يتم نقاش  و   مسودة الدستور املقترح الجديد  اكتمال 

في جلسببة مشببتركة، وبعدها يتم نقاشبب  مع املواطنين ويعرض لالسببتفتاء الشببعبي العا   

 بأ لبية بسيطة.(   لُيقره 

إصبببببدار قانون انتخاب سشبببببترف أن كل محافظة هي دا رة انتخابية واحدة في انتخابات   •

مجل  األعيببببان، ويشبببببببببببببترف نف  عببببدد الببببدوا ر القببببا مببببة حبببباليببببا في انتخببببابببببات مجل   

دوا ر( والزرقبباء    4دوا ر(، واربببد )   5وهي واحببدة لكببل محببافظببة مببا عببدا عمببان ) ( النواب  

في هبذه  توزيع عبادل ملقباعبد النواب على تلبك البدوا ر فيمبا بينهبا   مع اشبببببببببببببتراف   ( دا رة(   2) 

 كل بحسب كثافتها السكانية. املحافظات  

إصبببببدار قانون انتخاب سشبببببترف أن يحتوم مجموع قوا م املرنبببببحين )لحزب أو كتلة أو   •

%( من  20على األقبل )   - كبل على حبدة - قبا مبة مبا( في دوا ر مجلاببببببببببببب ي النواب أو األعيبان  

منها    ( من الشبببببباب، وهذا سسبببببتلز  أال يقل مجموع عدد املرنبببببحين ألم% 20النسببببباء و ) 

  ( مرنبببببببببببببحين في دوا ر انتخبببابببات مجل  النواب أو مجل  األعيبببان، ويمكن ألم5عن ) 

 ألم من املجلسين. و لدا رة واحدة أو أكثر  مرنحين  وا م  ا مة أو ق تقديم ق   منها 
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نتخاب على أسبببببببباس  ال والتصببببببببوين ل إصببببببببدار قانون انتخاب سشببببببببترف أن يكون التناف    •

إما أوال: القا مة كاملة ال ي حازت  ون  يكون الفا ز و   ، أسبببببببببببم القا مة )ول   املرنبببببببببببحين( 

أعلى األصبببببببببببببوات في الببدا رة االنتخببابيببة، أو ثببانيببا: توزع مقبباعببد دا رة النواب أو األعيببان  

بحسببببببب نسبببببببة ما حصببببببلن علي  كل قا مة ويفوز رأس كل قا مة  على مرشببببببوي القوا م 

%( لبعاد  5وهذا سسببتلز  ابتداء نسبببة حسببم وعتبة هي ) ،  فا زة ثم األدنى من املؤهلين 

من لم يحققها من التناف ، ويشببببترف في هذه الحالة أن تتفق القا مة داخليا ورسببببميا  

ا في القبا مبة )فال تصبببببببببببببويبن وال  وقببل االنتخباببات فيمبا بينهبا على ترت بب إلزامي ملرنبببببببببببببح هب 

اختيبار على أسبببببببببببببمباء املرنبببببببببببببحين(، ويشبببببببببببببترف في هبذه الحبالبة كبذلبك أال يكون ترت بب أم  

مرنببببببببي من النسبببببببباء أو الشببببببببباب في العشببببببببرية األخيرة في أم قا مة مرنببببببببحة في أم دا رة  

 انتخابية للنواب أو األعيان. 

مسببببببتقلة تماما ودون  إصببببببدار قانون انتخاب سشببببببترف إجراء انتخابات نز هة وشببببببفافة و  •

تدخل من أم كان وتحن اشببببببببببرات لجنة وطنية متخصببببببببببصببببببببببة مهنية موثوقة مسببببببببببتقلة  

وبمتببابعببة كبباملببة للجهببات القضبببببببببببببببا يببة وانفتبباح كببامببل لرقببابببة الجهببات الببدوليببة واملحليببة  

 والعالمية واألحزاب واملواطنين. 

 -انتهى املقترح   - 

 

 

 


