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تمهيد وشكر
مل��ا كان��ت �حلاج��ة ل�س��ن �لت�س��ريعات م�س��تمرة ومرتبط��ة مبناح��ي �حلي��اة �الجتماعي��ة و�القت�سادي��ة و�ل�سحي��ة و�ل�سيا�س��ية وغريه��ا، ومب��ا �أن 
�لت�س��ريع هو �أحد �أهم �الأدو�ت �لتي تلجاأ �إليها �حلكومة من �أجل حتويل �ل�سيا�س��ية �لعامة للدولة �ىل و�قع من خالل قو�عد قانونية مكتوبة 
يتم �لتعبري عنها من خالل �ل�سياغة �لت�سريعية �لتي تخرجها �ىل حيز �لوجود، كونها �لل�سان �لناطق بجوهر �لن�ص �لقانوين �لذي يرتبط 
جناحه �أو ف�س��له مبدى دقة �ل�سياغة و�ن�سباطها، لذلك حر�ص كل من دليل �ل�سياغة �لت�س��ريعية ودليل �سياغة �لت�س��ريعات �ملعدلة ودليل 
�ملر�أة يف �ل�سياغة �لت�س��ريعية على عر�ص مقومات �ل�سياغة �لت�س��ريعية �جليدة �إدر�كا الأهمية هذه �ل�سياغة ودورها يف �الرتقاء مب�س��توى 

�لت�سريعات يف �ململكة.
ونظ��ر� الأهمي��ة تو�سي��ح �أ�س��ول �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية �ملتبع��ة يف �ململك��ة وتوثيقه��ا وحتديد �إجر�ء�ته��ا ومر�حلها جاءت هذه �الأدل��ة لتكون �أدلة 
��سرت�س��ادية وتو�سيحي��ة ومعين��ة ل��كل م��ن يعن��ى باأ�سول �ل�سياغة �لت�س��ريعية وتقنياته��ا وفهمها وتت�سمن تف�سيال ملر�حل �لعملية �لت�س��ريعية 
و�إج��ر�ء�ت و��سح��ة الأ�س��ول �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية خ��الل كل مرحل��ة منه��ا مبا ي�سمن �ن�س��جام �لت�س��ريعات وعدم تباين �أحكامه��ا وتعار�سها، 

وتك��ون �أد�ة مرجعي��ة ومنهجية قابلة للتطبيق.
  وقد مت �إعد�د هذه �الأدلة من خالل �عتماد �لنهج �لت�ساركي و�ال�ستفادة من خرب�ت �لعاملني يف جمال �سياغة �لت�سريعات ووفقا الأدبيات 

�إعد�د �الأدلة �الإر�سادية �الإجر�ئية.
 ومت �إع��د�د دلي��ل �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية يف �ململك��ة �الأردني��ة �لها�س��مية ودلي��ل �سياغ��ة �لت�س��ريعات �ملعدل��ة يف �ململك��ة �الأردني��ة �لها�س��مية م��ن 

قب��ل �خلبريين: - 
- �مل�ست�سار �لدكتورة نان�سي منروقة.- �مل�ست�سار �لدكتورة نان�سي منروقة.

- �مل�ست�سار �لدكتور عبد �لرحمن �لذنيبات.- �مل�ست�سار �لدكتور عبد �لرحمن �لذنيبات.
ومت �إعد�د دليل �ملر�أة يف �ل�سياغة �لت�سريعية من قبل �خلبري �الأ�ستاذ �لدكتور �أمين هل�سا. ومت �إعد�د دليل �ملر�أة يف �ل�سياغة �لت�سريعية من قبل �خلبري �الأ�ستاذ �لدكتور �أمين هل�سا. 

ومتت مر�جعة هذه �الأدلة ومتابعتها من جلنة فنية مكونة من: - 
11- عطوفة �ل�سيدة فد�ء �حلمود/رئي�ص ديو�ن �لت�سريع و�لر�أي.- عطوفة �ل�سيدة فد�ء �حلمود/رئي�ص ديو�ن �لت�سريع و�لر�أي.

22- معايل �ل�سيدة رمي �أبو ح�سان/حمامية ووزيرة تنمية �جتماعية �سابقة.- معايل �ل�سيدة رمي �أبو ح�سان/حمامية ووزيرة تنمية �جتماعية �سابقة.
33- عطوفة �لقا�سي وليد كناكرية/�ملجل�ص �لق�سائي.- عطوفة �لقا�سي وليد كناكرية/�ملجل�ص �لق�سائي.

44- �سعادة �لدكتورة حما�سن �جلاغوب/ع�سو جمل�ص �الأعيان �لثامن و�لع�سرون، ورئي�سة جلنة �لرتبية و�لتعليم يف جمل�ص �الأعيان. - �سعادة �لدكتورة حما�سن �جلاغوب/ع�سو جمل�ص �الأعيان �لثامن و�لع�سرون، ورئي�سة جلنة �لرتبية و�لتعليم يف جمل�ص �الأعيان. 
55- �سعادة �لدكتور حممد �لهالالت/ع�سو جمل�ص �لنو�ب �لتا�سع ع�سر، ورئي�ص �للجنة �لقانونية يف دورته �الأوىل.- �سعادة �لدكتور حممد �لهالالت/ع�سو جمل�ص �لنو�ب �لتا�سع ع�سر، ورئي�ص �للجنة �لقانونية يف دورته �الأوىل.

66- �سعادة �لدكتور كمال �لعالوين/عميد كلية �حلقوق يف �جلامعة �الأردنية.- �سعادة �لدكتور كمال �لعالوين/عميد كلية �حلقوق يف �جلامعة �الأردنية.
77- �سعادة �ال�ستاذة �آمال حد�دين/�مل�ست�سار �لقانوين للجنة �لوطنية ل�سوؤون �ملر�أة.- �سعادة �ال�ستاذة �آمال حد�دين/�مل�ست�سار �لقانوين للجنة �لوطنية ل�سوؤون �ملر�أة.

�أما �لتدقيق �لفني لهذ� �لدليل فقد �أجري من قبل �ال�ستاذ حممد خ�سر.

�أما �لتدقيق �للغوي لهذ� �لدليل فقد �أجري من قبل �مل�ست�سار �للغوي �لدكتور �أيوب �مل�ساعلة.

وق��د مت تق��دمي �لدع��م الإع��د�د ه��ذ� �لدلي��ل م��ن قب��ل �ل�س��بكة �لقانوني��ة للن�س��اء �لعربي��ات ممثل��ة باملديرة �لتنفيذية لل�س��بكة �الأ�س��تاذة  �س��ماح 
مرم���ص وبتموي��ل م��ن منظم��ة "�أر���ص �لب�س��ر" ت��ري دي زوم ل��وز�ن "Terre Des Hommes Lausanne" وذل��ك م��ن خ��الل برنام��ج ه��ي 
تق��ود " �لوطن��ي "She leads-national" وم��ن �جلدي��ر بالذك��ر �أن ه��ذ� �مل�س��روع ه��و م�س��روع م�س��رتك ينف��ذ م��ن خ��الل " �س��ركاء �ئت��الف 

"ه��ي تق��ود" �ملك��ون من عدد من �ملوؤ�س�س��ات �لدولية و�لوطنية و�ملجتمع �ملدين. 
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المقدمة
حتتف��ل �لدول��ة �الأردني��ة ه��ذ� �لع��ام باملئوي��ة �الأوىل عل��ى تاأ�سي�س��ها، وت�س��تقبل �ملئوي��ة �لثاني��ة باإ�س��ر�ر عل��ى �إكم��ال م�س��رية بن��اء �لدول��ة �لت��ي 
حقق��ت، بحكم��ة قيادته��ا، وهم��ة �س��عبها، بن��اء �لدول��ة �لوطني��ة مبوؤ�س�س��اتها �لد�س��تورية وف��ق منظوم��ة ت�س��ريعية ر�س��خت مب��ادئ �س��امية لعمل 
�لدولة على مد�ر مائة عام؛ فعملت على تر�س��يخ مبادئ �لعد�لة و�مل�س��او�ة بني �الأردنيني و�الأردنيات دون متييز يف �لعرق �أو �للغة �أو �لدين، 

كم��ا عمل��ت عل��ى �سيان��ة �حلق��وق و�حلري��ات �لعام��ة و�خلا�س��ة وف��ق ت�س��ريعات ي�سمنها مبد�آ �س��يادة �لقان��ون و يكفلها ��س��تقالل �لق�ساء.
ويع��د �لت�س��ريع م��ن �أه���م �الأدو�ت �لدميقر�طي��ة �ل��ذي يعم��ل عِل��ى تطبي��ق �ل�سيا�س��ة �لعام��ة للدولة يف خمتل��ف �ملجاالت �حلياتي��ة �القت�سادية 
و�الجتماعي��ة و�ل�سيا�س��ية وغريه��ا، وه��و �أد�ة �ال�س��تجابة لالحتياج��ات �ملتغ��رية و�ملتجددة يف �ملجتمع وحتويلها من �أف��كار وخطط �إىل تطبيق 
ينت�س��ر �أث��ره يف �ملجتم��ع، وه��و �أد�ة �حلكوم��ة يف عر���ص ه��ذه �ل�سيا�س��ات على �أع�ساء جمل���ص �الأمة الإقر�رها ب�سيغة ت�س��ريعات ملزمة الأفر�د 

�ملجتمع كافة.
 ل��كل ذل��ك ،ال ب��د �أن يك��ون �لت�س��ريع عل��ى ق��در ع��اٍل م��ن �لدق��ة و�جل��ودة، وذ� �سياغ��ة و��سح��ة باأ�س��لوب منطق��ي ومت�سل�س��ل؛ ل�سم��ان �س��هولة 
تطبيقه دون لب�ص �أو حاجة �إىل عر�سه على جهات �لتف�سري ما �أمكن. ول�سمان ��ستقر�ر �لت�سريعات ذ�تها و��ستقر�ر �ملر�كز �لقانونية �لتي 
تن�س��ئها دون �حلاج��ة �إىل تعديله��ا خ��الل ف��رت�ت زمني��ة ق�س��رية، مب��ا ي�سم��ن عدم تعار�سها مع �أحكام �لد�س��تور و�ن�س��جامها مع �لت�س��ريعات 
�الأخرى �لنافذة يف �ململكة. وكل هذ� يحتاج �إىل جهد �أكرب من �لعاملني يف جمال �إعد�د �لت�سريعات و�سياغتها، و�الإحاطة بتقنيات �ل�سياغة 
�لت�سريعية �جليدة، و�متالك مهار�تها، ملو�كبة �لتطور�ت �حلا�سلة يف جماالت �حلياة �ملختلفة، و�نعكا�ساتها على �أ�سول وقو�عد �ل�سياغة 

�لت�سريعية ذ�تها.
و�نطالق��ا م��ن دور دي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي يف �ململك��ة �الأردني��ة �لها�س��مية يف �إع��د�د م�س��اريع �لت�س��ريعات �ملحال��ة �إلي��ه م��ن �جله��ات 
�ملخت�سة،باعتباره �ساحب �الخت�سا�ص يف �سياغة �لت�س��ريعات وفقا لنظام ديو�ن �لت�س��ريع و�لر�ي رقم )1( ل�س��نة 1993، والأهمية تو�سيح 
وتوثيق �أ�سول �ل�سياغة �لت�سريعية �ملتبعة يف �ململكة وحتديد �إجر�ء�تها، ونظر� لعدم وجود م�ساقات تعليمية يف كليات �حلقوق يف �جلامعات 
�الأردنية تدر�ص مادة �ل�سياغة �لت�سريعية، رغم �أهميتها يف �حلياة �لعملية، ول�سد �لنق�ص �حلا�سل يف هذ� �ملجال، ياأتي هذ� �لدليل ليكون 

عون��ا ل��كل م��ن يرغ��ب يف در��س��ة �أ�سول وتقني��ات �ل�سياغة �لت�س��ريعية وفهمها من �لقطاع��ني �لعام و�خلا�ص.
ونظ��ر� مل��رور م�س��روع �لت�س��ريع لغاي��ات �إق��ر�ره بع��دة مر�ح��ل، تق��وم عل��ى كل مرحل��ة جه��ة خمتلف��ة  يف �لدول��ة؛ فالت�س��ريع يبد�أ بالدر��س��ة �لتي 
جتريها �جلهة �لتي ترغب باإ�سد�ره ،ثم مير مبرحلة �لدر��سة و�ل�سياغة لدى ديو�ن �لت�سريع و�لر�أي،  ثم مرحلة �إقر�ره من جمل�ص �لوزر�ء 
�إذ� كان نظاما ،�أو �إحالته �إىل جمل�ص �الأمة بغرفتيه �لنو�ب و�الأعيان �إذ� كان قانونا، وقد �أعطى �لد�ستور �الأردين لكل جهة من هذه �جلهات 

�إبد�ء ر�أيها يف �مل�سروع و�لتعديل عليه باالإلغاء �أو �الإ�سافة �أو �ال�ستبد�ل.
ل��كل م��ا �س��بق ت��ربز �حلاج��ة �إىل وج��ود دلي��ل يو�س��ح مر�ح��ل �لعملي��ة �لت�س��ريعية ويوثقه��ا ، ويوحده��ا ويح��دد دور كل جه��ة يف ه��ذه �لعملي��ة، 
�الأم��ر �ل��ذي ي�س��توجب وج��ود �إج��ر�ء�ت و��سح��ة الأ�س��ول �ل�سياغة �لت�س��ريعية ت�سمن �ن�س��جام �لت�س��ريعات وعدم تباين �أحكامه��ا و�ختاللها. 
�إ�ساف��ة �إىل م��ا �س��بق، تاأت��ي �أهمي��ة �إ�س��د�ر ه��ذ� �لدلي��ل يف هذه �لفرتة ملو�كب��ة �لتطور�ت �حلا�سلة يف جمال �إعد�د و�سياغة �لت�س��ريعات، مبا 
فيه��ا �إج��ر�ء در��س��ات تقيي��م �أث��ر �لت�س��ريع وفق��ا ملنهجي��ات علمي��ة تعم��ل عل��ى حتديد �مل�س��كلة �لتي ير�د حله��ا من خالل �لت�س��ريع، و�لبحث يف 
�أ�سبابها، و�سوال �إىل بلورة �أهد�ف حمددة للت�سريع ت�ساعد �ل�سائغ يف فهم و�إعد�د م�سروع �لت�سريع و�سياغته وفقا الأ�سول ومعايري و��سحة 

ت�سمن �إ�سد�ر ت�س��ريعات ذ�ت جودة عالية وم�س��تقرة ال حتتاج �إىل مر�جعة �أو تعديل خالل فرت�ت زمنية ق�سرية.
ولت�س��هيل ق��ر�ءة �لدلي��ل و�ال�س��تفادة م��ن �أحكام��ه فق��د رتب��ت حمتويات��ه يف فق��ر�ت مت�سل�س��لة معنون��ة بعناوي��ن ت�س��ف م�س�م���ونه ،حي��ث مت 

تق�س��يمه �إىل ع��دة حم��اور ه��ي: -
يتن��اول �أن��و�ع �لت�س��ريعات وتدرجه��ا �لهرم��ي و�جله��ة �ملخت�س��ة باإ�سد�ره��ا ومر�ح��ل �إ�س��د�ر كل ن��وع منه��ا ،وي�س��لط ه��ذ�  �ملحور �لتمهيدي: �ملحور �لتمهيدي: 

�ملح��ور �ل�س��وء عل��ى دي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي ودوره يف �سياغ��ة �لت�س��ريعات.  
يتن��اول تعري��ف �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية و�أهميته��ا ،ويب��ني عنا�سره��ا ومتطلباته��ا وفو�ئده��ا وحتدياته��ا و�أنو�عه��ا و�مل�س��ائل  �ملحور �الأول:�ملحور �الأول: 

�للغوي��ة �ملتعلق��ة به��ا.
يتناول �سو�بط �ل�سياغة �لت�سريعية �خلارجية منها و�لد�خلية. �ملحور �لثاين:�ملحور �لثاين:  

يتناول منهجية �ل�سياغة �لت�سريعية و�خلطو�ت �ل�سابقة لها،ويقدم �سرحا تف�سيليا لبنيان �لت�سريع وعنا�سره �الأ�سا�سية  �ملحور �لثالث:�ملحور �لثالث: 
و�سو�ب��ط �سياغ��ة كل عن�س��ر منها و�آليات تدقيقه. 
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أوال:هدف الدليل وأهميته 

يه��دف ه��ذ� �لدلي��ل �إىل و�س��ع قو�ع��د الأ�س��ول �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية ليق��وم �ل�سائ��غ مبر�عاته��ا �أثناء عملي��ة �ل�سياغة، وليكون عون��ا للمعنيني 
بال�سياغ��ة �لت�س��ريعية لالط��الع عل��ى �لقو�ع��د �لفني��ة و�لتقني��ات �ملتخ�س�س��ة يف �سياغ��ة �لن���ص �لت�س��ريعي،مبا ي�س��هل عل��ى مطب��ق �لن���ص 
�لت�س��ريعي و�ملخاطب به فهم �لغاية منه، و�الإحاطة باأحكامه، وت�س��هيل تف�س��ريه، و�س���واًل �إىل �سم���ان ج���ودة منظومة �لت�س��ريعات يف �لدولة 
حفاظا على �لنهج �لت�سريعي �ملتبع فيها، باعتباره نهجا موحد� لهذه �لت�سريعات، ومبا يعمل على نق�ل خ�ب�رة �ل�سياغة �لت�سريعية من ديو�ن 

�لت�س��ريع و�لر�أي باعتباره مرج���عا ر�س��ميا خمت�سا ب�سياغة �لت�س��ريعات �إىل �مل�س��تفيدين من �لدليل.

ثانيا: منهجية الدليل

يتب��ع ه��ذ� �لدلي��ل يف بي��ان �أ�س��ول وقو�ع��د �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية، باعتب��اره دلي��ال �إجر�ئي��ا، منهجية تعتم���د ع���لى �لت�سل�س���ل �لعم���لي و�لزم���ني 
ملر�ح���ل �إع���د�د �لت�سريعات ب�سكل عام، ويتناول قو�ع���د �إع���د�د و�سياغ���ة �لت�سريعات يف كل مرحلة، ب���دء� م���ن بي���ان م�ن ل�ه �حل�ق يف �قرت�ح 
�لت�سريعات، وكيفي���ة ممار�سة ه���ذ� �حل���ق، وفقا للنظام �لقانوين للمملكة، ث���م يعر�ص �سو�ب���ط و�أ�س�ص �سياغ���ة خمتل���ف �أج���ز�ء �لت�سريع، 
و�س�واًل �إىل �إقر�ره ب�سكله �لنهائي وفق �ملر�حل �لد�ستورية �ملبينة يف هذ� �لدليل. وه�ذ� �ملنهج ير�ع�ي ع�ر�ص كاف�ة جو�نب و�إجر�ء�ت عملية 

�سياغة �لت�سريعات.
و�س��يتم �عتم��اد �أ�س��لوب �لتدلي��ل عل��ى قو�ع��د و�سو�ب��ط �ل�سياغة �لت�س��ريعية باالأمثلة �لعملي���ة من �لت�س��ريعات �لنافذة كلم���ا �أم�ك���ن ذل���ك، �أو 
حتى �مللغاة، �إذ� �قت�سى �الأمر، مع �إ�سافة تعليقات حتليلية على هذه �لن�سو�ص ح���تى تك���ون �ل�س���ورة �أو�س���ح، و�سيتم �لرتكيز على �جلانب 
�لعمل��ي �لبح���ت �ل���ذي تت�س���م ب���ه �الأدل���ة �لت�سريعي���ة، وجتن���ب ع���ر�ص نظري��ات فقهي���ة �أو �أوج���ه �خل���الف يف �ل���ر�أي ب��ني خمتل���ف �مل���د�ر�ص 

�لت�س��ريعية يف �لعامل.

ثالثا: المستفيدون من الدليل

ه���ذ� �لدلي���ل موج���ه �إىل م���ن يتولون عملية �إعد�د و�سياغة ومر�جع���ة �لت�س��ريعات يف �لدولة، فهو يوفر قو�عد و�إر�س��اد�ت الأ�سول �ل�سياغة 
�لت�س��ريعية ،وذل��ك للم�س��اعدة يف تقدي���م �ل�سو�ب��ط �ل�س��ليمة و�أف�س���ل �ملمار�س��ات يف جم���ال �سياغ��ة �لت�س��ريعات للقائم��ني عل��ى عملي��ات 
�ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية ل��دى �جله��ات �لر�س��مية �أو �ملوؤ�س�س��ات �لعام��ة �أو �الأهلي��ة، و�أع�س��اء جمل���ص �الأم��ة، كم��ا ي�س��اعد ه��ذ� �لدلي��ل ق�س��اة 
�ملحاكم باأنو�عها يف تف�س��ري �لن�سو�ص �لقانونية لتطبيقها يف حدود �لغاية �لتي �أقرت من �أجلها من خالل �طالعهم على �أ�سول �ل�سياغة 
�لت�س��ريعية، وه��ذ� ينطب��ق �أي�س��ا عل��ى �ملتعامل��ني بالن�سو���ص �لت�س��ريعية ومطبقيه��ا يف �ملوؤ�س�س��ات �لر�س��مية و�لعام��ة و�ملحام��ني وطلب��ة �ملعهد 

�لق�سائ��ي وكلي��ات �حلقوق.

رابعا: ضبط المصطلحات المستخدمة في الدليل

يحت��وي ه��ذ� �لدلي��ل عل��ى �لعدي��د م��ن �مل�سطلح��ات �لد�ل��ة عل��ى مفاهي��م ومع��اين م�س��تخدمة يف بيئ��ة �لدر��س��ات �لقانوني��ة ب�س��كل ع��ام، 
و�لدر��سات �ملتعلقة باأ�سول �ل�سياغة �لت�سريعية ب�سكل خا�ص، وهي بذلك حتتاج �إىل �سبط وحتديد للداللة على �ملفاهيم �لو�ردة يف �لدليل 
لتفادي �خللط بني �مل�سطلحات �لو�ردة فيه وبني ��ستخد�ماتها يف �لدر��سات �لقانونية �الأخرى، و�سيتم �عتماد هذه �مل�سطلحات ودالالتها 

�س��و�ء مبعناه��ا �ال�سطالح��ي �أو �الإجر�ئ��ي بتخ�سي���ص مع��اين حم��ددة له��ا يف هذ� �لدلي��ل، ونورد �أهم هذه �مل�سطلح��ات على �لنحو �لتايل:
�ململكة: �ململكة �الأردنية �لها�سمية.

�لدول��ة: �لدولة �الأردنية.
�حلكومة: حكومة �ململكة.

�لديو�ن: ديو�ن �لت�سريع و�لر�أي �ملن�ساأ يف رئا�سة �لوزر�ء.
�لت�س��ريع: جمموعة من �لقو�عد �لقانونية �لعامة و�ملجردة �لتي تهدف �إىل �سبط �ملجتمع وتنظيمه وو�سع �الإطار �لعام للحقوق و�لو�جبات 

بني �أفر�ده، ولغايات هذ� �لدليل يق�سد بالت�سريع �لقانون و�لنظام.
تدرج �لت�سريعات: ترتيب �لت�سريعات من �الأعلى �إىل �الأدنى ح�سب تقدمها يف �لتطبيق وجهة �إ�سد�رها.

�مل�سرع: �ل�سلطة �لت�سريعية.
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�جلهة �ملعنية بالت�سريع: �أي وز�رة �أو د�ئرة �أو هيئة �أو جمل�ص �أو �سلطة �أو موؤ�س�سة ر�سمية عامة �أو موؤ�س�سة عامة يف �ململكة.
م�س��روع �لت�س��ريع /�لت�س��ريع �ملق��رتح: م�س��ودة �لقان��ون �أو �لنظ��ام �لت��ي تعده��ا وتقرتحه��ا �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع وتقدمه��ا لرئي���ص �ل��وزر�ء 

ال�س��تكمال �الإج��ر�ء�ت �لد�س��تورية الإقر�ره��ا.
�لعملية �لت�س��ريعية: هي �الآليات و�الإجر�ء�ت و�الأدو�ر �لتي تت�س��اند لغايات حتويل �ل�سيا�س��ة �لعامة للدولة يف جمال �سيا�س��ي �أو �جتماعي �أو 
�قت�سادي �أو غريه �إىل قو�عد قانونية وفق �أ�سول �ل�سياغة �لت�س��ريعية، وت�سدر هذه �لقو�عد وفقا الإجر�ء�ت ومر�حل 

ير�عى فيها �الخت�سا�ص و�ل�سكل �لذي يتطلبه �لت�سريع.
�ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية: جمموع��ة م��ن �لو�س��ائل و�لط��رق �مل�س��تخدمة ل�سياغ��ة �لقو�ع��د �لقانوني��ة بن�سو���ص ت�س��ريعية ت�س��هم يف تطبي��ق 

�لت�س��ريعات م��ن �لناحي��ة �لعملي��ة، لتحقي��ق �لغر���ص �ل��ذي و�سع��ت م��ن �أجل��ه.
�ل�سيا�س��ة �لعامة: �لو�س��يلة �لتي تعرب فيها �حلكومة عن �أهد�فها وخططها وبر�جمها يف �س��تى �ملجاالت �القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سحية 
و�ل�سيا�س��ية وغريه��ا، ويت��م بو��س��طتها حتقي��ق �الأه��د�ف و�لغاي��ات �لتي ت�س��عى �حلكومة �إىل تطبيقه��ا و�لتحقق من �لتز�م 

�الأفر�د و�ملوؤ�س�سات بها.
�ل�سيا�سة �لت�سريعية: م�سلك �أو خطة يجب �تباعها عند تطبيق �ل�سيا�سة �لعامة مبجاالتها �ملختلفة من خالل �لت�سريع.

�الأ�س��باب �ملوجب��ة: موجب��ات و�أ�س��باب �إ�س��د�ر �لت�س��ريع �لت��ي تك�س��ف ع��ن �إر�دة �جله��ة �ملعنية بالت�س��ريع، وتبني �لغاية و�لهدف �لرئي���ص ل�س��ن 
�لت�س��ريع �ملقرتح �أو �لتعديل على �لت�س��ريع �لنافذ.

مذك��رة �لبيان��ات �لت�س��ريعية: وثيق��ة مكتوب��ة تقدمه��ا �جله��ة �ملعنية بالت�س��ريع وترفقها به، تت�سم��ن جمموعة من �لعنا�س��ر، تبني �ملو�سوعات 
�ملر�د معاجلتها �أو تنظيمها و�الأهد�ف �لتي ت�س��عى �إىل حتقيقها.

�ل�سائغ: �لقانوين �لذي يعمل يف جمال �إعد�د �لت�سريعات و�سياغتها. 

المحور التمهيدي: أنواع التشريعات وإصدارها

�س��يتناول ه��ذ� �ملح��ور �أن��و�ع �لت�س��ريعات وفق��ا لتدرجه��ا وتق�س��يماتها، وطبيع��ة كل ن��وع منه��ا، و�آليات ومر�حل �إ�س��د�ر كل منه��ا، ودور �لديو�ن 
يف ذلك.

أوال: أنواع التشريعات
ت�س��مل �أنو�ع �لت�س��ريعات، �لد�س��تور و�لقو�نني �لعادية و�لقو�نني �ملوؤقتة و�الأنظمة �لتنفيذية و�الأنظمة �مل�س��تقلة، وتتدرج هذه �لت�س��ريعات من 

�الأعلى �إىل �الأدنى ح�سب تقدمها يف �لتطبيق وجهة �إ�سد�رها.
 ويرتتب على تدرج �لت�سريعات �آثار قانونية هي:

1-  حتدي��د �الخت�سا���ص �لت�س��ريعي ل��كل ن��وع م��ن �أن��و�ع �لت�س��ريعات من حيث �جلهة �ساحب��ة �ل�سالحية يف �الإ�س��د�ر، و�ملو�سوع �لذي يتوىل 
�لت�سريع تنظيمه بحيث ال يتعدى �لت�سريع �الأدنى مرتبة �إىل تنظيم ما هو �سمن �خت�سا�ص �لت�سريع �الأعلى منه.

2-  تو�فق �أحكام �لت�س��ريع �الأدنى مرتبة مع �لت�س��ريع �الأعلى مرتبة، فال يجوز �أن يت�سمن �أحكاما تتعار�ص مع �الأحكام �لو�ردة يف �لت�س��ريع 
�الأعلى �أو �أن ينظم �أحكاما مل يفو�ص بها مبوجب �لت�سريع �الأعلى.  

3-  ع��دم ج��و�ز تعدي��ل �أو �إلغ��اء ت�س��ريع �إال بت�س��ريع م��ن درجت��ه �أو �أعل��ى من��ه، ف��اإذ� ع��دل �أو �ألغ��ي ت�س��ريع بت�س��ريع �آخ��ر �أدن��ى من��ه يف �لدرجة، 
فاإن��ه ميكن �لطعن مب�س��روعيته �أم��ام �ملحكمة �ملخت�سة.

4-  تفعي��ل �لرقاب��ة عل��ى د�س��تورية �لقو�ن��ني و�الأنظم��ة، باعتبارها �لو�س��يلة �لفعالة ل�سمان مبد�أ �ل�س��رعية ومبد�أ �س��يادة �لقانون، مبا ي�سمن 
�أن ال تتعدى �أي �سلطة على �الخت�سا�سات �لت�سريعية الأي �سلطة �أخرى، وال تتجاوز حدود �خت�سا�سها �لت�سريعي.

تخت���ص �ملحكم��ة �لد�س��تورية �ملن�س��اأة مبقت�س��ى �أح��كام �مل��ادة )58( م��ن �لد�س��تور �الأردين بالرقاب��ة عل��ى د�س��تورية �لقو�ن��ني 
و�الأنظم��ة �لنافذة يف �ململكة.
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من جهة �أخرى، منح قانون �لق�ساء �الإد�ري رقم )27( ل�سنة 2014 �ملحكمة �الإد�رية �سالحية �لرقابة على م�سروعية �الأنظمة و�لتعليمات 
�لنافذة يف �ململكة.

�ملادة )5/�أ/6( من قانون �لق�ساء �الإد�ري
)�أ- تخت���ص �ملحكم��ة �الإد�ري��ة، دون غريه��ا، بالنظ��ر يف جمي��ع �لطع��ون �ملتعلق��ة بالق��ر�ر�ت �الإد�ري��ة �لنهائي��ة مب��ا يف ذل��ك: 
6- �لطع��ون �لت��ي يقدمه��ا �أي مت�س��رر لطل��ب �إلغ��اء �أي نظ��ام �أو تعليم��ات �أو ق��ر�ر و�مل�س��تندة �إىل خمالف��ة �لنظ��ام للقان��ون 
�ل�س��ادر مبقت�س��اه �أو خمالف��ة �لتعليم��ات للقان��ون �أو للنظ��ام �ل�س��ادرة مبقت�س��اه �أو خمالف��ة �لق��ر�ر للقان��ون �أو �لنظ��ام �أو 

�لتعليم��ات �لت��ي �س��در باال�س��تناد �إليها(.

�أنو�ع �لت�سريعات ح�سب تدرجها�أنو�ع �لت�سريعات ح�سب تدرجها

تت�سل�س��ل �لت�س��ريعات يف �لنظ��ام �لد�س��توري للمملك��ة �بت��د�ء بالد�س��تور �ل��ذي يرتب��ع عل��ى ه��رم �لت�س��ريعات، ويلي��ه مرتب��ة �لقان��ون 
�لع��ادي يف �لظ��روف �لعادي��ة و�لقان��ون �ملوؤق��ت يف ح��االت �ل�س��رورة، وتاأت��ي �الأنظم��ة يف مرتب��ة الحق��ة للقان��ون، وتق�س��م �إىل نوع��ني، 
�الأنظم��ة �لتنفيذي��ة �لت��ي ت�س��در مبوج��ب �س��ند يف �لقان��ون، و�الأنظم��ة �مل�س��تقلة �لت��ي ت�س��در ��س��تناد� �إىل �لد�س��تور ويف �ملو�سوع��ات 
�لت��ي حدده��ا. ويف �لظ��روف �ال�س��تثنائية يت��م تفعي��ل قان��ون �لدف��اع �ل�س��ادر ��س��تناد� �إىل �لد�س��تور، و�إذ� �قت�س��ت �لظ��روف، ميك��ن 
��س��تعمال �ل�سالحي��ات �لد�س��تورية باإ�س��د�ر تعليم��ات �الإد�رة �لعرفي��ة ملو�جه��ة �لظ��روف �ال�س��تثنائية عند تو�فر �س��روطها �لد�س��تورية، 

وفيم��ا يل��ي بي��ان ذلك:

دستور المملكة ا�ردنية الهاشمية

الظروف العادية

�لقانون �لعادي �ملادة )٩١(

�الأنظمة �لتنفيذية 
�ملادة )٣١( 

�الأنظمة �مل�ستقلة
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أنواع التشريعات وتدرجها

1-  الدستور

 يف ت�سني��ف �أن��و�ع �لت�س��ريعات ح�س��ب قوته��ا �لقانوني��ة ياأت��ي �لد�س��تور يف قم��ة �له��رم �لت�س��ريعي ،فه��و �ل��ذي يح��دد �لقو�ع��د �الأ�سا�س��ية 
�لناظم��ة ل�س��كل نظ��ام �حلك��م، وتكوي��ن �لدول��ة، وحتدي��د �س��كل نظامه��ا �ل�سيا�س��ي، و�س��كل �حلكوم��ة، وينظ��م �ل�س��لطات �لعام��ة فيها من 
حي��ث �لتكوي��ن و�الخت�سا���ص و�لعالق��ات ب��ني �ل�س��لطات، وح��دود كل �س��لطة، و�لو�جب��ات و�حلق��وق �الأ�سا�س��ية لالأف��ر�د و�جلماع��ات، 
وي�س��ع �ل�سمان��ات له��ا جت��اه �ل�س��لطة. ويعت��رب �لد�س��تور �أ�س��مى ت�س��ريعات �لدول��ة، ويتع��ني �أن تتو�ف��ق �لت�س��ريعات كاف��ة م��ع �أحكام��ه، وال 

يج��وز ت�سم��ني �لقو�ن��ني و�الأنظم��ة �أحكام��ا تتعار���ص مع��ه باعتب��ار �أن ه��ذه �لت�س��ريعات تدن��و من��ه يف �لدرج��ة.

2- القوانين

��س��تناد� �إىل �لد�س��تور، تق�س��م �لقو�ن��ني �إىل قو�ن��ني عادي��ة وقو�ن��ني موؤقت��ة وفق��ا للتف�سي��ل �لت��ايل:

2-أ- القوانين العادية

وه��ي �لقو�ن��ني �لت��ي ت�س��در بع��د �إقر�ره��ا م��ن جمل���ص �الأم��ة و�مل�سادق��ة عليه��ا م��ن جالل��ة �ملل��ك وفق��ًا للقو�ع��د �ملح��ددة يف �لد�س��تور، 
وت�س��مى به��ذ� �ال�س��م )�لقو�ن��ني �لعادي��ة( للتميي��ز بينه��ا وب��ني �لقو�ن��ني �ملوؤقت��ة، وتق��ع �لقو�ن��ني �لعادي��ة يف مرتب��ة �أدن��ى م��ن �لد�س��تور، 
وه��ي تنظ��م �لقو�ع��د �لتف�سيلي��ة ؛لتفعي��ل �ملب��ادئ �لد�س��تورية و�لقو�ع��د �لقانوني��ة �لت��ي تنف��ذ �ل�سيا�س��ة �لعام��ة للدول��ة يف خمتل��ف 
جم��االت عمله��ا ،مب��ا ميكنه��ا م��ن �لقي��ام ب��اأد�ء و�جباته��ا جت��اه �أف��ر�د �ملجتم��ع، وبالت��ايل ال يج��وز للقو�ن��ني �لعادي��ة �أن تخال��ف �أح��كام 
�لد�س��تور، وي�س��تخدم م�سطل��ح "قان��ون" للدالل��ة عل��ى ه��ذ� �لن��وع م��ن �لت�س��ريعات ،و�س��يبني ه��ذ� �لدلي��ل �إج��ر�ء�ت �إ�س��د�ر �لقو�ن��ني 

باعتباره��ا �أح��د �أن��و�ع �لت�س��ريعات وطريق��ة �إعد�ده��ا ب�س��كل مف�س��ل.   

2- ب- القوانين المؤقتة 

ت�س��مى يف �لعدي��د م��ن بل��د�ن �لع��امل بت�س��ريعات �ل�س��رورة ،وت�س��مى يف �ململك��ة بالقو�ن��ني �ملوؤقت��ة ،وي�سعه��ا جمل���ص �ل��وزر�ء مبو�فق��ة 
جالل��ة �ملل��ك، وميار���ص جمل���ص �ل��وزر�ء �سالحي��ة ��س��تثنائية باإ�س��د�ر ه��ذ� �لن��وع م��ن �لت�س��ريعات �ل��ذي ه��و �خت�سا���ص �أ�سي��ل لل�س��لطة 

�لت�س��ريعية )جمل���ص �الأم��ة و�ملل��ك(، وميار���ص جمل���ص �ل��وزر�ء ه��ذه �ل�سالحي��ة عن��د حتق��ق �ل�س��روط �خلا�سة به��ا جمتمعة.

�ملادة )94( من �لد�ستور �الأردين
1- عندم��ا يك��ون جمل���ص �لن��و�ب منح��ال يح��ق ملجل���ص �ل��وزر�ء مبو�فق��ة �ملل��ك �أن ي�س��ع قو�ن��ني موؤقت��ة ملو�جه��ة �الأم��ور �الآت��ي 

بيانها: 
�أ- �لكو�رث �لعامة. 

ب- حالة �حلرب و�لطو�رئ. 
ج- �حلاجة �إىل نفقات �سرورية وم�ستعجلة ال حتتمل �لتاأجيل. 

2- ويك��ون للقو�ن��ني �ملوؤقت��ة �لت��ي يج��ب �أن ال تخال��ف �أح��كام �لد�س��تور ق��وة �لقان��ون عل��ى �أن تعر�ص على جمل���ص �الأمة يف �أول 
�جتم��اع يعق��ده، وعل��ى �ملجل���ص �لب��ت فيه��ا خ��الل دورت��ني عاديت��ني متتاليت��ني م��ن تاري��خ �إحالتها ول��ه �أن يقر ه��ذه �لقو�نني �أو 
يعدله��ا �أو يرف�سه��ا ف��اإذ� رف�سه��ا �أو �نق�س��ت �مل��دة �ملن�سو���ص عليه��ا يف ه��ذه �لفق��رة ومل يبت بها وجب على جمل���ص �لوزر�ء 
مبو�فقة �مللك �أن يعلن بطالن نفاذها فور�، ومن تاريخ ذلك �الإعالن يزول ما كان لها من قوة �لقانون على �أن ال يوؤثر ذلك 

يف �لعقود و�حلقوق �ملكت�س��بة. 
3- ي�سري مفعول �لقو�نني �ملوؤقتة بال�سورة �لتي ي�سري فيها مفعول �لقو�نني مبقت�سى حكم �ملادة )93( من هذ� �لد�ستور.
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وتتمثل �ل�سو�بط �لد�ستورية يف �إ�سد�ر �لقو�نني �ملوؤقتة مبا يلي:وتتمثل �ل�سو�بط �لد�ستورية يف �إ�سد�ر �لقو�نني �ملوؤقتة مبا يلي:

1. �لزم���ن: ال يجوز لل�سلطة �لتنفيذية �أن ت�سدر �لقو�نني �ملوؤقتة �أثناء �نعقاد جمل�ص �الأمة �ساحب �الخت�سا�ص �الأ�سيل باإ�سد�ر �لقو�نني، 
و�إمن��ا يج��وز له��ا �إ�سد�ره��ا عندم��ا يك��ون جمل���ص �لن��و�ب منح��ال ،الأن ه��ذ� �الخت�سا���ص ��س��تثنائي ؛�أي و�رد عل��ى خ��الف �الأ�س��ل �لذي هو 

لل�سلطة �لت�سريعية.
2. �ل�س��رورة: ال يج��وز لل�س��لطة �لتنفيذي��ة �إ�س��د�ر �لقو�ن��ني �ملوؤقت��ة �إال ملو�جه��ة �أم��ور حم��ددة ح�س��ر� يف �لد�س��تور ،وه��ي مو�جه��ة  �لك��و�رث 

�لعام��ة �أو يف حال��ة �حل��رب و�لط��و�رئ �أو عن��د �حلاج��ة �إىل نفق��ات �سروري��ة وم�س��تعجلة ال حتتم��ل �لتاأجي��ل.
3. ع��دم خمالف��ة �لد�س��تور: وه��ذ� �ل�س��رط يج��ب تو�ف��ره يف كل �لقو�ن��ني �لعادي��ة و�ملوؤقتة �لتي لها قوة �لقانون. كما �أن هذ� �ل�س��رط ين�سرف 
�إىل بط��الن �لقان��ون �ملوؤق��ت �إذ� ج��اء لتنظي��م �أم��ور عادي��ة لي�س��ت من �الأمور �لتي ن�س��ت عليها �ملادة )94( من �لد�س��تور؛ باعتبار �أن هذ� 

�لت�س��ريع �سادر عن جهة غري خمت�سة باإ�سد�ره.
4. �تخ��اذ �الإج��ر�ء�ت �لد�س��تورية الإ�س��د�ره م��ن جمل���ص �ل��وزر�ء، ومو�فق��ة �ملل��ك، و�لن�س��ر يف �جلري��دة �لر�س��مية، وفق��ا للم��ادة )93( 

من �لد�س��تور.
5. �لعر���ص عل��ى جمل���ص �الأم��ة: ال�س��تمر�ر �سح��ة �لقان��ون �ملوؤق��ت وجتنب��ا الإع��الن بطالن��ه يج��ب عر�س��ه عل��ى جمل���ص �الأم��ة يف �أول �جتم��اع 

يعق��ده، وعل��ى �ملجل���ص �لب��ت في��ه خ��الل دورت��ني عاديت��ني متتاليت��ني م��ن تاري��خ �إحالت��ه، و�إذ� مل يعر���ص عليه يعل��ن بطالنه.
وق��د ب�س��طت حمكم��ة �لع��دل �لعلي��ا �الأردني��ة يف �لعدي��د م��ن قر�ر�ته��ا رقابته��ا عل��ى د�س��تورية �لقو�ن��ني �ملوؤقت��ة و�لت��ي منه��ا �لق��ر�ر رق��م 

)1997/226 /هيئ��ة عام��ة(.

حكم حمكمة �لعدل �لعليا رقم )1997/226 /هيئة عامة(
1- ي�س��تفاد م��ن �مل��ادة )94( م��ن �لد�س��تور �الأردين �أن �لد�س��تور �الأردين من��ح �ل�س��لطة �لتنفيذي��ة �سالحي��ة �إ�س��د�ر �لقو�نني 

�ملوؤقتة ب�س��رط �أن تتو�فر �ل�سروط �لتالية:
�أن يكون جمل�ص �الأمة غري منعقد �أو منحال. 

وجود حالة �سرورة �أو وجود �أمور ت�ستوجب �تخاذ تد�بري �سرورية ال حتتمل �لتاأخري.
�أن ال تخالف �لقو�نني �ملوؤقتة �لد�ستور.

�أما فيما يتعلق بال�سرط �الأول: فقد تبني �أن جمل�ص �الأمة كان غري منعقد عند �إ�سد�ر �لقانون �ملوؤقت رقم 1997/27م. 
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق بال�س��رط �لث��اين: ف��اإن حال��ة �ل�س��رورة �ملن�سو���ص عليه��ا يف �مل��ادة )94(م��ن �لد�س��تور تتمث��ل يف ن�س��وء خطر 
ج�س��يم يتع��ذر مو�جهت��ه بالط��رق �لقانوني��ة �لعادي��ة كاحل��رب و�لك��و�رث و�لفنت �لد�خلي��ة ،وطبيعة هذ� �خلط��ر �أنه د�هم ذو 
�سفة ��س��تثنائية، فاملادة )94( ذ�ت طبيعة ��س��تثنائية ويجب �أن تف�س��ر تف�س��ري� �سيقا الأن �لت�س��ريع �أ�سال يعود ملجل���ص �الأمة 
و�مللك، عمال باأحكام �ملادة )26( من �لد�ستور، و��ستثناء من هذه �لقاعدة منحت �ل�سلطة �لتنفيذية حق �لت�سريع باإ�سد�ر 
�لقو�ن��ني �ملوؤقت��ة خروج��ا عل��ى ه��ذه �لقاع��دة ويف �أح��و�ل ��س��تثنائية فيج��ب �أن تقت�س��ر ه��ذه �ل�س��لطة عل��ى ه��ذ� �ال�س��تثناء وال 
تتع��د�ه ،وال يج��وز �أن متت��د ه��ذه �ل�س��لطة لغ��ري ح��االت �ل�س��رورة ،فما ميك��ن معاجلته بقانون عادي ال ي�س��ح معاجلته بقانون 
موؤقت؛ الأن ن�سو�ص �لد�ستور ومبادئه وهي �لتي يقوم عليها نظام �حلكم يف �لدولة يتوجب �لنزول عندها باعتبارها �أ�سمى 
�لقو�عد �لت�سريعية. هذه �لن�سو�ص و�ملبادئ هي �لتي حتدد لل�سلطات �لعامة يف �لدولة وظائفها و�خت�سا�ساتها ،بحيث ال 
يج��وز الأي �س��لطة �أن تتع��دى عل��ى �خت�سا���ص �س��لطة �أخ��رى. وحي��ث �أن حالة �ل�سرورة باملعنى �لذي ن�س��ت عليه �ملادة )94( 
من �لد�ستور الإ�سد�ر �لقانون �ملوؤقت رقم 1997/27 غري متوفرة الأن معاجلة �أو�ساع �ل�سحافة لي�ست خطر� ج�سيما د�هما 
وال و�سعا طارئا ملحا ،فلي���ص �س��اأن �ل�سحافة �س��اأن �لكو�رث �لتي تقع �أو �حلرب �لتي ن�س��بت فجاأة �أو �لفتنة �لتي ت�س��توجب 
جمابهة �س��ريعة لئال ين�س��ر خطرها فتهدم كيان �لدولة وتع�سف مبوؤ�س�س��اته ،فو�سع �س��روط تنظيم �أو�ساع �ل�سحافة �س��و�ء 
من حيث رفع ر�أ�ص �ملال ملنع تاأ�سي�ص �سركات �سحفية وهمية �أو من حيث حتديد �سروط فيمن يعني رئي�سا للتحرير و�حلظر 
على �ملطبوعة �ملتخ�س�سة �لكتابة يف غري �ملجال �لذي �سرح فيه بالكتابة فيه ورفع عقوبة جر�ئم �ل�سحافة وكيفية �إقامة 
دع��وى �حل��ق �لع��ام يف جر�ئ��م �ملطبوع��ات و�مل�س��وؤولية ع��ن �حلق��وق �ل�س��خ�سية �لناجم��ة عن تل��ك �جلر�ئم وه��ذه �الأمور هي 
مو�س��وع �لقان��ون �ملوؤق��ت رق��م 1997/27 ال تت�س��اوى يف �لق��در و�الأهمي��ة م��ع �حل��االت �لت��ي ت�س��كل خط��ر� د�هم��ا كالك��و�رث 
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و�حل��روب و�لف��نت، وال ميك��ن �أن تعت��رب و�سع��ا طارئ��ا ملح��ا. والأن حال��ة �ل�سرورة تقا���ص بوجود �أحد�ث مفاجئة ت�س��كل خطر� 
ج�سيما فاإذ� كانت �الأو�ساع �لتي عاجلها �لقانون �ملوؤقت �سالف �لذكر قائمة منذ �سهور �سابقة ل�سدوره فقد �نتفى عن�سر 
�ملفاج��اأة و�ملد�هم��ة وبالت��ايل �نتف��ت حال��ة �ل�س��رورة ،فاملو�سوع��ات �لت��ي عاجله��ا �لقان��ون �ملوؤق��ت ه��ي مو�سوع��ات نظمه��ا 
�لقان��ون �لق��دمي عل��ى نح��و مع��ني ،فج��اء �لقانون �ملوؤقت ليعدل يف �أحكامه��ا ،وهذ� يعني �ن �لتعديالت �لتي وردت يف �لقانون 
�ملوؤقت ال تعني وجود خطر ج�سيم حدث فجاأة، وبذلك تكون �حلاالت �لتي عاجلها �لقانون �ملوؤقت لي�ست من �سمن حاالت 
�ال�س��تعجال �لتي ن�ست عليها �ملادة )94( بانها �لتي ال حتتمل �لتاأخري و�لتي تقت�سي عالجا فوريا و�س��ريعا فاالأو�ساع �لتي 
عاجلها �لقانون �ملوؤقت رقم 1997/27 لي�ست مما يندرج حتت هذه �حلالة، و�أن حالة �ال�ستعجال مل تكن قائمة عند و�سع 
�لقان��ون �ملوؤق��ت الأن �لطل��ب م��ن �ل�سح��ف توفي��ق �أو�ساعه��ا لتالئم ن�سو�ص هذ� �لقانون �ملوؤقت خالل ثالثة �أ�س��هر ،ومن ثم 
ثالث��ة �أ�س��هر �أخ��رى �أي بع��د �س��تة �أ�س��هر ينف��ي وجود حالة ��س��تعجال ،مما يعن��ي �أن �إ�سد�ر �لقانون �ملوؤق��ت كان ميكن تاأجيله 

�إىل حني �نعقاد جمل���ص �الأمة.
2- �أناط��ت �مل��ادة )9/�أ/7( م��ن قان��ون حمكم��ة �لع��دل �لعليا مبحكمة �لعدل �لعليا �سالحي��ة �لنظر يف �لطعون �لتي يقدمها 
�أي مت�سرر بطلب وقف �لعمل باأحكام �أٌي قانون موؤقت خمالف للد�ستور �أو نظام خمالف للقانون �أو �لد�ستور. فهذ� �لن�ص 
�أخ�س��ع �لقان��ون �ملوؤق��ت للرقاب��ة �لق�سائي��ة م��ن حي��ث خمالفت��ه للد�س��تور الأن عل��ى �لق�س��اء �أن ير�ق��ب تو�ف��ر �ل�س��روط �مل��ار 
ذكره��ا يف ح��دود �لزم��ن ويف ح��دود �ملو�س��وع ومب��ا �أن �س��لطة �إ�س��د�ر �لقو�ن��ني �ملوؤقت��ة ق��د �س��رعت ملجابه��ة ظ��رف طارئ فال 

يجوز ��س��تعمالها و�س��يلة لتنظيم مو�سوعات يخت�ص بها �لت�س��ريع �لعادي.

3- األنظمة

ميك��ن تعريفه��ا باأنه��ا ت�س��ريعات ت�سعه��ا �ل�س��لطة �لتنفيذي��ة وت�س��در باأمر من جاللة �مللك بع��د م�سادقته عليها، وتو�س��ع �الأنظمة �إما لتنفيذ 
�أحكام �لقانون �أو لتنظيم �إنفاق �الأمو�ل �لعامة �أو لتنظيم م�ستودعات �حلكومة �أو لتنظيم �لتق�سيمات �الإد�رية يف �ململكة وت�سكيالت دو�ئر 

�حلكومة ودرجاتها و�أ�سمائها ومنهاج �إد�رتها وكيفية تعيني �ملوظفني، وقد ن�ص �لد�ستور �الأردين على نوعني من �الأنظمة هي:

3-أ- األنظمة التنفيذية

وهي �الأنظمة �لتي تو�سع لتنفيذ �لقو�نني ح�سب �ملادة )31( من �لد�ستور. 

ن�ص �ملادة )31( من �لد�ستور
�مللك ي�سدق على �لقو�نني وي�سدرها وياأمر بو�سع �الأنظمة �لالزمة لتنفيذها ب�سرط �أن ال تت�سمن ما يخالف �أحكامها.

وتعم��ل �الأنظم��ة عل��ى و�س��ع �الأح��كام �لتف�سيلي��ة لتنفي��ذ �أح��كام �لقان��ون عندم��ا تك��ون طبيع��ة هذه �الأح��كام تقت�س��ي �إ�سد�رها به��ذه �ل�سورة 
العتب��ار�ت تتعل��ق باملالءمة وطبيعة عمل �ل�س��لطات.

ي�سرتط يف �لنظام �لتنفيذي ما يلي:-
1- وجود �سند ت�سريعي الإ�سد�ره يف �لت�سريع �الأعلى منه )�لقانون (.

2-�أن ال يكون خمالفا للد�ستور �أو للقانون �لذي و�سع لتنفيذه.
3-�أن ال ياأتي بقو�عد قانونية جديدة ال �أ�سل لها يف �لقانون �لذي �سدر باال�ستناد �إليه.
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3- ب- األنظمة المستقلة 

وه��ي �الأنظم��ة �ملن�سو���ص عليه��ا يف �مل��ادة )45( م��ن �لد�س��تور و�لت��ي تع��ني �سالحي��ات رئي���ص �ل��وزر�ء و�ل��وزر�ء وجمل���ص �ل��وزر�ء، و�الأنظم��ة 
�ل�سادرة مبوجب �ملادة )114( من �لد�س��تور �لتي تو�سع من �أجل مر�قبة تخ�سي�ص و�إنفاق �الأمو�ل �لعامة وتنظيم م�س��تودعات �حلكومة، 
و�الأنظم��ة �لت��ي ت�س��در مبوج��ب �مل��ادة )120( م��ن �لد�س��تور �لت��ي تو�س��ع لتنظي��م �لتق�س��يمات �الإد�ري��ة يف �ململكة وت�س��كيالت دو�ئ��ر �حلكومة 

ودرجاته��ا و�أ�س��مائها ومنه��اج �إد�رته��ا وكيفي��ة تعي��ني �ملوظفني فيه��ا وعزلهم و�الإ�س��ر�ف عليهم وحدود �سالحياته��م و�خت�سا�ساتهم.

وقب��ل �النته��اء م��ن بي��ان �أن��و�ع �لت�س��ريعات ح�س��ب قوته��ا م��ن �الأعل��ى �إىل �الأدن��ى مرتب��ة ال ب��د م��ن �الإ�س��ارة �إىل �أو�م��ر �لدف��اع 
وتعليم��ات �الإد�رة �لعرفي��ة م��ن حي��ث جه��ة �إ�سد�ره��ا �أو ق��وة �أثره��ا �ل��ذي ق��د ي��وؤدي �إىل تعطي��ل �لعم��ل بالقان��ون مث��ل �أو�م��ر 
�لدفاع �لتي ي�سدرها رئي�ص �لوزر�ء مبوجب قانون �لدفاع وفقا الأحكام �ملادة )124( من �لد�ستور. وكذلك تعليمات �الإد�رة 
�لعرفي��ة �ل�س��ادرة مبقت�س��ى �مل��ادة )125( م��ن �لد�س��تور �لت��ي �أج��ازت جلالل��ة �ملل��ك �أن ي�س��در مبقت�س��ى �إر�دة ملكي��ة �أي 
تعليم��ات ق��د تق�س��ي �ل�س��رورة به��ا الأغر����ص �لدف��اع ع��ن �ململك��ة بقطع �لنظ��ر عن �أح��كام �أي قانون معمول به. وت�س��مى هذه 
�الأو�م��ر و�لتعليم��ات يف بع���ص �ل��دول �أنظم��ة �الأم��ن �أو �ل�سب��ط �أو لو�ئ��ح �لبولي���ص، وال تعترب هذه �الأو�م��ر و�لتعليمات �لعرفية 

�أنظم��ة باملعن��ى �ملق�س��ود يف �لد�س��تور الأن �سالحي��ات �الإد�رة فيه��ا و��س��عة ج��د� لدرجة تعطيل �لعم��ل بالقانون.

ثانيا: إصدار التشريعات
متلك �ل�سلطتان �لت�سريعية و�لتنفيذية يف �ململكة �سالحية  �قرت�ح �لقو�نني وفقا للتف�سيل �لذي �سريد الحقا، وتخت�ص �ل�سلطة �لت�سريعية 
وحده��ا باإق��ر�ر �لقو�ن��ني، وتخت���ص �ل�س��لطة �لتنفيذية باإ�سد�رها ون�س��رها، ويخت�ص جمل���ص �لوزر�ء مبو�فقة �مللك باإ�س��د�ر �لقو�نني �ملوؤقتة 

وفقا لل�سو�بط و�ل�سروط �لتي �سبق  �الإ�سارة �إليها عند �حلديث عن �أنو�ع �لت�سريعات.
�أم��ا فيم��ا يتعل��ق باالأنظم��ة �لتنفيذي��ة و�مل�س��تقلة فتخت���ص �ل�س��لطة �لتنفيذي��ة باإ�سد�ره��ا وفق��ا الأح��كام �مل��و�د )31 و 45 و 114 و 120( م��ن 
�لد�ستور، ويخت�ص جمل�سا �الأعيان و�لنو�ب وفقا للمادة )83( من �لد�ستور بو�سع �أنظمة د�خلية ل�سبط وتنظيم �إجر�ء�ت عملها  وتعر�ص 

ه��ذه �الأنظم��ة على جاللة �ملل��ك للت�سديق عليها.

مراحل إصدار التشريعات

مت��ر عملي��ة �إ�س��د�ر �لقو�ن��ني باأربع��ة مر�ح��ل ن���ص عليه��ا �لد�س��تور،وهي،مرحلة �الق��رت�ح، مرحل��ة �الإق��ر�ر )�ملناق�س��ة و�لت�سوي��ت(، مرحل��ة 
�لت�سدي��ق، ومرحل��ة �لنف��اذ. �أم��ا فيم��ا يتعل��ق باالأنظم��ة ،فاإنه��ا ت�س��رتك م��ع �لقو�ن��ني يف مر�ح��ل �الق��رت�ح و�لت�سدي��ق و�لنفاذ وفق��ا للتف�سيل 

�ملب��ني تاليا:-

المرحلة األولى: التحضير واالقتراح 

وه��ي �أول مرحل��ة م��ن مر�ح��ل �إ�س��د�ر �لت�س��ريع، وتعت��رب ركن��ا �أ�سا�س��يا يف �لعملي��ة �لت�س��ريعية، فه��ي �لت�س��ّور �ل��ذي تعل��ن في��ه �جله��ة �ملعني��ة 
بالت�س��ريع عن رغبتها يف تنظيم م�س��األة معينة عن طريق و�سع ت�س��ريع جديد �أو تعديل ت�س��ريع نافذ ي�س��وبه �لغمو�ص �أو �لنق�ص �أو �لثغر�ت، 

فه��ي بذل��ك �ملح��ّرك �ل��ذي يح��ّرك �لعملي��ة �لت�س��ريعية ،وبدونه��ا ال ميك��ن للت�س��ريع �أن يولد وياأخ��ذ طريقه �إىل �لظه��ور و�لوجود.
وقد ح�سر �لد�س��تور �الأردين حق �قرت�ح م�س��اريع �لقو�نني بال�س��لطتني �لتنفيذية و�لت�س��ريعية لتنظيم م�س��ائل تهم �ملجتمع، ونظم �لد�س��تور 
�الأردين يف �مل��ادة )95( من��ه و�ملادت��ان )70( م��ن �لنظ��ام �لد�خل��ي ملجل���ص �لن��و�ب ل�س��نة 2013 و)45( من �لنظام �لد�خلي ملجل���ص �الأعيان 
ل�س��نة 2014 �آلي��ة ممار�س��ة �ل�س��لطة �لت�س��ريعية حقه��ا يف �ق��رت�ح �لقو�ن��ني، حي��ث �أج��از لع�س��رة �أع�ساء �أو �أكرث من جمل�س��ي �لن��و�ب و�الأعيان 
حق �قرت�ح �لقو�نني، ثم يحال كل �قرت�ح على �للجنة �ملخت�سة يف �ملجل�ص مرفقا باالأ�سباب �ملوجبة و�ملبادئ �الأ�سا�سية الإبد�ء �لر�أي، فاإذ� 
ر�أى �ملجل���ص قب��ول �الق��رت�ح �أحال��ه عل��ى �حلكوم��ة، كونه��ا �ساحب��ة �الخت�سا�ص �الأ�سي��ل يف �قرت�ح �لقو�نني، لو�سعه يف �سيغة م�س��روع قانون 

وتقدميه للمجل���ص يف �لدورة ذ�تها �أو �لدورة �لتي تليها.
وطامل��ا �أن �حلكوم��ة ه��ي �ساحب��ة �الخت�سا���ص �الأ�سي��ل باق��رت�ح �لقو�نني فال بد من �لوقوف ب�س��يء من �لتف�سيل عل��ى مر�حل عملية �قرت�ح 

م�سروع �لقانون لديها:-
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1. تت��وىل �جله��ة �حلكومي��ة �ملعني��ة مب�س��روع �لقان��ون )�ل��وز�ر�ت و�لدو�ئر �حلكومية و�ملوؤ�س�س��ات �لر�س��مية و�لعامة( وبعد �إجر�ء �لدر��س��ات 
و�مل�س��اور�ت �لالزمة �إعد�د �مل�س��روع ورفعه لرئي���ص �لوزر�ء مرفقا به �الأ�س��باب �ملوجبة ومذكرة �لبيانات �لت�س��ريعية للمو�فقة على �ل�س��ري 

يف �إج��ر�ء�ت �إ�س��د�ره وفقا لالأ�سول �ملتبعة.
2. يحي��ل رئي���ص �ل��وزر�ء م�س��روع �لت�س��ريع عل��ى �إح��دى �للج��ان �لوز�ري��ة �ملنبثق��ة ع��ن جمل���ص �ل��وزر�ء )�للجن��ة �لقانوني��ة �أو جلن��ة �خلدم��ات 
و�لبنى �لتحتية �أو جلنة �لتنمية �القت�سادية( لدر��سته، وترفع �للجنة �ملعنية ملجل�ص �لوزر�ء تو�سياتها  بخ�سو�سه، مت�سمنة مالحظاتها، 

�إن وج��دت، و�ملو�فق��ة عل��ى �ل�س��ري يف �إج��ر�ء�ت �إق��ر�ره.
3. تعر���ص �الأ�س��باب �ملوجب��ة مل�س��روع �لت�س��ريع م��ع تو�سي��ات �للجن��ة �لوز�رية �ملعنية بخ�سو�سه على جمل���ص �لوزر�ء، ويف ح��ال �ملو�فقة عليها 
يحي��ل رئي���ص �ل��وزر�ء �مل�س��روع  �إىل دي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي مرفق��ا ب��ه �الأ�س��باب �ملوجب��ة، ومذكرة �لبيان��ات �لت�س��ريعية، و�أي بيانات �أخرى 

تتعلق بامل�سروع. 
4. يق��وم �لدي��و�ن بالتحق��ق م��ن ��س��تكمال �مل�س��روع �ملق��رتح ملتطلبات��ه كاف��ة، وين�س��ره على �ملوقع �الإلك��رتوين �لتفاعلي للديو�ن مل��دة ال تقل عن 
ع�س��رة �أي��ام ،لتمك��ني �ملو�طن��ني و�ملخت�س��ني و�أي جه��ة �أخ��رى ذ�ت عالق��ة من �الطالع علي��ه ،و�إبد�ء مالحظاتهم بخ�سو�س��ه، وُت�سم هذه 
�ملالحظات �إىل ملف �مل�سروع لالطالع عليها من �لهيئة �لتي تتوىل در��سته يف �لديو�ن، وت�ستثنى من عملية �لن�سر �مل�سروعات �لتي يقرر 

رئي���ص �لوزر�ء �إعطاءها �سفة �ال�ستعجال.
5. يت��وىل �لدي��و�ن در��س��ة م�س��روع �لت�س��ريع، وتدقيق��ه، و�إب��د�ء �ل��ر�أي في��ه، وتعدي��ل �أحكام��ه، و�إع��ادة �سياغت��ه، م��ن خ��الل هيئات��ه �لقانونية، 

ووفق��ا ملنهجية معتمدة، و�إج��ر�ء�ت موثقة.
6. بع��د �النته��اء م��ن در��س��ة م�س��روع �لت�س��ريع م��ع م��ن قب��ل �لهيئ��ة �لقانوني��ة، ويف �س��وء �الجتماع��ات �لت��ي تت��م م��ع خمتل��ف �جله��ات �ملعني��ة 
بامل�س��روع، ُتعر���ص تو�سي��ات �لدي��و�ن ب�س��اأن �مل�س��روع عل��ى �للجن��ة �لقانوني��ة �لوز�ري��ة �مل�س��ّكلة م��ن قب��ل جمل���ص �ل��وزر�ء موقّع��ة م��ن رئي���ص 

و�أع�س��اء �لهيئ��ة �لتي در�س��تها.
7. ُترف��ع ق��ر�ر�ت �للجن��ة �لقانوني��ة �لوز�ري��ة ب�س��اأن م�س��روع �لت�س��ريع �إىل رئي���ص �ل��وزر�ء موقّع��ة م��ن رئي���ص �للجن��ة ورئي���ص �لدي��و�ن متهي��د� 

لعر�سه��ا عل��ى جمل���ص �لوزر�ء. 
8. بعد �إقر�ر جمل���ص �لوزر�ء م�س��روع �لت�س��ريع، يتم �إر�س��اله للديو�ن ال�س��تكمال �إجر�ء�ت �إقر�ره و�إعد�ده ح�س��ب �الأ�سول، فاإذ� كان �مل�س��روع 
نظاما ينتقل �إىل مرحلتي �لت�سديق و�لنفاذ، �أما �إذ� كان �مل�سروع قانونا فيتم �إعد�ده متهيد� الإحالته من قبل رئي�ص �لوزر�ء �إىل جمل�ص 

�لنو�ب لعر�سه على جمل�ص �الأمة.

المرحلة الثانية: اإلقرار

بع��د �إي��د�ع م�س��روع �لقان��ون ل��دى جمل���ص �الأم��ة يت��م عر�س��ه على جمل���ص �لنو�ب للمناق�س��ة و�لت�سويت علي��ه، وبعد �إقر�ره من جمل���ص �لنو�ب 
يحال �إىل جمل���ص �الأعيان ملناق�س��ته و�لت�سويت عليه و�إقر�ره وفقا للخطو�ت �لتالية:-

11. عر�ص م�سروع �لقانون على جمل�ص �لنو�ب . عر�ص م�سروع �لقانون على جمل�ص �لنو�ب 
يعر�ص رئي���ص جمل���ص �لنو�ب م�س��روع �لقانون على جدول �أعمال �ملجل���ص، ويتم �إر�س��اله مع �الأ�س��باب �ملوجبة �إىل �أع�ساء �ملجل���ص قبل ثالثة 

�أيام على �الأقل من موعد �نعقاد �جلل�سة ؛لتمكني �لنو�ب من در��سته و�الطالع عليه، وتعترب هذه �لقر�ءة �الأولية مل�سروع �لقانون.
�إذ� ر�أى �ملجل���ص ب��اأن هن��اك �أ�س��بابا ��سطر�ري��ة ت�س��تدعي �لنظ��ر يف م�س��روع �لقان��ون ب�سف��ة �ال�س��تعجال، دون �حلاج��ة �إىل �إحالت��ه �إىل �أي 
من جلان �ملجل���ص،  فيطرح رئي���ص �ملجل���ص �الأمر للت�سويت و�تخاذ �لقر�ر �ملنا�س��ب ب�س��اأنه، فاإذ� �أقرته �الأكرثية يقر�أ م�س��روع �لقانون علنًا 
ويناق�ص، �أو يحال �إىل �للجنة �ملخت�سة ب�سفة �ال�ستعجال، فاإذ� قرر �ملجل�ص مناق�سة م�سروع �لقانون فله يف هذه �حلالة قبوله �أو رف�سه �أو 

تعديل��ه، ويف جمي��ع �الأح��و�ل يجب �أن يرفع م�س��روع �لقانون �إىل جمل���ص �الأعيان.

22. در��سة م�سروع �لقانون يف �للجنة �ملخت�سة. در��سة م�سروع �لقانون يف �للجنة �ملخت�سة
يف ح��ال قب��ول �ملجل���ص للقان��ون يح��ال �إىل �للجن��ة �ملخت�س��ة و�لتي بدورها تقوم بدر��س��ة م�س��روع �لقانون در��س��ة تف�سيلية، ولها �أن ت�س��تدعي 
�لوزي��ر �ملخت���ص �أو م��ن ُيني��ب عن��ه م��ن كب��ار �ملوظف��ني، �أو م��ن ت��رى ل��زوم �س��ماع ر�أي��ه م��ن �أ�سح��اب �لعالق��ة و�خل��رب�ء، وللجن��ة �أن تطلب من 
�لوزير تزويدها بامل�ستند�ت و�ملعلومات و�لوثائق �ل�سرورية �لتي ترى �أنها الزمة �أثناء مناق�سة م�سروع �لقانون، وبعد �أن ُتنهي �للجنة  در��سة 
م�س��روع �لقان��ون يرف��ع رئي�س��ها تقري��ر� مف�س��ال عم��ا تو�سل��ت �إلي��ه �للجنة م��ن ق��ر�ر�ت وتو�سيات و�قرت�حات، ولرئي���ص �ملجل���ص حتديد وقت 

عر�س��ه عل��ى ج��دول �الأعم��ال وف��ق ترتيب رفع تقارير �للجان �إليه، مع �إعطاء �مل�س��اريع �مل�س��تعجلة �الأولوية لالإدر�ج.
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33. مناق�سة م�سروع �لقانون حتت �لقبة و�لت�سويت عليه. مناق�سة م�سروع �لقانون حتت �لقبة و�لت�سويت عليه
ي��درج تقري��ر �للجن��ة عل��ى ج��دول �أعم��ال �ملجل���ص �س��ريطة �أن يك��ون موقع��ًا م��ن �أغلبي��ة �أع�س��اء �للجن��ة، ويرف��ق به ج��دول يو�سح في��ه ن�سو�ص 
م�سروع �لقانون كما ورد من �حلكومة، و�لتعديالت �ملقرتحة عليه، و�الأ�سباب �ملوجبة له، وخمالفات �أع�ساء �للجنة، و�القرت�حات �خلطية 
�ملقدم��ة م��ن �لن��و�ب و�لت��ي مل تاأخ��ذ به��ا �للجنة، وجتري مناق�س��ة مو�د م�س��روع �لقانون م��ادة مادة، وقر�ر �للجنة حول��ه، ومقرتحات �أع�ساء 
�ملجل�ص �ملقدمة قبل �لبدء مبناق�سة م�سروع �لقانون، وبعد �النتهاء من �ملناق�سة ياأخذ �لرئي�ص ر�أي �ملجل�ص على �مل�سروع مبجموعه، وي�سرتط 
مو�فقة �أغلبية �الأع�ساء �حلا�سرين عليه الإقر�ره. �أما �إذ� كان م�س��روع �لقانون يتعلق بالت�سديق على �ملعاهد�ت �أو �التفاقيات �لدولية فال 
ميلك �ملجل�ص �إال �ملو�فقة على م�سروع �لقانون �أو رف�سه، ولي�ص له �حلق يف �أن يدخل �أي تعديل على ن�سو�ص �ملعاهدة �أو �التفاقية، على �نه 

يجوز للمجل���ص تاأجيل �لنظر يف �ملعاهدة �أو �التفاقية مع توجيه نظر �حلكومة �إىل ما يوجد يف �ملعاهدة �أو �التفاقية من نق�ص.
وبعد �إقر�ر �ملجل���ص مل�س��روع �لقانون تتوىل �الأمانة �لعامة طباعته وتدقيقه، ويوقع من رئي���ص �ملجل���ص و�أمني عام جمل���ص �لنو�ب، ويرفع �إىل 

جمل�ص �الأعيان ال�ستكمال �الإجر�ء�ت �لد�ستورية.
44. در��سة م�سروع �لقانون من قبل جمل�ص �الأعيان. در��سة م�سروع �لقانون من قبل جمل�ص �الأعيان

بع��د رف��ع م�س��روع �لقان��ون �إىل جمل���ص �الأعي��ان يحيل��ه رئي���ص جمل���ص �الأعي��ان �إىل �للجن��ة �ملخت�سة حيث تب��د�أ �للجنة بدر��س��ته وبعد �النتهاء 
م��ن �لدر��س��ة ترف��ع قر�ره��ا �إىل رئي���ص �ملجل���ص، وب��دوره يدرج��ه عل��ى ج��دول �أعم��ال �ملجل���ص ملناق�س��ته و�تخ��اذ �لق��ر�ر �ملنا�س��ب ب�س��اأنه، فاإذ� 

و�فق على قر�ر جمل���ص �لنو�ب ير�س��ل �لقانون �إىل �حلكومة ال�س��تكمال �إجر�ء�ته �لد�س��تورية. 
�أما �إذ� عدل جمل�ص �الأعيان على م�سروع �لقانون فيعاد �إىل جمل�ص �لنو�ب للنظر فيه بال�سيغة �ملعدلة و�لبحث يف �ملو�د �ملختلف عليها بني 
�ملجل�س��ني. و�إذ� �أعاد جمل���ص �الأعيان م�س��روع �لقانون مرفو�سًا �إىل جمل���ص �لنو�ب فللمجل���ص �ملو�فقة على قر�ر جمل���ص �الأعيان �أو �الإ�سر�ر 

على قر�ره �ل�سابق، فاإذ� و�فق �أي من �ملجل�سني على قر�ر �ملجل�ص �الآخر ير�سل �لقانون �إىل �حلكومة ال�ستكمال �إجر�ء�ته �لد�ستورية.
ويف حال �إ�سر�ر �أحد �ملجل�س��ني على قر�ره �س��و�ء بالرف�ص �أو �لتعديل، خمالفا �ملجل���ص �الآخر، فيجتمع �ملجل�س��ان يف جل�س��ة م�س��رتكة برئا�سة 
رئي���ص جمل���ص �الأعي��ان لبح��ث �مل��و�د �ملختل��ف عليه��ا، وي�س��رتط لقبول �مل�س��روع �أن ي�س��در قر�ر باأكرثي��ة ثلثي �الأع�س��اء �حلا�سرين، ويف حال 

رف�ص �مل�س��روع ال يقدم مرة �أخرى �إىل �ملجل���ص يف �لدورة ذ�تها.

المرحلة الثالثة: التصديق 

�لت�سدي��ق ه��و �لعم��ل �ل��ذي يت��م ب��ه �إثب��ات وج��ود �لت�س��ريع ب�س��ورة ر�س��مية، فه��و مبثاب��ة �س��هادة �ملي��الد �لت��ي تعط��ى للت�س��ريع م��ن قب��ل رئي���ص 
�ل�سلطة �لتنفيذية وهو جاللة �مللك، فكل م�سروع قانون يقره جمل�سا �الأعيان و�لنو�ب يرفع �إىل جاللة �مللك من خالل �حلكومة للم�سادقة 
علي��ه، ف��اإذ� حظ��ي �لقان��ون بالت�سدي��ق م��ن قب��ل جالل��ة �ملل��ك خ��الل �س��تة �أ�س��هر من تاريخ رفع��ه َياأمرجاللت��ه باإ�س��د�ره و�إ�سافت��ه �إىل قو�نني 

�لدول��ة، معلن��ا مي��الد  قان��ون جديد م�س��توفيا جميع مر�حله �لد�س��تورية.
و�إذ� ر�أى جاللة �مللك عدم �لت�سديق على �لقانون، فله يف غ�سون �س��تة �أ�س��هر من تاريخ رفعه جلاللته �أن يرده �إىل جمل���ص �الأمة م�س��فوعًا 
ببي��ان �أ�س��باب ع��دم �لت�سدي��ق علي��ه، ف��اإذ� �أق��ره جمل�س��ا �الأعي��ان  و�لن��و�ب مرة ثاني��ة مبو�فقة ثلثي �أع�ساء �ملجل�س��ني وجب �إ�س��د�ره، و�إذ� مل 
يح�س��ل �لقان��ون عل��ى تل��ك �الأكرثي��ة ف��ال يج��وز �إع��ادة �لنظ��ر في��ه خالل تلك �لدورة، �إمنا ميلك �ملجل���ص �إع��ادة �لنظر فيه يف �ل��دورة �لعادية 

�لتالي��ة، �أم��ا �إذ� مل يق��م جالل��ة �ملل��ك بالت�سديق عليه خالل �س��تة �أ�س��هر فيعترب �لقان��ون نافذ� وبحكم �مل�سدق.

المرحلة الرابعة: النفاذ 

�لنفاذ هو �ملرحلة �الأخرية �لتي مير بها �لت�س��ريع ،في�سبح بعدها نافذ� و�س��رعيا وملزما وو�جب �لتطبيق على جميع �الأ�س��خا�ص �ملخاطبني 
باأحكام��ه، ويك��ون ذل��ك م��ن خ��الل �لن�س��ر يف �جلري��دة �لر�س��مية، حي��ث تن���ص �ملادة )2/93( من �لد�س��تور �الأردين )ي�س��ري مفع��ول �لقانون 
باإ�س��د�ره م��ن جان��ب �ملل��ك وم��رور ثالث��ني يوم��ًا عل��ى ن�س��ره يف �جلري��دة �لر�س��مية �إال �إذ� ورد ن���ص خا���ص يف �لقان��ون عل��ى �أن ي�س��ري مفعوله 

من تاريخ �آخر(.
و�لت�س��ريع بع��د ن�س��ره وم��رور �مل��دة �ملح��ددة لنف��اذه يك��ون و�ج��ب �لتطبي��ق ول��و مل يعل��م �لنا���ص بوج��وده، ويت��وىل �لدي��و�ن تبلي��غ �جله��ة 
�ملعني��ة بالت�س��ريع بتاري��خ ن�س��ره يف �جلري��دة �لر�س��مية �إيذ�ن��ا بانته��اء مر�حل��ه، و�عتب��اره ناف��ذ� و�س��اريا م��ن �لتاري��خ �ملح��ّدد ل��ه للعم��ل 

عل��ى تطبي��ق �أحكامه.
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مراحل العملية الترشيعية

مشروع تشريع

الحكومة 

نظام
مشروع
القانون

مجلس ا
مة

يتقدم
)١٠( �ع�ساء �أو �أكرث 
من جمل�سي �لنو�ب 

و�الأعيان

�الإحالة �ىل �للجنة 
�ملخت�سة يف �ملجل�ص

قبول �ملجل�ص 
لالقرت�ح

�الإحالة �ىل 
جمل�ص �لوزر�ء

�جلهة �ملعنية 
مب�سروع �لت�سريع 

رئي�ص �لوزر�ء

مناق�سة م�سروع 
�لقانون حتت 
�لقبة و�إقر�ره

رفع م�سروع �لقانون 
�إىل جمل�ص �الأعيان

ترفع
�حلكومة �لت�سريع
�إىل جاللة �مللك 

للم�سادقة
عليه

ياأمر جاللة �مللك 
باإ�سد�ر �لت�سريع 

ويو�سح باالإر�دة �مللكية 
�ل�سامية 

مناق�سة م�سروع 
�لقانون يف جمل�ص 

�الأعيان و�إقر�ره

در��سة م�سروع �لقانون 
يف �للجنة �ملخت�سة يف 

جمل�ص �لنو�ب

در��سة م�سروع �لقانون 
يف �للجنة �ملخت�سة يف 

جمل�ص �الأعيان

�لن�سر يف �جلريدة 
�لر�سمية

عر�ص م�سروع 
�لقانون على 
جمل�ص �لنو�ب

�للجنة �لوز�رية 
�ملخت�سة

جمل�ص �لوزر�ء 
للمو�فقة على 

�الأ�سباب �ملوجبة
ديو�ن �لت�سريع 

و�لر�أي
�للجنة �لقانونية 

�لوز�رية
جمل�ص �لوزر�ء 
الإقر�ر �مل�سروع
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ثالثا: ديوان التشريع والرأي ودوره في التشريعات

يعت��رب دي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي �لذ�ك��رة �ملوؤ�س�س��ية �لقانوني��ة �لوطنية ملختلف وز�ر�ت �ململكة وموؤ�س�س��اتها، وقد ك�س��فت مئوي��ة �لدولة �الأردنية 
عن �إرث قانوين �أ�سيل،له هوية قانونية توؤكد �أن موؤ�س�س��ي �لدولة وبناتها كانو� يتمتعون باآفاق و��س��عة �س��اهمت يف �إجناز هوية قانونية ون�س��ق 

ت�سريعي �أردين ،له مرجعية وثقها �لديو�ن وو�سعها بني يدي �سانعي �لقر�ر و�ملعنيني و�ملهتمني من خمتلف �أطياف �ملجتمع. 

التطور التاريخي لديوان التشريع والرأي

مت �إ�س��د�ر نظ��ام خا���ص بدي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي برق��م )83( ل�س��نة 1974 باال�س��تناد الأحكام �مل��ادة )120( من �لد�س��تور �الأردين، ومبوجب 
ه��ذ� �لنظ��ام �نح�س��ر �خت�سا�س��ه مبقت�س��ى �مل��ادة )7( من��ه بدر��س��ة م�س��روعات �لقو�ن��ني و�الأنظم��ة وتدقيقه��ا و�إب��د�ء �ل��ر�أي فيه��ا و�إع��ادة 
�سياغته��ا وتعدي��ل �أحكامه��ا وو�س��ع �أي ت�س��ريع يكلف��ه رئي���ص �ل��وزر�ء باإع��د�ده، و�ملب��ادرة �إىل �ق��رت�ح �أي م�س��روع م��ن تلق��اء نف�س��ه، ومل يك��ن 

للدي��و�ن يف تل��ك �ملرحل��ة �أي دور يف �إب��د�ء �الآر�ء �لقانوني��ة.
�إال �أن��ه ونظ��ر� حلاج��ة �ل��وز�ر�ت و�لدو�ئ��ر �لر�س��مية �لعام��ة ب��ني وق��ت و�آخ��ر �إىل �ل��ر�أي �لقان��وين فيم��ا يعر���ص له��ا م��ن ح��االت �أثن��اء قيامه��ا 
مبهامه��ا، �أو فيم��ا يق��ع بينه��ا م��ن تباي��ن يف وجه��ات �لنظ��ر، و�الجته��اد يف �الأم��ور �ملتعلق��ة مبهامه��ا و�سالحياته��ا، و�الخت��الف يف تف�س��ري 
�لن�سو���ص �خلا�س��ة به��ا، �أ�س��در رئي���ص �ل��وزر�ء بتاري��خ 1988/9/20 بالغ��ا ر�س��ميا لل��وزر�ء وروؤ�س��اء �لدو�ئ��ر و�ملوؤ�س�س��ات �لر�س��مية �لعام��ة 
و�ملديري��ن �لعام��ني يق�س��ي بوج��وب �إحال��ة جمي��ع �حل��االت �لت��ي تعر���ص لوز�ر�تهم ودو�ئره��م وموؤ�س�س��اتهم ،وتنطوي على جو�نب و�إ�س��كاالت 
قانوني��ة �إىل �لدي��و�ن ،لدر��س��تها و�إب��د�ء �الآر�ء �لقانوني��ة فيه��ا، عل��ى �أن تك��ون مع��ززة بالوثائ��ق و�لوقائع �ملتعلقة بها، ك��ون �لديو�ن بهيئته من 
�مل�ست�س��ارين �لقانوني��ني يعت��رب م��ن �أجه��زة �لدول��ة �ملتخ�س�س��ة يف �الأعم��ال �لقانوني��ة، وه��و متف��رغ له��ا �إىل جان��ب مهام��ه يف در��س��ة م�س��اريع 

�لقو�ن��ني و�الأنظم��ة و�إب��د�ء �ل��ر�أي فيه��ا و�سياغتها.
ويف �س��نة 1993 مت �إع��ادة �لنظ��ر يف نظ��ام دي��و�ن �لت�س��ريع يف �س��وء �حلاج��ة �إىل �إ�ساف��ة مه��ام جدي��دة للدي��و�ن، ومنه��ا �سياغ��ة �لتعليم��ات 
�لتنظيمية و�لقر�ر�ت ذ�ت �لطابع �لعام �ل�سادرة عن جمل�ص �لوزر�ء، وو�سعها يف �الإطار �لقانوين �ملنا�سب، وحتديث �لت�سريعات، وتوثيق 
�لقائم منها، ومنح �لديو�ن �ملزيد من �ال�س��تقاللية، وقد �سدر نظام ديو�ن �لت�س��ريع و�لر�أي رقم )1( ل�س��نة 1993، ون�س��ر يف عدد �جلريدة 

�لر�س��مية رق��م )3875( بتاري��خ 1993/1/16، و�أ�سب��ح ناف��ذ� �عتب��ار� م��ن تاري��خ ن�س��ره يف �جلري��دة �لر�س��مية.
�أج��ري عل��ى نظ��ام دي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي �أربع��ة تعدي��الت �قت�سته��ا متطلب��ات مو�كب��ة �لتط��ور و�لتحديث وزي��ادة حجم �لعمل في��ه، ومتكينه 
م��ن  �أن يك��ون �ملرجعي��ة �لقانوني��ة �لر�س��مية �لدقيق��ة للت�س��ريعات يف �ململك��ة، وبناء قاعدة معلومات ت�س��ريعية، ولعل من �أب��رز تلك �لتعديالت 
منح��ه �ال�س��تقالل �مل��ايل و�الإد�ري يف �س��نة 2002، و�إي��ر�د حك��م يف �س��نة 2013 يل��زم �لدي��و�ن بن�س��ر م�س��روعات �لت�س��ريعات �لت��ي حت��ال �إلي��ه 
من رئي���ص �لوزر�ء على موقع �لكرتوين خا�ص وملدة ال تقل عن ع�س��رة �أيام لتمكني �ملو�طنني و�ملخت�سني من �الطالع عليها، وبحيث ت�سبح 
هذه �لعملية جزء� مكمال للدورة �لت�س��ريعية الإقر�ر �لقو�نني و�الأنظمة، الأن تفاعل �ملو�طنني و�ملعنيني مع م�س��ود�ت �لت�س��ريعات يف مر�حلها 
�الأولي��ة ،وقب��ل مروره��ا مبر�حله��ا �لد�س��تورية و�إقر�ره��ا ون�س��رها يف �جلري��دة �لر�س��مية يعزز جودته��ا ،مما يحد من �لتعدي��الت عليها، ويعد 
عامال يف ��س��تقر�رها، وي�س��كل �سمانة ل�سياغة ت�س��ريعية تر�عي كافة �العتبار�ت، وت�س��هم يف �إنتاج �سيا�س��ة ت�س��ريعية و��سحة وثابتة تر�عي 

م�سالح �جلميع، وتعزز �ل�س��ر�كة �ملجتمعية يف �سياغة �لت�س��ريعات.
ووفق��ا لتوجيه��ات جالل��ة �ملل��ك، وتعزي��ز� ملفه��وم �حلكوم��ة �الإلكرتوني��ة، فق��د مت بن��اء نظ��ام �لت�س��ريعات �الأردني��ة كج��زء من نظ��ام �ملعلومات 
�لوطن��ي، حي��ث مت �إدخ��ال جمي��ع ن�سو���ص �لت�س��ريعات �الأردني��ة �ل�س��ادرة من��ذ تاأ�سي���ص �ململك��ة عل��ى قاع��دة بيان��ات متط��ورة حمفوظ��ة عل��ى 
�الأجهزة �لرئي�سية يف �لديو�ن، وي�سمل ذلك �لنظام،  �لد�ستور و�لقو�نني و�الأنظمة، و�ملبادئ �لقانونية، و�لقر�ر�ت �لتف�سريية، و�الجتهاد�ت 
�لق�سائية، و�التفاقيات �مل�سادق عليها من �ململكة، ويتم حتديث جميع هذه �لت�سريعات با�ستمر�ر، وكلما �سدر ت�سريع جديد، مع �الحتفاظ 
بالن�سو���ص �الأ�سلي��ة �س��و�ء �أكان��ت �لت�س��ريعات ناف��ذة �أم ملغ��اة، مب��ا ميك��ن �ل��وز�ر�ت و�لدو�ئ��ر و�ملوؤ�س�س��ات �حلكومي��ة، وغ��ري �حلكومي��ة، 

و�ملو�طن��ني، م��ن ��س��تخد�م ه��ذ� �لنظ��ام �ل��ذي مت و�سعه ب��دون �سالحيات للدخ��ول ودون مقابل. 
وق��د �س��كلت جائح��ة كورون��ا حتدي��ا قانوني��ا �إ�سافي��ا عل��ى عم��ل �لدي��و�ن، حي��ث كان ل��ه دور �أ�سا�س��ي يف �إد�رة �ملوق��ف �لقان��وين، الأن �جلائح��ة 
�أوج��دت ظرف��ا غ��ري م�س��بوق ك��ون �لقو�ن��ني �لنافذة هي قو�نني عادي��ة، �أعدت للظروف �لعادية، بينما فر�س��ت �جلائحة ظروفا طارئة، وغري 
عادي��ة، نت��ج عنه��ا �إ�س��كاالت حتت��اج �إىل معاجل��ة عاجل��ة يف مو�سوع��ات هام��ة يف جم��االت �لعم��ل و�لعم��ال، و�ل�سم��ان �الجتماع��ي، و�لتعلي��م، 

و�ملو�عي��د و�مل��دد، و�الجتماع��ات عن بعد، وغريه��ا من �ملو��سيع.
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الهيكل التنظيمي لديوان التشريع والرأي

ح��دد نظ��ام دي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي رق��م )1( ل�س��نة 1993 �ل�س��روط �لو�ج��ب تو�فره��ا فيم��ن يع��ني رئي�س��ا للدي��و�ن �أو م�ست�س��ار� �أو م�س��اعد 
م�ست�سار �أو باحث ت�سريع فيه، وكيفية تعيينهم، كما حدد �لنظام م�سوؤوليات �لديو�ن ومهامه و�آليات و�إجر�ء�ت قيامه بها، مبا يحقق روؤيته 

ور�س��الته �لتي تاأ�س���ص من �أجلها، حيث يتوىل �لديو�ن �مل�س��وؤوليات �لتالية:-
1. در��سة م�سروعات �لت�سريعات وتدقيقها و�إبد�ء �لر�أي فيها وتعديل �أحكامها و�إعادة �سياغتها.

2. و�سع م�سروعات �لت�سريعات �لتي يكلفه رئي�ص �لوزر�ء باإعد�دها.
3. �ملبادرة �إىل �قرت�ح �أي م�سروع �أو �قرت�ح تعديل �أي ت�سريع قائم.

4. �مل�ساهمة يف حتديث �لت�سريعات يف �ململكة وتطويرها.
5. �إبد�ء �لر�أي يف �ال�ست�سار�ت �لقانونية.

6. �إعد�د �لبحوث و�لدر��سات وعقد �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت.
7. �سياغة �لقر�ر�ت و�لتعليمات �لتنظيمية ذ�ت �لطابع �لعام.

وميار�ص �لديو�ن مهامه وم�سوؤولياته من خالل هيئات قانونية ت�سكل لهذه �لغاية وفقا للمادة )8( من نظامه ،وعلى �لنحو �لتايل :- 
1. �لهيئة �لعامة للت�سريعات و�ال�ست�سار�ت برئا�سة رئي�ص �لديو�ن وع�سوية جميع �مل�ست�سارين فيه.

2. هيئات قانونية فرعية وتتاألف من م�ست�سار وم�ساعد م�ست�سار �أو باحث ت�سريع.
3. هيئة در��سة م�سروعات �الأنظمة �ملعدلة وتتاألف من م�ساعدي �مل�ست�سارين وباحثي �لت�سريع.

4. هيئة حتديث �لت�سريعات وتطويرها برئا�سة م�ست�سار وع�سوية عدد من م�ساعدي �مل�ست�سارين �أو باحثي �لت�سريع.
و�نطالق��ا م��ن روؤي��ة �لدي��و�ن وتطلعات��ه �ال�س��رت�تيجية �مل�س��تقبلية ب��اأن ي�سب��ح عمل��ه �أك��رث كف��اءة وفاعلي��ة ،وعلى نحو يعك���ص �مله��ام �ملناطة به 
مبقت�سى نظامه رقم )1( ل�س��نة 1993، ل�سمان �ت�س��اق �ملنظومة �لت�س��ريعية يف �ململكة و��س��تقر�رها و�ن�س��جامها مع �ل�سيا�س��ة �لعامة للدولة 
يف خمتل��ف �لقطاع��ات م��ن خ��الل در��س��ة و�ق��رت�ح م�س��روعات �لت�س��ريعات وتطويرها ملو�كب��ة �ملتغري�ت �لد�خلي��ة و�خلارجية ،و�إب��د�ء �لر�أي 
يف �ال�ست�س��ار�ت �لقانوني��ة، ولو�س��ع هي��كل تنظيم��ي ينظ��م �لدي��و�ن ويح��دد �رتب��اط �لوح��د�ت �لتنظيمي��ة في��ه، و�أ�س��اليب �الت�س��ال و�لتن�س��يق 
فيم��ا بينه��ا، فق��د �س��در نظ��ام �لتنظي��م �الإد�ري لدي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي رق��م )16( ل�س��نة 2020 ،�ملن�س��ور يف ع��دد �جلري��دة �لر�س��مية رق��م 
)5619( �ل�س��ادر بتاري��خ 2020/2/2، و�أ�سب��ح ناف��ذ� �عتب��ار� م��ن ذل��ك �لتاري��خ، حي��ث �ألغ��ي مبقت�س��اه نظ��ام �لتنظي��م �الإد�ري �ل�س��ابق 

للدي��و�ن رق��م )62( ل�س��نة 2006، وت�سم��ن هي��كال تنظيمي��ا جدي��د� للديو�ن يتك��ون مما يلي:- 
1. رئي�ص �لديو�ن.
2. �الأمني �لعام .  
3. �مل�ست�سارون.  

4. مديرية �لت�سريعات. 
5. مديرية �ال�ست�سار�ت. 

6. مديرية حتديث �لت�سريعات وتطويرها.
7. مديرية �خلدمات �مل�ساندة. 

8. مديرية تكنولوجيا �ملعلومات. 
9. وحدة �لرقابة �لد�خلية.

10. وحدة تطوير �الأد�ء �ملوؤ�س�سي و�ملو�رد �لب�سرية.
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وي�س��عى �لديو�ن �إىل حتقيق �أهد�فه �ال�س��رت�تيجية �لتي تتمحور حول �سمان ��س��تيعاب منظومة �لت�س��ريعات ملتطلبات �لتطوير و�لتحديث يف 
�ملجاالت �ملختلفة من خالل نطاق عمله، بحيث يقوم �لديو�ن بدر��سة م�سروعات �لت�سريعات وتطويرها وفق �ملتغري�ت �لد�خلية و�خلارجية، 
وتوفريها لذوي �الخت�سا�ص ب�سكلها �لنهائي ،لالإفادة منها يف جماالت �لعمل �ملختلفة، و�إبد�ء �لر�أي يف �ال�ست�سار�ت �لقانونية، و�لتو��سل 
مع �جلهات ذ�ت �لعالقة من خالل بناء عالقة ت�س��اركية معها، وحتقيق م�س��توى �أد�ء متميز يلبي �حتياجات وتوقعات �أ�سحاب �لعالقة من 

خالل خطة �لعمل �لتي حتدد �خلطط �ال�سرت�تيجية �لتي يتبعها �لديو�ن. 
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المحور األول: مدخل للصياغة التشريعية
�س��يتناول ه��ذ� �ملح��ور بي��ان مفه��وم �ل�سياغة �لت�س��ريعية و�أهميتها وعنا�سره��ا ومتطلباتها وفو�ئدها وحتدياتها و�أنو�عها و�مل�س��ائل و�لقو�عد 

�للغوية �خلا�سة بها.

أوال: مفهوم الصياغة التشريعية وأهميتها

أوال-1- مفهوم الصياغة التشريعية

�ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية ه��ي �الأد�ة �لت��ي يت��م م��ن خالله��ا �إع��د�د ن�سو���ص قانونية تت�س��م بالدقة و�لو�قعي��ة وقابلية �لتطبي��ق يف �ملجتمع ملا تتمتع 
ب��ه م��ن �سف��ة �الإل��ز�م حتقيق��ا ملبد�أ �س��يادة �لقانون. وتتك��ون �لن�سو�ص �لقانونية من عن�سرين �أ�سا�س��يني هما ،م�سم��ون �لن�ص، و�ل�سياغة؛ 
فم�سم��ون �لن���ص يتعل��ق بجوه��ر �لت�س��ريع ومو�سوع��ه ؛�أي �مل��ادة �الأولي��ة �لت��ي يتك��ون منه��ا �لت�س��ريع، �أم��ا عن�س��ر �ل�سياغة فيتمث��ل يف �إخر�ج 
هذ� �مل�سمون �إىل حيز �لوجود من خالل �لو�سائل �لفنية �لالزمة ل�سياغة �لن�سو�ص �لقانونية و�لتعبري عنها، وت�سمى باأ�ساليب �سناعة �أو 

�سياغة �لت�سريع.

�ل�سياغة �لت�سريعية �أد�ة �إبر�ز �لقاعدة �لقانونية للوجود من خالل حتويلها �إىل ن�سو�ص قانونية و��سحة ودقيقة.

أوال-2- أهمية الصياغة التشريعية

تنب��ع �أهمي��ة �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية م��ن كونه��ا �الأد�ة �لرئي�س���ة �لت��ي ي�س��تطيع �ل�سائ��غ م��ن خالله��ا �إي�س��ال �لغر���ص �ملق�س��ود م��ن م�س��روع 
�لت�س��ريع و�لغاي��ة من��ه، وذل��ك م��ن خ��الل فه��م �إر�دة �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع ،وجت�س��يدها بعب��ار�ت ون�سو���ص ت�س��ريعية، ومعرف��ة متطلب��ات 
�لت�سريع م���ن ح�ق���وق و�لتز�مات، وحتديد خمرجات �لت�س�ري���ع لعالج ظاهرة �جتماعية �أو �سيا�سية �أو �قت�سادي���ة �أو مهنية ،با�ستعمال �آلي���ة 

قانوني��ة ملزم��ة تق��وم بت�سيي��ق �خل��الف ح��ول مقت�سي��ات �لن���ص تف�س��ري� وتطبيقا. 
وتعمل �ل�سياغة �لت�س���ريعية على حت�سني �لنظام �لقانوين ف���ي �لدولة ،وخلق هوية ت�سريعية خا�سة به، وتنقيته من �ل�س���و�ئب �لتي قد تعلق 

به، وتخلي�سه من حالة عدم �ال�ستقر�ر �لتي قد يعاين منها ب�سبب كرثة �لتعديالت �لتي يتم �إجر�وؤها على �لت�سريعات.

ثانيًا: عناصر الصياغة التشريعية ومتطلباتها

لل�سياغ��ة �لت�س��ريعية ع��دة عنا�س��ر تق��وم عل��ى مو�س��وع �لت�س��ريع ذ�ت��ه، و�ل�سائغ،وعملي��ة �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية، ول��كل عن�س��ر م��ن ه��ذه 
�لعنا�سر متطلبات خا�سة يجب تو�فرها ل�سمان جودة �لت�سريع مو�سوعا و�سياغة، من خالل �سياغته بعبار�ت وتر�كيب �سليمة لغويا د�لة 
عل��ى م�سمون��ه. فالت�س��ريع �جلي��د ثم��رة در��س��ة علمي��ة حمكم��ة توؤدي �إىل ��س��تقر�ره مدة طويلة م��ن �لزمن، مبا ي�سمن ع��دم تعار�ص �أحكامه 
م��ع �أح��كام �أخ��رى، �أي �أن دو�ف��ع �إ�س��د�ر �لت�س��ريع و�أهد�ف��ه يج��ب �أن ت�س��تقى من و�قع ميلي على �سانع �لقر�ر بوجوب �إجر�ء تدخل ت�س��ريعي. 

مر�ع��اة قو�ع��د �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية ي�س��اعد عل��ى جتن��ب ظاهرت��ني خطريت��ني يف �لت�س��ريعات هم��ا: �الإ�س��ر�ف �لت�س��ريعي، 
وتعار���ص �أحكام �لت�س��ريعات.

ثانيًا-1- موضوع التشريع 

�إن م��ا ميي��ز �لت�س��ريع �جلي��د �أن��ه يع��رب ع��ن م�سم��ون �أحكام��ه بو�س��وح ويجعله��ا مفهوم��ه، بحي��ث ال تخ�سع للتف�س��ري و�لتاأويل ب�س��كل يحول دون 
حتقيق �لهدف من �إ�سد�ره �أو يجيز تطبيقه ب�سكل تع�سفي، وهذ� يتطلب �أن ال ت�ساغ  ن�سو�سه ب�سكل ملتب�ص، بل يجب �أن تتو�فق فيما بينها، 
و�أن ال تتعار���ص م��ع �أح��كام �لت�س��ريعات �لناف��ذة، وه��ذ� يقت�س��ي وج��ود معاي��ري ومتطلب��ات خا�سة بالت�س��ريع �مل��ر�د �سياغته تق��وم على حتديد 
ماهية �لت�سريع و�أغر��سه، وبيان �الأهد�ف �ملر�د حتقيقها منه، وحتديد �لعالقة بني م�سروع �لت�سريع و�لت�سريعات �لنافذة،ل�سمان �ن�سجام 
ن�سو�سه مع �لت�س��ريعات ذ�ت �ل�سلة يف �لدولة، بعد ذلك يتم �لبحث يف حتديد �الأد�ة �لت�س��ريعية �ملر�د �إعد�دها، ثم و�سع م�س��ودة ت�س��ريع 

ذ�ت بني��ة ملبي��ة لالأه��د�ف �مل��ر�د حتقيقها، مع �سبط حمتوى �لن�ص من حيث �لدقة و�لو�سوح.
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وهناك عدد من �لقو�عد و�ملتطلبات �لتي يجب �تباعها الإ�سد�ر �لت�سريع، وتتمثل مبا يلي:-
�أ - در��سة �حلاجة �إىل �إ�سد�ر ت�سريع جديد �أ - در��سة �حلاجة �إىل �إ�سد�ر ت�سريع جديد 

�إن �خلط��وة �الأوىل قب��ل �سياغ��ة �أي ت�س��ريع ه��ي بح��ث م��دى حاج���ة �ملجتم��ع لذل��ك �لت�س��ريع، وماه��ي �س��رورة �إ�س��د�ره، وه��ذ� يتطل��ب وج��ود 
در��س��ات متخ�س�س��ة تعتم��د عل��ى بيان��ات �إح�سائي��ة م��ا �أمك��ن لقيا���ص م��دى �نت�س��ار �لظاه��رة �لت��ي ي��ر�د �إ�س��د�ر ت�س��ريع ملو�جهته��ا، �أو م��دى 
�حلاج��ة ملو�جه��ة حال��ة معين��ة حتت��اج �إىل تدخل ت�س��ريعي، وهذ� ي�س��توجب وجود در��س��ات و�أبح��اث لو�سع ر�سيد معلومات��ي علمي دقيق يكون 
يف متناول �ل�سائغ ،مبا ي�سمح له �تباع منهجيات �أكرث توحيد� يف �سياغة �لت�سريعات، وت�سكل �لنتائ���ج �مل�ستخل�سة و�ملخت�س���رة م���ا يع���رف 

بدر��س���ة تقيي���م �الأث���ر �ل�ت���ي ت�دع�م �ختي���ار �ل�ح�ل �الأمث�ل. 
ب -  تقييم �لت�سريع �لنافذب -  تقييم �لت�سريع �لنافذ

قبل �لبدء يف عملية �إعد�د م�سودة �أي ت�سريع ال بد من �لتثبت مما يلي:-
1. عدم وجود ت�سريع ينظم هذ� �ملو�سوع جتنبا لتعار�ص �لت�سريعات، و�أن تركه دون تنظيم من �ساأنه �إحد�ث خلل يف �ملجتمع.

2. �أن �لت�سريع �لنافذ يعاين من ثغر�ت ال تعالج �الإ�سكاالت �لتي وجد من �أجلها �لت�سريع ب�سكل كاف.
3. �أن �لت�سريع �لنافذ �أ�سبح غري مالئم ب�سبب تطور �الأو�ساع �لتي كانت قائمة عند �إ�سد�ره.

4. وجود عدة تف�سري�ت و�جتهاد�ت تتعلق بن�سو�ص �لت�سريع. 
5. �سعوب��ة تطبي��ق �لت�س��ريع �لناف��ذ لع��دم تو�ف��ر �الإمكان��ات �ملالي��ة و�الإد�ري��ة �لالزم��ة لتطبيق��ه �أو مر�قب��ة ذل��ك �لتطبي��ق، �أو �أن �إج��ر�ء�ت 

تطبيق��ه ال ت��وؤدي �إىل حتقي��ق �أه��د�ف �لت�س��ريع وحتت��اج �إىل �إع��ادة نظ��ر.
ج -  در��سة �خليار�تج -  در��سة �خليار�ت

بع��د تقيي��م �لت�س��ريع �لناف��ذ ،و�الط��الع عل��ى مزي��د م��ن �لدر��س��ات �لت��ي �أجري��ت عل��ى �مل�س��كلة �لتي ي��ر�د حله��ا ،و�لبحث يف م��دى فعاليتها يف 
معاجل��ة �مل�س��األة �ملعرو�سة يتم در��س��ة ع��دة خيار�ت ،�أهمها:- 

1. �إعادة �لنظر يف �إجر�ء�ت تطبيق �لت�سريع و�لتعديل على �الأنظمة �أو �لتعليمات �لتنفيذية.
2. �الكتفاء بطلب تف�سري �لن�سو�ص �لنافذة لتو�سيح م�سمونها وت�سهيل تطبيقها.

3. �للجوء �إىل تعديل بع�ص �لن�سو�ص �لنافذة �أو �إلغاء ن�ص ت�سريعي حمدد و�إ�سد�ر ن�ص جديد يحل حمله.
4. �إلغاء �لت�سريع �لنافذ و�إ�سد�ر ت�سريع الإعادة تنظيم مو�سوع �لت�سريع وفقا للتطور�ت �لتي �أوجبت هذ� �لتدخل �لت�سريعي.

5. بح��ث تطبي��ق فك��رة �لتجمي��ع و�لتوحي��د، ويق�س��د به��ا جتمي��ع كاف��ة �لت�س��ريعات �لت��ي تنظ��م �ملو�س��وع ذ�ت��ه، به��دف تطويره��ا و�إز�ل��ة �أي 
تعار���ص بينه��ا وحماول��ة توحيده��ا، حت��ى ال يك��ون هن��اك ت�سخ��م وتع��دد ت�س��ريعي للمو�س��وع �لو�ح��د.

يجب در��سة خمتلف �خليار�ت �ملتاحة ملعاجلة مو�سوع م�سروع �لت�سريع و��ستعر��ص �إيجابيات كل خيار و�سلبياته وحتديد ما يلي:-
1. مدى حتقيق �لت�سريع �جلديد للتو�زن بني �الأهد�ف �لتي �أوجبت �إ�سد�ره وبني �الأو�ساع �لقانونية �لقائمة قبل �إ�سد�ره.

2. م��دى حمافظ��ة �لت�س��ريع �جلدي��د عل��ى �ملر�ك��ز �لقانوني��ة �لت��ي ��س��تقرت �أثن��اء �س��ريان �لت�س��ريع �لناف��ذ، بع��د �الأخ��ذ يف �العتب��ار �الأ�س��باب 
�لت��ي �أدت العتم��اد �خليار �ملقرتح.

3. حتديد �الآثار �لتي ميكن توقعها يف حال �إقر�ر �لت�س��ريع �جلديد على كل فئة من فئات �الأ�س��خا�ص �ملخاطبني باأحكامه، �أو على �الإد�ر�ت 
�لتي �سوف تتوىل تطبيقه.

4.  تاأمني تو�فق �لت�سريع �جلديد مع �لت�سريعات �لنافذة.
5.  حتديد �الآثار �ملالية للت�سريع �جلديد على �خلزينة �لعامة.

6. �الأعمال و�لتد�بري �لتي على �ل�سلطة �لتنفيذية �تخاذها ل�سمان تنفيذ �لت�سريع �جلديد ومر�قبة �لتقيد باأحكامه.
7.  �لتمويل �لو�جب تاأمينه لتطبيق �لت�سريع �جلديد.

8. نظام �جلز�ء�ت �الأن�سب لفر�ص �حرت�م �الأحكام �لقانونية �جلديدة.
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د - �لت�ساور مع �أهل �الخت�سا�صد - �لت�ساور مع �أهل �الخت�سا�ص
ميك��ن ��س��تطالع ر�أي �أه��ل �الخت�سا���ص يف �ملج��ال �ل��ذي �س��يتم �إ�س��د�ر �لت�س��ريع في��ه، و�ملخاطب��ني باأحكام��ه لغايات �ال�س��تفادة من جتاربهم 

و�إتاح��ة �لفر�س��ة له��م الإب��د�ء مالحظاتهم على �حللول �ملقرتحة، و�الأخذ مبقرتحاتهم بحلول جديدة ب�س��اأن �لت�س��ريع �جلديد.
وهناك عدد من �لقو�عد �لتي ت�ساعد يف �سبط جودة �لت�سريع منها:-

1. �أن يعتم��د �لت�س��ريع عل��ى �لو�س��ائل �لعلمي��ة و�الأ�س��اليب �ل�س��ليمة �ملت�س��مة بالعمومي��ة و�لتجرد، �لبعي��دة عن �الأهو�ء �ل�س��خ�سية و�لتقدير�ت 
�لذ�تية، و�أن ال يتناول و�سع �حللول حلاالت عار�سة ووقتية وظروف طارئة، فالعمومية و�لتجريد �ملق�سود بهما هنا لي�ص جمرد تطبيق 
�لت�س��ريع بعمومية على �ملخاطبني باأحكامه يف كافة �ملناطق، و�إمنا عمومية �ملو�سوعات �لتي يعاجلها دون تخ�سي�ص على حالة عار�سة 

بعينها، بحيث يرتك لالأدو�ت �لتي متلكها �حلكومة مو�جهة هذه �حلاالت �لعار�سة و�لوقتية و�لطارئة، ولي���ص �لت�س��ريع ذ�ته.
2. �أن يكون �لهدف من �لت�سريع �لو�سول �إىل حتقيق �لعد�لة.

3. �أن يكون �لت�سريع مت�سما باجلدية و�لعقالنية، و�أن ال يوؤثر على �الحتياجات �الأ�سا�سية الأفر�د �ملجتمع، و�أن يكون ملبيا لهذه �الحتياجات 
ومنظمًا لها على نحو ي�سمن بقاءها ومنوها و��ستمر�رها، ولي�ص مقيدً� لها، �إال لتحقيق م�سالح عليا للمجتمع.

4. �أن يت�س��ق �لت�س��ريع  ويتو�ف��ق م��ع �أح��كام �لد�س��تور و�لت�س��ريعات �لت��ي تعل��وه مرتب��ة وم��ع �لنظ��ام �لع��ام و�الآد�ب �لعام��ة و�لقي��م 
�ل�س��ائدة يف �ملجتم��ع.

5. �أن ين�سجم �لت�سريع مع �ملعاهد�ت و�التفاقيات �لدولية �مل�سادق عليها يف �لدولة.
6. �أن يحقق �لت�سريع �لعد�لة و�مل�ساو�ة بني �أفر�د �ملجتمع يف كافة �سوؤونهم �الجتماعية و�القت�سادية و�سائر حاجاتهم �حلياتية.

7. �أن ير�ع��ى يف �لت�س��ريع حتقي��ق �لت��و�زن ب��ني فئ��ات �ملجتم��ع �ملختلف��ة، و�أن ال ينحاز ل�سالح فئة على ح�س��اب فئة �أخ��رى. خا�سة بني �لفئات 
من ذو�ت �مل�سالح �ملت�سادة )�ملالكني و�مل�ستاأجرين و�ملنتجني و�مل�ستهلكني(.  

8. �أن يكون �لت�سريع مقنعا الأفر�د �ملجتمع باأهمية دوره يف تنظيم عالقاتهم، وحتقيق �لعد�لة بينهم.

جودة �لت�س��ريع تعتمد على وجود در��س��ات علمية مبنية على �ال�س��تدالل �لقائم على ر�سد �لتجارب �لو�قعية، و�لوقوف على 
�لظو�هر �ملجتمعية، و�ملعرفة �ل�سحيحة مبو�سوع �لت�سريع، وباأبعاد �مل�ساكل �لتي �سوف يتم حلها من خالله.

ثانيًا-2- الصائغ

تقوم على �سياغة �لت�س��ريعات جهات متخ�س�سة، ت�سم كادرً� ب�س��ريًا موؤهاًل قادرً� على �لقيام بعملية �ل�سياغة �لت�س��ريعية مبا ي�سمن بناء 
وتطوير نظام قانوين قوي ومتجان���ص مع بع�سه �لبع�ص، حتكمه قو�عد �أ�سولية بعيد� عن �الإ�س��ر�ف �لت�س��ريعي، وتعار�ص �لت�س��ريعات، �الأمر 

�لذي يعود بالفائدة على �ملجتمع، ويحقق �ال�ستقر�ر وير�سخ مبد�أ �سيادة �لقانون.
 �إن �سياغ��ة �لت�س��ريعات ف��ن ال ب��د لتم��ام معرفت��ه م��ن در��س��ة م�س��تفي�سة وجترب��ة طويل��ة، ف��ال ب��د مل��ن ميار���ص ه��ذ� �لعم��ل �أن ميتل��ك 
�لتاأهي��ل �لعلم��ي و�الح��رت�ف �ملهن��ي �لقائ��م عل��ى جترب��ة طويل��ة، ومعرف��ة و�عي��ة باأ�س��ول �لت�س��ريع وقو�ع��ده وم�س��ادره، و�أن يك��ون لدي��ه 
ق��در كب��ري م��ن �لعل��م و�ملعرف��ة يف عل��م �لقان��ون و�أ�سول��ه، وبتاري��خ �لقان��ون وتط��وره، و�أن يك��ون م��دركًا لظ��روف �لزم��ان و�مل��كان و�لبيئة 

�لت��ي ن�س��اأت فيه��ا قو�ع��د �لت�س��ريع �ل�س��ابقة.
قو�عد عمل �ل�سائغ قو�عد عمل �ل�سائغ 

على �ل�سائغ مر�عاة جمموعة من �ملبادئ و�لقو�عد و�لتي منها على �سبيل �ملثال ما يلي:-
1. �الإميان �ملطلق مببد�أ �س��يادة �لقانون باعتباره م�سدر م�س��روعية �ل�س��لطة، و�ل�سمانة �الأ�سا�س��ية ل�سون حرية �الأفر�د، يف �إطار �الحرت�م 
�لكامل حلقوق �الإن�سان، وعدم �مل�سا�ص بهذه �حلقوق �أو و�سع قيود عليها، �إال يف �أ�سيق �حلدود ول�سرور�ت ت�سمن �ملو�زنة بني �مل�سالح 

�لعليا للمجتمع وبني حريات �الأفر�د و�سون �آدميتهم، وعدم �مل�سا�ص بها. 
2. �لتجرد من �أي م�سالح ذ�تية، و�أن يت�سف بالعدل و�لنز�هة و�ملو�سوعية. 

3. �الإميان باأن �لت�سريع لي�ص �أد�ة للقهر وفر�ص �ل�سلطة، و�إمنا و�سيلة لتحقيق م�سالح �ملجتمع وفقا ملبادئ �لعد�لة و�مل�ساو�ة و�لدميقر�طية 
و�سون �حلريات و�حلقوق، لينعم �ملجتمع من مو�طنني ومقيمني فيه باالأمن و�ال�ستقر�ر و�حلياة �لكرمية. 
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4. �أن يدرك باأنه م�سوؤول عن �الأحكام �ملو�سوعية ولي�ص عن �سكل م�سروع �لت�سريع فح�سب، و�إمنا عن �أحكامه �ملو�سوعية �أي�سا.
5. �لق��درة عل��ى �تخ��اذ �لق��ر�ر ب��اأن ع��الج �مل�س��كلة ال يت��م �إال م��ن خ��الل �لت�س��ريع الأن �لت�س��رع يف �إ�س��د�ر �لت�س��ريع ق��د يزي��د م��ن �آث��ار �مل�س��كلة 

وتفاقمه��ا ولي���ص حله��ا �إذ� مل يك��ن ه��و �الأد�ة �ملنا�س��بة حل��ل �مل�س��كلة.
6. �النط��الق يف كل ت�س��ريع م��ن نظ��رة و��سح��ة وحم��ددة، ت�ست�س��رف �مل�س��تقبل، وتق��ف عل��ى مقت�سي��ات �لتط��ور، و�أن يك��ون م��دركا للمتغري�ت 
�ملرتقب��ة و�لتط��ور�ت �لالحق��ة ل�سم��ان تطبي��ق �لت�س��ريع الأط��ول ف��رتة ممكن��ة، دون �حلاج��ة لتعديل��ه �أو تغي��ريه، وحت��ى ال يك��ون م�س��وها ال 

ي�س��تجيب الأي متغري.
7. �ال�ستفادة من �لتجارب �لت�سريعية �لناجحة �ملطبقة لدى دول �لعامل �ملختلفة، وهذ� يتطلب �أن تتم �ملقارنة و�ملقاربة مع تلك �لت�سريعات 

و�ال�ستفادة منها.
8. م�س��اورة �جله��ات ذ�ت �ل�سل��ة م��ن خ��رب�ء وخمت�سني مبو�سوعات �لت�س��ريعات، عند �إعد�دها وبلورته��ا وحتديد �أهد�فها، وذلك الإغنائها 

باالأفكار و�ملقرتحات �لتي من �ساأنها جتويد �أحكامها و�سياغتها.
9. �أن يك��ون متمتع��ا بدرج��ة عالي��ة م��ن �لوع��ي، حميط��ا بالنظ��ام �لقان��وين �ل�س��ائد يف �لدول��ة، وم��دركا للتحدي��ات �لت��ي يو�جهه��ا �ملجتم��ع، 

ومطلع��ا عل��ى �ل�سيا�س��ات و�ال�س��رت�تيجيات �خلا�س��ة بالدول��ة وتطلعاته��ا. 
10.  بذل �جلهد للح�سول على �ملعلومات �لفنية و�لقانونية �ملتعلقة مبو�سوع �لت�سريع.

11. تنمية �ملهار�ت �للغوية و�لقانونية، و�ملهار�ت �ملتعلقة ب�سعة �لت�سور و�الفرت��ص.

ثانيًا-3- الصياغة التشريعية 

يجب �أن تكون لغة �لت�س��ريع �س��ليمة وو��سحة ،و�سياغته ب�س��يطة وموجزة، و�أن تكون ذ�ت داللة قاطعة على �ملعنى �ملق�سود منها، بعيدة عن 
�لغمو���ص و�الإبه��ام عل��ى نح��و ال ي��رتك جم��اال للتقدير بالن�س��بة ملطبق �لت�س��ريع، وذلك بتجنب ��س��تعمال عب��ار�ت �أو م�سطلحات غري مفهومة 
�أو غام�سة �أو متعار�سة تعيق فهم مقا�سد �لت�سريع ومعانيه وت�سعب عملية تف�سريه، لذ� ال بد من �سبط عبار�ت �لن�سو�ص وحتديد معاين 

�لتعريف��ات بتخ�سي���ص �ملع��اين �لدقيق��ة �لت��ي يرم��ي �لت�س��ريع �إليها لفهم داللة �لكلم��ة �أو �لعبارة منها. 
وحتكم �ل�سياغة �لت�سريعية قو�عد ت�سمن جودتها �أهمها:-

1. ��ستخد�م �الأد�ة �لت�سريعية �ملنا�سبة، و�أن يكون هناك �سند ت�سريعي لها.
2. �الإحاطة �لكاملة باملعلومات �ملتعلقة باملو�سوع �ملطلوب �إ�سد�ر ت�سريع له. 

3. فهم �أهد�ف �لت�سريع، فال�سيا�سة �لت�سريعية �لو��سحة ت�ستدعي �إي�ساح �الأه�د�ف ذ�ت �الأبعاد �ل�سيا�سة �أو �القت�سادية �أو �الجتماعية.
4. �عتم��اد �أدل��ة �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية، و�لتو�سي��ات �ل�س��ادرة ع��ن جمل���ص �ل��وزر�ء و�أع�س��اء جمل���ص �الأم��ة لتوف��ري معاي��ري ت�س��اعد يف عملي��ة 

�ل�سياغة �لت�س��ريعية.
5. �أن يكون حجم �لت�سريع معقوال ميكن �ل�سخ�ص �لعادي من �الإملام به كونه �ملخاطب باأحكامه يف �الأ�سل.

6. مر�عاة �ل�سفات �الأ�سا�سية للقاعدة �لقانونية و�لتاأكد من تو�فرها يف �لن�سو�ص �لت�س���ريعية �لتي تتم �سياغتها، فيجب �أن تكون قاع���دة 
عام�ة وجمردة وملزمة.

7. �أن تك��ون �ل�سياغ��ة دقيق��ة وحم��ددة للحق��وق �لت��ي مينحه��ا �لت�س��ريع و�اللتز�م��ات �لت��ي يفر�سه��ا، و�أن تك��ون �حلقوق و�لو�جبات من�س��جمة 
م��ع �الأح��كام �لو�ردة يف ت�س��ريعات �أخ��رى نافذة و�أن ال تكون متعار�سة معها.

8. مر�عاة �لرت�بط بني �لت�سريعات، و�اللتز�م باأ�سول �ل�سياغة و�الأ�سلوب �مل�ستعمل وفقا لفروع �لقو�نني �لعامة ومو�سوعاتها �ملختلفة.
9. مر�عاة حتقيق �لفاعلية الأحكام �لت�سريع باأن يقرتن �خلروج على قو�ع�ده �الآمرة بجز�ء، و�أن ال يتو�سع يف �ال�ستثناء من �أحكامه.

10. �سب��ط �إج��ر�ء�ت تعدي��ل �لت�س��ريعات �لناف��ذة بو�س��وح، وبطريق��ة �سحيح��ة وحم��ددة، وجتن��ب �إلغ��اء ن�سو���ص و�أح��كام بطريق��ة 
غ��ري مق�س��ودة.

11.   ترتي��ب �أح��كام �لت�س��ريع يف ت�سل�س��ل منطق��ي، الأن ت�سمي��م �أح��كام �لت�س��ريع يف �س��كل منظ��م ومتجان���ص ي�س��هل  فهم��ه وتطبيق��ه م��ن قب��ل 
�ملخاطبني باأحكامه، لذ� يقع على عاتق �ل�سائغ جتميع �الأحكام �ملت�سلة بالت�سريع مع بع�سها �لبع�ص و�إحد�ث ف�سول �أو �أجز�ء منف�سلة 

لهذه �ملجموعات �ملتباينة من �الأحكام على نحو ما �س��يتم بيانه مف�سال يف هذ� �لدليل.
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ثالثا: فوائد الصياغة التشريعية الجيدة وتحدياتها

1. ��س��تقر�ر �لت�س��ريعات مب��ا تت�س��م ب��ه م��ن و�س��وح وقابلي��ة للفه��م م��ن �ملخاطب��ني باأحكامه��ا، بحي��ث ال تث��ري �أي م�س��اكل عن��د �لتطبي��ق، �أي 
�أن �ل�سياغ��ة �مل�س��تقرة يفهمه��ا �الأم��ي و�لع��امل و�أي م��ن فئ��ات �ملجتم��ع �ملتباين��ة يف مهار�ته��ا �لعلمي��ة �أو �للغوية �أو يف جماالته��ا �لثقافية �أو 

�القت�سادي��ة �أو �الجتماعي��ة.
2. ت�س��اعد عل��ى تطبي��ق �أح��كام �لت�س��ريع بعد�ل��ة ومو�سوعي��ة، �س��و�ء م��ن �لق�س��اء �ل��ذي يحك��م ب��ني �خل�س��وم يف �ملنازع��ات وفق��ا الأح��كام 
�لقانون، �أو من جهات �الإد�رة، فاإذ� كانت �سياغة �لت�سريع تت�سف بالو�سوح و�حل�سم ويف �لوقت ذ�ته تت�سم باملرونة، فاإنها تعني مطبق 

�لن���ص عل��ى �إن��ز�ل �أحكام �لت�س��ريع بعد�لة.
3. ت�سهيل �لو�سول �إىل غايات و�أهد�ف �لت�سريع من �جلهات �لتي تقوم بتف�سري �لت�سريع �أو تر�قب د�ستوريته.

4. تعزي��ز �لق��درة �لتناف�س��ية للت�س��ريعات �لوطني��ة يف مو�جه��ة �لع��امل �ملعا�س��ر �الأم��ر �ل��ذي يتطلب �لقيام بدر��س��ة متعمقة للت�س��ريعات لفرتة 
كافية وعمل در��سة مقارنة مع �لقو�نني �ملقارنة للتعرف على �لتطور �لت�سريعي �جلاري يف �لعامل خا�سة �إذ� كان ملو�سوع م�سروع �لت�سريع 

جذور �أو �متد�د�ت يف �تفاقيات دولية.

�إن ج��ودة �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية موؤ�س��ر عل��ى ج��ودة �لنظ��ام �لقان��وين يف �لدول��ة مب��ا ميك��ن �ملو�ط��ن م��ن متابع��ة م��دى �حرت�م 
�سيادة �لقانون.

وتو�جه �ل�سياغة �لت�سريعية معيقات وحتديات نا�سئة عن عدة �أ�سباب منها:- 
1. ق�س��ور �لدر��س��ات �لالزم��ة الإع��د�د �لت�س��ريعات �أو �سعفه��ا، �أو ع��دم �الإحاط��ة �لعلمي��ة بالظاه��رة �الجتماعي���ة �أو �مل�س��كلة �مل��ر�د حله��ا 

بالت�س��ريع مم��ا ي��وؤدي �إىل تعدي��ل �لت�س��ريع بع��د ف��رتة وجي��زة م��ن �س��دوره.
2. عدم ��ستقر�ر �ملنظومة �لقانونية نتيجة �ختالف �سيا�سات �الإد�ر�ت �ملتعاقبة و�نعكا�ص ذلك �سلبا على �ل�سياغة.

3. �عتم��اد �ل�سائغ��ني عل��ى �خلب���ر�ت �ل�س��خ�سية �ملتح�سل��ة م��ن جتاربه��م �ل�س��خ�سية لع��دم وج��ود منهجي��ة يف �ل�سياغ��ة، �الأم��ر �ل��ذي ق��د 
ي��وؤدي �إىل �أخط��اء يف �ل�سياغ��ة �أو �إىل تف�س��ري خمال��ف للغر���ص م��ن �لت�س��ريع عن��د �لتطبي��ق.

4. ع��دم حتدي���د م�ن�ه���جية و��سح��ة قب���ل �لب���دء بال�سياغ��ة، ويت��م �لتغل��ب عل��ى ه��ذه �الإ�س��كالية باإيج��اد منهجي��ات موح��دة يف �لدول��ة ت�س��اعد 
�ل�سائغ��ني عل��ى �تب��اع قو�ع��د حمددة، ومن ذل��ك وجود �أدلة �ل�سياغة �لت�س��ريعية.

5. ع��دم فه��م وتف�س��ري �أف��كار �لن���ص �ملق��رتح مم��ا يوج��ب عل��ى �ل�سائ��غ �لتثبت من �سح��ة فهمه للن�سو���ص، وتب�سري �جلهة �ملعنية بالت�س��ريع 
باأبع��اد �سياغ��ة �لن�ص وفق فهمه له.

6.  �للب���ص و�لغمو���ص وع��دم و�س��وح �لن���ص ب�س��بب �سع��ف �حلرفي��ة �لت�س��ريعية لل�سائ��غ. فياأت��ي �لن���ص غام�سا غ��ري و��سح �لدالل��ة بال�سيغة 
�لتي ورد بها، ويحتاج لفهمه �أن ي�س��تكمل من خارج عبارته �الأمر �لذي ي�س��توجب طلب تف�س��ري �لن�ص الإز�لة �لغمو�ص.

7. عدم �لت�ساور مع �جلهات �ملعنية بالت�سريع، �أو �لتي تتاأثر به ب�سكل �أو باآخر.
8. عدم �ملعرفة بقو�عد �للغة �لعربية ومفرد�تها، و�لتدقيق يف �لن�سو�ص �لت�سريعية ومر�جعتها ومتحي�سها.

9. ورود �أخطاء يف �لت�سريع منها:- 
- �خلطاأ �ملادي، فقد تقع �أخطاء مادية �أثناء �لطباعة توؤدي �إىل �لتاأثري يف �ملعنى �أو تغيريه �أو تغيري ما �أر�ده �مل�سرع.

- �خلطاأ �لقانوين كاأن يتم �إغفال لفظ يف �لن�ص �لت�سريعي ال ي�ستقيم �حلكم بدونه مما ي�ستوجب تد�ركه.
- �لتزيد و�لتكر�ر يف �لت�سريع ذ�ته �أو يف ت�سريعني م�ستقلني.
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رابعا: أنواع الصياغة التشريعية

تتع��دد �أن��و�ع �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية تبع��ا الأ�س��لوب �ل�سياغ��ة، وله��ا ع��دة ط��رق؛ فم��ن حيث �الأ�س��لوب تق�س��م �إىل �سياغة جامدة ومرنة وم�س��ببة 
وتقليدي��ة، وم��ن حي��ث �لط��رق تق�س��م �إىل �سياغ��ة �سريح��ة و�سمني��ة، ونب��ني كل ن��وع م��ن هذه �الأن��و�ع على �لنح��و �لتايل:-

رابعا-1- الصياغة التشريعية من حيث األسلوب

�أ- �ل�سياغة �جلامدة�أ- �ل�سياغة �جلامدة

ت�س��مى �أي�س��ا بال�سياغ��ة �حلا�س��مة، الأنه��ا تع��رب ع��ن حك��م �لن���ص وم�سمون��ه بطريق��ة قاطع��ة وحم��ددة ،بحي��ث تعط��ي ثبات��ًا لتطبي��ق �لن���ص 
ال يتغ��ري بتغ��ري �لظ��روف �خلا�س��ة ب��كل حال��ة خا�سع��ة له��ذ� �حلك��م. لذل��ك فه��ي حتق��ق ثب��ات �لقاع��دة �لقانوني��ة ،�س��و�ء بالن�س��بة �إىل �لوقائع 
�خلا�سعة لها �أو للحكم �ملطبق عليها، ويف هذ� �لنوع من �ل�سياغة يتم �لتعبري عن م�سمون �لقاعدة فر�سا وحكمًا بطريقة حمكمة ال جمال 
للتقدي��ر يف فهمه��ا، بحي��ث ال حتتم��ل �إال �ملعن��ى �لوحي��د �ل��ذي دل��ت علي��ه عب��ارة �لن���ص، فيج��د مطب��ق �لن���ص نف�س��ه م�سط��ر� لتطبي��ق �حلكم 

مبج��رد تو�ف��ر �ل�س��روط �ملن�سو���ص عليه��ا في��ه بطريق��ة �سارمة ال جم��ال الإعمال �س��لطته �لتقديرية فيها.
حاالت ��ستعمال �أ�سلوب �ل�سياغة �جلامدةحاالت ��ستعمال �أ�سلوب �ل�سياغة �جلامدة

حتتاج بع�ص �الأحكام �إىل ح�سم ت�سريعي منعا الأي �جتهاد يف معر�ص تطبيقها وفقا لعدة �عتبار�ت منها:- 
1- �أهمية وخطورة جوهر حكم �لن�ص لتعلقه بتنظيم �سوؤون �ل�سيادة يف �لدولة ،ومن ذلك على �سبيل �ملثال ال �حل�سر:- 

�أ - تنظي��م �ملحافظ��ة عل��ى �الأم��ن و�ل�س��لم �ملجتمع��ي وحي��اة �لنا���ص و�س��المتهم وممتلكاته��م وحقوقه��م وحرياته��م، ويت��م ذل��ك 
بالن���ص عليه��ا يف �لد�س��تور، كم��ا يت��م تنظي��م ه��ذه �مل�س��ائل مبقت�س��ى ت�س��ريعات خا�س��ة كالت�س��ريعات �جلز�ئي��ة مث��ل: قان��ون 
�لعقوب��ات، وقان��ون من��ع �الإره��اب، وقان��ون من��ع �جلر�ئ��م، وقان��ون مكافح��ة غ�س��ل �الأم��و�ل ومتوي��ل �الإره��اب، وقان��ون �جلر�ئ��م 

�الإلكرتوني��ة، وقان��ون �جلر�ئ��م �القت�سادي��ة. 
ب - تنظيم �مل�سائل �ملتعلقة باأحكام �جلن�سية مثل، قانون �جلن�سية �الأردنية.

ج- تنظيم �مل�س��ائل �ملتعلقة بالنظام �الجتماعي يف �لدولة مبا يف ذلك �الأحو�ل �ل�س��خ�سية وحماية �الأ�س��رة وحماية حقوق �لطفل و�ملر�أة 
مثل، قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية، وقانون �لت�سديق على �تفاقية حقوق �لطفل.

د- تنظيم �حلياة �ل�سيا�سية يف �لدولة مثل، قانون �النتخاب وقانون �الأحز�ب.

�أنو�ع �ل�سياغة �لت�سريعية

أنواع الصياغة التشريعية

�ل�سياغة �لت�سريعية من حيث �الأ�سلوب�ل�سياغة �لت�سريعية من حيث �لطرق

�ل�سياغة �ملعنوية�ل�سياغة �ل�سريحة
�ل�سياغة �لتقليدية�ل�سياغة �جلامدة )�ل�سمنية(

�ل�سياغة �ملرنة �الفرت��سات �لقانونية�لقر�ئن �لقانونية

�ل�سياغة �ملختلطة �لقر�ئن �لقاطعة �لقر�ئن �لب�سيطة

�ل�سياغة �مل�سببة
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2- تنظي��م �لقطاع��ات �القت�سادي��ة وكيفي��ة ممار�س��تها الأن�س��طتها يف �ململك��ة مث��ل ،قان��ون �لبن��وك، وقان��ون تنظي��م �أعم��ال �لتاأم��ني، وقان��ون 
�أعم��ال �ل�سر�فة.

3- ح�س��م �مل�س��ائل �لتي ي�سعب �إثباتها يف �لو�قع �لعملي وال يتم ح�س��مها �إال بتدخل ت�س��ريعي؛ مثل حتديد �س��ن �لر�س��د بثماين ع�س��رة �س��نة، 
وذلك ل�سعوبة �إثبات �لبلوغ �لطبيعي )�لف�س��يولوجي( الأنه يتفاوت من �س��خ�ص �إىل �آخر، لذلك حدد �مل�س��رع �س��نا قانونية يت�س��اوى فيها 

جمي��ع �ملو�طن��ني، بغ�ص �لنظر ع��ن درجة بلوغهم �لطبيعي.
4-  تنظي��م �الإج��ر�ء�ت �لت��ي تفر�سه��ا �لدول��ة ب�س��كل ع��ام �س��و�ء تعلق��ت باإج��ر�ء�ت �لتقا�س��ي ل��دى كاف��ة �أن��و�ع �ملحاك��م مث��ل ،قان��ون �أ�س��ول 
�ملحاكم��ات �ملدني��ة ،وقان��ون �أ�س��ول �ملحاكم��ات �جلز�ئي��ة ،وقان��ون �أ�س��ول �ملحاكم��ات �ل�س��رعية، �أو بتنظي��م �الإج��ر�ء�ت �الإد�ري��ة �ملتعلق��ة 

بت�س��يري �ملر�ف��ق �لعام��ة، ومن��ح �لرت�خي���ص باأنو�عه��ا �ملختلف��ة مث��ل ،قان��ون �الت�س��االت، وقان��ون هيئ��ة تنظي��م قط��اع �لطاق��ة و�ملعادن.
ويعرب عن �أ�سلوب �ل�سياغة �جلامدة بطريقتني هما:-  

�لطريق��ة �الأوىل: �لطريق��ة �الأوىل: با�س��تعمال �الأرق��ام ،كتحدي��د �مل��دد و�ملو�عي��د و�الأعم��ار و�الأع��د�د ،�س��و�ء بو�س��ع �حل��د �الأدن��ى �أو �حل��د �الأعل��ى للحك��م 
ل�سبط��ه بدقة.

�أمثلة:�أمثلة:

- ن�ص �لفقرة )2( من �ملادة )43( من �لقانون �ملدين رقم )43( ل�سنة 1976.
)و�سن �لر�سد هي ثماين ع�سرة �سنة �سم�سية كاملة(.

- ن�ص �لفقرة )1( من �ملادة )59( من قانون �أ�سول �ملحاكمات �ملدنية رقم )24( ل�سنة 1988.
)عل��ى �ملدع��ى علي��ه �أن يق��دم �إىل قل��م �ملحكم��ة �ملخت�س��ة خ��الل ثالث��ني يوم��ا م��ن �لي��وم �لت��ايل لتاري��خ تبلغ��ه الئح��ة �لدعوى 

ومرفقاته��ا بكامله��ا م��ن بين��ات وطلب��ات جو�ب��ا كتابي��ا على هذه �لالئح��ة من �أ�سل و�سور بع��دد �ملدعني ...(.

�لتعبري عن حكم �لن�ص باالأرقام ي�سمى �ل�سياغة �لكمية

�لطريق��ة �لثاني��ة: �لطريق��ة �لثاني��ة:  با�س��تعمال عب��ار�ت حتم��ل معن��ى �لفر���ص بطريق��ة حمكم��ة ال جم��ال للتقدير يف فهمه��ا، بحيث ال حتتم��ل �إال �ملعنى �لوحيد 
�لذي دلت عليه عبارة �لن�ص، فال تقبل �لتاأويل �أو �لتف�س��ري �أو �لتغيري، بحيث تعطي حال ثابتا وجامد� ال يتاأثر بتغري �لظروف. 

�أمثلة:�أمثلة:

- �ملادة )2( من قانون �أ�سول �ملحاكمات �ملدنية رقم )24( ل�سنة 1988.
)ت�س��ري �أح��كام ه��ذ� �لقان��ون عل��ى م��ا مل يك��ن ف�س��ل في��ه م��ن �لدع��اوى �أو مت م��ن �الإج��ر�ء�ت قب��ل تاري��خ �لعم��ل به وي�س��تثنى 

من ذلك:- 
1- �لن�سو�ص �ملعدلة لالخت�سا�ص متى كان تاريخ �لعمل بها بعد ختام �ملحاكمة يف �لدعوى. 

2- �لن�سو�ص �ملعدلة للمو�عيد متى كان �مليعاد قد بد�أ قبل تاريخ �لعمل بها.
3- �لن�سو���ص �ملنظم��ة لط��رق �لطع��ن بالن�س��بة �إىل م��ا �س��در م��ن �أح��كام قب��ل تاري��خ �لعم��ل به��ا مت��ى كان��ت ملغي��ة �أو من�س��ئة 

لطري��ق م��ن تلك �لط��رق ...(.
- ن�ص �ملادة )56( من قانون �لعقوبات رقم )16( ل�سنة 1960.

)ال يتغري �لو�سف �لقانوين �إذ� �أبدلت �لعقوبة �ملن�سو�ص عليها بعقوبة �أخف عند �الأخذ باالأ�سباب �ملخففة(.
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خ�سائ�ص �ل�سياغة �جلامدةخ�سائ�ص �ل�سياغة �جلامدة
تت�سف �ل�سياغة �جلامدة بعدة خ�سائ�ص منها:-

1- �لدق��ة يف حتدي��د �حلك��م �ل��ذي يعر���ص ل��ه �لن���ص �لت�س��ريعي، وبي��ان �حلك��م �ل��ذي يت��م ب��ه تطبي��ق ه��ذ� �لن���ص، فت�س��اغ عبار�ت��ه ب�س��ورة 
حم��ددة، ويع��رب عنه��ا باالأرق��ام �أو �لعب��ار�ت ب�س��ورة قطعي��ة وو��سح��ة.

2- �ل�سهولة يف �لتطبيق، �إذ ال جمال لل�سك �أو �الختالف يف تف�سري معنى �لن�ص �أو تطبيقه على كل حالة بطريقة تختلف عن �الأخرى.
3- حمدودي��ة دور م��ن يطب��ق �لن���ص ،ف��دوره مقت�س��ر عل��ى �الأخ��ذ بعب��ار�ت �لن���ص وال جم��ال الإعم��ال �ل�س��لطة �لتقديري��ة في��ه، نظ��ر� لو�سوح 

�حلق��وق و�لو�جبات �لت��ي يفر�سها �لن�ص. 
4- ��ستقر�ر �ملعامالت و�سهولة �لف�سل ف�ي �ملنازعات.

5- �جلم��ود وع��دم �ملرون��ة، وه��ذه �خلا�سي��ة تك��ون، يف بع���ص �حل��االت، عائق��ا �أم��ام مالحق���ة �لتط��ور�ت �ملت�س��ارعة يف خمتل��ف �ملج��االت، 
فكلما كان �لن�ص جامد� وحمدد� �بتعد عن حقائق �حلياة �ملتغرية و�ملتنوعة، �إذ �إن �ل�سائغ عند �سياغته للن�سو�ص ال ي�ستطيع �الإحاطة 
م�سبقا بكل �الأفعال �مل�ستقبلية �لتي يجب ح�سرها، كما �أنه ال ميكن الأي نظام قانوين يف �أي بلد مهما بلغ تطوره �أن يو�جه وينظم جميع 

�حل��االت و�لظ��روف �لت��ي ميك��ن �فرت����ص حدوثه��ا، لذل��ك �س��وف يبقى يو�ج��ه نق�س��ا يف �الأحكام. 
6- �حلاج��ة �إىل تدخ��الت ت�س��ريعية م�س��تمرة، فاالأخ��ذ باأ�س��لوب �ل�سياغ��ة �جلام��دة ق��د يتطل��ب تدخ��ال ت�س��ريعيا كل ف��رتة �إم��ا بالتعدي��ل �أو 

باالإلغ��اء �أو باإق��ر�ر ت�س��ريع جدي��د ملو�كب��ة �لتط��ور و�لتغري �مل�س��تمر.

ب- �ل�سياغة �ملرنةب- �ل�سياغة �ملرنة

�ل�سياغ��ة �ملرن��ة ه��ي �سياغ��ة �لن���ص �لت�س��ريعي بعب��ار�ت مرن��ة وعام��ة وو��س��عة �ملعن��ى متن��ح مطب��ق �لن���ص �س��لطة تقديري��ة يف تطبيقه ،وفق 
�س��روط ومعاي��ري مرن��ة ي�س��تهدي به��ا يف و�س��ع �حلل��ول �ملنا�س��بة ل��كل و�قعة م��ن �لوقائ��ع �ملعرو�سة عليه ،وفق��ا للظروف و�ملالب�س��ات �ملختلفة.

مثال:مثال:

ن�ص �ملادة )205( من �لقانون �ملدين رقم )43( ل�سنة 1976.
)�إذ� ط��ر�أت ح��و�دث ��س��تثنائية عام��ة مل يك��ن يف �لو�س��ع توقعه��ا وترت��ب عل��ى حدوثه��ا �أن تنفي��ذ �اللت��ز�م �لتعاق��دي و�ن مل 
ي�سبح م�ستحيال، �سار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخ�سارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد �ملو�زنة بني م�سلحة 

�لطرف��ني �أن ت��رد �اللت��ز�م �ملره��ق �إىل �حل��د �ملعق��ول �إن  �قت�س��ت �لعد�لة ذلك. ويقع باط��ال كل �تفاق على خالف ذلك(.

فه��ذه �ل�سياغ��ة �ملرن��ة ت��رتك للمحكم��ة حري��ة و��س��عة يف رد �اللت��ز�م �ملره��ق �إىل �حل��د �ملعق��ول، ويرج��ع للمحكم��ة تقرير �حل��د �ملعقول 
من عدمه. 

مثال:مثال:

ن�ص �ملادة )352( من �لقانون �ملدين
)�إذ� �أدى �ملدي��ن دين��ا علي��ه وكان ل��ه �أن يطل��ب �ملقا�س��ة في��ه بح��ق ل��ه ف��ال يج��وز �أن يتم�س��ك ب�سمان��ات ه��ذ� �حل��ق �إ�س��ر�ر� 

بالغ��ري �إال �إذ� كان يجه��ل وج��وده وكان ل��ه يف ذل��ك ع��ذر مقب��ول(.

فال �س��ك �أن معيار �لعذر �ملقبول معيار مرن يتيح للمحكمة �ل�س��لطة �لكاملة يف تقديره وفقًا لظروف كل حالة على حدة. وكما هو �حلال يف  
ن�سو���ص قان��ون �لعقوب��ات �لت��ي متن��ح مرون��ة يف �لتطبي��ق �إذ� كانت حت��دد للعقوبة حد� �أعلى وحد� �أدنى مع ت��رك �حلرية للمحكمة يف تطبيق 

�لعقوبة �ملنا�سبة بني هذين �حلدين وفقا للظروف �خلا�سة بكل حالة على حدة.
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حاالت ��ستعمال �أ�سلوب �ل�سياغة �ملرنة حاالت ��ستعمال �أ�سلوب �ل�سياغة �ملرنة 
ي�ستخدم �ل�سائغ �أ�سلوب �ل�سياغة �ملرنة يف عدة حاالت ،منها:-  

1- ت��اليف �لنق���ص �لت�س��ريعي، وذل��ك لع��دم �إحاطت��ه بكاف��ة �لوقائع �لت��ي ميكن �أن ينطبق عليه��ا �لن�ص، فيتم و�سع معايري و�س��روط وعنا�سر 
و�أ�س���ص يف �لن�ص لغايات تطبيقه.

2- �إعطاء مطبق �لن�ص �سلطة تقديرية يف تطبيقه مر�عاة الأي ظروف خا�سة وم�ستجدة لكل حالة على حدة.
3- ��س��تيعاب �أي تط��ور�ت �أو م�س��تجد�ت تظه��ر يف بيئ��ة تطبي��ق �لت�س��ريع مث��ل )�حلاج��ة للمحافظ��ة عل��ى �الأم��ن �ل�س��يرب�ين، و�لتعام��ل 

بالعمل��ة �لرقمي��ة(.

يف �ل�سياغة �ملرنة ين�ص على �ملعايري و�الأ�س�ص و�ل�سروط للداللة على �لوقائع. 

طرق �لتعبري عن �أ�سلوب �ل�سياغة �ملرنةطرق �لتعبري عن �أ�سلوب �ل�سياغة �ملرنة
يعرب عن هذ� �الأ�سلوب بعدة طرق منها:-

�لطريق��ة �الأوىل: �لطريق��ة �الأوىل: با�س��تعمال �أ�س��لوب ي��دل عل��ى �لتخي��ري ب��ني �تخ��اذ �لق��ر�ر �أو عدم��ه م��ن قب��ل مطب��ق �لن���ص وفق��ا ل�س��لطته �لتقديري��ة، فتاأت��ي 
بعب��ار�ت مث��ل )للمحكم��ة( )ملجل���ص �ل��وزر�ء( )للوزي��ر( )يجوز يف ح��االت خا�سة ومربرة(. 

�أمثلة: �أمثلة: 

- ن�ص �لفقرة )ج( من �ملادة )17( من قانون �جلامعات �الأردنية رقم )18( ل�سنة 2018.
)يجوز ملجل���ص �الأمناء بتن�س��يب من �لرئي���ص ويف حاالت خا�سة وح�س��ب تقديره تعيني �أحد �أع�ساء هيئة �لتدري���ص من �لرتب 

�الأخرى قائما باأعمال عميد �لكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه �أو بقبول ��ستقالته �أو بتعيني بديل له(.
- ن�ص �لفقرة )ب( من �ملادة )6( من قانون �ال�ستري�د و�لت�سدير رقم )21( ل�سنة 2001.

)يجوز ملجل���ص �لوزر�ء بناء على تو�سية �لوزير و�جلهة �ملخت�سة ح�س��ب مقت�سى �حلال تخويل �ل�س��لطة �جلمركية ��س��تيفاء 
�لر�س��وم �لت��ي يحدده��ا له��ذه �لغاي��ة لق��اء ت�سدير ب�سائع معينة يف ح��االت خا�سة ومربرة ت�س��تدعيها �مل�سلحة �لوطنية على 

�أن يت�سمن �لقر�ر �ل�سادر بهذ� �ل�س��اأن حتديد �أنو�ع �لب�سائع ومدة ��س��تيفاء هذه �لر�س��وم(.
- ن�ص �لفقرة )ب( من �ملادة )4( من قانون ر�سوم طو�بع �لو�رد�ت رقم )20( ل�سنة 2001.

)م��ع مر�ع��اة �أح��كام �لفق��رة )�أ( م��ن ه��ذه �ملادة للوزير يف ح��االت خا�سة يقدرها ومبقت�سى تعليم��ات ي�سدرها لهذه �لغاية 
�أن يح��دد �لطريق��ة �لت��ي ير�ه��ا منا�س��بة ال�س��تيفاء �لر�س��وم �ملتحقق��ة عل��ى �أي معامل��ة تنظ��م ل��دى �أي جه��ة ذ�ت عالق��ة وفق��ا 

الأح��كام هذ� �لقانون(.

�لطريق��ة �لثاني��ة: �لطريق��ة �لثاني��ة: با�س��تعمال �سيغ��ة متن��ح تخي��ري� يف �لتطبي��ق ب��ني حدي��ن ،�أعل��ى و�أدن��ى، فيك��ون �الختي��ار بينهم��ا ملطب��ق �لن���ص وفق �س��لطته 
�لتقديري��ة �ملح��ددة يف �لن���ص.     

مثال: مثال: 

ن�ص �ملادة )289( من قانون �لعقوبات رقم )16( ل�سنة 1960
)1- كل م��ن ت��رك قا�س��رً� مل يكم��ل �خلام�س��ة ع�س��رة م��ن عم��ره دون �س��بب م�س��روع �أو معق��ول وي��وؤدي �إىل تعري���ص حيات��ه 

للخط��ر، �أو عل��ى وج��ه يحتم��ل �أن ي�س��بب �س��رر� م�س��تدميًا ل�سحت��ه يعاق��ب باحلب���ص م��ن ثالث��ة �أ�س��هر �إىل �س��نة. 
2- وتك��ون �لعقوب��ة �حلب���ص م��ن �س��نة �إىل ث��الث �س��نو�ت �إذ� كان �لقا�س��ر مل يكم��ل �لثاني��ة ع�س��رة من عم��ره �أو كان ذ� �إعاقة 

مهما بلغ عمره(.
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�لطريق��ة �لثالث��ة: �لطريق��ة �لثالث��ة:  با�س��تعمال �سيغ��ة ت��دل عل��ى �لتباي��ن ب��ني �ملث��ال و�حل�سر،بحي��ث يذكر حاالت �نطباق �لن�ص �لت�س��ريعي على �س��بيل �ملثال، 
مع �إف�س��اح �ملجال �أمام مطبق �لن�ص للقيا���ص على هذه �لقاعدة مبا ي�س��ابه �الأمثلة �لو�ردة يف �لن�ص، وذلك ل�سمان �س��مول �لقاعدة لكل ما 

يط��ر�أ م��ن �أحد�ث ووقائع غري مت�سورة عند �سياغة �لن�ص. 

�أمثلة: �أمثلة: 

- ن�ص �لفقرة )7( من �ملادة )2( من قانون �الآثار رقم )21(  ل�سنة 1988
)�الأث��ر: �أ- �أي �س��يء منق��ول �أو غ��ري منق��ول �أن�س��اأه �أو �سنع��ه �أو خط��ه �أو نق�س��ه �أو بن��اه �أو �كت�س��فه �أو عدل��ه �إن�س��ان قب��ل �س��نة 
1750 ميالدي��ة مب��ا يف ذل��ك �ملغ��اور و�ملنحوت��ات و�مل�س��كوكات و�لفخاري��ات و�ملخطوطات و�س��ائر �أن��و�ع �مل�سنوعات �لتي تدل 
عل��ى ن�س��اأة وتط��ور �لعل��وم و�لفن��ون و�ل�سنائ��ع و�لديان��ات و�لتقالي��د �خلا�س��ة باحل�س��ار�ت �ل�س��ابقة �أو �أي ج��زء �أ�سي��ف �إىل 

ذل��ك �ل�س��يء �أو �أعي��د بن��اوؤه بعد ذل��ك �لتاريخ (. 
- ن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة )5( من قانون �لق�ساء �الإد�ري رقم )27( ل�سنة 2014.

)تخت�ص �ملحكمة �الإد�رية، دون غريها، بالنظر يف جميع �لطعون �ملتعلقة بالقر�ر�ت �الإد�رية �لنهائية مبا يف ذلك:- 
1- �لطع��ون يف نتائ��ج �نتخاب��ات جمال���ص هيئ��ات غ��رف �ل�سناع��ة و�لتج��ارة و�لنقاب��ات و�جلمعي��ات و�لن��و�دي �مل�س��جلة يف 
�ململك��ة، ويف �لطع��ون �النتخابي��ة �لت��ي جت��رى وف��ق �لقو�ن��ني و�الأنظم��ة �ملعمول بها م��ا مل يرد ن�ص يف قان��ون �آخر على �إعطاء 
ه��ذ� �الخت�سا���ص ملحكم��ة �أخ��رى. 2- �لطع��ون �لت��ي يقدمه��ا ذوو �ل�س��اأن يف �لق��ر�ر�ت �الإد�ري��ة �لنهائي��ة �ملتعلق��ة بالتعي��ني 
يف �لوظائ��ف �لعام��ة �أو بالرتفي��ع �أو بالنق��ل �أو باالنت��د�ب �أو باالإع��ارة �أو بالتكلي��ف �أو بالتثبي��ت يف �خلدم��ة �أو بالت�سني��ف. 
3- طع��ون �ملوظف��ني �لعمومي��ني �ملتعلق��ة باإلغ��اء �لق��ر�ر�ت �الإد�ري��ة �لنهائية �ملتعلقة باإنهاء خدماته��م �أو �إيقافهم عن �لعمل. 

4- طع��ون �ملوظف��ني �لعمومي��ني �ملتعلق��ة باإلغ��اء �لق��ر�ر�ت �لنهائي��ة �ل�سادرة بحقهم م��ن �ل�س��لطات �لتاأديبية.....(.

خ�سائ�ص �ل�سياغة �ملرنةخ�سائ�ص �ل�سياغة �ملرنة
تتميز �ل�سياغة �ملرنة بخ�سائ�ص منها:-

1- مو�كبة �لت�سريعات للتطور و�لتغري �مل�ستمر يف جماالت �حلياة �ملختلفة، دون �حلاجة �إىل �إجر�ء تعديالت عليها.
2- �حلد من جمود �لن�سو�ص، فيتم تطبيقها بطريقة تر�عي ظروف كل حالة على حدة. 

3- متنح مطبق �لن�ص دور� �إيجابيا وو��سعا يف تطبيق �لن�سو�ص �لت�سريعية بتفريد كل حالة على حدة �عتماد� على �سلطته �لتقديرية. 
4- متنح جماال �أو�سع يف تف�سري �لن�ص �أو تاأويله ح�سب ر�أي من يطبقه، �الأمر �لذي قد يوؤدي �إىل عدم �لدقة يف تطبيق �لن�سو�ص.

5- ت��وؤدي �إىل �الخت��الف يف تطبي��ق �لن���ص نتيج��ة الخت��الف ظ��روف كل حال��ة معرو�س��ة عل��ى مطب��ق �لن���ص، �الأم��ر �ل��ذي قد ي��وؤدي �إىل عدم 
�مل�س��او�ة نتيج��ة تباين �الأح��كام تبعا لظروف كل حالة.

ج- �ل�سياغة �ملختلطةج- �ل�سياغة �ملختلطة
وه��ي �ل�سياغ��ة �لت��ي جتم��ع ب��ني �أ�س��لوبي �ل�سياغ��ة �جلام��دة و�ل�سياغ��ة �ملرن��ة، وذل��ك يف �حل��االت �لت��ي يك��ون فيه��ا �لت�س��ريع بحاج��ة �إىل 
هذين �لنوعني من �ل�سياغة، فاالأ�سل �أن تكون �لن�سو�ص �لت�سريعية من�سبطة وحمددة، �إال �أنه توجد حاالت كثرية البد من �سياغة �لن�ص 
ب�سورة مرنة تتجاوب مع �لظروف �ملتغرية، ومع ما ي�ستجد من وقائع. وتتجلى �حلاجة �إىل �ل�سياغة �ملختلطة يف �سياغة ن�سو�ص �لعقوبات 

و�جلز�ء�ت يف �لت�س��ريعات �لتي تن�ص عليها يف حال خمالفة �أحكام �لت�س��ريع. 
ويف ه��ذه �حلال��ة ي��رى �ل�سائ��غ حتدي��د نط��اق تطبي��ق �لن���ص �لت�س��ريعي  ب�س��ورة دقيق��ة حم��ددة، عل��ى نح��و ال ي��رتك ملطب��ق �لن���ص �حلري��ة 
يف �لقيا���ص، حت��ى ال يرتت��ب عل��ى �لقيا���ص جت��رمي �أفع��ال ال ين���ص عليه��ا �لقان��ون، �الأم��ر �ل��ذي يتعار���ص م��ع مبد�أ �ل�س��رعية، فتك��ون �ل�سياغة 
�جلامدة هي �حلل لذلك، وللتخفيف من عيوب �ل�سياغة �جلامدة يتم �للجوء �إىل ��ستعمال  �أ�سلوب �ل�سياغة �ملرنة ،باإعطاء مطبق �لن�ص 
�سلطة تقديرية من خالل و�سع حد �أق�سى وحد �أدنى للعقوبة ،مع ترك �حلرية له يف �ختيار �لعقوبة �ملنا�سبة بني هذين �حلدين، ويف تطبيق 

�الأ�س��باب �ملخفف��ة �لتقديرية تبع��ا لظروف كل حالة معرو�سة عليه. 



دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية30

�الأ�س��ل �أن تك��ون �لقو�ع��د �لقانوني��ة من�سبط��ة وحمددة، و�أن ت�ساغ فيها �لقو�عد ب�س��كل مرن يتجاوب مع �لظروف �ملتغرية، 
وهذ� هو �أ�سلوب �ل�سياغة �ملختلطة.

مثال: مثال: 

ن�ص �ملادة )25( من قانون حماية �لبيئة رقم )6( ل�سنة 2017.
)يعاق��ب باحلب���ص م��دة ال تق��ل ع��ن �س��تة �أ�س��هر وال تزي��د عل��ى �س��نة �أو بغر�م��ة ال تق��ل ع��ن ع�س��رة �آالف دين��ار وال تزي��د عل��ى 
خم�س��ني �ل��ف دين��ار �أو بكلت��ا هات��ني �لعقوبت��ني كل م��ن ق��ام بقط��ف �ملرج��ان و�الأ�س��د�ف �أو �إخر�جه��ا م��ن �لبح��ر �أو �سي��د 

�الأحي��اء �لبحري��ة �أو تاج��ر ب��اأي منه��ا وت�س��بب باالإ�س��ر�ر به��ا وت�ساع��ف �لعقوب��ة �إذ� كان �لفاع��ل من�س��اأة(. 

د- �ل�سياغة �مل�سببةد- �ل�سياغة �مل�سببة
يف هذه �ل�سورة من �ل�سياغة يظهر �القرت�ن بني �حلكم �لقانوين �ملقرر يف �لن�ص وبني �أ�س��باب �أو �أهد�ف �حلكم �لو�ردة فيه، مما يوؤدي 
بالنتيجة �إىل �لتاأثري يف تطبيق �لن�ص ،بحيث يختلف �أثره تبعا لل�سبب �لظاهر فيه، فاإذ� مل يتو�فر ذلك �ل�سبب �أو �لباعث فال يطبق حكم 

�لن�ص النعد�م �ل�سبب �أو �لباعث للقيام بهذ� �لفعل، على �لرغم من وجود �سلوك �أو فعل �أو �إجر�ء من �ساأنه تطبيق حكم �لن�ص.

حاالت ��ستعمال �أ�سلوب �ل�سياغة �مل�سببة حاالت ��ستعمال �أ�سلوب �ل�سياغة �مل�سببة 
ي�س��تخدم �ل�سائ��غ �أ�س��لوب �ل�سياغ��ة �مل�س��ببة يف ع��دة ح��االت منه��ا:-  

1- �سم��ان تطبي��ق �لن���ص ب�س��كل دقي��ق دون �حلاج��ة للقيا���ص عل��ى حك��م �لن���ص �أو �لتو�س��ع في��ه، وذلك ال�س��تمال حك��م �لن�ص �لت�س��ريعي 
عل��ى �لفع��ل �أو �ل�س��لوك مقرتن��ا بالباع��ث �أو �لد�ف��ع للقي��ام به��ذ� �لفع��ل �أو �ل�س��لوك ،بحي��ث ي�س��كال ركن��ني ي�س��تند عليهم��ا �لتطبي��ق 

�ل�سحي��ح للن�ص.
مثال: مثال: 

ن�ص �لفقرة )ب( من �ملادة )57 ( من قانون �لعمل �الأردين رقم ) 8( ل�سنة 1996.
)يج��وز ل�ساح��ب �لعم��ل ت�س��غيل �لعام��ل �أك��رث م��ن �س��اعات �لعم��ل �ليومي��ة �أو �الأ�س��بوعية يف �أي م��ن �حل��االت �لتالي��ة عل��ى �أن 

يتقا�س��ى �لعام��ل يف �أي م��ن ه��ذه �حل��االت �الأج��ر �الإ�س��ايف �ملن�سو�ص عليه يف ه��ذ� �لقانون:- 
ب- م��ن �أج��ل ت��اليف وق��وع خ�س��ارة يف �لب�سائ��ع �أو �أي م��ادة �أخ��رى تتعر���ص للتل��ف �أو لتجن��ب خماط��ر عم��ل فن��ي �أو م��ن �أج��ل 
ت�س��لم م��و�د معين��ة �أو ت�س��ليمها �أو نقله��ا ب�س��رط �أن ال يزي��د ع��دد �الأي��ام �لت��ي تنطب��ق عليه��ا �أح��كام ه��ذه �لفق��رة عل��ى ثالث��ني 

يوم��ا يف �ل�س��نة �لو�حدة(.

2- �س��هولة فه��م حك��م �لن���ص وليتمك��ن مطب��ق �لن���ص م��ن �لوق��وف علي��ه وفه��م غايات��ه ل��ورود �س��بب �لن���ص وغايات��ه دون �حلاج��ة للبحث عن 
�إر�دة �مل�س��رع م��ن و�سع �لن�ص.

�أمثلة:�أمثلة:

- ن�ص �لبند )7( من �لفقرة )�أ( من �ملادة )25( من قانون �جلمارك رقم )20( ل�سنة 1998.
)ملقا�سد تطبيق قو�عد �ملن�س��اأ غري �لتف�سيلية يحظر على �لد�ئرة �إف�س��اء �أي معلومات تكون �س��رية بطبيعتها �أو �لتي تقدم 
عل��ى �أ�سا���ص �س��ري ويحظ��ر عليه��ا �إف�س��اوؤها �إال ب��اإذن خط��ي م��ن �ل�س��خ�ص �أو �جله��ة �لتي قدم��ت تلك �ملعلومات با�س��تثناء ما 

يك��ون مطلوب��ا �الإف�س��اح عنه من قبل جهة ق�سائية(.
- ن�ص �ملادة )140( من قانون �مللكية �لعقارية رقم )13( ل�سنة 2019

)للوزير بناء على تن�س��يب �ملدير �أن ياأذن لغري �الأردين بالتملك د�خل حدود مناطق �لتنظيم بق�سد �ال�س��تثمار يف م�س��روع 
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�سناعي �أو خدمي قطعة �أر�ص ال تزيد م�ساحتها على )10( ع�سرة دومنات �سريطة معاملة �الأردين باملثل(.
ن�ص �لفقرة )ه�( من �ملادة )190( من قانون �مللكية �لعقارية ذ�ته

)ال يعتد عند تقدير �لتعوي�ص عن �ال�ستمالك باأي مما يلي:-
1-  �الإن�ساء�ت و�ملباين و�ملغرو�سات و�لتح�سينات و�الإ�سافات �لتي حتدث يف �لعقار �مل�ستملك بعد �سدور قر�ر �ال�ستمالك.
2- �أي عقود تربم ب�س��اأن �لعقار �مل�س��تملك بعد �سدور قر�ر �ال�س��تمالك، كاالإجارة و�ال�س��تثمار، بق�سد زيادة �لتعوي�ص عن 

�ال�ستمالك(.

3- حتدي��د �أركان بع���ص �جلر�ئ��م مب��ا فيه��ا �لرك��ن �ملعن��وي �أو ��س��رت�ط ق�س��د جنائ��ي خا���ص وي�س��تخدم ه��ذ� �لن��وع م��ن �ل�سياغ��ة 
ب�س��كل كب��ري يف �سياغ��ة ن�سو���ص قو�ن��ني �لعقوب��ات و�جل��ز�ء�ت.  

�أمثلة:�أمثلة:

- ن�ص �ملادة )76( من قانون �لعقوبات رقم )16 ( ل�سنة 1960
)�إذ� �رتك��ب ع��دة �أ�س��خا�ص متحدي��ن جناي��ة �أو جنح��ة، �أو كان��ت �جلناي��ة �أو �جلنح��ة تتك��ون م��ن ع��دة �أفع��ال فاأت��ى كل و�ح��د 
منه��م فع��ال �أو �أك��رث م��ن �الأفع��ال �ملكون��ة له��ا وذل��ك بق�س��د ح�س��ول تل��ك �جلناي��ة �أو �جلنح��ة �عت��ربو� جميعهم �س��ركاء فيها 

وعوق��ب كل و�ح��د منه��م بالعقوب��ة �ملعين��ة له��ا يف �لقان��ون، كم��ا لو كان فاعال م�س��تقال لها(.
- ن�ص �ملادة ) 7 ( من قانون مكافحة غ�سيل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب رقم )46( ل�سنة 2007 )�مللغى(

)�أ- تن�ساأ وحدة م�ستقلة ترتبط مبحافظ �لبنك �ملركزي �الأردين ت�سمى )وحدة مكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب(.
ب- تخت���ص �لوح��دة بتلق��ي �الإخط��ار�ت �ملن�سو���ص عليه��ا يف �لبن��د )3( م��ن �لفق��رة )�أ( م��ن �ملادة )14( من ه��ذ� �لقانون 
�ملتعلقة باي عملية ي�ستبه بانها مرتبطة بغ�سل �الأمو�ل �أو متويل �الإرهاب وطلب �ملعلومات �لتي تتعلق بها وحتليلها و�لتحري 

عنها وتزويد �جلهات �ملخت�سة بهذه �ملعلومات عند �ل�سرورة وذلك لغايات مكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب(. 

ه�- �ل�سياغة �لتقليديةه�- �ل�سياغة �لتقليدية

ه��ي من��ط �سياغ��ة �أغلبي��ة �لن�سو���ص �لت�س��ريعية، فه��ي �سياغ��ة تقليدي��ة �أو �سياغ��ة عام��ة وله��ا من��ط �أو من��وذج تقلي��دي ماأل��وف، وال حتت��اج 
�إىل �تخاذ �سيغ خا�سة للداللة على م�سمون �لن�ص، فهي غري ملزمة ب�س��رح �الأ�س��باب �أو �تخاذ �أ�س��كال حمددة للتعبري عن م�سمون �لن�ص 

�لت�س��ريعي، كم��ا ه��و �حل��ال يف �الأن��و�ع �الأخ��رى من �أنو�ع �ل�سياغة �لت�س��ريعية ،وم��ن �أمثلتها:-
�أمثلة: �أمثلة: 

ن�ص �ملادة )214( من �لقانون �ملدين رقم )43( ل�سنة 1976
)1- �لعربة يف �لعقود للمقا�سد و�ملعاين ال لالألفاظ و�ملباين.  

2- و�الأ�سل يف �لكالم �حلقيقة فال يجوز حمل �للفظ على �ملجاز �إال �ذ� تعذر حمله على معناه �حلقيقي(.
ن�ص �ملادة )215( من �لقانون �ملدين ذ�ته.

)ال عربة بالداللة يف مقابلة �لت�سريح(.

�ل�سياغة �لتقليدية تتم بكالم مر�سل وال حتتاج �إىل �سيغ خا�سة بها �أو ��سرت�طات معينة للداللة عليها.
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رابعا-2- الصياغة التشريعية من حيث الطرق

ويق�س��د بط��رق �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية و�س��ائل �لتعب��ري ع��ن م�سم��ون وجوه��ر �لن���ص �لت�س��ريعي، ولل�سياغ��ة �لت�س��ريعية طريق��ان ،مادي��ة 
)�سريح��ة( و�سمني��ة )معنوي��ة( عل��ى �لنح��و �لت��ايل:-

�أ- �ل�سياغة �ل�سريحة )�ملادية(�أ- �ل�سياغة �ل�سريحة )�ملادية(
يف هذه �لطريقة يعرب عن جوهر ن�ص �لت�س��ريع وم�سمونه تعبريً� �سريحا ماديًا حم�سو�س��ا وجم�س��دً� يف مظهر خارجي ميكن �لوقوف علي���ه 

ب�س��هولة، وه��ذ� �ملظه��ر �خلارج��ي يف �لتعب��ري ياأخذ �أ�س��كاال متعددة للداللة على جوه��ر �لن�ص وم�سمونه. 
حاالت ��ستعمال �ل�سياغة �ل�سريحةحاالت ��ستعمال �ل�سياغة �ل�سريحة

11- �لتعبري عن حكم �لن�ص �لت�سريعي باالأرقام.- �لتعبري عن حكم �لن�ص �لت�سريعي باالأرقام.
وهن��ا يع��رب ع��ن جوه��ر �لن���ص �لت�س��ريعي وم�سمون��ه تعبريً� رقميًا حمددً� ب�سورة تقطع �أي تف�س��ري �أو تاأويل للو�س��ول �إىل حقيقة معنى �لن�ص 
ومقا�س��ده وحتدي��ده حتدي��د� حمكم��ا بالتعب��ري ع��ن ذل��ك برق��م مع��ني، وه��و م��ا ي�س��مى باإح���الل �ل�ك���م حم��ل �لكي��ف؛ �أي ��س���تعمال م�سطل���ح 

�لرتقي��م �أو �لتعبي���ر ع��ن �ملعن��ى، مم��ا يجع��ل تطبي��ق �لن���ص �آلي��ا وال ميل��ك مطب��ق �لن���ص جتاه��ه �س��لطة تقديري��ة.
�أمثلة: �أمثلة: 

- ن�ص �ملادة )10( من قانون �النتخاب ملجل�ص �لنو�ب رقم )6( ل�سنة 2016
)ي�سرتط فيمن يرت�سح لع�سوية جمل�ص �لنو�ب ما يلي:- �أن يكون قد �أمت ثالثني �سنة �سم�سية من عمره يف يوم �القرت�ع(.

- ن�ص �ملادة )167( من قانون �أ�سول �ملحاكمات �ملدنية رقم )24( ل�سنة 1988
)م��ع مر�ع��اة م��ا ورد يف �أي قان��ون خا���ص حت�س��ب �لفائ��دة �لقانوني��ة بن�س��بة )9%( �س��نويا وال يج��وز �التف��اق عل��ى 

جت��اوز ه��ذه �لن�س��بة(.
- ن�ص �ملادة )89 مكرر( من قانون �ل�سركات رقم )22( ل�سنة 1997

)تخ�س��ع �ل�س��ركات �مل�س��اهمة �خلا�س��ة و�لت��ي يزي��د ر�أ�س��مالها �ملكتت��ب ب��ه عل��ى خم�س��مائة �ألف دين��ار الأحكام �مل��ادة )151( 
م��ن هذ� �لقانون(. 

وله��ذه �لطريق��ة مز�ي��ا، منه��ا، �أنه��ا تي�س��ر عل��ى مطب��ق �لن���ص مهم��ة تطبي��ق �لن�ص �لقانوين ب�س��هولة وي�س��ر، كما تي�س��ر عل���ى �الأف���ر�د معرفة 
مر�كزه��م �لقانوني��ة وفهمه��ا يف �س��وء ه��ذ� �ملحت��وى، ويوؤخ��ذ عليه��ا، �أنه��ا ال متن��ح مطب��ق �لن���ص �سالحي��ة ممار�س��ة �أي �س��لطة تقديري��ة عند 
�لتطبي��ق، وتفر���ص علي��ه �اللت��ز�م باحلك��م �لقان��وين حت���ى و�إن كان ال يتف��ق ومب��ادئ �لعد�ل��ة، �إ�ساف��ة �إىل �أنه��ا ال جتيز مر�ع��اة �أي ظروف �أو 

�أو�ساع خا�سة.
�لتعب��ري باالأرق��ام م��ن �س��ور �ل�سياغ��ة �جلام��دة، وه��و م��ن ط��رق �ل�سياغ��ة �ل�سريحة؛ فه��ي �سياغة جامدة حلك��م من حيث 

�الأ�س��لوب، كما �أنها و�س��يلة تعبري مادية حم�سو�سة.

22-  �الإلز�م باتباع �سكلية معينة.  -  �الإلز�م باتباع �سكلية معينة.  
ق��د يحت��اج �لن���ص �لت�س��ريعي �إىل و�س��ع متطلب��ات خا�س��ة لتطبيق��ه كاتخ��اذ �س��كل معني حتى يتحقق �الأث��ر �لقانوين �لو�رد يف حكمه، و�ل�س��كل 
هو عن�سر خارجي عن �لن�ص ي�س��رتط �لت�س��ريع �إ�سافته �إىل �لت�سرفات �الأ�سلية �لتي من �س��اأنها �إن�س��اء �أو تعديل �أو نقل �أو �نق�ساء حق �أو 

مرك��ز قان��وين بحي��ث ال تنت��ج �لت�سرف��ات �لقانونية �أثرها �لقان��وين دون �إ�سافة هذ� �لعن�سر �خلارجي �إليها. 

�الإل��ز�م بال�س��كلية يعن��ي رب��ط حك��م �لن���ص باتب��اع �س��كل �أو �إج��ر�ء مع��ني، و�ال يفق��د �حلماي��ة �لقانوني��ة يف ح��ال ع��دم 
�تب��اع �ل�س��كلية.  



33 دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية

حاالت �الإلز�م باتباع �ل�سكلية حاالت �الإلز�م باتباع �ل�سكلية 
1- حتقيق �سمانات معينة كا�سرت�ط ��ستطالع ر�أي جهة معينة قبل �تخاذ �الإجر�ء.

مثال:مثال:

ن���ص �لفق��رة )ب( م��ن مل��ادة )148( م��ن قان��ون �مللكي��ة �لعقاري��ة رقم )13( ل�س��نة 2019
)�ذ� كان �الإيج��ار يتعل��ق بار���ص تزي��د م�س��احتها عل��ى ع�س��رة دومن��ات ومل��دة تزي��د يف جمموعه��ا عل��ى ث��الث �س��نو�ت 
فعل��ى �ل�س��خ�ص غ��ري �الأردين طال��ب �الإيج��ار �حل�س��ول عل��ى مو�فق��ة وزي��ر �لد�خلي��ة �أو م��ن يفو�س��ه وذل��ك حت��ت طائلة 

�لبط��الن ، وحت��دد �الإج��ر�ء�ت �ملتعلق��ة بت�س��جيل تل��ك �لعق��ود بتعليم��ات ي�سدره��ا وزي��ر �لد�خلي��ة له��ذه �لغاي��ة(. 

2- �لتنبي��ه و�لتذك��ري بخط��ورة �لت�س��رف حت��ى يتمه��ل �ساح��ب �ل�س��اأن قب��ل �الإق��د�م عل��ى �لت�س��رف كا�س��رت�ط �لقان��ون �أن يك��ون عق��د 
�ل�س��ركة مكتوب��ا.

مثال: مثال: 

ن���ص �مل��ادة )584( م��ن �لقان��ون �ملدين رقم )43( ل�س��نة 1976
)1- يج��ب �أن يك��ون عق��د �ل�س��ركة مكتوب��ا. 

2- �ذ� مل يك��ن �لعق��د مكتوب��ا ف��ال يوؤث��ر ذل��ك عل��ى ح��ق �لغ��ري و�أم��ا بالن�س��بة لل�س��ركاء �نف�س��هم فيعت��رب �لعق��د �سحيح��ا 
�إال �ذ� طل��ب �حده��م �عتب��اره غ��ري �سحي��ح، في�س��ري ه��ذ� عل��ى �لعقد من تاري��خ �إقامة �لدعوى(.

3- حتقي��ق �لعالني��ة ب��اأن يفر���ص عل��ى �ل�س��خ�ص ت�س��جيل ت�سرف��ه يف �س��كل مع��ني حت��ى يرتت��ب �أث��ره �لقان��وين كم��ا يف ت�س��جيل �نتق��ال 
ملكي��ة �لعق��ار�ت و�لت�س��رف فيه��ا ل��دى مديري��ات ت�س��جيل �الأر��س��ي. 

مثال: مثال: 

ن���ص �مل��ادة )63( م��ن قان��ون �مللكي��ة �لعقاري��ة رقم )13( ل�س��نة 2019.
)ال تك��ون �لت�سرف��ات �أو �لعق��ود �أو �أي معام��الت جت��ري عل��ى �لعق��ار�ت �أو �ملي��اه �سحيح��ة يف �ملناط��ق �لت��ي مت��ت 
�لت�س��وية فيه��ا �إال �إذ� �س��جلت ل��دى مديري��ة �لت�س��جيل، ويع��د باط��ال كل ت�س��رف �أو عق��د �أو معامل��ة �أج��ري خالف��اً لذل��ك(.

4- �الإثبات بالكتابة درء� للمنازعات و�الدعاء�ت كما يف �إثبات �لت�سرفات �لتي تزيد قيمتها على حد معني. 
مثال: مثال: 

ن���ص �لبن��د )�أ( م��ن �لفق��رة )1( م��ن �مل��ادة )28( م��ن قان��ون �لبينات رقم )30( ل�س��نة 1952.
)يف �اللتز�م��ات �لتعاقدي��ة، تر�ع��ى يف ج��و�ز �الإثب��ات بال�س��هادة وع��دم جو�زه �الأح��كام �الآتية:- 

1-�أ- �ذ� كان �اللت��ز�م �لتعاق��دي يف غ��ري �مل��و�د �لتجاري��ة تزي��د قيمت��ه عل��ى مائ��ة دين��ار �أو كان غ��ري حم��دد �لقيمة فال 
جت��وز �ل�س��هادة يف �إثب��ات وج��ود �اللت��ز�م �أو �ل��رب�ءة من��ه م��ا مل يوج��د �تف��اق �أو ن�ص يق�س��ي بغري ذلك(.

ب- �ل�سياغة �ل�سمنية )�ملعنوية( ب- �ل�سياغة �ل�سمنية )�ملعنوية( 
عندم��ا تت�س��عب �لوقائ��ع وتظه��ر تط��ور�ت يف بيئ��ة �لعم��ل �لت�س��ريعي ف��اإن ه��ذ� ي�س��توجب �إيج��اد حل��ول له��ذه �حل��االت، والأن ه��ذه �لوقائ��ع ق��د 
تنط��وي عل��ى �سعوب��ات حتت��اج �إىل ط��رق �سياغ��ة غ��ري عادي��ة ل�سياغ��ة �أح��كام تقوم على �لعم��ل �لذهني، يف �س��بيل �إخر�ج �لقاع��دة �لقانونية 
�إخر�ج��ا عملي��ًا ،يحق��ق �لغاي��ة �لت��ي يف�س��ح عنه��ا �لن�ص يف م�سمونه، ويبد�أ �لعمل �لذهني  با�س��تنباط هذ� �لت�س��ور، وهذ� �لت�سور �ل�سمني 

�إم��ا �أن يك��ون �سمن��ي �ل�سياغ��ة ومثال��ه ،�سياغ��ة �لقر�ئ��ن �لقانوني��ة ، �أو �سمن��ي �حلك��م و�جلوهر، كاالفرت��س��ات �لقانونية.
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11- �لقر�ئن �لقانونية- �لقر�ئن �لقانونية
�لقرين��ة تقت�س��ي وج��ود و�قعت��ني، �إحد�هم��ا جمهول��ة وهي �ملر�د �لك�س��ف عنه��ا ؛�أي �إثباتها، و�الأخرى موجودة ومعلومة ،يتم �ال�س��تنباط منها 
للو�سول الإثبات �لو�قعة �الأوىل، ويتم هذ� �ال�س��تنباط بعملية عقلية ذهنية، �إذ� قام بها �مل�س��رع ت�س��مى قرينة قانونية، و�إذ� قام بها �لقا�سي 

ت�سمى قرينة ق�سائية.
و�لقر�ئن و�س��يلة يحاول �لت�س��ريع من خاللها �إ�سفاء �س��يء من �ليقني و�لتحديد على و�قع م�س��وب بال�س��ك و�الحتمال، وقطع �ل�س��ك باليقني 

يكون بطريقة تتفق غالبا مع ما هو و�قع �أو ماألوف �أو ر�جح.

تعت��رب �سياغ��ة �لقر�ئ��ن �سياغ��ة �سمني��ة الأن �لو�قع��ة �ل��و�ردة يف �لن���ص ت��دل وت�س��ري عل��ى و�قع��ة �أو حك��م �آخ��ر غ��ري 
من�سو���ص علي��ه يف �لن���ص ل��ذ� وج��ب ��س��تنباطه.   

�أنو�ع �لقر�ئن �لقانونية�أنو�ع �لقر�ئن �لقانونية

�أ -  �لقر�ئن �لقانونية �لقاطعة�أ -  �لقر�ئن �لقانونية �لقاطعة

وهي �لقر�ئن �لتي ال يجوز �إثبات عك�س��ها وال �لقيا���ص عليهًا ،الأن �مل�س��رع ر�س��م لها مفهومًا ونطاقًا وحجية ال تتعد�ه ،ولي���ص للمحكمة �س��لطة 
تقديري��ة يف تطبيقه��ا �أو �لقيا���ص عليه��ا.

�أمثلة:�أمثلة:

- قرين��ة �نع��د�م �لتميي��ز مل��ن ه��و �أق��ل م��ن �س��بع �س��نو�ت، و�ملجن��ون وفق��ا لن���ص �مل��ادة )44( م��ن �لقان��ون �مل��دين رق��م 
)43( ل�س��نة 1976 بقوله��ا: 1- ال يك��ون �أه��ال ملبا�س��رة حقوق��ه �ملدني��ة م��ن كان فاق��دً� للتميي��ز، ل�سغ��ر يف �ل�س��ن �أو عت��ه 

�أو جن��ون. 2- وكل م��ن مل يبل��غ �ل�س��ابعة يع��د فاق��دً� للتميي��ز.
- قرين��ة �لعل��م بالقان��ون بع��د ن�س��ره يف �جلري��دة �لر�س��مية. 

- قرين��ة بط��الن �لت�س��رف يف مر���ص �مل��وت الأن��ه مق�س��ود ب��ه �لت��ربع ويعت��رب ت�سرف��ا م�ساف��ا �إىل م��ا بع��د �ملوت وت�س��ري 
عليه �أح��كام �لو�سية.

ب - �لقر�ئن �لقانونية �لب�سيطةب - �لقر�ئن �لقانونية �لب�سيطة

وه��ي جمموع��ة م��ن �لقر�ئ��ن تت�سمنه��ا ن�سو���ص �لت�س��ريع تعف��ي م��ن تق��ررت مل�سلحت��ه م��ن ع��بء �الإثب��ات، �إال �أن �خل�س��م ي�س��تطيع �أن يقي��م 
�لدلي��ل عل��ى عك���ص م��ا ت�سمنت��ه، وه��ذه �لقر�ئ��ن ال متل��ك �ملحكم��ة جتاهلها �أو �لقيا���ص عليها �أو �لتو�س��ع يف تف�س��ريها.

�أمثلة:�أمثلة:

- ن���ص �مل��ادة )107( م��ن �لقان��ون �مل��دين رق��م )43( ل�س��نة 1976 )دف��ع �لعرب��ون وق��ت �إب��ر�م �لعق��د يفي��د �أن ل��كل م��ن 
�ملتعاقدي��ن �حل��ق يف �لع��دول عن��ه �إال �ذ� ق�س��ى �التف��اق بغ��ري ذل��ك(.

- ن���ص �مل��ادة )166( م��ن �لقان��ون ذ�ت��ه )1-ال ي�س��ح �لعق��د �ذ� مل تك��ن في��ه منفع��ة م�س��روعة لعاقدي��ه.2- ويفرت���ص يف 
�لعق��ود وج��ود ه��ذه �ملنفع��ة �مل�س��روعة م��ا مل يق��م �لدلي��ل عل��ى غ��ري ذلك(.

- ن���ص �مل��ادة )1129( م��ن �لقان��ون ذ�ت��ه )�ذ� ت�س��رف �س��خ�ص الح��د ورثت��ه و�حتف��ظ بحي��ازة �لع��ني �لت��ي ت�س��رف فيه��ا 
وبحق��ه يف �النتف��اع به��ا م��دى حيات��ه. �عت��رب �لت�سرف م�سافا �إىل ما بعد �ملوت وت�س��ري علي��ه �أحكام �لو�سية ما مل يقم دليل 

يخال��ف ذلك(. 
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22-  �الفرت��سات �لقانونية-  �الفرت��سات �لقانونية

��س��تعمال �الفرت��س��ات يقت�س��ي �إعط��اء حك��م ت�س��ريعي لو�قع��ة �أو و�س��ع يخال��ف حقيقت��ه، فه��و ال ينتم��ي مل��ا �أعط��ي ل��ه وغري��ب عن��ه، ولك��ن 
باالفرت����ص و�س��ع �سم��ن ه��ذ� �الط��ار عل��ى غ��ري �حلقيقة، وهذ� �الفرت��ص هو ت�سور ذهني من �مل�س��رع  يق�سد من��ه �لو�سول �إىل ترتيب �آثار 
قانوني��ة يتع��ذر �لو�س��ول �إليه��ا بغ��ري ه��ذه �لطريق��ة لغاي��ات عملي��ة معين��ة، �أو لت�س��هيل �أعم��ال �لنا���ص، و�لتخفي��ف م��ن قي��ود �الأح��كام �لقانوني��ة 
�ل�س��ائدة يف �لنظ��ام �لقان��وين �ملطب��ق يف �لدول��ة، وه��و يف جمي��ع �حل��االت مقي��د بع��دم جت��اوز ح��دود �لغر���ص �ملق�سود من تقري��ره، كما �أنه ال 

يتطل��ب �ألفاظ��ا معين��ة لل�سياغ��ة بق��در م��ا يت�سم��ن �أف��كار� مهم��ة يتم �لتعب��ري عنها بطريق��ة �ل�سياغ��ة �لتقليدية.

- �الع��رت�ف بال�س��خ�سية �ملعنوي��ة )�حلكمي��ة( للعدي��د م��ن �جله��ات بن���ص يف �لقان��ون فه��م لي�س��و� �أ�س��خا�سا طبيعي��ني 
وم��ع ذل��ك له��م �س��خ�سية ت�س��مى حكمية �أو معنوية.

- �عتب��ار �ملنق��ول م��ن �لعق��ار�ت بالتخ�سي���ص، فيعت��رب عق��ار� بالتخ�سي���ص �ملنق��ول �ل��ذي ي�سع��ه مالك��ه يف عق��ار ل��ه 
موقوف��ا عل��ى خدمت��ه و��س��تغالله، ويك��ون ثابت��ا يف �الأر���ص.

- �فرت����ص �لت�س��ريع �أن للجن��ني �أهلي��ة متكن��ه م��ن �ال�س��تفادة م��ن �الإرث بالرغ��م م��ن �أن �الأهلي��ة تثب��ت لالإن�س��ان 
مبج��رد والدت��ه حي��ا. 

- �فرت����ص �لعل��م �ليقين��ي بن��اء عل��ى قر�ئ��ن معين��ة كح�س��ور �ملحاكم��ة و�حل�س��ول عل��ى مذك��ر�ت �لدع��وى �أو 
د�ري��ة. �لق��ر�ر�ت �الإ

- فك��رة �خلط��اأ �ملفرت���ص �ل��ذي يع��د �أ�سا�س��ا للم�س��وؤولية �لتق�سريي��ة ول��و مل يت��م �إثبات��ه.

خامسا: المسائل اللغوية في الصياغة التشريعية 

�للغ��ة ه��ي �أد�ة �لتعب��ري ع��ن �الأف��كار، فالن�سو���ص �لت�س��ريعية يت��م �لتعب��ري عنه��ا م��ن خ��الل �للغ��ة ،�س��و�ء كان��ت �ألفاظ��ًا ومب��اين �أو مقا�س��د 
ومعاين، والبد لل�سائغ من �الإملام باللغة �لف�سيحة و�إتقانها ،باعتبار �أن �لت�سريع يتمثل يف قو�عد تو�سع يف قو�لب لغوية ومبادَئ مو�سوعية 
يف �إطار لغوي، لت�سهيل فهم �لن�سو�ص �لت�سريعية لي�ص من قبل مو�طني �لدولة فح�سب، بل من قبل �أي �سخ�ص من �ملمكن �أن يكون عر�سة 
لتطبيق �لت�س��ريع عليه، و�للغة �لعربية لغة معروفة يف �لبيئة �لدولية ب�س��كل عام و�لبيئة �لتجارية ب�س��كل خا�ص، وهي من �للغات �ملعتمدة يف 
�الأمم �ملتح��دة، وه��ي �أي�س��ا لغ��ة م�س��رتكة ب��ني �ل��دول �لعربي��ة جميعه��ا، وه��ي �للغة �لر�س��مية لهذه �لدول بعي��د� عن �للهج��ات و�للغات �ملحكية 

�لت��ي ي�س��تخدمها �لعام��ة يف كل بل��د عرب��ي، وبالت��ايل ف��اإن كتابة �لت�س��ريع باللغة �لعربية �لف�سيحة ي�س��هل عملية فهم �لن�سو�ص �لت�س��ريعية.
�إن و�س��ع �أف��كار �لت�س��ريع يف قو�ل��ب لغوي��ة عل��ى �س��كل ن�سو���ص ت�س��ريعية �أم��ر يحت��اج �إىل مه��ار�ت خا�س��ة عل��ى �ل�سائ��غ �أن يتقنه��ا، فعملي��ة 

�ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية تخ�س��ع لقو�ع��د و�أ�س��ول يج��ب مر�عاته��ا ،ومنه��ا:-
1- مر�ع��اة �لقو�ع��د �لنحوي��ة و�الإمالئي��ة: يج��ب �أن يكت��ب �لت�س��ريع بلغ��ة عربي��ة �س��ليمة خالي��ة م��ن �الأخط��اء �لنحوي��ة و�الإمالئي��ة 
)�الأخط��اء �لنحوي��ة غالب��ًا م��ا ير�فقه��ا �أخط��اء �إمالئي��ة( ،فاالأخط��اء �لنحوي��ة و�الإمالئي��ة ق��د تعط��ي �حلكم �لقان��وين معنى �آخر غري 

�ملق�س��ود ب��ه، مم��ا ي��وؤدي �إىل غمو�س��ه. 
2-  �إظه��ار �حل��ركات عن��د �لل��زوم )�ل�س��م، �لك�س��ر، �ل�س��دة....(، �الأ�س��ل �أن تكت��ب �لكلم��ات دون و�س��ع ح��ركات عليه��ا، لك��ن توج��د 
كلم��ات ق��د يحت��اج �لتعب��ري عنه��ا �إىل �إظه��ار �حل��ركات عليه��ا، الأن��ه يف ح��ال ع��دم �إظهاره��ا ق��د يختل��ف �ملعن��ى �ملق�س��ود منه��ا، م��ع 
جتن��ب �لدالل��ة عل��ى �حل��ركات با�س��تعمال كلم��ات ت��دل عليه��ا يف �س��ياق �لن���ص، مث��ل )بفت��ح �ل��د�ل، بت�س��ديد �لي��اء(، فمث��ل ه��ذ� 

�ال�س��تعمال يخ��ل ب�س��ياق �لن���ص.
3- ��س��تعمال �ل�سمائ��ر ب�س��كل �سحي��ح، مم��ا ي�س��اعد عل��ى �القت�س��اد يف ��س��تعمال �لكلم��ات، وم��ن ث��م ي�س��اعد عل��ى �سياغ��ة جمل��ة 
قانوني��ة ق�س��رية و��سح��ة، وم��ع ذل��ك يل��زم �حل��ذر عن��د ��س��تعمال �ل�سمائ��ر، خا�س��ة �إذ� ف�س��ل ب��ني �ل�سم��ري و�لكلم��ة �لت��ي ي�س��ري 
�إليه��ا ع��دد م��ن �لكلم��ات، و�أ�سب��ح �حتم��ال �خلل��ط ب��ني ه��ذه �لكلم��ات و�لكلم��ة �لتي ي�س��ري �إليه��ا �ل�سمري و�رد�. لذ� يج��ب �الأخذ بعني 
�العتب��ار �أن �ل�سم��ري ي�س��ري �إىل �آخ��ر متح��دث عن��ه يف غ��ري ح��االت �مل�س��اف و�مل�س��اف �إلي��ه، و�ملعط��وف علي��ه، و�إذ� �س��ك �ل�سائ��غ يف 

�إمكاني��ة ح��دوث �لتبا���ص ف���ي م�دل���ول �ل�سم��ري، في�ستح�س��ن �ال�س��تغناء ع��ن ��س��تعماله و�إي��ر�د �ملق�س��ود ب��ه مبا�س��رة. 



دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية36

4- ��س��تعمال بع���ص �لكلم��ات و�الأدو�ت �للغوي��ة و�حل��روف بح��ذر، خا�س��ة تل��ك �لت��ي ق��د يتد�خ��ل معناه��ا لدرج��ة ت��وؤدي �إىل غمو���ص 
م�دل�ول���ها، ل��ذ� يج��ب ��س��تعمالها عن��د �لل��زوم، وب�س��كل ير�ع��ى في��ه �له��دف م��ن ��س��تعمالها، وذل��ك حت��ى ال ت��وؤدي �إىل غمو���ص معن��ى 

�جلمل��ة �لقانوني��ة، ب��دال م��ن تو�سيحه��ا وم��ن ذل��ك م��ا يلي:-
�أ- �لكلمت��ان »كل« و»�أي«، فكلم��ة »كل« ت�س��تعمل للدالل��ة عل��ى �ن�س��حاب �حلك��م �لقان��وين عل��ى جمي��ع م��ا ي��رد بعده��ا، وكلم��ة »�أي« 

ت�س��تعمل للدالل��ة عل��ى �ن�س��حاب �حلك��م �لقان��وين عل��ى ج��زء م��ن جمموع��ة ب�س��كل ع�س��و�ئي.
ب- �حلرف��ان »و« و »�أو« يج��ب �حلر���ص عن��د ��س��تعمال هذي��ن �حلرف��ني، خا�س��ة عن��د ل��زوم ��س�ت�ع�م�ال�ه�م���ا ف���ي م�و�س���ع متق��ارب، 
ف��كل منهم��ا يق��ود ملعن��ى يختل��ف ع��ن �الآخ��ر، فاحل��رف »و« ي�س��تعمل للدالل��ة عل��ى �جلم��ع ب��ني ع��دة م�س��ائل، يف ح��ني �أن �حل��رف 
»�أو« ي�س��تعمل للتخي��ري ب��ني ع��دة م�س��ائل. كم��ا ال يج��وز ب��اأي ح��ال م��ن �الأح��و�ل �جلم��ع ب��ني هذي��ن �حلرف��ني بكتابتهم��ا بطريق��ة 
)و/�أو( الأن ه��ذ� �الأ�س��لوب ي��وؤدي �إىل �لغمو���ص، ويف ه��ذه �حلال��ة ف��اإن �مل�س��تقر علي��ه ت�س��ريعيا �أن �للج��وء �إىل ح��رف »و« ي�س��مل 

معن��ى ح��رف »�أو«.
ج- كلم��ة »يج��ب« ت�س��تعمل لفر���ص �لت��ز�م ب�س��كل �أم��ر، وكلم��ة »يج��وز« ت�س��تعمل للدالل��ة عل��ى �الإباح��ة وعل��ى �إمكاني��ة �الختي��ار ب��ني 
ع��دة م�س��ائل، وت��ربز �أهمي��ة ��س��تعمال كلم��ة »يج��وز« عندم��ا مين��ح �حلك��م �لقان��وين �س��خ�سًا م��ا �سالحي��ات معين��ة يك��ون له خيار 

ممار�س��تها م��ن عدم��ه.
5- ��س��تعمال عالم��ات �لرتقي��م ب�س��كل منا�س��ب: قدمي��ًا، كان ��س��تعمال عالم��ات �لرتقي��م �لنحوي��ة يف �جلمل��ة �لقانوني��ة حم��دودً� 
ج��دً�، ويقت�س���ر عل��ى ��س��تعمال �لنقط��ة ).( �آخ��ر �جلمل��ة فق��ط، وبتط��ور قو�ع��د �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية، م��ن ز�وي��ة �زدي��اد �الهتم��ام 
بكيفي��ة ت�س��هيل تو�سي��ل �لت�س��ريع �إىل �ملخاطب��ني باأحكام��ه، �أ�سبح��ت عالم��ات �لرتقي��م �لنحوي��ة ت�س��تعمل كاأدو�ت م�س��اعدة لبن��اء 
�جلمل��ة �لقانوني��ة ب�س��كل ي�س��هل ��س��تيعابها. و�لقاع��دة �لعام��ة �لت��ي يج��ب و�سعه��ا بع��ني �العتب��ار عن��د ��س��تعمال عالم��ات �لرتقي��م 
�لنحوي��ة، ه��ي �أن ه��ذه �لعالم��ات م��ا ه��ي �إال �أدو�ت م�س��اعدة، �له��دف م��ن ��س��تعمالها �لتب�س��يط م��ن �أج��ل �لتو�سي��ح، ويج��ب �حلر�ص 

عل��ى ��س��تعمالها ح�س��ب �لرتكي��ب �لنح��وي للحك��م �لقان��وين.

قواعد لغوية في صياغة الجمل القانونية

1- �لتعب��ري ع��ن �لفع��ل �لقان��وين �ل��و�رد يف �لن���ص ب�س��كل و��س��ح و�س��ليم ال جم��ال في��ه للب���ص �أو �لتاأوي��ل، فيج��ب �أن يك��ون �لفع��ل حم��دد� 
ود�ال عل��ى نوع��ه �ل��ذي ق��د يك��ون حق��ا �أو �متي��از� �أو �لتز�م��ا �أو م�س��وؤولية �أو �س��لطة.

2-  حتدي��د �ل�س��خ�ص �ملخاط��ب بالن���ص �لت�س��ريعي )�لفاع��ل �لقان��وين( ب�س��كل و��س��ح ودقي��ق، وذل��ك بتحدي��د �ل��ذي يثب��ت ل��ه �حل��ق 
�أو �المتي��از �أو يق��ع علي��ه ع��بء �لفع��ل �لقان��وين م��ن �لت��ز�م �أو م�س��وؤولية.  

3- �لتعب��ري ع��ن �لفع��ل �لقان��وين با�س��تعمال �لفع��ل �ملبن��ي للمعل��وم ب��دال ع��ن �لفع��ل �ملبن��ي للمجه��ول، لتحدي��د �لفاع��ل �لقان��وين �ل��ذي 
ينف��ذ �لفع��ل �ل��و�رد يف �لن���ص �لت�س��ريعي ب�س��كل مبا�س��ر، �الأم��ر �لذي يوؤدي �إىل و�س��وح �لن�ص و�س��هولة تطبيق��ه فاالخت�سا���ص بتنفيذ 

�لفع��ل ي�س��توجب حتدي��د �لفاع��ل �لقان��وين له.
4- ��س��تعمال �جلمل��ة �لفعلي��ة ب�سيغ��ة �حلا�س��ر، فالفع��ل �مل�س��ارع �ملكت��وب ب�سيغ��ة �حلا�س��ر �أك��رث حتدي��دً� م��ن �لفع��ل �مل�س��ارع �ملكت��وب 

ب�سيغة �مل�س��تقبل.
5- ��س��تعمال �جلمل��ة �ل�س��رطية عن��د �لل��زوم، وهن��ا يج��ب �النتب��اه لكتاب��ة ج���و�ب �ل�س��رط ب�س��كل و��س��ح با�س��تعمال ح��رف »�لف��اء« يف 

�أول��ه، فه��ذ� �حل��رف يفي��د �لرتتي��ب �لف��وري للم�س��األة مبج��رد حتقق �ل�س��رط.
6- ف�س��ل عب��ار�ت �لن���ص بعالم��ات ترقي��م نحوي��ة �ذ� كان��ت عب��ار�ت �لن���ص طويل��ة، بحي��ث ت�س��كل �جلم��ل عن��د قر�ءته��ا م��ع بع�سه��ا 

�لبع���ص فك��رة و�ح��دة مرت�بط��ة وو��سح��ة.
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المحور الثاني: ضوابط الصياغة التشريعية

تتن��وع �سو�ب��ط �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية �لت��ي يتوج��ب عل��ى �ل�سائ��غ مر�عاته��ا و�لتي تعين��ه عند �سياغة �لت�س��ريعات بني �سو�ب��ط خارجية حتدد 
�الإط��ار �لع��ام للت�س��ريع، و�سو�ب��ط  د�خلي��ة تدخ��ل يف �سل��ب �لت�س��ريع ،ويت��م �إبر�زه��ا م��ن خ��الل �الأ�س��باب �ملوجب��ة ومذك��رة بيان��ات �لت�س��ريع، 

وت�س��رتك جميعه��ا يف والدة ت�س��ريع متكام��ل م��ن حي��ث �ل�س��كل �خلارج��ي و�لبني��ان �لد�خل��ي، وتتمثل هذه �ل�سو�ب��ط مبا يلي:-

أوال: الضوابط الخارجية

ه��ي جمموع��ة م��ن �لعنا�س��ر �لت��ي حت��دد �الإط��ار �لع��ام للت�س��ريع و�س��كله �خلارج��ي وت�سم��ن �س��المته، وت�س��مل �اللت��ز�م باملب��ادئ و�لقو�ع��د 
�لد�س��تورية، ومر�ع��اة �له��رم �لقان��وين، و�اللتز�م��ات �لدولي��ة، ومرتك��ز�ت �ل�سيا�س��ة �لعام��ة للدول��ة، و�ل�سيا�س��ة �لت�س��ريعية �ملعتم��دة فيه��ا، 

�إ�ساف��ة �إىل �لعالق��ة م��ع �لت�س��ريعات �الأخ��رى، و�أخ��ري� �ال�س��تفادة م��ن �لت�س��ريعات �ملقارن��ة وفق��ا مل��ا يل��ي:- 

�سو�بط �ل�سياغة �لت�سريعية

�ل�سو�بط �خلارجية لل�سياغة �لت�سريعية

ضوابط الصياغة التشريعية

�ل�سو�بط �لد�خلية�ل�سو�بط �خلارجية

مذكرة �لبيانات �لت�سريعية�الأ�سباب �ملوجبة

الضوابط 
الخارجية 
للصياغة 
التشريعية

�ملبادئ 
و�لقو�عد 
�لد�ستورية

مر�عاة 
�لهرم 

�لت�سريعي

�اللتز�مات 
�لدولية

�ل�سيا�سة 
�ل�سيا�سة �لعامة للدولة

�لت�سريعية

�لعالقة 
بالت�سريعات 

�الأخرى

�ال�ستفادة
من �لت�سريعات 

�ملقارنة
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�أوال-�أوال-11- �ملبادئ و�لقو�عد �لد�ستورية- �ملبادئ و�لقو�عد �لد�ستورية

�أي ت�س��ريع ي�سدر يجب �أن ير�عي يف �أحكامه �ملبادئ �لعامة للد�س��تور، ويجب �أن تكون �لغاية �الأهم و�الأ�س��مى من �إ�سد�ره �لتطبيق �ل�س��ليم 
الأحكام �لد�ستور.

فالتثب��ت م��ن د�س��تورية �لت�س��ريع �ملق��رتح، وع��دم وج��ود تعار���ص بين��ه وب��ني �لقو�ع��د و�ملب��ادئ �لد�س��تورية، وتو�فق��ه و�ن�س��جامه م��ع �أح��كام 
�لد�س��تور، م��ن �الأم��ور �الأ�سا�س��ية �لت��ي يتع��ني عل��ى �ل�سائ��غ �أن يتنب��ه له��ا قبل �ل�س��روع يف �إعد�د �لت�س��ريع، فعندما ين�ص �لد�س��تور على تنظيم 
مو�س��وع مع��ني مبقت�س��ى قان��ون ف��ال يج��وز تنظيم��ه مبقت�سى نظام �أو تعليمات، وكذلك ال يجوز تنظيم مو�سوع مبقت�سى قانون يف حال تطلب 

�لد�س��تور تنظيم��ه مبقت�سى نظام.

�لقاع��دة �لقانوني��ة�لقاع��دة �لقانوني��ة ت�س��نها وت�سدره��ا �س��لطة خمت�س��ة لتنظي��م مو�س��وع مع��ني، �أو لتنظي��م عالق��ات  �الأف��ر�د د�خ��ل 
�ملجتم��ع، ويرتت��ب عل��ى خمالفته��ا ج��ز�ء منظ��م وحم��دد توقع��ه �س��لطة خمت�س��ة.

�أم��ا �ملب��د�أ �لقان��وين�ملب��د�أ �لقان��وين في�س��تنبطه �لق�س��اء ويك�س��ف عن��ه وي�س��تلهمه م��ن روح �لت�س��ريع، ويعل��ن �س��رورة �اللت��ز�م ب��ه م��ن 
خ��الل �الأح��كام �لت��ي ي�سدره��ا، ويعطي��ه �لق��وة �الإلز�مي��ة ويطبق��ه عل��ى م��ا يعر���ص علي��ه م��ن منازع��ات. وال ي�س��رتط �أن 
ت��رد �ملب��ادئ �لقانوني��ة يف ن���ص ت�س��ريعي مكت��وب، فق��د تك��ون خارج��ة عن��ه، ي�س��تخل�سها �لقا�س��ي م��ن طبيع��ة �لنظ��ام 
�لقان��وين، و�أهد�ف��ه �القت�سادي��ة و�ل�سيا�س��ية و�الجتماعي��ة و�لقي��م �لديني��ة و�لثقافي��ة �ل�س��ائدة يف �ملجتم��ع، وبالت��ايل 
ال ت�س��تمد قوته��ا �مللزم��ة م��ن �لن���ص �لت�س��ريعي، وله��ا قوته��ا �لذ�تي��ة وتك��ون و�جب��ة �لتطبي��ق دون حاج��ة لن���ص يقرره��ا. 

وتعت��رب �لق��ر�ر�ت �لتف�س��ريية �ل�س��ادرة ع��ن �ملحكم��ة �لد�س��تورية، و�ملجل���ص �لع��ايل لتف�س��ري �لد�س��تور )�س��ابقا(، و�ملب��ادئ �لد�س��تورية �لت��ي 
تول��دت عنه��ا، مرجعي��ة �أ�سا�س��ية يتع��ني عل��ى �ل�سائ��غ �الإحاطة و�الإمل��ام بها، و�لبحث و�لتق�سي عنها، و�لتقيد بها عند �إعد�د �أي ت�س��ريع، الأنه 

�س��يرتتب عل��ى  خمالفته��ا، باعتباره��ا جزء� من �لد�س��تور، �لطعن بعدم د�س��تورية �لت�س��ريع.
م��ن مقت�سي��ات �لنظ��ام �لقان��وين �ل�س��ليم تو�ف��ق �لن�سو���ص �لت�س��ريعية م��ع �أح��كام �لد�س��تور و�ن�س��جامها مع��ه، و�ملخالف��ة لذل��ك جتع��ل م��ن 

�لقاع��دة �لقانوني��ة �ملخالف��ة للد�س��تور باطل��ة، �أو غ��ري �ساحل��ة للتطبي��ق.
قر�ر �ملجل�ص �لعايل لتف�سري �لد�ستور رقم )1( ل�سنة 1965

"1-�إن �أي ت�س��ريع يتعل��ق بالتنظيم��ات �الإد�ري��ة و�س��وؤون �ملوظف��ني يج��ب �أن ي�س��در عل��ن �ل�س��لطة �لتنفيذي��ة بنظام �إذ� كان��ت �ملو�سوعات �لتي 
يتناولها ذلك �لت�س��ريع من �مل�س��ائل �ملن�سو�ص عليها يف �ملادة )120( من �لد�س��تور. 

2. مب��ا �أن �الأم��ور �ملن�سو���ص عليه��ا يف قان��ون �خلدم��ة �ملدني��ة رق��م )48( ل�س��نة 1963 تدخ��ل يف نط��اق �مل�س��ائل �ل��و�ردة يف �مل��ادة )120( 
�س��الفة �لذك��ر، ف��اإن تنظيمه��ا يج��ب �أن يت��م بنظ��ام ت�س��دره �ل�س��لطة �لتنفيذية ��س��تناد� لهذه �ملادة وبذل��ك يعترب �لقانون �مل�س��ار �إليه خمالفا 

الأح��كام �لد�س��تور وه��ذ� ال يجعل��ه غ��ري قائ��م بل ال بد م��ن �إلغائه بقان��ون جديد."

�أوال-�أوال-22- مر�عاة �لهرم �لت�سريعي- مر�عاة �لهرم �لت�سريعي
يق�سد بالهرم �لت�س��ريعي ترتيب �لقو�عد �لقانونية �أو �الأدو�ت �لت�س��ريعية يف تدرجها من �الأعلى �إىل �الأدنى وفقا لقوتها و�جلهة �ملنوط بها 
�إ�سد�ره��ا، م��ع �س��رورة �اللت��ز�م عن��د �لتطبي��ق به��ذ� �لرتتي��ب، ويع��د مبد�أ ت��درج �لقاعدة �لقانونية �أ�سا���ص دول��ة �لقانون، فالنظ��ام �لقانوين 
يتكون من جمموعة خمتلفة من �لقو�عد �لقانونية �لتي لي�س��ت من نوع وقوة مت�س��اويني، �إمنا تتدرج هرميا، �الأمر �لذي يتطلب من �ل�سائغ 

�لتز�م حدودها، ومر�عاة تدرجها، و�سمو بع�سها على �لبع�ص �الآخر، تبعا لقوتها �مللزمة. 
وي�س��مل �لهرم �لت�س��ريعي �لد�س��تور يف �ملرتبة �الأوىل ،ثم تليه �لقو�نني ،ثم �الأنظمة فالتعليمات، ويحتوي �أي�سا على �ملعاهد�ت �لدولية �لتي 

يختلف موقعها ح�سب �الأنظمة �لقانونية.

يرتت��ب عل��ى �له��رم �لت�س��ريعي �س��رورة �ح��رت�م �لت�س��ريع �الأدن��ى للت�س��ريع �الأعل��ى وع��دم خمالفت��ه و�إال ع��د �لت�س��ريع 
�الأدن��ى باط��ال وال قيم��ة قانوني��ة ل��ه، كم��ا يق�س��ي �له��رم �لت�س��ريعي باأن��ه ال يج��وز تعدي��ل �أي ت�س��ريع �أو �لغ��اوؤه �إال بت�س��ريع 
�أعل��ى من��ه مرتب��ة �أو م�س��او ل��ه يف �ملرتب��ة، و�إن��ه يف ح��ال �لتعار���ص بينهم��ا يقدم �لت�س��ريع �الأعلى مرتب��ة على �الأدنى منه 

ويك��ون ه��و و�ج��ب �لتطبيق.
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فالقان��ون يج��ب �أن يتو�ف��ق م��ع �أح��كام �لد�س��تور و�إال تعر���ص للطع��ن بع��دم د�س��توريته �أم��ام �ملحكم��ة �لد�س��تورية، و�لنظام يج��ب �أن يتو�فق مع 
�أحكام �لد�ستور و�لقانون �أي�سا و�إال جاز �لطعن بعدم د�ستوريته �أمام �ملحكمة �لد�ستورية �أو طلب �إلغائه من �ملحكمة �الإد�رية، فالد�ستور هو 
�ل�سند �الأ�سا�سي الإ�سد�ر �لقو�نني و�الأنظمة �مل�ستقلة، و�لقانون هو �ل�سند الإ�سد�ر �الأنظمة �لتنفيذية �لتي يقرها جمل�ص �لوزر�ء و�لتعليمات 

�لت��ي ي�سدره��ا �لوزي��ر �ملخت���ص، فب��دون ن���ص �سريح من �لد�س��تور �أو �لقان��ون ال يجوز �إ�سد�ر �أنظم��ة �أو تعليمات.

تاأكي��د� عل��ى مر�ع��اة مب��د�أ �لت��درج ف��اإن �لبن��د )6( م��ن �لفق��رة )�أ( م��ن �مل��ادة )5( م��ن قان��ون �لق�س��اء �الإد�ري رق��م )27( 
ل�س��نة 2014 ين���ص على ما يلي:-

"�أ- تخت�ص �ملحكمة �الإد�رية دون غريها بالنظر يف جميع �لطعون �ملتعلقة بالقر�ر�ت �الإد�رية �لنهائية مبا يف ذلك:-
6- �لطع��ون �لت��ي يقدمه��ا �أي مت�س��رر لطل��ب �إلغ��اء �أي نظ��ام �أو تعليم��ات �أو ق��ر�ر و�مل�س��تندة �إىل خمالف��ة �لنظ��ام للقان��ون 
�ل�س��ادر مبقت�س��اه �أو خمالف��ة �لتعليم��ات للقان��ون �أو للنظام �ل�س��ادرة مبقت�ساه �أو خمالفة �لقر�ر للقانون �أو �لنظام �أو 

�لتعليم��ات �لتي �سدر باال�س��تناد �إليها." 

�أوال-�أوال-33- �اللتز�مات �لدولية- �اللتز�مات �لدولية

تر�ه��ن �ل��دول وت�س��عى جاه��دة عل��ى �أن تك��ون ت�س��ريعاتها متو�ئم��ة ومتفق��ة م��ع م��ا �أقرت��ه �أو �سادق��ت علي��ه �أو �ن�سم��ت �إلي��ه م��ن �تفاقي��ات 
ومعاه��د�ت ،تفر���ص يف �أحي��ان كث��رية �لتز�م��ات عل��ى عات��ق �لدول��ة  يج��ب �لوف��اء به��ا ،و�ال تعر�س��ت للم�س��وؤولية �لدولي��ة ، �الأم��ر �ل��ذي يرتتب 
عليه وجوب تو�فق �لت�سريعات �لوطنية مع �التفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية، فال يجوز �إ�سد�ر ت�سريع �أو ت�سمينه �أحكاما تتعار�ص معها ،و�إال 

�أ�سبح��ت �لدول��ة عر�س��ة للم�س��اءلة �لدولية.
وتكم��ن �أهمي��ة مر�ع��اة �اللتز�م��ات �لدولي��ة يف �ل�سيا�س��ة �لت�س��ريعية، الأن قو�ع��د �لقان��ون �ل��دويل توج��ب عل��ى �أي دول��ة ت�س��ادق عل��ى �تفاقي��ة 
�أو معاه��دة �أن تتخ��ذ �الإج��ر�ء�ت �ملالئم��ة لتنفيذه��ا، مب��ا يف ذل��ك �الإج��ر�ء�ت �لت�س��ريعية، ل�سم��ان �الن�س��جام بينه��ا وب��ني �لقو�ن��ني �لوطني��ة.
وتتباي��ن �لقيم��ة �لقانوني��ة لالتفاقي��ات و�ملعاه��د�ت ب��ني �ل��دول، فالبع���ص �عتربه��ا  ت�س��مو عل��ى �لد�س��تور و�لبع���ص �الآخ��ر �س��او�ها بالد�س��تور، 
ومنهم من جعلها يف منطقة و�س��ط بني �لد�س��تور و�لقانون، يف حني �أن �لبع�ص جعلها مب�س��توى �لقانون درجة ومقاما، وبالرغم من كل ذلك 

،ف��اإن �ملعاه��د�ت �لت��ي ت�س��ادق عليه��ا �لدولة تعد قيد� على �س��يادتها وال يجوز له��ا �إقر�ر قو�نني تخالفها.
مل ين���ص �مل�س��رع �لد�س��توري �الأردين عل��ى �لقيم��ة �لقانوني��ة للمعاه��د�ت و�التفاقي��ات �لدولي��ة، �إال �أن �لق�س��اء �الأردين م�س��تقر عل��ى �أن 

�التفاقي��ات ت�س��مو عل��ى �لقو�ن��ني �لوطني��ة )متيي��ز حق��وق رق��م )2019/4390( ورق��م 2018/1093(.
وق��د ت�سمن��ت �لعدي��د م��ن �لقو�ن��ني �الأردني��ة �لتاأكي��د عل��ى �س��مو �التفاقي��ات �لدولي��ة عل��ى �لقو�ن��ني �لوطني��ة، ومنه��ا عل��ى �س��بيل �ملث��ال، م��ا 
ن�ست عليه �ملادة )135( من قانون �الإع�س��ار رقم )21( ل�س��نة 2018 )�إذ� ح�سل تعار�ص بني هذ� �لقانون و�لتز�مات �ململكة �لنا�س��ئة عن 

معاه��د�ت دولي��ة تك��ون �ململك��ة طرف��ا فيها، تطب��ق �أحكام �التفاقي��ات �لدولية(.

ف�س��رت �ملحكم��ة �لد�س��تورية مبقت�س��ى قر�ره��ا رق��م )1( ل�س��نة 2020 ن���ص �لفق��رة )2( من �ملادة )33( من �لد�س��تور حيث 
ق�ست مبا يلي:-

"�أوال: ال يج��وز �إ�س��د�ر قان��ون يتعار���ص برمت��ه م��ع �اللتز�م��ات �ملق��ررة عل��ى �أط��ر�ف معاه��دة كان��ت �ململك��ة �سادق��ت عليه��ا 
مبقت�س��ى قانون.

ثانيا: ال يجوز �إ�سد�ر قانون يت�سمن تعديال �أو �إلغاء الأحكام تلك �ملعاهدة.
ثالث��ا: �ملعاه��د�ت �لدولي��ة له��ا قوته��ا �مللزم��ة الأطر�فه��ا ويتوج��ب عل��ى �ل��دول �حرت�مه��ا طاملا ظل��ت قائمة ونافذة، م��ا د�م �أن 

ه��ذه �ملعاه��د�ت مت �إبر�مه��ا و�لت�سديق عليها و��س��توفت �الإجر�ء�ت �ملقررة لنفاذها."
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وتع��د �التفاقي��ات و�ملعاه��د�ت �لدولي��ة �لت��ي ت�س��ادق عليه��ا �ململك��ة م��ن �أح��د �مل�س��ادر �ملكون��ة للت�س��ريع �لد�خل��ي و�لت��ي يتع��ني عل��ى �ل�سائ��غ 
مر�ع��اة م��ا ترتب��ه م��ن �لتز�مات عل��ى �ململكة.

مثال: مثال: 

 2001 31( ل�س��نة  3/�أ( م��ن قان��ون �لتحكي��م رق��م ) ن���ص �مل��ادة )
)م��ع مر�ع��اة �أح��كام �التفاقي��ات �لدولي��ة �لناف��ذة يف �ململك��ة ت�س��ري �أح��كام ه��ذ� �لقان��ون عل��ى كل حتكي��م �تفاق��ي 
يك��ون مق��ره يف �ململك��ة وعل��ى كل حتكي��م يت��م �التف��اق عل��ى �إخ�ساع��ه له��ذ� �لقان��ون، �س��و�ء تعل��ق بن��ز�ع م��دين �أو جتاري 
ب��ني �أط��ر�ف �أ�س��خا�ص �لقان��ون �لع��ام �أو �لقان��ون �خلا���ص و�أي��ا كان��ت طبيع��ة �لعالق��ة �لقانوني��ة �لت��ي ي��دور حوله��ا 

�لن��ز�ع، عقدي��ة �أو غ��ري عقدي��ة(.

�أوال-�أوال-44- �ل�سيا�سة �لعامة للدولة- �ل�سيا�سة �لعامة للدولة

�ل�سيا�س��ة �لعام��ة ه��ي �لو�س��يلة �لت��ي تع��رب فيه��ا �حلكوم��ة ع��ن �أهد�فه��ا وخططه��ا وبر�جمه��ا يف �س��تى �ملج��االت �القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة 
و�ل�سحي��ة و�ل�سيا�س��ية و�لثقافي��ة وغريه��ا، ويت��م بو��س��طتها حتقي��ق �الأهد�ف و�لغايات �لتي ت�س��عى �إىل تطبيقها و�لتحق��ق من �لتز�م �جلميع 

به��ا ،�س��و�ء �أكان��و� �أفر�د� �أم موؤ�س�س��ات.
ويتع��ني عل��ى �ل�سائ��غ مر�ع��اة مرتك��ز�ت �ل�سيا�س��ة �لعام��ة للدول��ة و�الإحاطة بها، وحتديد �لهدف �لذي ي�س��عى م�س��روع �لت�س��ريع �إىل حتقيقه، 
و�لغاي��ة �لت��ي يبتغيه��ا يف �س��وء تل��ك �ل�سيا�س��ة، ليك��ون ق��ادر� عل��ى �سياغ��ة �أحكام �لت�س��ريع مبا يتنا�س��ب مع تلك �ل�سيا�س��ة ومب��ا ي�سمن حتقيق 

�مل�سلح��ة �لوطني��ة، وتوظيف �الإمكان��ات و�ملو�رد �ملتاحة.

تتد�خل �لعو�مل �لتي توؤثر يف �ل�سيا�س��ة �لعامة للدولة و�لتي منها روؤية �لدولة وخططها �ال�س��رت�تيجية، مبادر�ت �ل�س��لطات 
�لد�ستورية، �ملطالب �ملجتمعية، �ملتطلبات �لت�سريعية، �ملبادر�ت و�ملتطلبات �لدولية، �الأحد�ث �خلارجية �أو �لبيئية �ملتغرية، 

�لتطور�ت �لتقنية و�لتكنولوجية، �سغوط �ملو�زنة �ملالية.

�أوال-�أوال-55- �ل�سيا�سة �لت�سريعية - �ل�سيا�سة �لت�سريعية 

�ل�سيا�س��ة �لت�س��ريعية ه��ي م�س��لك �أو خط��ة �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع نح��و تطبي��ق �ل�سيا�س��ة �لعام��ة للدول��ة مبجاالته��ا �ملختلف��ة م��ن خ��الل 
�لت�س��ريعات �لت��ي ت�سعه��ا، حي��ث ي�سع��ب فر���ص تطبي��ق �ل�سيا�س��ة �لعام��ة دون و�سعه��ا يف ت�س��ريع تتمي��ز قو�ع��ده �لقانوني��ة بخ�سائ���ص جتع��ل 

تطبي��ق ه��ذه �ل�سيا�س��ة ملزم��ًا، ويت��م و�س��ع �ل�سيا�س��ة �لت�س��ريعية وتطبيقه��ا الإنف��اذ �لنظ��ام �لقان��وين للدول��ة.
وترتب��ط �ل�سيا�س��ة �لت�س��ريعية بال�سيا�س��ة �لعام��ة للدول��ة، فالت�س��ريع ه��و �النعكا���ص �حلقيقي لل�سيا�س��ة �لعامة للدولة يف �ملج��االت �القت�سادية 
و�الجتماعية و�ل�سحية و�ل�سيا�سية و�لثقافية وغريها من �ملجاالت، ويتعني �أن يكون من�سجما مع تلك �ل�سيا�سة وملبيا لتطلعاتها، وهو �الأد�ة 

�لتي يتم بو��سطتها تطبيق �ل�سيا�سة �لعامة للدولة يف �ملجاالت �ملختلفة.
ول��كل دول��ة �سيا�س��ة ت�س��ريعية خا�س��ة به��ا، تتح��دد مالحمه��ا وفق��ا للظ��روف �القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة و�ل�سحي��ة و�ل�سيا�س��ية و�لثقافي��ة �لتي 
تختلف من دولة �إىل �أخرى، كما تختلف د�خل �لدولة �لو�حدة من وقت �إىل �آخر، ومن مكان �إىل �آخر، فال�سيا�سة �لت�سريعية الأي دولة يكون 
م�سدره��ا �لرئي���ص �لد�س��تور و�لقو�ن��ني �الأ�سا�س��ية �إ�ساف��ة �إىل �لطبيع��ة �القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة و�لديني��ة و�الأعر�ف و�لتقالي��د �ملجتمعية.

وت�ستمد �ل�سيا�سة �لت�سريعية يف �ململكة �الأردنية �لها�سمية م�سادرها من �لد�ستور و�لقو�نني �الأ�سا�سية، كالقانون �ملدين وقانون �لعقوبات، 
ومن �ملبادئ �لعامة للقر�ر�ت �لتف�سريية �ل�سادرة عن �ملحكمة �لد�ستورية و�ملجل�ص �لعايل لتف�سري �لد�ستور �لذي حلت �ملحكمة �لد�ستورية 
حمل��ه، وم��ن �لق��ر�ر�ت �ل�س��ادرة ع��ن �لدي��و�ن �خلا���ص بتف�س��ري �لقو�ن��ني، ولالأع��ر�ف و�لقي��م �ملجتمعي��ة �ل�س��ائدة يف �ململك��ة دور كب��ري يف 

�ل�سيا�س��ة �لت�س��ريعية �لتي تفر�ص �نتقاء ن�سو�ص �لت�س��ريعات مبا يتو�فق معها.



41 دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية

�أهمية �ل�سيا�سة �لت�سريعية�أهمية �ل�سيا�سة �لت�سريعية

تعترب �ل�سيا�سة �لت�سريعية حجر �الأ�سا�ص يف عملية �ل�سياغة �لت�سريعية، وذلك من خالل ما يلي:-
1- �إ�س��د�ر �لت�س��ريعات مب��ا يتو�ف��ق م��ع �ل�سيا�س��ة �لعام��ة للدول��ة �لت��ي ت�س��عى �ىل حتقيقه��ا م��ن خ��الل �س��ن ت�س��ريع جي��د ومتط��ور يف منته��ى 

�لو�س��وح و�لدق��ة، ومن�س��جم م��ع �لد�س��تور، وغ��ري متعار���ص م��ع �لقو�ن��ني �الأخ��رى، ومفه��وم ل��دى عام��ة �لنا���ص، وقاب��ل للتطبيق.
2- �سمان �حلقوق و�حلريات �لعامة �لتي يكفل �لد�ستور و�التفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية لالأفر�د حق �لتمتع بها.

3- جت�سيد مبد�أ �سيادة �لقانون من خالل تقيد جميع �الأ�سخا�ص و�ملوؤ�س�سات بالقانون.
4- حتقيق �جلودة �لت�سريعية من خالل �اللتز�م مببادئ �ملمار�سات �لت�سريعية �جليدة.

مرتكز�ت �ل�سيا�سة �لت�سريعية يف �ململكة �الأردنية �لها�سمية:-مرتكز�ت �ل�سيا�سة �لت�سريعية يف �ململكة �الأردنية �لها�سمية:-

1- �ل�سرعية. )مبد�أ فقهى وق�سائي(
2- �مل�سروعية. )مبد�أ فقهي وق�سائي(

3- تدرج �لقاعدة �لقانونية. )مبد�أ فقهي وق�سائي(
4-  �سيادة �لقانون. )مبد�أ فقهي وق�سائي(
5- �لف�سل بني �ل�سلطات. )مبد�أ د�ستوري(

6- ��ستقالل �لق�ساء. )مبد�أ د�ستوري(
7- �سمان �حلقوق و�حلريات. )مبد�أ د�ستوري(

8- علنية �لت�سريعات. )مبد�أ د�ستوري(
9- �الأثر �لفوري و�ملبا�سر للقاعدة �لقانونية. )مبد�أ د�ستوري(

10- عدم رجعية �لقو�نني دون ن�ص على ذلك. )مبد�أ د�ستوري(
11- عدم رجعية �لقو�نني ذ�ت �الأثر �ملايل. )مبد�أ د�ستوري(

12- رجعية �لن�ص �جلنائي �الأ�سلح للمتهم. )مبد�أ د�ستوري(
13- �مللكية م�سونة. )مبد�أ د�ستوري(
14- حرمة �مل�ساكن. )مبد�أ د�ستوري(

15- ح�سن �لنية. )مبد�أ د�ستوري(
16- حجية �ل�سيء �ملحكوم فيه. )مبد�أ د�ستوري(

17- ال يعذر �أحد جلهله بالقانون. )مبد�أ د�ستوري(
18- ن�سو�ص �لت�سريع تقر�أ كوحدة و�حدة ال تتجز�أ وال يقر�أ كل ن�ص مبعزل عن �الآخر. )مبد�أ د�ستوري(

19- ال ميتن��ع عل��ى رئي���ص �ل��وزر�ء ��س��رتد�د م�س��روع قان��ون �س��بق و�أن �أحال��ه عل��ى جمل���ص �لن��و�ب �س��و�ء �أكان �ملجل���ص منعق��د� �أم 
منح��ال. )مب��د�أ د�س��توري(

20-  �مل�ساو�ة �أمام �لقانون. )قاعدة د�ستورية(
21- علنية �ملحاكمة. )قاعدة د�ستورية(

22- �ملتهم بريء حتى تثبت �إد�نته. )قاعدة د�ستورية(
23- �إ�سد�ر �لقانون ال يكون �إال بعد �إقر�ره من جمل�سي �الأعيان و�لنو�ب وم�سادقة �مللك. )قاعدة د�ستورية(

كيفي��ة  �أو  �سيا�س��ي مرتب��ط بطريق��ة  �ل�س��رعية مفه��وم 
�كت�س��اب �ل�س��لطة �أو �حلكوم��ة �الإط��ار �لقان��وين لوجوده��ا 
وعمله��ا، يف ح��ني �أن �مل�س��روعية مفه��وم قان��وين يرتب��ط 
بخ�س��وع ق��ر�ر�ت وت�سرفات �ل�س��لطة �أو �حلكومة الأحكام 

�لد�س��تور و�لقو�ن��ني �لناف��ذة يف �لدول��ة. 
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24- �لوالية �لعامة ملجل�ص �لوزر�ء يف �إد�رة �سوؤون �لدولة �لد�خلية و�خلارجية. )قاعدة د�ستورية(
25- �مل�سادق��ة بقان��ون عل��ى �ملعاه��د�ت و�التفاقي��ات �لت��ي يرتت��ب عليه��ا حتمي��ل خزين��ة �لدولة نفقات �أو م�سا���ص بحقوق �الأردني��ني �لعامة �أو 

�خلا�سة. )قاعدة د�ستورية(
26- �مل�سادقة بقانون على �متياز ��ستثمار �ملناجم �أو �ملعادن �أو �ملر�فق �لعامة. )قاعدة د�ستورية(

27- �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن �لديو�ن �خلا�ص بتف�سري �لقو�نني و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية لها قوة �لقانون. )قاعدة د�ستورية(
28- �الإنفاق �لعام يجب �أن يكون بقانون. )قاعدة د�ستورية(

29- ال يخ�س�ص �أي جزء من �أمو�ل �خلزينة �لعامة وال ينفق منها �إال بقانون. )قاعدة د�ستورية(
30- ال �سريبة وال ر�سم �إال بقانون. )قاعدة د�ستورية(

31- ال �إعفاء �إال بقانون. )قاعدة د�ستورية(
32- ال يلغ��ى ن���ص ت�س��ريعي �إال بت�س��ريع الح��ق ين���ص �سر�ح��ة عل��ى ه��ذ� �الإلغ��اء، �أو ي�س��تمل عل��ى ن���ص يتعار���ص م��ع ن�ص �لت�س��ريع �لق��دمي، �أو 

ينظ��م م��ن جدي��د �ملو�س��وع �ل��ذي �س��بق �أن ق��رر قو�ع��ده ذل��ك �لت�س��ريع/ �لالح��ق ين�س��خ �ل�س��ابق. )قاع��دة قانونية(
33- �ل�سخ�سية �ملعنوية )�العتبارية( ال متنح �إال بقانون. )قاعدة قانونية(

ت�س��ريع.  مبوج��ب  يك��ون  و�ملر�ف��ق  و�ملوؤ�س�س��ات  �لهيئ��ات  �إن�س��اء   -34
قانوني��ة( )قاع��دة 

35- قب��ول �مل�س��اعد�ت �أو �لهب��ات �أو �لتربع��ات �أو �ملن��ح م��ن م�س��در غ��ري 
�أردين ال يك��ون �إال مبو�فق��ة جمل���ص �ل��وزر�ء. )قاع��دة قانوني��ة(
36- ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص يف �لقانون. )قاعدة قانونية(

37- �ل�سك يف�سر يف م�سلحة �ملدين. )قاعدة قانونية(
38- ال �جتهاد يف مورد �لن�ص. )قاعدة قانونية(

39- درء �مل�سار �أوىل من ك�سب �ملنافع. )قاعدة قانونية(
40 - ذكر بع�ص ماال يتجز�أ كذكره كله. )قاعدة قانونية(

41- �ملطلق يجري على �إطالقه ما مل يقم دليل �لتقييد ن�سا �أو دالله. )قاعدة قانونية(
42- �لتعيني بالعرف كالتعيني بالن�ص. )قاعدة قانونية(
43- �ملعروف عرفا كامل�سروط �سرطا. )قاعدة قانونية(

44-�لعربة للمقا�سد و�ملعاين ال لالألفاظ و�ملباين. )قاعدة قانونية(
45- �الأ�سل يف �لكالم �حلقيقة. )قاعدة قانونية(

46- ما ثبت على خالف �لقيا�ص فغريه ال يقا�ص عليه. )قاعدة قانونية(
47- �ل�ساقط ال يعود كما �أن �ملعدوم ال يعود. )قاعدة قانونية(

48- �إذ� �سقط �الأ�سل �سقط �لفرع. )قاعدة قانونية(
49- �إذ� بطل �ل�سيء بطل ما يف �سمنه و�إذ� بطل �الأ�سل ي�سار �إىل �لبدل. )قاعدة قانونية(

50- �لغرم بالغنم. )قاعدة قانونية(
51- من ��ستعجل �ل�سيء قبل �أو�نه عوقب بحرمانه. )قاعدة قانونية(

52- من �سعى يف نق�ص ما مت من جهته ف�سعيه مردود عليه. )قاعدة قانونية(

م��ن  قان��وين  �فرت����ص  ه��ي  �ملعنوي��ة  �ل�س��خ�سية 
�سن��ع �مل�س��رع لت�س��يري و�إد�رة �ل�س��وؤون �لعام��ة للدول��ة 
و�ل�س��وؤون �خلا�س��ة لالأف��ر�د، فه��ي هيئات وموؤ�س�س��ات 
وجماع��ات يع��رتف بها �مل�س��رع ومينحها حق ممار�س��ة 
جمي��ع �أن��و�ع �لت�سرف��ات �لقانوني��ة يف �لتعام��ل ويف 
�كت�س��اب �حلق��وق وحتم��ل �اللتز�م��ات، ويك��ون له��ا 
�ل�س��خ�ص  وينق�س��م  م�س��تقلة،  مالي��ة  ذم��ة  بالت��ايل 
�ملعن��وي �إىل �س��خ�ص معن��وي خا���ص يخ�س��ع الأح��كام 
و�إىل  و�جلمعي��ات،  كال�س��ركات  �خلا���ص  �لقان��ون 
�س��خ�ص معن��وي ع��ام يخ�س��ع للقان��ون �لع��ام كالدول��ة 
و�ملجال���ص �ملحلي��ة و�ملوؤ�س�س��ات �لر�س��مية و�لعام��ة.
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53- �إعمال �لكالم �أوىل من �إهماله. )قاعدة قانونية(
54- �لتابع تابع وال يفرد باحلكم. )قاعدة قانونية(

55- �لتدرج يف �إيقاع �لعقوبة. )مبد�أ قانوين(
56- �لتنا�سب بني �لعقوبة و�جلرمية. )مبد�أ قانوين(

57- �ل�سك يف�سر يف م�سلحة �ملتهم. )مبد�أ قانوين وق�سائي(
58- �ل�سك يف�سر يف م�سلحة �خلزينة. )مبد�أ ق�سائي(

59- ال قيا�ص يف تف�سري ن�سو�ص �لتجرمي. )مبد�أ ق�سائي(
60- لو �أر�د �مل�سرع لن�ص على ذلك. )مبد�أ ق�سائي(

61- يقدر �ال�ستثناء بقدره وال يقا�ص عليه وال يتو�سع يف تف�سريه. )مبد�أ ق�سائي وتف�سريي(
62- �لن�سو�ص �ملالية ال يقا�ص عليها ال يتو�سع يف تف�سريها. )مبد�أ تف�سريي(

63- �الأ�سل يف �الأمور �الإباحة. )مبد�أ تف�سريي(
64-عدم جو�ز �مل�سا�ص باحلقوق �ملكت�سبة. )مبد�أ تف�سريي(

�أوال-�أوال-66- �لعالقة بالت�سريعات �الأخرى- �لعالقة بالت�سريعات �الأخرى
يتوج��ب عل��ى �ل�سائ��غ �الط��الع عل��ى �لت�س��ريعات �لناف��ذة �لتي تنظم مو�سوع م�س��روع �لت�س��ريع ذ�ت��ه و�لعمل على تقييمه��ا ،و�لتحقق من عدم 
كفايتها حلل �الإ�سكالية �لقائمة، فاإن وجدها �سليمة وكافية ال ينتابها �لق�سور �متنع عن �إعد�د �لت�سريع �ملقرتح قبل مر�جعة �جلهة �ملعنية 
به،و�لت��ي يع��ود له��ا �أم��ر �لب��ت يف م�س��ريه. �أما �إذ� كان �لت�س��ريع �ملطلوب �إقر�ره �سروريا ومن�س��جما مع �ل�سيا�س��ة �لعام��ة للدولة فيتم �إعد�ده 

،وت�سمينه ن�سا �سريحا يلغي باقي �لت�سريعات �ل�سابقة ذ�ت �لعالقة باملو�سوع، لتحل �أحكامه �جلديدة حملها.
ويج��ب عل��ى �ل�سائ��غ حتدي��د م��دى تاأثري م�س��روع �لت�س��ريع على �لت�س��ريعات �لناف��ذة ذ�ت �لعالقة، وذلك ملنع �أي تعار�ص �أو ت�سارب ت�س��ريعي 
بينه��ا ،م��ن خ��الل �إج��ر�ء عملي��ة بح��ث دقيق��ة ع��ن جمي��ع �لت�س��ريعات �لناف��ذة مب��ا يف ذل��ك تعديالته��ا، ودر��س��تها ب�س��كل جي��د لغاي��ات توحيد 

�مل�سطلح��ات �مل�س��تعملة بينه��ا، وجتن��ب �إلغ��اء غ��ري �ملق�س��ود �إلغاوؤه وتفادي �لتناق�ص، وتاليف �اللتبا���ص بني �لت�س��ريعات.
وللق��ر�ر�ت �ل�س��ادرة ع��ن �لدي��و�ن �خلا���ص بتف�س��ري �لقو�ن��ني �أهمية ال ميكن لل�سائ��غ جتاهلها، 

وخا�سة عند �سياغة �الأنظمة ذ�ت �لعالقة بالقو�نني �لتي �سدر بخ�سو�سها تف�سري.

�أوال-�أوال-77- �ال�ستفادة من �لت�سريعات �ملقارنة- �ال�ستفادة من �لت�سريعات �ملقارنة

تظه��ر �حلاج��ة يف �أحي��ان كث��رية، خا�س��ة عندم��ا يكون مو�سوع �لت�س��ريع �ملنوي �إ�س��د�ره جديد�، 
�إىل �سرورة �الطالع على �ملتغري�ت �لقانونية، و�لت�سريعات �ملقارنة �مل�سابهة �ل�سادرة عن دول 
�أخ��رى، �أو ع��ن منظم��ات دولي��ة، �لت��ي تنظ��م وتعالج مو�سوع م�س��روع �لت�س��ريع بهدف �ال�س��تفادة 

منها و�ال�سرت�س��اد مبا ت�سمنته من �أحكام.
و�الط��الع عل��ى �لت�س��ريعات �ملقارن��ة ميّك��ن �ل�سائ��غ م��ن فه��م �ملو�س��وع �ملن��وي تنظيم��ه، ومقارن��ة �الأح��كام �لقانوني��ة �لت��ي يت�سمنه��ا م�س��روع 

�لت�س��ريع م��ع �لت�س��ريعات �ملقارن��ة، مم��ا يول��د لدي��ه حالة فكرية ت�س��اعده عل��ى ما يلي:-
�أ - �الن�سجام مع �لت�سريعات �ملقارنة �لتي نظمت مو�سوع �لت�سريع.

ب - �الطالع على �حللول و�ملنهجيات �ملتبعة ملعاجلة مو�سوعات �لت�سريع، و�الأحكام �الإجر�ئية و�الإد�رية �لتي ت�سمن تنفيذه.
ج- �ال�ستفادة من خال�سة بحث وجهد خرب�ء وم�سرعني يف دول �أخرى.  

د- �إبر�ز خ�سائ�ص ومميز�ت �لت�سريع �ملقارن و�ل�سلبيات و�لعيوب �لو�ردة فيه لتجنبها عند �إعد�د �لت�سريع.
ه�- �لتحقق من ت�سمني �لت�سريع جميع �الأحكام �ملو�سوعية �لالزمة لتنظيم �ملو�سوع �لذي يعاجله.

�لت�س��ريع  �إع��د�د  عملي��ة  تتطل��ب 
�سياغته على نحو يتنا�س��ب مع �لن�س��ق 
�لقان��وين �ملتب��ع، و�أن تك��ون ن�سو�س��ه 
من�س��جمة م��ع �لن�سو���ص ذ�ت �ل�سل��ة 
ومن�س��جمة  �لناف��ذة،  �لت�س��ريعات  يف 
�أي�س��ا م��ع جمموع��ة �لقو�نني �لنافذة.
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�أما �سو�بط �لبحث يف �لت�سريعات �ملقارنة فهي:��أما �سو�بط �لبحث يف �لت�سريعات �ملقارنة فهي:�

�أ - �أن تك��ون �أه��د�ف وم��ربر�ت �إ�س��د�ر �لت�س��ريع �ملق��ارن مت�س��ابهة م��ع �أه��د�ف وم��ربر�ت �إ�سد�ر �لت�س��ريع �الأردين، وهذ� يقت�س��ي �لتدقيق يف 
�ملجال �لذي ينظمه �لت�س��ريع �ملقارن.

ب- جتنب �لن�سخ �أو �لنقل �حلريف من �لت�سريعات �ملقارنة.
 ج- مر�ع��اة �خل�سو�سي��ة �الأردني��ة، و�لنظ��ام �لقان��وين �الأردين، و�لظ��روف �القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة و�ل�سيا�س��ية و�الإمكان��ات �ملالية للدولة 

عند �ملقارنة.
د- �لتاأكد من �أن �لت�سريع حمل �ملقارنة من مرجع ر�سمي وموثوق د�خل �لدولة �لتي �أ�سدرته.

ثانيا: �ل�سو�بط �لد�خليةثانيا: �ل�سو�بط �لد�خلية

ه��ي جمموع��ة م��ن �ملعاي��ري �لتي من �س��اأنها تو�سيح كافة �لعنا�سر �ملتعلقة بالت�س��ريع وبيان 
�ل�سيا�س��ة �لت��ي ترغ��ب �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع بتطبيقه��ا، وتتمث��ل هذه �ملعايري باالأ�س��باب 

�ملوجبة ومذكرة �لبيانات �لت�س��ريعية.
 

ثانيا-ثانيا-11- �الأ�سباب �ملوجبة- �الأ�سباب �ملوجبة
تعت��رب �الأ�س��باب �ملوجب��ة عن�س��ر� �سروري��ا م��ن عنا�س��ر �لت�س��ريع وعام��ال م�س��اعد� يف �إق��ر�ره ،كونها تو�س��ح �ملو�سوعات و�لدو�ف��ع �لتي دعت 
لتنظي��م �ملو�س��وع ت�س��ريعيا، و�الأط��ر �لعام��ة و�ملبادئ �الأ�سا�س��ية �لت��ي يت�سمنها، و�مل�سالح �ملرغوب حمايتها �أو تنظيمها مبوجبه، فهي ت�س��رح 

م�سم��ون �لت�س��ريع و�لغاية منه، وتو�س��ح �الأحكام �لتي يت�سمنها.
وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن �الأ�س��باب �ملوجب��ة تاأت��ي منف�سل��ة ع��ن �لت�س��ريع وال تدخل يف �سلبه، ولي���ص لها �سف��ة �الإلز�م مبفهوم �الأح��كام �لقانونية، 
�إال �أنه��ا تعت��رب عن�س��ر� جوهري��ا كونه��ا ت�س��كل �مل��ربر�ت �لت��ي يقدمه��ا و��سع��و �لت�س��ريع �جلدي��د الإقن��اع �ل�س��لطة �ملخت�س��ة باإ�س��د�ره ب�سرورة 
�إق��ر�ره، كم��ا ميك��ن �لرج��وع �إليه��ا لتف�س��ري بع���ص �لن�سو���ص �لغام�س��ة �أو �لت��ي حتتمل �لتاأوي��ل عند �لتنفيذ ملعرفة نية �مل�س��رع و�الأ�س��باب �لتي 

دعته �إىل �س��ن هذ� �لت�س��ريع.
ويتع��ني �أن تتن��اول �الأ�س��باب �ملوجب��ة �س��رحا و��س��عا ومف�س��ال لل�س��رور�ت �لت��ي دع��ت �إىل و�س��ع �لت�س��ريع، وعالقت��ه بالت�س��ريعات �الأخ��رى، 
و�أدو�ت �لردع و�لو�جبات و�اللتز�مات �لتي يفر�سها �أو �حلقوق �لتي �سينالها �ملخاطبون باأحكامه، �سو�ء �أكانو� �أفر�د� �أم هيئات، فهي بحث 

تف�سيل��ي يح��وي �إح�س��اء�ت ر�س��مية وبحوث��ا ميد�ني��ة �أجرتها �جلهة �ملعنية بالت�س��ريع قبل �أن ت�س��رع يف �إعد�ده.
وت�س��تخدم عب��ارة �الأ�س��باب �ملوجب��ة يف �ململك��ة للتدلي��ل عل��ى موجب��ات و�أ�س��باب �إ�س��د�ر �لت�س��ريع، م��ع �س��رورة �لتاأكي��د عل��ى �أنه��ا ال تن�س��ر م��ع 
�لت�سريع، وال تعترب جزء� منه، �إال �أنها تك�سف عن �إر�دة �جلهة �ملعنية بالت�سريع يف بيان �لغاية و�لهدف �لرئي�ص من �سنه �أو �إجر�ء �لتعديل 

عليه. وترد �الأ�س��باب �ملوجبة قبل �لت�س��ريع.

�أهمية �الأ�سباب �ملوجبة�أهمية �الأ�سباب �ملوجبة

1- ت�سلط �ل�سوء على �حلاجة �لفعلية �لتي ��ستوجبت و�سع م�سروع �لت�سريع، وتربر فر�ص �لقيود و�ل�سو�بط و�ال�ستثناء�ت، �إن وجدت.
2- تبني نية �جلهة �ملعنية بالت�سريع و�إر�دتها �حلقيقية من و�سع �لقو�عد و�الأحكام �لقانونية.

3- تعطي �سورة و��سحة عن �لظروف و�الأو�ساع �لتي ن�ساأت يف ظلها �لقو�عد و�الأحكام �لقانونية �ملقرتحة.
4- تو�سح �مل�سكلة �ملر�د معاجلتها لتمكني �ل�سائغ من �سياغة م�سروع �لت�سريع على نحو يحقق �أهد�فه.

5- تعد عامال الزما ميّكن من يتوىل م�سوؤولية �ل�سياغة �لت�سريعية يف جميع مر�حلها من �أد�ء مهمته على �لوجه �الأمثل.
6- تي�س��ر وت�س��هل عملي��ة م��رور م�س��روع �لت�س��ريع بكاف��ة مر�ح��ل �إع��د�ده ومر�جعت��ه و�سياغت��ه م��ن خمتل��ف �جله��ات ذ�ت �ل�سل��ة 

�لت�س��ريعية. بالعملي��ة 

ومذك��رة  �ملوجب��ة  �الأ�س��باب  تق��دمي   �أن 
�لبيان��ات �لت�س��ريعية مع م�س��روع �لت�س��ريع 
�أك��رث  �سورت��ه  ويجع��ل  �لغمو���ص  يزي��ل 
ي�س��اعد يف فه��م  و�سوح��ا وج��الء، مم��ا 
ولي���ص  ونتائج��ه  �لت�س��ريع  مل��اآالت  �أعم��ق 

فق��ط مل�س��اره و�إجر�ء�ت��ه.
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7- تعترب و�سيلة حلث �ل�سلطة �لت�سريعية على ممار�سة �لرقابة على �ل�سيا�سات �لعامة وعلى تنفيذ �لت�سريعات وتطبيقها.
و �جته��اد�ت  �س��كاالت �أ و �ملف�س��ر ل��ه يف ح��ال ح��دوث �إ ليه��ا م��ن قب��ل �ملطب��ق �أ 8- ت�س��كل ج��زء� مهم��ا م��ن �لت�س��ريع يت��م �لرج��وع �إ

يف تف�س��ري ن�سو�س��ه.

تلع��ب �الأ�س��باب �ملوجب��ة دورً� هام��ا عن��د تطبي��ق وتف�س��ري �لقو�ع��د و�الأح��كام �لقانوني��ة م��ن خ��الل م��ا تت�سمن��ه م��ن عر���ص 
للظروف و�الأو�ساع �لتي ن�س��اأت يف ظلها، و�لتي ��س��تدعت و�سع �لت�س��ريع، فاإذ� ت�سمن �لت�س��ريع �جلديد �أحكاما غام�سة �أو 
�عرت�ه نق�ص ما، ميكن �أن تتم �لعودة لالأ�س��باب �ملوجبة من �أجل �لتعرف على �لنية �حلقيقية للجهة �ملعنية بالت�س��ريع من 
ور�ء ه��ذه �الأح��كام، خا�س��ة و�أن �الأ�س��باب �ملوجب��ة تت�سم��ن �الإ�س��ارة �إىل �لظ��روف و�الأعمال �لتي مه��دت لو�سع تلك �الأحكام 

بال�س��كل �ل��ذي �سدرت فيه.

�ل�سند �لقانوين لالأ�سباب �ملوجبة�ل�سند �لقانوين لالأ�سباب �ملوجبة
ت�سّم��ن �لنظ��ام �لقان��وين �الأردين يف بع���ص �الأنظم��ة �الإ�س��ارة �ىل وج��وب �إرف��اق �الأ�س��باب �ملوجب��ة م��ع م�س��روع �لت�س��ريع، حي��ث مت��ت 
�الإ�س��ارة �إليه��ا يف �مل��و�د )69( و)70( و)71( و)74( م��ن �لنظ��ام �لد�خل��ي ملجل���ص �لن��و�ب ل�س��نة 2013 و�ملادت��ني )45( و)47( م��ن 

�لنظ��ام �لد�خل��ي ملجل���ص �الأعي��ان ل�س��نة 2014 و�مل��ادة )11( م��ن نظ��ام دي��و�ن �لت�س��ريع و�ل��ر�أي رق��م )1( ل�س��نة 1993.
حي��ث تن���ص �مل��ادة )69( م��ن �لنظ��ام �لد�خل��ي ملجل���ص �لن��و�ب )يحي��ل رئي���ص �ل��وزر�ء م�س��اريع �لقو�ن��ني �إىل رئي���ص جمل���ص �لن��و�ب مرفق��ة 
باالأ�س��باب �ملوجب��ة لعر�سه��ا عل��ى �ملجل���ص(، يف ح��ني تن���ص �لفق��رة )�أ( م��ن �مل��ادة )71( م��ن �لنظ��ام ذ�ت��ه )ال يو�س��ع �أي م�س��روع قانون قيد 
�لبحث و�ملذ�كرة يف �ملجل�ص ما مل تكن ن�سخة من �مل�سروع و�الأ�سباب �ملوجبة لو�سعه قد وّزعت على كل ع�سو قبل ثالثة �أيام على �الأقل من 
�لبدء باملذ�كرة فيه(، �أما �لفقرة )�أ( من �ملادة )11( من نظام �لديو�ن فتن�ص على )يقدم �مل�س��روع �ىل �لرئي���ص من �جلهة �ملعنية به يف 

�سيغت��ه �لقانوني��ة مرفق��ًا باالأ�س��باب �ملوجب��ه ل��ه وب��اأي بيان��ات تتعل��ق ب��ه ويحي��ل �لرئي���ص �مل�س��روع �ىل �لديو�ن(.

�سو�بط �سياغة �الأ�سباب �ملوجبة�سو�بط �سياغة �الأ�سباب �ملوجبة
1- �نتقاء عبار�ت حمددة وو��سحة ومبا�سرة ودقيقة.

2- عدم �للجوء �إىل ��ستخد�م �الأ�سلوب �للغوي �الإن�سائي �أو �لعبار�ت �لف�سفا�سة �سديدة �لعمومية.
3- حتدي��د �الأه��د�ف وتق�س��يمها وفق��ا مل��ا ه��و متوق��ع حتقيق��ه منه��ا عل��ى �مل��دى �لزمن��ي �لقري��ب و�ملتو�س��ط و�لبعي��د، الأن��ه م��ن غ��ري �ملفرت���ص 

حتقي��ق �الأه��د�ف �ملبتغ��اة م��ن �إ�س��د�ر �لت�س��ريع دفع��ة و�حدة مبج��رد �سدوره.
4- �ال�ستناد �إىل �إح�ساء�ت ر�سمية و��ستطالعات ر�أي تدعم ما ورد فيها وتربر وتعك�ص نوعية �لتدخل �لت�سريعي �ملطلوب ومد�ه.

5- �أن تعك�ص �سعة �أفق �جلهة �لتي �أعدت �لت�سريع.

�جلهة �لتي تتوىل �إعد�د �الأ�سباب �ملوجبة�جلهة �لتي تتوىل �إعد�د �الأ�سباب �ملوجبة
�إن م��ن يق��وم ب�سياغ��ة م�س��روع �لت�س��ريع ه��و �ل��ذي يق��وم باإع��د�د �الأ�س��باب �ملوجب��ة �ملرفق��ة ب��ه، ومن �ملع��روف �أن �ملب��ادرة بالت�س��ريع تاأتي من 
م�سدرين، �إما من �ل�سلطة �لتنفيذية عرب م�سروع قانون يتم و�سعه من قبل �لوز�رة �ملخت�سة، ودر��سته و�إقر�ره من جمل�ص �لوزر�ء، و�إحالته 
�إىل جمل���ص �الأمة للمو�فقة عليه، و�إما مببادرة من جمل�س��ي �الأعيان و�لنو�ب من خالل ع�س��رة �أع�ساء �أو �أكرث من �أي من �ملجل�س��ني، وذلك 

بح�سب �لد�ستور و�لنظام �لد�خلي ملجل�سي �الأعيان و�لنو�ب.

�أ- و�سع �الأ�سباب �ملوجبة من قبل �حلكومة�أ- و�سع �الأ�سباب �ملوجبة من قبل �حلكومة
تعم��د �حلكوم��ة وحتدي��د� �ل��وز�رة �ملعني��ة بالت�س��ريع، عن��د و�سعه��ا �لت�س��ريعات �إىل �سياغ��ة �أ�س��باب موجب��ة ترفقه��ا به��ا، وتت��وىل ع��ادة ه��ذه 
�ملهم��ة �لد�ئ��رة �لقانوني��ة يف �ل��وز�رة، فج��ودة �ملنت��ج �لت�س��ريعي و�الأ�س��باب �ملوجب��ة ال ترتبط��ان باجله��ة �لت��ي قام��ت بو�سعه��ا �إمن��ا بالكف��اءة 

و�خل��ربة �لت��ي يتمت��ع به��ا من يق��وم باإعد�دها.
وتتمت��ع �ل�س��لطة �لتنفيذي��ة بالق��در�ت �ملوؤهل��ة للقي��ام ب�سياغ��ة �الأ�س��باب �ملوجب��ة نظ��ر� لوج��ود جه��از �إد�ري متخ�س���ص وموؤه��ل م��ن جه��ة، 

ولتو�ف��ر �الإمكاني��ات م��ن بيان��ات ودر��س��ات و�إح�س��اء�ت وغ��ري ذل��ك م��ن �الأم��ور �لت��ي تتطلبه��ا �لعملي��ة �لت�س��ريعية م��ن جه��ة �أخرى.
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وترف��ق �الأ�س��باب �ملوجب��ة مب�س��روع �لت�س��ريع ،وتعر���ص عل��ى جمل���ص �ل��وزر�ء �ل��ذي يو�فق عليها م��ن حيث �ملب��د�أ ،ويحيلها �إىل �لدي��و�ن ؛ليقوم 
ب�سياغتها ب�سورة نهائية عند �نتهائه من در��سة �لت�سريع، ويتم رفعها مع �لت�سريع بعد مو�فقة �للجنة �لقانونية �لوز�رية عليه �إىل جمل�ص 
�ل��وزر�ء؛ ليتخ��ذ �لق��ر�ر �إم��ا باإحال��ة م�س��روع �لقان��ون م��ع �أ�س��بابه �ملوجب��ة �إىل جمل���ص �الأم��ة، �أو برف��ع �لنظام مرفق��ا به �الأ�س��باب �ملوجبة �إىل 

�ل�س��دة �مللكية ليقرتن بالتو�س��يح �مللكي �ل�سامي. 

ب- و�سع �الأ�سباب �ملوجبة من قبل جمل�ص �الأمةب- و�سع �الأ�سباب �ملوجبة من قبل جمل�ص �الأمة
باملقاب��ل، ف��اإن �أع�س��اء جمل�س��ي �الأعي��ان و�لن��و�ب يقوم��ون باإع��د�د �قرت�ح��ات �لقو�ن��ني باأنف�س��هم، يف ح��ال معرفته��م بذل��ك، �أو يعهدون بهذه 
�ملهم��ة �إىل �أح��د �لقانوني��ني �أو موظف��ي �ملجل���ص مم��ن لديه��م �خل��ربة و�لكفاءة يف �إع��د�د �لن�سو�ص �لقانونية، و�ملهارة يف �ملجال �لت�س��ريعي، 

و�ملعرفة باأ�سول �لت�س��ريع وطريقة كتابة �الأ�س��باب �ملوجبة.
فامل��ادة )45/�أ( م��ن �لنظ��ام �لد�خل��ي ملجل���ص �الأعي��ان ل�س��نة 2014 �أج��ازت لع�س��رة �أو �أك��رث من �الأعي��ان �أن يقرتحو� �لقو�نني، ويحيل رئي���ص 

�ملجل���ص كل �قرت�ح مرفقا باالأ�س��باب �ملوجبة و�ملبادئ �الأ�سا�س��ية على �للجنة �ملخت�سة لدر��س��ته، وتقدمي تو�سياتها ب�س��اأنه.
وتطبيق��ا لذل��ك ق��رر جمل���ص �الأعي��ان �ل�ساد���ص و�لع�س��رين يف جل�س��ته �لر�بع��ة م��ن �لدورة �لعادية �لثالثة ملجل���ص �الأمة �ل�س��ابع ع�س��ر �ملنعقدة 
بتاري��خ 2015/12/14 �ملو�فق��ة عل��ى �الق��رت�ح �ملق��دم م��ن ع��دد م��ن �أع�س��اء جمل���ص �الأعي��ان ب�س��اأن م�س��روع قان��ون ينظ��م �أح��كام �مل�س��وؤولية 
�لطبية، و�أر�س��له �إىل رئي���ص �لوزر�ء مرفقا به �الأ�س��باب �ملوجبة و�لتو�سيات لو�سعها يف �سيغة م�س��روع قانون �س��ند� الأحكام �ملادة )95( من 

�لد�س��تور و�مل��ادة )45( م��ن �لنظ��ام �لد�خلي ملجل���ص �الأعيان.
وكذل��ك �أج��ازت �مل��ادة )70/�أ( م��ن �لنظ��ام �لد�خل��ي ملجل���ص �لن��و�ب ل�س��نة 2013 لع�س��رة ن��و�ب �أو �أك��رث م��ن �أع�س��اء �ملجل���ص �أن يقرتح��و� 
�لقو�نني، ويحال كل �قرت�ح مرفقًا باالأ�س��باب �ملوجبة و�ملبادئ �الأ�سا�س��ية على �للجنة �ملخت�سة يف �ملجل���ص الإبد�ء �لر�أي، فاإذ� ر�أى �ملجل���ص 
بع��د �ال�س��تماع ل��ر�أي �للجن��ة قب��ول �الق��رت�ح �أحال��ه عل��ى �حلكوم��ة لو�سع��ه يف �سيغ��ة م�س��روع قان��ون وتقدمي��ه للمجل���ص يف �ل��دورة ذ�ته��ا �أو يف 

�ل��دورة �لتي تليها.
كم��ا ق��رر جمل���ص �لن��و�ب �ل�س��ابع ع�س��ر يف جل�س��ته �خلام�س��ة ع�س��رة م��ن �ل��دورة �لعادي��ة �الأوىل ملجل���ص �الأم��ة �ل�س��ابع ع�س��ر �ملنعق��دة بتاري��خ 
2014/2/10 �ملو�فقة على �القرت�ح بقانون رقم )2( تاريخ 2013/2/24 و�ملت�سمن تغليظ �لعقوبة على جر�ئم �ل�سرقة يف قانون �لعقوبات، 
و�أر�سله �إىل رئي�ص �لوزر�ء مرفقا به �الأ�سباب �ملوجبة للتعديل و�ملو�د �ملقرتح تعديلها ،وذلك �سند� الأحكام �ملادة )95( من �لد�ستور و�لفقرة 

)�أ( من �ملادة )77( من �لنظام �لد�خلي ملجل�ص �لنو�ب.

عنا�سر �الأ�سباب �ملوجبةعنا�سر �الأ�سباب �ملوجبة
تت�سم��ن �الأ�س��باب �ملوجب��ة جمم��ل �مل��ربر�ت و�حلج��ج و�الأ�س��انيد �لت��ي دفع��ت �حلكوم��ة �أو �أع�س��اء جمل���ص �الأم��ة لتق��دمي �ق��رت�ح �لت�س��ريع 
�جلديد، وتكت�س��ب هذه �الأ�س��باب �أهمية كبرية ،كونها ت�س��كل �س��ببًا �أ�سا�س��يًا يف قبول �لت�س��ريع �أو رف�سه من قبل �مل�س��رع، لذلك يتعني �أن تتم 
�سياغتها ب�س��كل و��سح و�س��ليم، وت�سمينها كافة �لتفا�سيل ،وخال�سة �لدر��س��ات �لتي �أوجبت تقدمي م�س��روع �لت�س��ريع، و�أن تت�سمن �س��رحا 
مل�سم��ون �لت�س��ريع �ملق��رتح، و�لظ��روف �لت��ي ��س��توجبت �قرت�ح��ه، و�أن يت��م �إي��ر�د �خلط��ة �لت�س��ريعية، وم��ربر�ت فر���ص �لقي��ود �ل��و�ردة في��ه، 

و�لكلف��ة �ملالي��ة �ملتوقع��ة، و�الإ�س��ارة �إىل �لبيان��ات و�الإح�سائي��ات �ملتعلق��ة باملو��سي��ع �لت��ي يعاجله��ا، وفيم��ا يل��ي تو�سي��ح له��ذه �لعنا�سر:-

�الأ�سباب �ملوجبة

ا�سباب 
الموجبة

�سرح م�سمون 
�لت�سريع �ملقرتح �لظروف �لتي 

��ستوجبت �قرت�ح 
�لت�سريع

�لبيانات 
و�الإح�ساء�ت

�إير�د �خلطة 
�لت�سريعية

مربر�ت فر�ص 
�لقيود

�لكلفة �ملالية
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11- �سرح م�سمون �لت�سريع �ملقرتح- �سرح م�سمون �لت�سريع �ملقرتح
يج��ب �أن تت�سم��ن �الأ�س��باب �ملوجب��ة �س��رحًا للخلفي��ات �لت��ي ��س��توجبت و�س��ع �لت�س��ريع و�لغاي��ة منه، وت�س��مل �ملعلوم��ات و�لدو�فع �لتي ت�س��اهم 
يف ت�س��هيل عملية تنفيذ �لت�س��ريع وتو�سيحه ،و�مل�س��اعدة على ح�س��ن تف�س��ريه وتطبيقه، كما يجب �أن تت�سمن �س��رحا و�فيا لالأحكام �لقانونية 

�مل�س��تحدثة مبوجب �لت�س��ريع، وذلك ت�س��هيال وتو�سيحا للغاية �ملرجو حتقيقها منه.

22- �لظروف �لتي ��ستوجبت �قرت�ح �لت�سريع- �لظروف �لتي ��ستوجبت �قرت�ح �لت�سريع
يج��ب �أن تت�سم��ن �الأ�س��باب �ملوجب��ة �أي�س��ا عر�س��ا لالأو�س��اع �لقانوني��ة �لقائم��ة وللظ��روف �لت��ي �أظه��رت �حلاج��ة مل�س��روع �لت�س��ريع و�لت��ي ق��د 
تتباين �أ�سبابها، فتكون �إما لعدم قدرة �لت�سريع �لنافذ على مو�كبة �لتطور يف جمال من �ملجاالت، �أو الأن م�سروع �لت�سريع يرتكز على فكرة 
حتقي��ق �لعد�ل��ة يف مو�س��وع مع��ني، �أو لت�سحي��ح و�س��ع قان��وين قائ��م يف مي��د�ن من �مليادي��ن، �أو ملعاجلة ثغر�ت �عرت�س��ت تطبيقه، �أو لظروف 

قانونية م�س��تجدة، �أو حاالت طارئة غري م�س��مولة بالت�س��ريع �لنافذ.
فكل هذه �لظروف، وغريها، ت�س��كل �أ�سا�س��ا لو�سع ت�س��ريع جديد، �أو لتعديل ت�س��ريع قائم يكون �أكرث مالءمة للظروف �لطارئة �أو �مل�س��تجدة، 

ويحقق حلوال �أو معاجلات لهذه �الأو�ساع ب�سورة �أف�سل.

33- �إير�د �خلطة �لت�سريعية- �إير�د �خلطة �لت�سريعية
يفرت���ص �أن تت�سم��ن �الأ�س��باب �ملوجب��ة تو�سيح��ا للمخط��ط �لت�س��ريعي �ملق�س��ود م��ن ور�ء �لت�س��ريع �ملق��رتح، و�لغاية �ملر�د حتقيقه��ا منه، و�أن 

تت�سمن �لروؤية �ملو�سوعة للمعاجلة ،و�حللول �لت�س��ريعية �ملقرتحة.

44- مربر�ت فر�ص �لقيود- مربر�ت فر�ص �لقيود
تت�سم��ن معظ��م �لقو�ن��ني قو�ع��د و�أحكام��ا ت�س��تمل على قيود و�سو�بط حت��د وتقيد ت�سرفات �ملخاطبني باأحكامها و�أن�س��طتهم، وبالتايل يجب 

�أن تت�سمن �الأ�سباب �ملوجبة تربير� لفر�ص هذه �لقيود و�ل�سو�بط، وتو�سيحا للحاجة �لتي ��ستوجبت و�سعها.
وتع��د �اللتز�م��ات �لدولي��ة �لت��ي وقع��ت �لدول��ة عليه��ا م��ن ب��ني �لقي��ود �لت��ي ميك��ن ذكره��ا يف �الأ�س��باب �ملوجب��ة، و�أن �إنفاذه��ا و�اللت��ز�م به��ا 
ي�س��توجب �إقر�ر تعديالت على �لت�س��ريعات �لوطنية لتتنا�س��ب مع �الأحكام �لتي تفر�سها تلك �اللتز�مات، و�الأمثلة على ذلك كثرية ومنها:-

- �تفاقية مكافحة �الجتار بالب�سر.
- �تفاقية مكافحة �لف�ساد.

- �تفاقية مكافحة غ�سل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب.
- �التفاقيات �ملتعلقة بحقوق �ملر�أة و�لطفل.

55- �لكلفة �ملالية- �لكلفة �ملالية
م��ن �ل�س��رورة مب��كان وعن��د �إع��د�د ت�س��ريع جدي��د، �أو تعدي��ل ت�س��ريع قائ��م يرت��ب �أعباء مالي��ة �إ�سافية وجدي��دة، �أن تت�سمن �الأ�س��باب �ملوجبة 
عر�س��ا له��ذه �الأعب��اء، �أو و�س��ع تف�س��ري�ت للم��و�رد �ملالي��ة �ملرتتب��ة عل��ى تنفي��ذه، �أو �لعو�ئ��د �ملالية �ملتوقع��ة للخزينة من جر�ء �إق��ر�ره، خا�سة 
يف ح��ال تن��اول �لت�س��ريع �أم��ور� تتعل��ق بال�سر�ئ��ب �أو �لر�س��وم �لت��ي يحت��اج حتديده��ا ب�س��كل �ح��رت�يف �إىل ق��در�ت وكف��اء�ت عالي��ة يف �ملج��ال 

�القت�س��ادي و�ملايل.
وت��ربز �أهمي��ة حتدي��د �لكل��ف �ملالي��ة �ملرتتب��ة عل��ى �لت�س��ريع مبعلوم��ات 
وبيان��ات مالي��ة �سحيح��ة؛ كونه��ا متّك��ن �ل�سائ��غ و�مل�س��رع م��ن �الإحاط��ة 
مبو�سوع �لت�سريع من كافة جو�نبه، و�الطالع على خمتلف �لبيانات �ملتعلقة 
ب��ه، و�الإحاط��ة بالتاأث��ري�ت �ملالي��ة و�القت�سادي��ة، �ل�س��لبية منه��ا و�الإيجابي��ة، 

�لت��ي ق��د تنت��ج ع��ن �إق��ر�ره.

تذكر:تذكر:
عن��د و�س��ع ت�س��ريع يت�سم��ن زي��ادة رو�ت��ب �ملوظف��ني 
�أو منحه��م ع��الو�ت جدي��دة، �أو ين�س��ئ هيئ��ة جدي��دة، 
فيتع��ني �أن تو�س��ح �الأ�س��باب �ملوجب��ة �لكلف��ة �ملالي��ة 
�إق��ر�ر ه��ذ�  �لت��ي �س��تتحملها خزين��ة �لدول��ة ج��ر�ء 
لتغطي��ة  �ملالي��ة  �مل��و�رد  تاأم��ني  وكيفي��ة  �لت�س��ريع، 

�لنفق��ات �ملرتتب��ة عل��ى تنفي��ذه.
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66- �لبيانات و�الإح�ساء�ت- �لبيانات و�الإح�ساء�ت
تتطل��ب بع���ص �لت�س��ريعات لت�س��هيل تطبيقه��ا ،وتف��ادي �إدخ��ال تفا�سي��ل طويل��ة �سم��ن مو�ده��ا �جلوهرية ،�إرف��اق مالحق على �س��كل جد�ول �أو 
من��اذج ،تعت��رب يف �أحي��ان كث��رية ج��زء� ال يتج��ز�أ منه��ا، ويف هذه �حلالة يتعني �أن تت�سمن �الأ�س��باب �ملوجبة �إ�س��ارة له��ذه �لبيانات �لتي يختلف 

نوعها ح�س��ب مو�سوع كل منها.

�سياغة �الأ�سباب �ملوجبة�سياغة �الأ�سباب �ملوجبة
�إن �سياغة �الأ�س��باب �ملوجبة لي�س��ت م�س��األة �س��هلة على �لقائم بها ،نظر� ملا تتطلبه من �س��عة �طالع، وخربة قانونية، و�إحاطة وعلم باملو�سوع 

�لذي يتناوله �لت�سريع �ملتعلق بها.
ومت��ر �سياغ��ة �الأ�س��باب �ملوجب��ة بع��دة مر�ح��ل، تب��د�أ بو�س��ع �الإط��ار �لع��ام للن���ص �ملق��رتح، وبل��ورة �لفك��رة �أو �الأف��كار �لت��ي يت�سمنه��ا 
�لن���ص �جلدي��د، وذل��ك ع��رب مقدم��ة تعط��ي ملح��ة تاريخي��ة ع��ن �ملو�س��وع، وم��ن ث��م يت��م ط��رح �الإ�س��كالية �لت��ي تت��م معاجلته��ا يف �لن���ص، 
وبع��د ذل��ك يت��م تق�س��يم �الأ�س��باب �ملوجب��ة وجتزئته��ا وعنونته��ا و�س��رحها و�لتط��رق �إىل �لتعدي��الت �لت��ي حتتويه��ا، وذل��ك بح�س��ب طبيع��ة 

�لبني��ان �لد�خل��ي مل�س��روع �لت�س��ريع.

لغة �الأ�سباب �ملوجبةلغة �الأ�سباب �ملوجبة
تعد لغة �لن�ص �لت�س��ريعي و�أ�س��بابه �ملوجبة ركيزة �أ�سا�س��ية يف �لعمل �لت�س��ريعي، وي�س��كل �ختيار �الألفاظ و�لتعابري و�جلمل �ملنا�س��بة حتديا 
حقيقي��ا يو�جه��ه �لقانوني��ون، لذل��ك كان م��ن �ل�س��روري �متالكه��م نا�سي��ة �للغ��ة ل�سياغ��ة �الأ�س��باب �ملوجبة باأج��ود �لعب��ار�ت و�أدق �الأو�ساف 

�ملمكن��ة، دون تف�سي��ل مم��ل وال �إيج��از خمل، و�البتعاد قدر �مل�س��تطاع عن �ال�س��تطر�د و�الإطالة.

ويتعني �أن تكون لغة �الأ�سباب �ملوجبة: ويتعني �أن تكون لغة �الأ�سباب �ملوجبة: 

1- �سحيحة خالية من �لتعقيد �للفظي.
2- مبنية على ح�سن ��ستعمال قو�عد �للغة من �سرف ونحو.

3- و��سحة ال �إبهام فيها وال نق�ص وال غمو�ص �سليمة من �لثغر�ت.
4- ميكن لل�سخ�ص �لعادي فهمها و�الإحاطة بها.

5- بعيدة عن �للب�ص و�حتمال �لتاأويل ومت�سمنة �أمناط �لتعبري �لتي تقلل من �إمكان ن�سوء �ملنازعات حولها.
6-  مكتوبة ب�سيغة �ملفرد ولو ��ستملت يف معناها �سيغة �جلمع.

7- �أن ال تكتب بقالب �أدبي بعيد عن �مل�سمون، �أو �أن تعاك�ص ما جاء يف منت �لقانون.

�أمثلة:�أمثلة:

�الأ�سباب �ملوجبة
مل�سروع �لقانون �ملعدل لقانون �سندوق �سهد�ء �لقو�ت �مل�سلحة �الأردنية - �جلي�ص �لعربي و�الأجهزة �الأمنية

������������������������������������������
يف �س��وء �لتعدي��ل �ل��ذي ط��ر�أ عل��ى قان��ون �الأم��ن �لع��ام رق��م )38( ل�س��نة 1965 مبقت�س��ى �لقان��ون �ملع��دل رق��م )14( ل�س��نة 
2020 و�ل��ذي �أ�سبح��ت مبقت�س��اه مديري��ة �الأم��ن �لع��ام �خلل��ف �لقان��وين و�لو�قع��ي ل��كل م��ن �ملديري��ة �لعام��ة للدف��اع �مل��دين 

و�ملديري��ة �لعام��ة لق��و�ت �لدرك،
ولظه��ور �حلاج��ة الإع��ادة ت�س��كيل �للجن��ة �لع�س��كرية �مل�س��رتكة �خلا�سة ب�سندوق �س��هد�ء �لقو�ت �مل�س��لحة �الأردنية- �جلي���ص 
�لعربي و�الأجهزة �الأمنية وبحيث ت�سبح برئا�سة �سابط من �لقو�ت �مل�سلحة �الأردنية وع�سوية �أربعة �سباط ميثلون �لقو�ت 

�مل�سلحة �الأردنية ومديرية �الأمن �لعام ود�ئرة �ملخابر�ت �لعامة.
فقد مّت و�سع م�سروع هذ� �لقانون �ملعدل.
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�الأ�سباب �ملوجبة
مل�سروع قانون �الأمن �ل�سيرب�ين

�����������������������������������������������
حلماية �ململكة من تهديد�ت حو�دث �الأمن �ل�س��يرب�ين وبناء قدر�ت �أمن �س��يرب�ين وطني ي�سمن مو�جهة �لتهديد�ت �لتي 

تعرت�ص �أنظمة �ملعلومات و�لبنى �لتحتية.
ولرفع م�س��توى �الأمن �لوطني �لعام و�ل�س��امل للموؤ�س�س��ات و�الأفر�د وتطوير قدر�ت ردع ومر�قبة و�إنذ�ر و��س��تجابة حلو�دث 
�الأم��ن �ل�س��يرب�ين و�لتخفي��ف م��ن �الأ�س��ر�ر �لناجم��ة عنها، وخللق بيئة �آمنة جاذبة لال�س��تثمار وحمف��زة لالقت�ساد �لوطني 
خا�س��ة يف ظ��ل ت�س��ارع �لتط��ور يف �أنظم��ة �ملعلوم��ات و�لبن��ى �لتحتية وتنامي حجم �خلدمات �حلكومي��ة �الإلكرتونية، وملر�قبة 

�لف�ساء �ل�س��يرب�ين �لوطني ور�سده وتوثيق حو�دث �الأمن �ل�س��يرب�ين .
والإيج��اد جه��ة مرجعي��ة تت��وىل تطبي��ق وتنفي��ذ �ل�سيا�س��ات �لعام��ة �لت��ي تنبث��ق ع��ن �ال�س��رت�تيجية �لوطني��ة لالأمن �ل�س��يرب�ين 
وتعم��ل عل��ى تن�س��يق �جله��ود �لوطني��ة كاف��ة �لت��ي تخ���ص �الأم��ن �ل�س��يرب�ين وتك��ون نقط��ة �ت�س��ال وطني��ة م��ع مر�ك��ز �الأم��ن 

�ل�س��يرب�ين �الإقليمي��ة و�لدولي��ة .
فقد مت و�سع م�سروع هذ� �لقانون . 

تت�سمن �الأ�س��باب �ملوجبة �أعاله عبار�ت و��سحة ودقيقة تربر و�سع م�س��روع �لقانون و�لغاية منه، ومتّكن جمل���ص �الأمة من 
تكوين ت�سور و��سح ملا هو معرو�ص عليه، وبالتايل ت�س��هل مقاربة م�س��روع �لت�س��ريع ومناق�س��ته يف �للجان �ملخت�سة و�إدخال 
ما ترتئيه من تعديالت على مو�ده، والحقا ت�سبح عملية مناق�سته �سل�سة و�سهلة توؤدي �إىل �إنتاج ت�سريع جيد وقابل للتطبيق، 

وال يخلق تف�سري�ت وتاأويالت متناق�سة عند تنفيذه.

ثانيا-ثانيا-22- مذكرة �لبيانات �لت�سريعية - مذكرة �لبيانات �لت�سريعية 
ه��ي وثيق��ة مكتوب��ة تقدمه��ا �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع �إىل �ل�سائ��غ، تب��ني فيه��ا �ملو�سوع��ات �مل��ر�د 
معاجلته��ا �أو تنظيمه��ا، و�الأه��د�ف �لت��ي ت�س��عى لتحقيقه��ا، وتعت��رب �أد�ة يت��م بو�س��اطتها عر���ص 
�ملو�س��وع، كفك��رة مقرتح��ة، �إىل �ل�سائ��غ ليق��وم ب��دوره بدر��س��ته وحتليل��ه وو�سع��ه يف قالب ت�س��ريعي 

ي��ربزه بو�سوح.

�أهمية مذكرة �لبيانات �لت�سريعية�أهمية مذكرة �لبيانات �لت�سريعية
تتمثل �أهمية �ملذكرة يف �أنها حتدد �مل�س��ار �ل�س��ليم لل�سائغ �أثناء عمله �سمن �إطار �الأهد�ف �لتي ترغب �جلهة �ملعنية بالت�س��ريع بتطبيقها، 

وال يجوز لل�سائغ �خلروج عن حدودها دون �لرجوع �إىل �جلهة �ملعنية بها و�لت�ساور معها بخ�سو�ص �أي بند من بنودها.

مذكرة �لبيانات �لت�سريعية يف �ململكة مذكرة �لبيانات �لت�سريعية يف �ململكة 
مت �عتم��اد مذك��رة �لبيان��ات �لت�س��ريعية يف �ململك��ة يف �س��نة 2011، حي��ث عم��ل �لدي��و�ن عل��ى �إعد�دها وتقدميها لرئي���ص �ل��وزر�ء �لذي �أ�سدر 
بالغا ملزما لكافة �لوز�ر�ت و�لدو�ئر و�ملوؤ�س�س��ات �لر�س��مية و�لعامة بوجوب �لتقيد بها ،و�إرفاقها مع م�س��روع �أي ت�س��ريع مقرتح، ومت �إعادة 

�لنظر يف هذه �ملذكرة وحتديثها و�عتمادها وتعميمها يف �سنة 2021 من خالل �الآلية �ل�سابقة ذ�تها.

�لت�س��ريعية  �لبيان��ات  مذك��رة 
مو�س��وع  لفه��م  �ل�سائ��غ   �أد�ة 
�لت�س��ريع و�الأه��د�ف �ملرجوة منه 
و�سم��ان ج��ودة بنيان��ه �لد�خل��ي.
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عنا�سر مذكرة �لبيانات �لت�سريعيةعنا�سر مذكرة �لبيانات �لت�سريعية
تت�سم��ن مذك��رة �لبيان��ات �لت�س��ريعية جمموع��ة م��ن �لبن��ود و�ملتطلب��ات �الأ�سا�س��ية �ملتعلقة مب�س��روع �لت�س��ريع ،و�لتي يتعني عل��ى �جلهة �ملعنية 

ب��ه حتديده��ا بو�س��وح وجالء تامني. وفيم��ا يلي تو�سيح لهذه �لعنا�سر:- 

مذكرة �لبيانات �لت�سريعية

مذكرة البيانات التشريعية

حتديد تاريخ �ل�سريان�ل�سند �لد�ستوري �أو �لقانوين الإ�سد�ر �لت�سريع �ملقرتح

مر�عاة مبد�أ تدرج �لقاعدة �لقانونية

حتديد �التفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية

بيان �لت�سريعات �أو �لن�سو�ص �لتي مل يتم �ملو�فقة 
عليها �سابقا للت�سريع ذ�ته

بيان �لقر�ر�ت �لق�سائية و�لتف�سريية وقر�ر�ت 
جمل�ص �لوزر�ء

بيان �الأنظمة و�لتعليمات �لتي يتعني �أن ت�سدر �أو 
تعدل �أو تلغى يف حال �إقر�ر �لت�سريع

بيان �الآثار �لقانونية �ملرتتبة على �لت�سريع �ملقرتح

بيان �الآثار �ملالية و�القت�سادية و�الجتماعية �ملتوقعة

حتديد �جلهات �لتي ميكن �أن يوؤثر عليها �لت�سريع 
�ملقرتح عند �إ�سد�ره

بيان �إجر�ء�ت �إعد�د �لت�سريع �ملقرتح

�إرفاق �لكتب و�ملر��سالت و�لدر��سات و�لتقارير 
�ملتعلقة بالت�سريع �ملقرتح

حتديد �اللتز�مات �لدولية

حتديد �لت�سريعات �ملقارنة

حتديد �ملدة �لزمنية ومربر�ت �ال�ستعجال

�لتاأثري على �لت�سريعات �لنافذة

بيان م�سروعات �لت�سريعات �ملقدمة على �لت�سريع ذ�ته

حتديد �ال�ستثناء�ت ومربر�تها و�ل�سند �لقانوين 
�لذي يجيزها
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11- �ل�سند �لد�ستوري �أو �لقانوين الإ�سد�ر �لت�سريع �ملقرتح- �ل�سند �لد�ستوري �أو �لقانوين الإ�سد�ر �لت�سريع �ملقرتح
يتوج��ب عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع تو�سي��ح �ل�س��ند �لد�س��توري �أو �لقان��وين �ل��ذي ي�س��مح باإ�س��د�ر �لت�س��ريع، ويتحق��ق �ل�سائ��غ م��ن تو�ف��ر 
�ل�س��ند �لقانوين الإ�سد�ر �لت�س��ريع وذلك ل�سمان عدم تعار�ص �لت�س��ريع �ملقرتح مع �لد�س��تور و�لقو�نني و�التفاقيات �لدولية �مل�سادق عليها 

من �ململكة.

�سو�بط �ل�سند �لقانوين�سو�بط �ل�سند �لقانوين

�أ - �أن يك��ون �لنظ��ام �مل�س��تقل �أو �لد�خل��ي �ملطل��وب �إ�س��د�ره يعال��ج �أي��ا م��ن �ملو�سوع��ات �ملن�سو���ص عليه��ا يف �مل��و�د )2/45( و)83( و)114( 
و)120( من �لد�ستور.

ب - �أن يت�سم��ن �لقان��ون ن�س��ا �سريح��ا عل��ى تنظي��م مو�س��وع مع��ني مبوج��ب نظ��ام تنفي��ذي، �أو �أن يت�سم��ن �لقان��ون ن�س��ا عام��ا مين��ح جمل���ص 
�ل��وزر�ء �سالحي��ة �إ�س��د�ر �الأنظم��ة �لالزم��ة لتنفي��ذ �أح��كام �لقان��ون، دون حتديد ال�س��م �لنظام �أو مو�سوعه �س��ريطة ما يلي:-

1- �أن يكون �لنظام �ملطلوب �إ�سد�ره يتعلق مبو�سوعات تناولها �لقانون.
2- �أن ال يك��ون هن��اك نظ��ام م�س��تقل يعال��ج �ملو�س��وع �ملطل��وب �إ�س��د�ر نظ��ام تنفي��ذي خا���ص ب��ه ��س��تناد� �إىل �لن���ص �لع��ام ،كم��ا 
ه��و �حل��ال لنظ��ام �مل�س��رتيات و�لنظ��ام �مل��ايل ونظ��ام �النتق��ال و�ل�س��فر، الأن مث��ل ه��ذه �ملو�سوع��ات يتم حتدي��د �أحكامه��ا يف �أنظمة 

م�س��تقلة عام��ة للدول��ة.
ج- �لتاأك��د م��ن ع��دم وج��ود ت�س��ريع �آخ��ر يعال��ج �ملو�س��وع �ملق��رتح ذ�ت��ه ،و�إال تطل��ب �الأم��ر ع��دم �ل�س��ري باإج��ر�ء�ت �إق��ر�ره ،تفادي��ا لوق��وع �أي 

�زدو�ج �أو تعار���ص يف ن�سو���ص �لقو�ع��د �لقانوني��ة.

يف ح��ال ع��دم وج��ود مو�ن��ع د�س��تورية �أو قانوني��ة الإ�س��د�ر �لت�س��ريع �ملق��رتح، يت��م �النتق��ال �إىل مرحل��ة مر�جع��ة �الأح��كام 
�ملو�سوعي��ة �ل��و�ردة في��ه، �أي �أن��ه يف ح��ال تخط��ي ه��ذه �ملرحل��ة )ال مو�ن��ع د�س��تورية �أو قانوني��ة( ف��اإن عملي��ة مر�جع��ة �أخ��رى 

�س��تطال �لت�س��ريع و�س��يخ�سع ملر�جع��ة �الأح��كام �ملو�سوعي��ة في��ه.

22- مر�عاة ن�سو�ص �لت�سريع �ملقرتح ملبد�أ تدرج �لقاعدة �لقانونية- مر�عاة ن�سو�ص �لت�سريع �ملقرتح ملبد�أ تدرج �لقاعدة �لقانونية
ي�س��كل ه��ذ� �ملب��د�أ �إط��ار� عام��ا ينبغ��ي عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع مر�عات��ه، فالد�س��تور ه��و م�س��تقر �ل�س��رعية يف �لدولة، وال متلك �ل�س��لطة 

�لت�س��ريعية �س��ن �لقو�ن��ني �إال يف ح��دود �لد�س��تور، وال ت�س��تطيع �ل�س��لطة �لتنفيذي��ة �إ�س��د�ر �الأنظم��ة و�لتعليم��ات �إال يف ح��دود �لقو�ن��ني.
ويتع��ني عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع حتدي��د �رتب��اط �لت�س��ريع �ملق��رتح بالت�س��ريعات �الأخ��رى �لت��ي له��ا عالق��ة �أو �رتب��اط ب��ه، وبي��ان م��دى 

مر�عات��ه ملب��د�أ �لت��درج، وع��دم �للج��وء �إىل تعدي��ل �أو �إلغ��اء ت�س��ريع �إال بت�س��ريع �آخ��ر م��ن درجت��ه �أو �أعل��ى من��ه مرتب��ة.

33- حتديد �التفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية �لنافذة ذ�ت �لعالقة مبو�سوع �لت�سريع �ملقرتح وبيان مر�عاة �لت�سريع �ملقرتح الأحكامها- حتديد �التفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية �لنافذة ذ�ت �لعالقة مبو�سوع �لت�سريع �ملقرتح وبيان مر�عاة �لت�سريع �ملقرتح الأحكامها
بع��د م�سادق��ة �ململك��ة عل��ى �أي �تفاقي��ة �أو معاه��دة دولي��ة ون�س��رها يف �جلري��دة 
�لر�سمية، يتعني على �جلهة �ملعنية باملو�سوع �لذي تنظمه تلك �التفاقية �أو �ملعاهدة 
�إج��ر�ء مر�جع��ة �س��املة للت�س��ريعات �لوطني��ة �لناف��ذة �لت��ي تنظ��م ذل��ك �ملو�س��وع 
للوق��وف عل��ى م��دى �حلاج��ة الإج��ر�ء تعدي��الت على ت�س��ريع �أو �أكرث من �لت�س��ريعات 
�لنافذة، �أو للتقدم بت�سريع جديد بالكامل من �أجل �أن تتو�فق �لت�سريعات �لوطنية 
م��ع �اللتز�م��ات �لدولي��ة، ويج��ب �أن يو�س��ح بج��الء يف مذك��رة �لبيان��ات �لت�س��ريعية 
�رتب��اط �لت�س��ريع �ملق��رتح �أو تاأث��ريه �أو تاأثره ب��اأي �تفاقية �أو معاهدة دولية للحيلولة 

دون وج��ود ن�سو���ص قانوني��ة وطني��ة غ��ري متو�فقة مع �اللتز�م��ات �لدولية.

تذكر:تذكر:
يرتت��ب عل��ى ع��دم تو�ف��ق �لت�س��ريعات �لوطني��ة 
و�التفاقي��ات  �ملعاه��د�ت  و�أح��كام  مب��ادئ  م��ع 
�لدولي��ة �لت��ي �سادق��ت عليه��ا �ململك��ة �لظه��ور 
مبظه��ر غ��ري �مللت��زم بتعهد�ت��ه �لدولي��ة، مم��ا 
ي�س��بب حرج��ا عل��ى �ل�سعي��د �ل�سيا�س��ي �ل��دويل.
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�ل�سو�بط �ملتعلقة باالتفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية�ل�سو�بط �ملتعلقة باالتفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية

1- �إن �التفاقي��ات و�ملعاه��د�ت �لدولي��ة �لت��ي ��س��توفت �الإج��ر�ء�ت �لد�س��تورية �ملق��ررة لنفاذه��ا له��ا قوته��ا �مللزم��ة الأطر�فه��ا، ويتوج��ب 
�حرت�مه��ا، طامل��ا ظل��ت قائم��ة وناف��ذة يف �ململك��ة.

2- ال يجوز �إ�سد�ر قانون يتعار�ص برمته مع �اللتز�مات �ملقررة على �ململكة مبوجب �تفاقية �أو معاهدة �سادقت عليها مبقت�سى قانون.
3- ال يجوز �إ�سد�ر قانون يت�سمن تعديال �أو �إلغاء الأحكام تلك �التفاقيات و�ملعاهد�ت �لدولية.

4- يج��ب �أن ير�ع��ي �لت�س��ريع �ملق��رتح �ملتعل��ق ب��اأي �تفاقي��ة �أو معاه��دة، قدر �مل�س��تطاع، م�س��ميات �ملفرد�ت و�مل�سطلحات �ل��و�ردة فيها، حتى 
و�إن كان��ت غ��ري د�رج��ة يف �لبيئ��ة �لت�س��ريعية، وع��دم حماول��ة تغيريه��ا باأخ��رى معروف��ة ،وذل��ك خ�س��ية م��ن �أن يو�س��ف �لت�س��ريع باأنه مل يلب 

�اللتز�م �لدويل، ويف هذه �حلالة يجدر و�سع تعريف لتلك �مل�سطلحات لتمكني �ملخاطبني باأحكام �لت�س��ريع من معرفة  ق�سد �مل�س��رع. 
�أمثلة:�أمثلة:

- م��ا ورد يف مذك��رة �لبيان��ات �لت�س��ريعية لقان��ون حق��وق �الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاق��ة رق��م )20( ل�س��نة 2017 م��ن �أن مق��رتح 
م�س��روع �لقان��ون -يف وقت��ه- ج��اء من�س��جما م��ع مب��ادئ و�أح��كام �تفاقي��ة حق��وق �الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاق��ة �مل�س��ادق عليه��ا 
و�ملن�س��ورة يف �جلريدة �لر�س��مية عام 2008، و�أن هذ� �مل�س��روع يج�س��د ��س��تمر�ر� للتوجه �لد�عم للدولة حلقوق �الأ�س��خا�ص 
ذوي �الإعاقة ،وترجمة ملا يحتله �الأردن من مكانة و�سمعة مرموقتني على �ل�سعيد �لدويل يف �حرت�م �لتز�ماته �لدولية، وقد 
ت�سمن �لقانون كذلك عدد� من �ملفرد�ت و�مل�سطلحات �لو�ردة يف �التفاقية ،على �لرغم من كونها غري ماألوفة يف �لنظام 

�لقان��وين �الأردين ،و�لت��ي منه��ا )�لرتتيبات �لتي�س��ريية �ملعقولة، �الأ�س��كال �ملي�س��رة، �إمكاني��ة �لو�سول...( 
- م�سروع قانون حقوق �لطفل ل�سنة 2020 �لذي ورد يف مذكرة �لبيانات �لت�سريعية �ملتعلقة به ما يلي:-

هناك �لعديد من �التفاقيات �لدولية و�أهمها ما يلي:-
1- �تفاقية حقوق �لطفل لعام 1991 �مل�سادق عليها مبوجب قانون �لت�سديق على �التفاقية رقم )50( ل�سنة 2006.

2- �لربوتوكول �الختياري �مللحق باتفاقية حقوق �لطفل ب�ساأن ��سرت�ك �الأطفال يف �لنز�عات �مل�سلحة ل�سنة 2006.
3- �لربوتوكول �الختياري �مللحق باتفاقية حقوق �لطفل ب�ساأن بيع �الأطفال وبغاء �الأطفال و�ملو�د �الإباحية لعام 2006.

4- �تفاقية �أ�سو�أ �أ�سكال عمل �الأطفال.
5- �لعهد �لدويل للحقوق �القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية.« 

- قان��ون �لط��ري�ن �مل��دين رق��م )41( ل�س��نة 2007 �ل��ذي �أك��د عل��ى مر�عات��ه الأح��كام �ملعاه��د�ت و�التفاقي��ات �لدولي��ة حي��ث 
ن�س��ت  �مل��ادة )4( من��ه عل��ى ما يلي:-

)تطب��ق يف �ململك��ة �أح��كام �ملعاه��د�ت و�التفاقي��ات �لدولية �جلماعي��ة و�لثنائية �ملتعلقة بالطري�ن �مل��دين و�لتي تكون �ململكة 
طرفا فيها مبا يف ذلك �تفاقية �سيكاغو...(

ل للمو�سوعات �ملطلوب ت�سمينها  ل للمو�سوعات �ملطلوب ت�سمينها - حتديد �اللتز�مات �لدولية �ملو�فق عليها �لتي �أوجبت تقدمي �لت�سريع �ملقرتح، �إن وجدت، وبيان مف�سّ 44- حتديد �اللتز�مات �لدولية �ملو�فق عليها �لتي �أوجبت تقدمي �لت�سريع �ملقرتح، �إن وجدت، وبيان مف�سّ
فيه تنفيذ� لتلك �اللتز�مات مرفقا بها �ملمار�سات �لدولية �لف�سلى بهذ� �خل�سو�صفيه تنفيذ� لتلك �اللتز�مات مرفقا بها �ملمار�سات �لدولية �لف�سلى بهذ� �خل�سو�ص

يتع��ني عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع �أن حت��دد ماهي��ة �اللتز�م��ات �لدولي��ة 
�ملفرو�س��ة ومتطلباته��ا بالتف�سي��ل، وحتدي��د �الأح��كام و�الإج��ر�ء�ت �ملالئم��ة 

لتنفيذه��ا مب��ا يتف��ق م��ع �أح��كام تل��ك �اللتز�م��ات.

تلت��زم  قانوني��ة  ر�بط��ة  ه��و  �ل��دويل  �اللت��ز�م 
مبقت�ساه��ا �لدول��ة يف مو�جه��ة �لغ��ري  �إم��ا بالقي��ام 
بعم��ل �أو باالمتن��اع عن��ه �أو �تباع قو�عد �س��لوكية معينة 
عن��د �لقي��ام بت�سرف ما، و�إال ترتبت عليها �مل�س��وؤولية 

يف ح��ال خرقه��ا �أو �نتهاكه��ا لتل��ك �اللتز�م��ات.
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مثال:مثال:

ب��ني رئي���ص �للجن��ة �لوطني��ة ملكافح��ة غ�س��ل �الأم��و�ل ومتوي��ل �الإرهاب يف كتابه �ملرفق مب�س��روع قانون مكافحة غ�س��ل �الأم��و�ل ومتويل �الإرهاب 
ل�سنة 2020 ما يلي:-

»وعلي��ه، ولغاي��ات ع��دم �إدر�ج �ململك��ة عل��ى قو�ئ��م جمموع��ة �لعم��ل �مل��ايل )فات��ف( وخ�سوعه��ا �إىل عملي��ة �ملر�جع��ة م��ن قب��ل فري��ق مر�جع��ة 
�لتع��اون �ل��دويل )ICRG( �لتاب��ع ملجموع��ة �لعم��ل �مل��ايل )FATF(، نرج��و �أن نب��نّي لدولتك��م �أدن��اه �الإج��ر�ء�ت �لو�ج��ب عل��ى �ململك��ة 

�تخاذه��ا به��ذ� �خل�سو���ص:-
... وله��ذه �لغاي��ة يتوج��ب عل��ى �ململك��ة �إ�س��د�ر قان��ون ملكافح��ة غ�س��ل �الأم��و�ل ومتوي��ل �الإرهاب ح�س��ب م�س��روع �لقانون �ملقرتح ومبا ي�س��تجيب 
للمتطلب��ات �لدولي��ة و�ل��ذي مّت �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار عن��د �إع��د�ده �لتعدي��الت �لالزمة وفقا ملتطلب��ات �ملعايري �لدولية �ل�س��ادرة عن جمموعة 
�لعم��ل �مل��ايل )FATF( ومالحظ��ات فري��ق خ��رب�ء �لتقيي��م �ملذك��ورة يف تقري��ر �لتقيي��م �ملتب��ادل للمملك��ة وبالتن�س��يق م��ع �جله��ات �ملعني��ة 

باخل�سو���ص ومب�س��اعدة م��ن �سن��دوق �لنق��د �ل��دويل، وعليه يرتتب �سرورة �س��رعة �ل�س��ري باإج��ر�ء�ت �إ�س��د�ر �لقانون...«

55- حتديد �لت�سريعات �ملقارنة �ملطّبقة يف �لدول �الأخرى �لتي تعالج وتنظم مو�سوع �لت�سريع �ملقرتح ذ�ته لالطالع عليها عند �لدر��سة - حتديد �لت�سريعات �ملقارنة �ملطّبقة يف �لدول �الأخرى �لتي تعالج وتنظم مو�سوع �لت�سريع �ملقرتح ذ�ته لالطالع عليها عند �لدر��سة 
تعت��رب �لت�س��ريعات �ملقارن��ة ن��و�ة ��سرت�س��اديه لل�سائ��غ ميك��ن �أن ينطل��ق منه��ا يف �إع��د�د �لت�س��ريع �ملق��رتح ،و�الط��الع عل��ى تل��ك �لت�س��ريعات 
لال�ستفادة من خال�سة بحث وجهد �سبق و�أن خا�ص فيه م�سرعون وخرب�ء يف دول �أخرى �أو على �مل�ستوى �لدويل،  مما ي�سهل مهمة �ل�سائغ 
يف �إعد�د �لن�سو�ص �لقانونية ،ويهيئ له �أ�سا�سا جيد� ينطلق منه، بعد �لتاأكد من �أن �الأهد�ف و�ملربر�ت �لتي دعت الإ�سد�ر �لت�سريع حمل 
�ملقارن��ة يف �ل��دول �الأخ��رى ه��ي ذ�ته��ا �لد�عي��ة الإ�س��د�ره يف �ململكة، ويت��م على �سوء ذلك حتليل �خليار�ت �ملوج��ودة ،و�ختيار �لنموذج �لذي 

ينا�س��ب خ�سو�سية نظامنا �لقانوين.
�أمثلة:�أمثلة:

- م�س��روع قان��ون حماي��ة �لبيان��ات �ل�س��خ�سية �ل��ذي طرحت��ه  وز�رة �القت�س��اد �لرقم��ي و�لري��ادة لال�ست�س��ارة �لعام��ة �سم��ن 
دورة عقدت يف عام 2018 تعزيز� ملبد�أ �لت�س��اركية، وقامت باإعد�ده مبا يتما�س��ى مع ما �أ�سدره �الحتاد �الأوروبي من الئحة 
حماي��ة �لبيان��ات �لعام��ة به��دف حت�س��ني وتوحي��د ط��رق حماي��ة �لبيان��ات �ل�س��خ�سية و�لتعام��ل معه��ا، �إ�ساف��ة �إىل مر�جع��ة 

ت�س��ريعات مقارن��ة لبع���ص �ل��دول �لعربي��ة ومنه��ا �لقان��ون �لبحرين��ي و�لقطري و�لتون�س��ي و�للبناين. 
- م�س��روع قان��ون حق��وق �لطف��ل، ولك��ون فكرت��ه جدي��دة، يف حين��ه، مت عن��د در��س��ته �لرج��وع �إىل �لت�س��ريعات �ملقارن��ة 
�ملطبق��ة يف �ل��دول �الأخ��رى ،و�لت��ي منه��ا م�س��ر وتون���ص و�جلز�ئ��ر و�س��وريا و�الإم��ار�ت ،لالط��الع عل��ى م��ا لديه��ا م��ن 

خ��رب�ت يف ه��ذ� �ملو�س��وع.

66- حتديد �ملدة �لزمنية �لو�جب خاللها �إ�سد�ر �لت�سريع �ملقرتح ومربر�ت �إعطائه �سفة �ال�ستعجال- حتديد �ملدة �لزمنية �لو�جب خاللها �إ�سد�ر �لت�سريع �ملقرتح ومربر�ت �إعطائه �سفة �ال�ستعجال

عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع �أن تب��ني بو�س��وح ت��ام �مل��دة �لزمني��ة �لت��ي يتع��ني �أن يتم خالله��ا �إجناز �لت�س��ريع �ملقرتح، فه��ذ� �لتحديد يو�سح 
لل�سائغ مدى �أهمية �ل�سرعة يف �الإجناز، مما ميكنه من ترتيب �أولوياته ،وو�سع جدول زمني لالنتهاء من �إعد�د �لت�سريع و�سياغته �سمن 

�لوقت �ملطلوب.
ويتع��ني �أن تت�سم��ن �ملذك��رة كذل��ك م��ربر�ت �ال�س��تعجال ،وطبيع��ة �الأ�س��باب �لت��ي ت�س��تدعي �إ�س��د�ر �لت�س��ريع �ملق��رتح ب�سف��ة �ال�س��تعجال، �أو 
�تخ��اذ تد�ب��ري عاجل��ة ووقتي��ة تفت�سيه��ا �ل�س��رورة لتف��ادي �س��رر و�س��يك �أو حمتمل �لوق��وع، فبع�ص �الأمور ال ت�س��تدعي �حلكمة �ال�س��تعجال يف 

�لب��ت فيه��ا، كم��ا �أن��ه ال ي�سل��ح يف �أم��ور �أخ��رى �س��وى �س��رعة �حل��ل و�لتنفيذ، فاالأم��ر يحتاج �إىل تقيي��م ر�سني للحالة.

77- حتديد �لت�سريعات �لنافذة �لتي قد يوؤثر عليها �لت�سريع �ملقرتح عند �إ�سد�ره وبيان طبيعة هذ� �لتاأثري وحدوده.- حتديد �لت�سريعات �لنافذة �لتي قد يوؤثر عليها �لت�سريع �ملقرتح عند �إ�سد�ره وبيان طبيعة هذ� �لتاأثري وحدوده.
تع��ج �لبيئ��ة �لت�س��ريعية بع��دد كب��ري م��ن �لقو�ن��ني و�الأنظم��ة، مّما قد يوؤدي يف �أحيان كث��رية �إىل ح�سول ت�سارب وتعار���ص فيما بني �لن�سو�ص 
�لقانوني��ة، وم��ا ينج��م ع��ن ذل��ك م��ن ظهور بع�ص �ل�سعوبات، وال �س��ك �أن هذ� �لو�سع يوؤثر �س��لبا على �ملو�طن��ني ؛لكونه يحدث حالة من عدم 
�ليقني مبا لهم من حقوق وما عليهم من �لتز�مات، �أو قد يوؤثر على بيئة �الأعمال و�ال�ستثمار وغريها، وقد ميتد هذ� �لتاأثري �ل�سلبي للقا�سي 
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�لذي يتوجب عليه بذل جهد قد ي�س��تغرق �س��اعات طويلة ،ليطمئن �إىل �أنه قد تو�سل �إىل �لفهم �لقانوين �ل�س��ليم للن�ص �لذي يحكم �مل�س��األة 
�ملعرو�سة عليه.

ولع��ل �أه��م و�أدق �إج��ر�ء يق��وم ب��ه �ل�سائ��غ �أثن��اء عملية و�سع �لن�سو�ص �لقانونية، هو �إجر�ء مر�جعة وم�س��ح دقيقني لكافة �لقو�نني و�الأنظمة 
�لنافذة ذ�ت �لعالقة باملو�سوع �ملر�د تنظيمه، و�لبحث يف مدى ت�سابه �مل�سروع مع تلك �لت�سريعات، و�لتاأكد من �لو�سوح يف كل ن�ص وعدم 
تك��ر�ره، وجتن��ب �لتعار���ص ب��ني �لت�س��ريعات �لناف��ذة، وذل��ك ملعرف��ة �لتغي��ري �ل��ذي م��ن �ملمك��ن �أن يط��ر�أ عل��ى منظوم��ة �لت�س��ريعات �ملوج��ودة 

و�لناف��ذة وكيفي��ة �لتعام��ل معها �إما من خ��الل �لتعديل �أو �الإلغاء.
فالت�س��ريع كالكائ��ن �حل��ي ؛ل��ه ذ�تيت��ه و��س��تقالليته و�س��هادة مي��الده، ويج��ب �أن ياأت��ي بجدي��د ،ال �أن يك��ون تردي��د� مل��ا تت�سمن��ه بالفع��ل 
ت�س��ريعات �أخ��رى ناف��ذة، فالفك��ر �لقان��وين �ل��ذي يق��وم علي��ه م�س��روع �لت�س��ريع ال ب��د و�أن يحم��ل �أف��كار� ومع��اين جدي��دة، حي��ث �أن 
�ل�سائ��غ يق��وم بعملي��ة �سياغ��ة �لت�س��ريع ليق��رر مبوجب��ه �أحكام��ا جدي��دة مل�سلح��ة يقدره��ا، ال ليوؤك��د به��ا عل��ى ذ�ت �ملع��اين و�الأح��كام 

�لت��ي تت�سمنه��ا ن�سو���ص قائم��ة بالفع��ل. 
ويتع��ني عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع �أن تق��وم باإع��د�د �لدر��س��ات و�لبح��وث �لت��ي ت�س��بق عملي��ة �لتق��دم بالت�س��ريع �ملق��رتح ؛لت�س��تبعد �إمكانية 
مو�جه��ة �مل�س��كلة �ملطروح��ة ع��ن طري��ق �إدخ��ال بع���ص �لتعدي��الت عل��ى ت�س��ريعات ناف��ذة، ويف حال تب��نّي �أن �إج��ر�ء تعديل على ت�س��ريع �أو �أكرث 
يكفي للو�سول �إىل �الأهد�ف �ملن�سودة، فينبغي �للجوء �إىل هذ� �خليار ملا يحققه من م�سلحة مرجّوة بعدم زيادة �زدحام �لبيئة �لت�سريعية 
بت�س��ريع جديد، وي�س��رتط لذلك �أن تت�س��م �لتعديالت �ملقرتحة ب�س��يء من �ملحدودية، بحيث �إذ� كانت مت�س��عة ت�س��مل معظم �أحكام �لت�س��ريع 

�لنافذ ف�س��يكون من �الأف�سل �إ�سد�ر ت�س��ريع جديد باأكمله.
- عن��د �ق��رت�ح م�س��روع نظ��ام �مل�س��رتيات �حلكومي��ة يف ع��ام 2019، مّت �الأخ��ذ بع��ني �العتب��ار �لتغي��ري �ل��ذي ميك��ن �أن يط��ر�أ عل��ى كل 

من:-
1- نظ��ام �الأ�س��غال �حلكومي��ة رق��م )71( ل�س��نة 1986.

2- نظ��ام �لل��و�زم رقم )32( ل�س��نة 1993.
3- نظ��ام �ل�س��ر�ء �ملوح��د لالأدوي��ة و�مل�س��تلزمات �لطبي��ة رق��م )91( ل�س��نة 2002.

4- نظ��ام �لهيئ��ة �لعلي��ا للم�س��رتيات رق��م )50( ل�س��نة 1994.
5- نظ��ام �لل��و�زم و�أنظم��ة �الأ�س��غال �ملعم��ول به��ا يف �جله��ات و�لوح��د�ت �حلكومية

ث��ريه عل��ى  111( م��ن نظ��ام �مل�س��رتيات �عتب��ار� م��ن تاري��خ نف��اذه لتاأ لغ��اء �لعم��ل بتل��ك �لت�س��ريعات مبقت�س��ى �مل��ادة ) وق��د مت �إ
تل��ك �الأنظم��ة.

- ورد للدي��و�ن م�س��روع نظ��ام �سريب��ة �لدخ��ل يف �ملناط��ق �لتنموي��ة ل�س��نة 2020، ومت �إر�س��اله لهيئ��ة �ال�س��تثمار لبي��ان ر�أيه��ا في��ه؛ 
الحتمالي��ة تاأث��ريه عل��ى �الأح��كام �ل��و�ردة يف �لت�س��ريعات �لت��ي حتك��م عم��ل �ال�س��تثمار يف �ململك��ة.

- ورد يف مذك��رة �لبيان��ات �لت�س��ريعية مل�س��روع قان��ون حق��وق �لطف��ل �لت�س��ريعات ذ�ت �لعالق��ة و�ملنظم��ة حلق��وق �لطف��ل و�لت��ي منه��ا:-
1- قان��ون �الأح��و�ل �ملدنية. 

2- قان��ون �الأح��و�ل �ل�س��خ�سية. 
3- قان��ون �لعقوبات.

4- قان��ون �حلماي��ة م��ن �لعنف �الأ�س��ري.
 5- قان��ون �ل�سح��ة �لعام��ة.

6- قان��ون �لرتبي��ة و�لتعلي��م. 
7- قان��ون حق��وق �الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاقة.

8- قان��ون �الأحد�ث.  
9- قان��ون �أ�س��ول �ملحاكم��ات �جلز�ئية.

10- قان��ون من��ع �الجتار بالب�س��ر.
11- قان��ون �ل�سم��ان �الجتماع��ي. 
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12- نظ��ام �لتاأم��ني �ل�سحي. 
13- نظ��ام رعاي��ة �لطفول��ة م��ن �ل��والدة �إىل �س��ن �لثامنة ع�س��رة.

وعل��ى �لرغ��م م��ن �أهمي��ة تع��د�د �لت�س��ريعات بال�س��ورة �ملبين��ة �أع��اله يف مذك��رة �لبيان��ات �لت�س��ريعية �إال �أن��ه غ��ري كاف، مم��ا ��سط��ر 
�لدي��و�ن �إىل خماطب��ة �جله��ات �لت��ي ق��د تتاأث��ر مب�س��روع �لقان��ون �ملق��رتح لبي��ان ر�أيه��ا في��ه ،وفيم��ا �إذ� كان لديه��ا �أي مالحظ��ات 
بخ�سو�س��ه ؛لي�س��ار �إىل �أخذه��ا بع��ني �العتب��ار عن��د در��س��ته، وملعرف��ة فيم��ا �إذ� كان �س��يوؤثر عليه��ا �أم ال، منع��ا حل��دوث �إ�س��كاالت عن��د 

�س��ريانه حت��ول دون تنفي��ذه عل��ى �لوج��ه �ملطل��وب.

88- بيان م�سروعات �لت�سريعات �ملقدمة على �لت�سريع ذ�ته و�لتي ما ز�لت قيد �لنظر و�ملرحلة �لتي و�سلت لها- بيان م�سروعات �لت�سريعات �ملقدمة على �لت�سريع ذ�ته و�لتي ما ز�لت قيد �لنظر و�ملرحلة �لتي و�سلت لها
يتع��ني عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع �أن تق��دم معلوم��ات و�في��ة ودقيق��ة ع��ن �أي ت�س��ريعات �س��بق له��ا �أن قدمته��ا، �س��و�ء �أكانت معدل��ة �أم ملغية 
لت�س��ريع ناف��ذ، �أو جدي��دة �س��ت�سدر الأول م��رة، وعليه��ا �أن تو�س��ح م��دى �رتباطه��ا �أو تاأثرها بالت�س��ريع �ملقدم، فاإذ� قدمت مثال م�س��روع قانون 
جدي��د يلغ��ي قانون��ا ناف��ذ�، وكان ق��د �س��بق له��ا �أن قدم��ت �أنظم��ة ت�س��تند يف �إ�سد�ره��ا �إىل �لقان��ون �لنافذ �لذي �س��يتم �إلغاوؤه ب�س��دور �لقانون 
�ملقرتح، فعليها بيان ذلك، وحتديد موقفها من تلك �الأنظمة، وذلك تفاديا لعدم �الن�سجام بني �لت�سريعات و�لتعار�ص �لت�سريعي، وملر�عاة 

�الأح��كام �لقانوني��ة �لناظمة لكال �لت�س��ريعني �ملقرتح��ني ومنعا لتكر�رها.

99- حتديد �ال�ستثناء�ت �لتي يت�سمنها �لت�سريع �ملقرتح ومربر�تها و�ل�سند �لقانوين �لذي يجيز �لن�ص عليها- حتديد �ال�ستثناء�ت �لتي يت�سمنها �لت�سريع �ملقرتح ومربر�تها و�ل�سند �لقانوين �لذي يجيز �لن�ص عليها

يق�سد باال�ستثناء�ت �حلالة �لتي تخرج من �حلكم �أو �لقاعدة �لعامة، و قد تكون ميزة �أو ح�سانة متنح �أو يتمتع بها �أفر�د �أو فئات معينة.
فاالأ�س��ل �أن ي�س��تمل �لن���ص �لقان��وين عل��ى خا�سيت��ي �لعمومي��ة و�لتجري��د، فهم��ا ق��و�م �لقاع��دة �لقانوني��ة، و�ال�س��تثناء ه��و �خل��روج ع��ن ه��ذ� 
�الأ�س��ل �لع��ام، ولك��ن يج��ب �أن ال ي��وؤدي �إىل �إه��د�ر هات��ني �خلا�سيت��ني ،باعتب��اره حالة ت�س��تلزمها طبيعة �لتنظيم، لذلك ال ب��د من تو�فر حالة 

�أو �س��رورة تدع��و �إىل ذل��ك ،كمقت�سي��ات �مل�سلحة �لعامة.
�سو�بط �ال�ستثناء�ت:-

1- يجب �أن يقدر �ال�ستثناء بقدره، وال يجوز �أن يقا�ص عليه �أو يتو�سع يف تف�سريه.
2- يجب �أن يكون �مل�ستثَنى مما يدخل حتت �مل�ستثنى منه ومن �أفر�ده.

3- عدم ت�سمني �لت�سريع لال�ستثناء �لذي يغلب عليه �لطابع �ل�سخ�سي ،الأنه يخل مببد�أ �ل�سرعية ،ويجرد �لقاعدة �لقانونية من خا�سيتي 
�لعمومية و�لتجريد. 

�أمثلة: �أمثلة: 

- ن���ص �لفق��رة )ب( م��ن �مل��ادة )3( م��ن قان��ون �لبلدي��ات رقم )41( ل�س��نة 2015 
)با�س��تثناء �أمان��ة عم��ان �لك��ربى و�س��لطة منطق��ة �لعقب���ة �القت�سادي����ة �خلا�س���ة و�سلط�����ة �إقلي��م �لبت����ر� �لتنم����وي 

�ل�سياح�����ي، يت��وىل �إد�رة �لبلدي��ة جمل���ص بل��دي يتاأل��ف...(.
- ن���ص �لفق��رة )�أ( م��ن �مل��ادة )3( م��ن قان��ون �لعم��ل رقم )8( ل�س��نة 1996 

)م��ع مر�ع��اة �أح��كام �لفق��رة )ب( م��ن ه��ذه �مل��ادة، تطب��ق �أح��كام ه��ذ� �لقان��ون عل��ى جمي��ع �لعم��ال و�أ�سح��اب �لعم��ل 
با�س��تثناء �ملوظف��ني �لعام��ني وموظف��ي �لبلدي��ات(.

1010- حتديد �لتاريخ �لذي �سيبد�أ فيه �سريان �لت�سريع �ملقرتح وبيان مربر�ت عدم �لعمل به من تاريخ ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية- حتديد �لتاريخ �لذي �سيبد�أ فيه �سريان �لت�سريع �ملقرتح وبيان مربر�ت عدم �لعمل به من تاريخ ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية
يجب �أن حتدد �جلهة �ملعنية بالت�س��ريع �لتاريخ �لذي �س��يبد�أ فيه �س��ريانه وفقا للخطة �ملعدة من قبلها جلاهزية نفاذه، و�إن حتديد �س��ريان 
�لت�سريع من تاريخ �آخر غري تاريخ ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية �أو مرور ثالثني يوما على �لن�سر يوجب على �جلهة �ملعنية به حتديد مربر�ت 

�لن�ص على غري ذلك .
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1111- بي��ان �لت�س��ريعات �ملقدم��ة �س��ابقا للت�س��ريع ذ�ت��ه و�لت��ي مل يت��م �ملو�فق��ة عليه��ا �أو عل��ى �أي م��ن مو�ده��ا ب�س��كل و��س��ح ودقي��ق و�جلهة �لتي - بي��ان �لت�س��ريعات �ملقدم��ة �س��ابقا للت�س��ريع ذ�ت��ه و�لت��ي مل يت��م �ملو�فق��ة عليه��ا �أو عل��ى �أي م��ن مو�ده��ا ب�س��كل و��س��ح ودقي��ق و�جلهة �لتي 
�أب��دت عدم �ملو�فقة�أب��دت عدم �ملو�فقة

يتعني على �جلهة �ملعنية بالت�سريع �أن تكون �سفافة وو��سحة ،وتبني فيما �ذ� �سبق لها و�أن تقدمت بالت�سريع �ملقرتح ذ�ته �أو �أي من �أحكامه 
�سابقا، و�أن تو�سح �سبب عدم ��ستكمال �إجر�ء�ته �أو رف�ص �أي من مو�ده بكل دقة وو�سوح، و�أن حتدد �جلهة �لتي �أبدت عدم �ملو�فقة.

1212- بيان فيما �إذ� كان هناك �أي قر�ر�ت ق�سائية �أو تف�س��ريية �أو قر�ر�ت �سادرة عن جمل���ص �لوزر�ء بخ�سو�ص �لت�س��ريع �ملقرتح لالطالع - بيان فيما �إذ� كان هناك �أي قر�ر�ت ق�سائية �أو تف�س��ريية �أو قر�ر�ت �سادرة عن جمل���ص �لوزر�ء بخ�سو�ص �لت�س��ريع �ملقرتح لالطالع 
عليها عند در��ستهعليها عند در��سته

لل�س��طلة �لق�سائي��ة دور ال ي�س��تهان ب��ه يف �لك�س��ف ع��ن خفاي��ا �لت�س��ريع وعيوب��ه م��ن خ��الل �لدر��س��ات �ملعمق��ة ل��ه �أثن��اء �لتطبي��ق، حي��ث يت��وىل 
�لقا�س��ي مهم��ة تف�س��ري �لن�سو���ص �لقانوني��ة �لت��ي يعرتيه��ا �لغمو���ص، فالعدي��د م��ن �الأح��كام �لق�سائي��ة �لتي �أ�سدرته��ا �ملحاك��م �الأردنية منذ 
ع�س��ر�ت �ل�س��نني، حت��وي �أبحاث��ا قانوني��ة رفيع��ة �مل�س��توى �أجري��ت مبنا�س��بة م��ا عر�ص عليها م��ن طعون، بغي��ة �لو�سول �إىل �لتف�س��ري �ل�سحيح 

للن�سو���ص �لقانونية.
لذل��ك ،ف��اإن قي��ام م��ن يتوىل مهم��ة �إعد�د و�سياغة �لت�س��ريعات بالرجوع �إىل تلك �ل�س��و�بق 
�لق�سائية يف �ملجال �لذي يعاجله �لت�س��ريع �ملقرتح، و�الطالع على ما �أر�س��ت �ملحاكم من 
مب��ادئ مينح��ه نظ��رة �أك��رث �س��مولية وعمق��ا، مما ي�س��هم يف �سياغتها عل��ى نحو حمكم وفق 

�ملنطق �لقانوين �ل�س��ليم.
ويتعني على �جلهة �ملعنية بالت�س��ريع كذلك ،�أن ت�س��ري �إىل �لقر�ر�ت �ل�سادرة عن جمل���ص 
�لوزر�ء بخ�سو�ص �لت�سريع �ملقرتح �أو �ملو�سوع �لذي يعاجله، وذلك ل�سمان عدم خمالفته 

لل�سيا�سة �لعامة للدولة عند �إعد�ده.

مثال:مثال:

�س��در ق����ر�ر �ملحكم��ة �لد�ستوري����ة �الأردني����ة رق���م )2( ل�س��نة 2018 و�ل��ذي ت�سم��ن م��ا يل��ي:- 
)وحي��ث �أن �إنه��اء خدم��ة �لقا�س��ي، �ل��و�رد بالق�س��م �الأخ��ري م��ن ن���ص �لفق��رة )ج(، ي�س��توي يف معن��اه، و�آث��اره �لقانوني��ة 
و�ملعنوي��ة، م��ع �ال�س��تغناء ع��ن �خلدم��ة و�لع��زل منه��ا، �ملن�سو���ص عليهم��ا يف �مل��ادة )25( م��ن قان��ون ��س��تقالل �لق�س��اء 
�لناف��ذ، و�مل��ادة )37( من��ه، وه��و بالت��ايل عقوب��ة مقنع��ة بح��ق �لقا�س��ي. وحيث �أن �مل�س��رع ��س��رتط يف حالتي �ال�س��تغناء 
ع��ن خدم��ة �لقا�س��ي، وعزل��ه م��ن �خلدم��ة، �أن يت��م ذل��ك تاأديبي��ا، �أي بق��ر�ر م��ن جمل���ص �لتاأدي��ب، وق��ر�ر م��ن �ملجل���ص 
�لق�سائ��ي، و�إر�دة ملكي��ة �س��امية، يك��ون �إنه��اء �خلدم��ة، عل��ى �لنح��و �ل��و�رد بعب���ارة )�أو �إنه��اء خدمت��ه �ذ� مل يك��ن 
م�س��تكمال م��دة �خلدم��ة �لالزم��ة، الإحالت��ه عل��ى �ال�س��تيد�ع �أو �لتقاع��د(، قد خالف �أحكام �ملادة )97( و�لفقرة �الأوىل 
من �ملادة )98(، و�لفقرة �الأوىل من �ملادة )128( من �لد�س��تور، مما يتقرر �حلكم بعدم د�س��تورية عبارة )�أو �إنهاء 
خدمت��ه �ذ� مل يك��ن م�س��تكمال م��دة �خلدم��ة �لالزم��ة، الإحالت��ه عل��ى �ال�س��تيد�ع �أو �لتقاع��د( �ل���و�ردة يف �لق�س��م �الأخري 

م��ن �لفق��رة )ج( م��ن �مل��ادة )15( م��ن قان��ون ��س��تقالل �لق�ساء رقم )29( ل�س��نة )2014((.
بن��اء عل��ى ه��ذ� �لق��ر�ر فق��د مّت تعدي��ل �لفق��رة )ج( م��ن �مل��ادة )15( م��ن قان��ون ��س��تقالل �لق�س��اء مبقت�س��ى �لق����انون 
�ملع����دل رق���م )23( ل�س��نة 2019 وبحيث مت �إلغاء عبارة )�أو �إنهاء خدمته �ذ� مل يكن م�س��تكمال مدة �خلدمة �لالزمة 

الإحالت��ه عل��ى �ال�س��تيد�ع �أو �لتقاع��د( �ل��و�ردة  يف �لفق��رة )ج( من �ملادة )15( م��ن �لقانون �الأ�سلي.

1313- بي��ان �الأنظم��ة و�لتعليم��ات �لت��ي يتع��ني �أن ت�س��در �أو تع��دل �أو تلغ��ى يف ح��ال �ملو�فق��ة على �لت�س��ريع �ملقرتح و��س��تكمال �إج��ر�ء�ت �إ�سد�ره - بي��ان �الأنظم��ة و�لتعليم��ات �لت��ي يتع��ني �أن ت�س��در �أو تع��دل �أو تلغ��ى يف ح��ال �ملو�فق��ة على �لت�س��ريع �ملقرتح و��س��تكمال �إج��ر�ء�ت �إ�سد�ره 
ح�سب �الأ�سولح�سب �الأ�سول

�إن �سم��ان ح�س��ن تنفي��ذ �لت�س��ريع بع��د ��س��تكمال �إج��ر�ء�ت �إ�س��د�ره ح�س��ب �الأ�س��ول ي�س��توجب �أن تك��ون �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع ق��د �أع��دت 
منظوم��ة ت�س��ريعية متكامل��ة تت�سم��ن �لتف�سي��الت و�الإج��ر�ء�ت �لتنفيذي��ة و�لتطبيقي��ة للت�س��ريع، وبالت��ايل يتع��ني عليه��ا �أن حت��دد �الأنظم��ة 
و�لتعليم��ات �لت��ي يقت�س��ي �سدوره��ا مبقت�س��ى �لت�س��ريع �ملق��رتح، �أو �لت��ي يقت�س��ي تعديله��ا �أو �إلغاوؤه��ا لتكتم��ل �ملنظومة �لت�س��ريعية �لتي تعالج 

�ملو�س��وع، ويتحق��ق �لغر���ص م��ن �إ�سد�ره.

يف  �لد�س��تورية  �ملحكم��ة  �أح��كام  تن�س��ر 
�جلري��دة �لر�س��مية وتك��ون ملزم��ة للكاف��ة 
ويتع��ني  جميعه��ا،  �لدول��ة  ول�س��لطات 
�أح��كام،  م��ن  عنه��ا  ي�س��در  م��ا  متابع��ة 
وحتدي��د �لتدخ��ل �لت�س��ريعي �ملنا�س��ب يف 
ح��ال �لق�س��اء بع��دم د�س��تورية ن���ص يف 
�لقان��ون �أو �لقان��ون برمت��ه لت��اليف حدوث  

ف��ر�غ ت�س��ريعي.
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�أمثلة:�أمثلة:

- ت�سم��ن  قان��ون �ل�س��ر�كة ب��ني �لقطاع��ني �لع��ام و�خلا���ص رق��م )17( ل�س��نة 2020، من��ح جمل���ص �ل��وزر�ء �سالحي��ة �إ�س��د�ر 
�الأنظم��ة  و�لتعليم��ات �لالزم��ة لتنفي��ذ �أحكام��ه مب��ا يف ذل��ك م��ا ن�س��ت علي��ه �مل��ادة )20( منه )مر�حل م�س��روعات �ل�س��ر�كة 
و�لتز�م��ات �جله��ة �حلكومي��ة و�جله��ة �ملتعاق��دة خ��الل تل��ك �ملر�ح��ل(، وكذل��ك ن���صّ �لقان��ون يف �مل��ادة )10/د( من��ه عل��ى 
تنظي��م جمي��ع �ل�س��وؤون �ملتعلق��ة باللجن��ة �لفني��ة �ملن�سو���ص عليه��ا في��ه مبقت�سى تعليمات ي�سدره��ا وزير �ملالية له��ذه �لغاية.

- تت�سم��ن �أنظم��ة �لتنظي��م �الإد�ري لل��وز�ر�ت حكم��ا يق�س��ي باإ�س��د�ر تعليم��ات حتدي��د مه��ام �ملديري��ات و�لوح��د�ت 
وم�س��وؤولياتها، وتعليم��ات �إج��ر�ء�ت �لعم��ل و�أ�س��اليب �الت�س��ال و�لتن�س��يق ب��ني �لوح��د�ت �لتنظيمي��ة.

1414- بيان �الآثار �لقانونية �ملرتتبة على �لت�سريع �ملقرتح- بيان �الآثار �لقانونية �ملرتتبة على �لت�سريع �ملقرتح
عن��د دخ��ول �لت�س��ريع �جلدي��د حي��ز �لنف��اذ، فاإن��ه ع��ادة م��ا يوؤث��ر عل��ى �لظ��روف �لقائم��ة 
حالي��ا، خ�سو�س��ا �إذ� كان �ملطل��وب �إلغ��اء ت�س��ريعات و�إح��الل �أخرى حمله��ا، مما يوؤثر على 
�الأو�س��اع و�ملر�ك��ز �لقانوني��ة �لقائم��ة، لذل��ك يتوج��ب �أن يت��م حتدي��د �الأو�س��اع و�ملر�ك��ز 
�لقانوني��ة �لقائم��ة يف ظ��ل �لت�س��ريع �لناف��ذ، وم��دى �أث��ر �لت�س��ريع �ملق��رتح عليه��ا م��ن حي��ث 

�ملخاطب��ني باأح��كام �لت�س��ريع �جلدي��د، و�الأح��كام �جلدي��دة �لت��ي �س��يت�سمنها.
ويتع��ني كذل��ك عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع بي��ان �الأح��كام �النتقالي��ة �أو �حلافظ��ة �لت��ي 
ت�سمنها �لت�س��ريع �ملقرتح، �إن وجدت، و�لتي تعالج �الإ�س��كاالت �مل�ساحبة لدخول �لت�س��ريع 

�جلدي��د حي��ز �لنف��اذ ،ل�سمان �النتقال �ل�سل���ص للمخاطب��ني باأحكامه.

�أمثلة:�أمثلة:

�الأحكام �النتقالية:-
- ن�ص �ملادة )19/�أ( من نظام ترخي�ص �ملوؤ�س�سات �ل�سيدالنية رقم )162( ل�سنة 2019 

)�أ- تعت��رب �ملوؤ�س�س��ات �ل�سيدالني��ة �ملرخ�س��ة قب��ل �س��ريان �أح��كام ه��ذ� �لنظ��ام وكاأنه��ا مرخ�س��ة مبقت�س��اه با�س��تثناء 
�ل�سيدليات �خلا�سة �لتابعة للم�ست�سفيات �خلا�سة �لتي يتوجب عليها توفيق �أو�ساعها وفقا الأحكام �لفقرة )و( من �ملادة 

)5( م��ن ه��ذ� �لنظ��ام(.
- نظ��ام �إلغ��اء نظ��ام د�ئ��رة �الأر�س��اد �جلوي��ة رقم )65( ل�س��نة 2020، حي��ث مت مبقت�ساه �إلغاء نظام د�ئ��رة �الأر�ساد �جلوية 
رقم )19( ل�سنة 1967 ،ون�ص �لنظام على نقل �ملوظفني و�مل�ستخدمني �لعاملني يف د�ئرة �الأر�ساد �جلوية �إىل وز�رة �لنقل 

وتوفيق �أو�ساعهم وفقا الأحكام نظام �خلدمة �ملدنية.
�الأحكام �حلافظة:-

- ن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة )7( من قانون نقابة �أطباء �الأ�سنان رقم )17( ل�سنة 1972
)يجب �أن تتوفر يف طالب �لت�سجيل �ل�سروط �لتالية:-

�أ- �أن يك��ون حائ��زً� عل��ى �س��هادة ط��ب �الأ�س��نان م��ن جامع��ة �أو معهد معرتف بهما وفق �لت�س��ريعات �ملعم��ول بها يف �ململكة و�أن 
يكون حا�ساًل على �سهادة �لدر��سة �لثانوية �لعامة/ �لفرع �لعلمي �أو ما يعادلها وي�ستثنى من ذلك من �نت�سب �ىل كلية طب 

�الأ�سنان قبل نفاذ �أحكام هذ� �لقانون(.
فامل�س��رع  ��س��تثنى م��ن �س��رط �لت�س��جيل �لذي��ن �نت�س��بو� �إىل كلي��ة ط��ب �الأ�س��نان قب��ل نف��اذ �أح��كام ه��ذ� �لقان��ون، �الأم��ر �ل��ذي 
يف�س��ح ع��ن رغبت��ه يف �حلف��اظ عل��ى حقه��م �ملكت�س��ب مبقت�س��ى �لقانون �لقدمي �لذي مل يكن ي�س��تمل على مثل هذ� �ل�س��رط، 
و�أن م��ا يرتت��ب عل��ى ذل��ك �أن �لقاع��دة �مل�س��تحدثة يف �لقان��ون �جلدي��د ال ت�س��ري عل��ى م��ن �نت�س��ب �إىل كلية طب �الأ�س��نان قبل 

تاري��خ نف��اذه ،و�إمن��ا ت�س��ري فقط على �لذين �سينت�س��بون لها بعد نفاذه.
- ن�ص �ملادة )13( من نظام �سندوق �لتكافل �الجتماعي ملوظفي وز�رة �لعدل رقم )117( ل�سنة 2017 

)يعت��رب �ل�سن��دوق �خلل��ف �لقان��وين و�لو�قع��ي حل�س��اب موظف��ي �ل��وز�رة يف �سن��دوق �لتكاف��ل �الجتماع��ي للق�س��اة وموظف��ي 

م��ا  �أن  �ملق��ررة  �لقانوني��ة  �ملب��ادئ  م��ن 
مت م��ن �أو�س��اع يف ظ��ل �لقاع��دة �لقانونية 
�لقدمي��ة يك��ون حمكوم��ا به��ذه �لقاع��دة، 
و�أن �لقان��ون �جلدي��د ال مي���ّص م��ا تو�ف��ر 
قب��ل نف��اذه م��ن مت��ام �أو �نق�س��اء مرك��ز 
قان��وين �أو م��ن قي��ام بع���ص عنا�س��ر ه��ذ� 
�لتكوي��ن �أو �النق�س��اء عل��ى �أ�سا���ص �عتبار 

ه��ذ� �مل�سا���ص رجعي��ة غ��ري جائ��زة.
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وز�رة �لعدل �لو�رد يف �لنظام رقم )44( ل�س��نة 2015 وتنتقل �إليه جميع �حلقوق �ملتعلقة بح�س��اب موظفي �لوز�رة ويتحمل 
�اللتز�مات �ملرتتبة على ذلك �حل�ساب جميعها(.

* ن�ص �ملادة )19( من نظام خدمات �أدالء �ل�سياح رقم )31( ل�سنة 2020�لتي تن�ص على:-
)يلغى نظام �أدالء �ل�سياح رقم )34( ل�سنة 1998 على �أن يعترب �الأدالء �ل�سياحيون �ملرخ�سون مبوجبه وكاأنهم مرخ�سون 

مبقت�سى �أحكام هذ� �لنظام(.

1515- بيان �الآثار �ملالية و�القت�سادية و�الجتماعية �ملتوقعة �لتي قد تنجم عن تطبيق �لت�سريع �ملقرتح- بيان �الآثار �ملالية و�القت�سادية و�الجتماعية �ملتوقعة �لتي قد تنجم عن تطبيق �لت�سريع �ملقرتح

يتطل��ب نف��اذ �لعدي��د م��ن �لت�س��ريعات وتفعي��ل م��ا ورد فيه��ا م��ن �أح��كام  وج��ود خم�س�س��ات مالي��ة كافي��ة لتغطي��ة �لكل��ف �ملالي��ة �لت��ي يرتبه��ا 
�لت�سريع، وقد يرتتب على �إقر�ر بع�ص �لت�سريعات  زيادة �الأمو�ل و�الإير�د�ت �لتي تدخل �إىل �خلزينة �لعامة، يف حني قد يكون لبع�سها �آثار 

عل��ى �القت�س��اد �لوطني �أو �آثار �جتماعية و��س��عة.
وم��ن و�ج��ب �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع ،�أن تق��دم در��س��ة �س��املة و�في��ة ح��ول ماهي��ة �الآث��ار �لت��ي ق��د تنج��م ع��ن تطبيق��ه م��ن �لنو�ح��ي �ملالي��ة 
و�القت�سادي��ة و�الجتماعي��ة، و�أن ترف��ق تل��ك �لدر��س��ة بالت�س��ريع �ملق��رتح ، لي�س��ار �إىل �أخذه��ا بع��ني �العتب��ار عن��د �لدر��س��ة، ويف ح��ال ع��دم 
�إرف��اق �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع له��ذه �لدر��س��ة، �أو �إذ� ظه��ر لل�سائغ �أثناء در��س��ة �لت�س��ريع �ملق��رتح وجود �آثار مالية يت��وىل �لديو�ن خماطبة 

�جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع الإرفاق �لدر��س��ة �ملالية �لالزمة. 
فتحدي��د كلف��ة �لت�س��ريع �ملالي��ة تق��دم �س��ورة و��سح��ة ل�سن��اع �لق��ر�ر ملعرف��ة �النعكا�س��ات �ملالي��ة و�القت�سادي��ة، �الإيجابي��ة منه��ا و�ل�س��لبية، 
�ملتوقعة عند �إقر�ر هذ� �لت�سريع، فمثال عند و�سع ت�سريع يقدم منافع مالية جديدة للموظفني ،يتعني حتديد �لكلفة �ملالية �لتي �ستتحملها 
�خلزينة جر�ء �إقر�ره ،وتو�سيح كيفية تاأمني �ملو�رد �ملالية لتغطية �لنفقات �ملرتتبة على تنفيذه، �أما �إذ� كان �لت�سريع يرفد �خلزينة �لعامة 

باالإي��ر�د�ت فيج��ب حتدي��د �الإف��ادة �ملالي��ة �ملتوقعة من جر�ء �إقر�ره، خا�سة �إذ� طال �لت�س��ريع زيادة لل�سر�ئب و�لر�س��وم.

�لت�سريعات �لتي تتطلب وجود خم�س�سات مالية ك�سرط الإقر�رها�لت�سريعات �لتي تتطلب وجود خم�س�سات مالية ك�سرط الإقر�رها
1- �لقو�ن��ني �لت��ي تن�س��ئ كيان��ات جدي��دة كالهيئ��ات �أو �ملجال���ص �أو �ملر�ك��ز �أو �ملحاك��م �أو �ملوؤ�س�س��ات وغريها، �إذ ي�س��تلزم �الإن�س��اء تخ�سي�ص 

عقار�ت وتعيني موظفني وتدريبهم و�س��ر�ء �أجهزة ومعد�ت وو�س��ائل نقل مثال.
2- ت�سريعات تت�سمن زيادة �أو تو�سعا يف م�سوؤوليات �أو مهام �أي من �أجهزة �لدولة وموؤ�س�ساتها.

3- ت�سريعات تت�سمن متتع فئات يف �ملجتمع مبز�يا مالية �أو عينية جديدة مل تكن مقررة لهم من قبل.

�لت�سريعات �لتي يتوقع بعد نفاذها زيادة يف �الإير�د�ت و�الأمو�ل �لعامة�لت�سريعات �لتي يتوقع بعد نفاذها زيادة يف �الإير�د�ت و�الأمو�ل �لعامة
1- �لقو�نني �لتي تفر�ص �سر�ئب �أو ر�سوما جديدة، �أو تزيد من مقد�ر �ملفرو�ص منها.

2- �لقو�نني �لتي تزيد حدود �لغر�مات �ملقرة �أ�سال، �أو تفر�ص غر�مات جديدة.
3- �لت�سريعات �لتي متنح �جلهات �حلكومية �حلق يف منح تر�خي�ص ملمار�سة �أن�سطة جديدة.

4- �لقو�نني �لتي تن�سئ كيانات �قت�سادية ُتدر ربحا و�أمو�ال خلزينة �لدولة.

�أهمية حتديد �الآثار �ملتوقعة للت�سريع�أهمية حتديد �الآثار �ملتوقعة للت�سريع
1- �إن �لتخطي��ط �مل�س��بق، وحتدي��د �الآث��ار �ملمكن��ة، وترتي��ب �الأولوي��ات، �س��يوؤدي حتم��ا �إىل نتائ��ج �إيجابي��ة، فالدر��س��ة �لت��ي تق��وم به��ا 
�جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع ال�س��تنباط �الآث��ار �ملتوقع��ة م��ن خ��الل توق��ع �حتم��ال ح��دوث �س��رر �أو عائ��ق �أو خ�س��ارة �أو �أي ح��دث �س��لبي 
�آخ��ر ق��د ينت��ج ع��ن تطبي��ق �لت�س��ريع �ملق��رتح، ي�س��اعد كث��ري� يف و�س��ع قاعدة قانوني��ة ميكن له��ا �أن تتجنب حدوث ذلك قدر �الإمكان، 

و�لقي��ام مبعاجلته��ا قب��ل حدوثه��ا.
  2- �إن �لرتكي��ز عل��ى �أ�س��لوب �لوقاي��ة م��ن ح��دوث �مل�س��اكل ي�س��كل �أ�سا�س��ا ميك��ن �لبن��اء علي��ه جتنب��ا حل��دوث �أ�س��ر�ر ج�س��يمة قد تك��ون مكلفة 

وت�س��تغرق �لوق��ت و�جلهد يف �الإ�سالح.
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1616- حتديد �جلهات �لتي ميكن �أن يوؤثر عليها �لت�سريع �ملقرتح عند �إ�سد�ره- حتديد �جلهات �لتي ميكن �أن يوؤثر عليها �لت�سريع �ملقرتح عند �إ�سد�ره
�إن حتدي��د �جله��ات �لت��ي ميك��ن �أن يوؤث��ر عليه��ا �لت�س��ريع �ملق��رتح، و�لتن�س��يق و�لت�س��اور �مل�س��بق معه��ا، يوؤكد عل��ى �إملام �جلهة �ملعنية بالت�س��ريع 
بجميع �ملعلومات �ملطلوبة، ويت�سّم��ن ذل��ك مر�ع��اة جمي��ع خي��ار�ت تطبي��ق �ل�سيا�س��ات �ملرتبط��ة بالت�س��ريع، وتقيي��م �أث��ره، م��ع �ال�ستعانة 
ب����اآر�ء �خل��رب�ء و�ملخت�سي���ن م��ن خ��الل �إع��د�د قائم����ة مر�جع����ة ت�س����م كاف����ة �جله��ات �ملتاأث��رة، و�لت�س��ريعات �لت��ي حتك��م عمله��ا، و�لعالق��ة 

و�الرتباط بني تلك �لت�س��ريعات و�لت�س��ريع �ملقرتح. 

مثال:مثال:

عّرف��ت �مل��ادة )2( م��ن قان��ون �لرقاب��ة و�لتفتي���ص عل��ى �الأن�س��طة �القت�سادي��ة رق��م )33( ل�س��نة 2017 كال م��ن )�لن�س��اط 
�القت�س��ادي( و)�جله��ة �ملرجعي��ة �لتنظيمي��ة( عل��ى �لنح��و �لت��ايل:-

"�لن�س��اط �القت�س��ادي: �أي ن�س��اط �سناع��ي �أو جت��اري �أو زر�ع��ي �أو �س��ياحي �أو ح��ريف �أو خدم��ي �أو �سح��ي مب��ا يف ذل��ك 
تكنولوجي��ا �ملعلوم��ات. 

�جله��ة �ملرجعي��ة �لتنظيمي��ة: �أي وز�رة �أو د�ئ��رة �أو هيئ��ة �أو جمل���ص �أو �س��لطة �أو موؤ�س�س��ة ر�س��مية �أو عام��ة �أو بلدي��ة مينحه��ا 
هذ� �لقانون �سالحية �لرقابة و�لتفتي���ص على �لتز�م �لن�س��اط �القت�سادي بال�س��روط و�ملتطلبات �ملحددة وفقا الأحكام هذ� 

�لقان��ون و�لت�س��ريعات ذ�ت �لعالقة."
وتن�ص �ملادة )3( من �لقانون ذ�ته على ما يلي:-

"ت�س��ري �أح��كام ه��ذ� �لقان��ون عل��ى �سالحي��ات �جله��ات �ملرجعي��ة �لتنظيمي��ة �ل��و�رد ذكره��ا يف �مل��ادة )6( م��ن ه��ذ� �لقانون 
و�إج��ر�ء�ت �لرقاب��ة و�لتفتي���ص �لت��ي تق��وم بها على �الأن�س��طة �القت�سادي��ة �سمن �ملجاالت و�ملهام �ملح��ددة يف تلك �ملادة."

وبالت��ايل يف ح��ال رغب��ت وز�رة �ل�سناع��ة و�لتج��ارة و�لتموي��ن باإج��ر�ء تعدي��ل عل��ى �أح��كام قان��ون �لرقاب��ة و�لتفتي���ص عل��ى 
�الأن�سطة �القت�سادية، فيجب عليها حتديد �جلهات �ملرجعية �لتنظيمية �لتي من �ملمكن �أن تتاأثر من هذ� �لتعديل و�لتن�سيق 
و�لت�س��اور معه��ا، وذل��ك الأن بع���ص �لن�سو���ص �ل��و�ردة  يف �لقان��ون �لناف��ذ له��ا �سل��ة و��سح��ة بتل��ك �جله��ات، وميك��ن �أن تتاأثر 

�لت�س��ريعات �لت��ي حتكم عملها به��ذ� �لتعديل. 

1717- �إجر�ء�ت �إعد�د �لت�سريع �ملقرتح- �إجر�ء�ت �إعد�د �لت�سريع �ملقرتح
يتعني على �جلهة �ملعنية بالت�سريع �أن تبني ما يلي:-

�أ- �خلطو�ت �لتي مرت بها عملية �إعد�د �لت�سريع �ملقرتح�أ- �خلطو�ت �لتي مرت بها عملية �إعد�د �لت�سريع �ملقرتح
ويت��م ذل��ك ببي��ان م��ن �ل��ذي ق��ام باإع��د�د �لت�س��ريع �ملق��رتح، وم��ع م��ن مت �لت�س��اور بخ�سو�س��ه )�أي حتدي��د �أ�سح��اب �الخت�سا���ص يف ه��ذ� 
�ملجال(، وكذلك من �لذين مّت �ال�ستعانة بهم من خرب�ء حمليني �أو دوليني، �أو فيما �إذ� مت ت�سكيل جلان متخ�س�سة من �جلهات �حلكومية 

�أو �لقط��اع �خلا���ص ملناق�س��ة تل��ك �ملو��سي��ع، �أو �إذ� مت عق��د ور�س��ات عم��ل به��ذ� �خل�سو�ص. 
ب- �مل�س��اور�ت �لعام��ة �لت��ي مت��ت م��ع �جله��ات �ملعني��ة بالت�س��ريع �ملق��رتح �أو �لت��ي ميك��ن �أن تتاأث��ر ب��ه عن��د �إ�س��د�ره و�حل�س��ول عل��ى وجه��ات ب- �مل�س��اور�ت �لعام��ة �لت��ي مت��ت م��ع �جله��ات �ملعني��ة بالت�س��ريع �ملق��رتح �أو �لت��ي ميك��ن �أن تتاأث��ر ب��ه عن��د �إ�س��د�ره و�حل�س��ول عل��ى وجه��ات 

نظره��ا ب�س��اأنه و�إرفاقها بهنظره��ا ب�س��اأنه و�إرفاقها به

�إن ت�س��اور �جلهة �ملعنية بالت�س��ريع مع �جلهات �الأخرى �لتي قد تتاأثر به ومع �ملخاطبني باأحكامه يعد و�س��يلة فعالة ل�سمان جناح �أي ت�س��ريع 
يف حتقيق �أهد�فه ومر�ميه، و�سهولة تنفيذه على �أر�ص �لو�قع عند �إ�سد�ره.

فامل�س��اور�ت ه��ي ��س��تطالع ل��ر�أي خمتل��ف �جله��ات و�لفئ��ات �ملتوق��ع �أن مي���ص �لت�س��ريع �ملق��رتح عمله��ا �أو �خت�سا�ساته��ا �أو �سالحياته��ا �أو 
و�جباته��ا، �س��و�ء �أكان��ت جه��ات حكومي��ة ر�س��مية �أو جه��ات م��ن �لقط��اع �خلا�ص. 

1818- �إرفاق �لكتب و�ملر��سالت و�لدر��سات و�لتقارير �ملتعلقة بالت�سريع �ملقرتح- �إرفاق �لكتب و�ملر��سالت و�لدر��سات و�لتقارير �ملتعلقة بالت�سريع �ملقرتح
  عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع �أن ترف��ق مبذك��رة �لبيان��ات �لت�س��ريعية جمي��ع م��ا ذك��ر �أع��اله، مب��ا يف ذل��ك تقري��ر در��س��ة �الأث��ر، �إن وج��دت، 
كونها �أد�ة لتحليل وتقييم �آثار �لت�س��ريعات �جلديدة �أو �ملعدلة على �ملجتمع و�لبيئة ككل، وذلك من خالل قيا���ص �لفو�ئد �ملرجوة و�ملكا�س��ب 



دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية60

و�لتكالي��ف وغريه��ا م��ن �الآث��ار �ملتوقع��ة �أو �لفعلي��ة الأي ت�س��ريع بن��اء عل��ى �أولويات �ملجتمع، مما ي�سم��ن �ختيار �أكرث �خلي��ار�ت كفاءة وفعالية 
)�لت�س��ريع �الأف�س��ل(، وذل��ك وفق��ا ل�سيا�س��ة تقيي��م �الأثر �ملعدة من وز�رة تطوي��ر �لقطاع �لعام يف عام 2018.

يكم��ن �له��دف م��ن تقيي��م �الأث��ر �لت�س��ريعي ب�س��كل �أ�سا�س��ي يف �لتقلي��ل م��ن �الآث��ار و�الأعب��اء غ��ري �ملرغ��وب به��ا، وتعظي��م �الآثار 
�الإيجابي��ة، ودع��م �أه��د�ف �ل�سيا�س��ة �لعام��ة للدول��ة ب�س��كل فع��ال، وذل��ك م��ن خ��الل �لتاأك��د م��ن ت��و�زن �لفو�ئ��د و�لتكالي��ف، 
وحتدي��د �أه��م �لقطاع��ات �ملتاأث��رة بالتغي��ري، وتقيي��م �خلي��ار�ت �لت�س��ريعية وغ��ري �لت�س��ريعية، و�لتقيي��م �لكامل الأثر �لت�س��ريع 

عل��ى �لق�ساي��ا �ملحورية.
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المحور الثالث: منهجية الصياغة التشريعية
�س��يتناول ه��ذ� �ملح��ور بي��ان منهجي��ة �سياغ��ة �لت�س��ريعات مبر�حله��ا �ملختلف��ة ب��دءً� باخلط��و�ت �ل�س��ابقة عل��ى بن��اء �لت�س��ريع، �لتي ت�س��مل فهم 
�ل�سائغ مل�سروع �لت�سريع، من خالل وقوفه على �مل�سكلة �ملر�د معاجلتها، و�الأهد�ف �ملر�د حتقيقها، و�حللول �لتي مت �قرت�حها، و�خليار�ت 
و�لبد�ئل �لتي ميكن �ملفا�سلة بينها، و�ختيار �أف�سلها، مبا يوؤدي �إىل توزيع �ملز�يا و�الأعباء وي�سمن تنفيذ �أحكام �لت�سريع، ومرور� بت�سميم 

خطة �لت�س��ريع، و�أخري� �إعد�د بنيان م�س��روع �لت�س��ريع وترتيبه وتدقيقه وفقا ملا يلي:

أوال: خطوات سابقة على بناء التشريع

للو�سول �إىل �سياغة ت�سريعية ذ�ت جودة عالية، يجب على �ل�سائغ �تباع خطو�ت �أولية لبناء م�سروع �لت�سريع وفقا لطريقة منهجية حتقق 
�لغايات �لتي ت�سعى �جلهة �ملعنية بالت�سريع �لو�سول �إليها كما يلي:

أوال-1- فهم مشروع التشريع 

تق��وم �ل�سياغ��ة �جلي��دة عل��ى فه��م �الأه��د�ف �لت��ي يرغ��ب متخ��ذ �لق��ر�ر بتحقيقها ،و�لتي يع��رب عنها من خ��الل مذكرة �لبيانات �لت�س��ريعية، 
لذ� على �ل�سائغ بذل �جلهد �لكايف يف در��س��ة �ملذكرة وحتليلها لفهم �الأهد�ف �ملطلوب حتقيقها من �لت�س��ريع ب�س��كل و��سح وكامل ودقيق 

،لتعينه يف �ختيار �أف�سل �لطرق لتحقيق �ل�سيا�س��ات �حلكومية، والإحاطته علما بخلفية �تخاذ �لقر�ر �ل�سيا�س��ي حول �لت�س��ريع �ملقرتح. 
وعلى �ل�سائغ وبهدف �سياغة مقرتحات ن�سو�ص ت�سريعية فعالة �سمن نطاق �لت�سريع �ملقرتح �لرتكيز على فهم ما يلي:-

1- طبيعة �مل�سكلة �ملر�د حلها و�سحة ت�سخي�سها. 
2- جمال �لتدخل �لت�سريعي وما �لذي يعاجله �لت�سريع �ملقرتح.

3- ماهية �ل�سيا�سة �لت�سريعية �لتي �سيتم تطبيقها.
4-  �آليات ومنطقية �حللول �ملقرتحة.

5-  جدوى �حللول �ملقرتحة و�الأهد�ف �لتي ترمي �إليها هذه �حللول.

وسائل فهم أهداف مشروع التشريع 

11-  حتليل مذكرة �لبيانات �لت�سريعية-  حتليل مذكرة �لبيانات �لت�سريعية
حتى يتاأكد �ل�سائغ من مدى فهمه لالأهد�ف، يجب �أن يكون قادرً� على �إجابة �أ�سئلة �أهمها:- 

 �أ- ما هي �مل�سكلة �ملر�د حلها؟
ب- ما �لذي تريد �جلهة �ملعنية بالت�سريع حتقيقه؟ 

ج- هل يوجد نطاق معني لتطبيق �لت�سريع؟ وهل توجد فئات معينة ينطبق �لت�سريع عليها �أو ي�ستثنيها من نطاق �لتطبيق؟
د- هل توجد جهة معينة يتم بو��سطتها تطبيق �لت�سريع؟ هل يلزم �إن�ساء هيئة معينة؟

ه�- ماهي �سمانات تنفيذ �أحكام �لت�سريع يف حال �الإخالل بها " هل يلزم ترتيب �أحكام جز�ئية، �أم يلزم ترتيب تعوي�سات مدنية"؟ 
22- طلب �ال�ست�سارة �لفنية- طلب �ال�ست�سارة �لفنية

�إذ� تناولت مذكرة �لبيانات �لت�س��ريعية مو�سوعًا غري ماألوف لدى �ل�سائغ، �أو وجد �سعوبة يف فهم �أهد�ف �لت�س��ريع، يجدر به �إجر�ء بحث 
متهي��دي ح��ول �ملو�س��وع، مب��ا يف ذل��ك �للج��وء ال�ست�س��ارة فني��ة متخ�س�س��ة م��ن متخ�س�س��ني يف مو�س��وع �لت�س��ريع �ملق��رتح ؛لتوف��ري �لوق��ت يف 
هذه �ملرحلة، فمن غري �أن يكون لدى �ل�سائغ فكرة معقولة عن مو�سوع �لت�سريع لن يتمكن من فهم �الأهد�ف، ولن يتمكن من توجيه �أ�سئلة 

حمددة للجهة �ملعنية بالت�سريع حول �الأهد�ف. 



دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية62

�إذ� كان مو�س��وع �لت�س��ريع �ملق��رتح يتعل��ق بتنظي��م �أعم��ال �لبن��وك، فيج��در بال�سائ��غ �أن يع��رف عل��ى �الأق��ل �أن��و�ع �لعملي��ات 
�مل�سرفي��ة و�الأح��كام �لعام��ة ل��كل عملي��ة، وطبيع��ة �لعالق��ة ب��ني �لعمي��ل و�لبن��ك وفق��ا لن��وع �لعملي��ة �مل�سرفي��ة، ودور �لبن��ك 

�ملرك��زي يف مر�قب��ة �أعم��ال �لبن��وك، وغريه��ا م��ن �مل�س��ائل �الأ�سا�س��ية �ملتعلق��ة باملو�س��وع.

33- �لت�ساور مع �جلهة �ملعنية بالت�سريع- �لت�ساور مع �جلهة �ملعنية بالت�سريع

عل��ى �ل�سائ��غ �لت�س��اور م��ع �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع، و�ال�ستف�س��ار منه��ا ح��ول �أي نقط��ة ي��رى ل��زوم تو�سيحه��ا، ويك��ون �لت�س��اور عل��ى 
�س��كل �أ�س��ئلة حم��ددة ومع��دة بحر���ص ،بع��د در��س��ة معمق��ة للمو�س��وع ،بحي��ث متّك��ن �الإجاب��ة ع��ن �الأ�س��ئلة �ل�سائ��غ م��ن فه��م �أه��د�ف 

�لت�س��ريع �ملق��رتح ب�س��كل �س��امل.

�إ�ساف��ة �إىل عملي��ة �لت�س��اور �لت��ي يق��وم به��ا �ل�سائ��غ يق��وم �لدي��و�ن بن�س��ر كل م�س��روع ت�س��ريع ي��رد �إلي��ه بع��د مو�فق��ة جمل���ص 
�ل��وزر�ء عل��ى �أ�س��بابه �ملوجب��ة عل��ى �ملوق��ع �الإلك��رتوين �لتفاعل��ي للدي��و�ن www.lob.gov.jo  وذل��ك لتمك��ني �لكاف��ة م��ن 

�الط��الع عل��ى م�س��ود�ت �لت�س��ريعات و�إب��د�ء �أي مالحظ��ات �أو تعليق��ات عليها.

و�لت�ساور ال يقت�سر على مرحلة در��سة �الأهد�ف فقط، و�إمنا حتتاج عملية �ل�سياغة بخطو�تها كافة �إىل تو��سل �لت�ساور مع �جلهة �ملعنية 
بالت�س��ريع، وال تقت�سر عملية �لت�س��اور بينهما على �ال�ستف�س��ار حول �مل�س��ائل �لغام�سة فقط، بل ميكن لل�سائغ تبادل �الآر�ء مع هذه �جلهة، 

وتقدمي �قرت�حات ب�ساأن �لت�سريع �لذي تتم �سياغته، لذ� يو�سى �ل�سائغ عند �إجر�ء �لت�ساور مبا يلي:-
�أ - توجيه كتاب خطي للجهة �ملعنية بالت�س��ريع عندما يتعلق مو�سوع �لت�س��اور با�ستف�س��ار�ت رئي�س��ة، ويريد �ل�سائغ �أن تكون �أجوبتها مكتوبة 

وحمددة ب�سكل دقيق.
ب - عقد �جتماع مع �جلهة �ملعنية بالت�سريع عند وجود م�سائل بحاجة للت�ساور. 

ج- حترير حم�سر بنتائج �الجتماعات يت�سمن �لتو�سيات. 
د - ع��دم �ل��رتدد يف ط��رح �الأ�س��ئلة، فه��ي �لطريق��ة �ملثل��ى لفه��م م��ا ت�س��عى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع لتحقيق��ه م��ن خ��الل �لت�س��ريع 

�ملطل��وب �إ�س��د�ره.

ومن �الأ�سئلة �لتي ميكن طرحها و�لت�ساور ب�ساأنها ما يلي:-
- ما هي طبيعة �مل�سكلة �ملر�د حلها بالت�سريع ؟

- هل توجد �أمثلة على �مل�سكلة؟
- ما هي �خللفية �لتي �أدت �إىل ظهور �مل�سكلة؟ 

-  ما �ملطلوب حتقيقه من خالل �لت�سريع؟
- كيف �سيتم �سمان تنفيذ �لو�جبات �ملفرو�سة يف �لت�سريع؟

- �أيلزم عند �الإخالل بالو�جبات فر�ص جز�ء�ت �أم تعوي�سات مدنية؟

أوال-2- تحليل مشروع التشريع 

تب��د�أ ه��ذه �لعملي��ة باإج��ر�ء �لدر��س��ة �ملتعمق��ة للت�س��ريع �ملق��رتح و�ملرفق��ات �ملتعلق��ة ب��ه لغايات حتليل م�سمون��ه ،و�خلروج بنتائج حتدد م�س��ار 
�ال�س��تمر�ر باإج��ر�ء�ت �إ�س��د�ره م��ن عدم��ه، �أو �إج��ر�ء �لتعدي��الت علي��ه، وذل��ك بالتثب��ت مما يلي:-  

�أ - �أن �مل�س��كلة �لت��ي يج��ري �لعم��ل عل��ى حله��ا مت حتديده��ا ب�س��ورة �سحيحة وو��سحة م��ن حيث طبيعتها وحجمها وحتدي��د �الأطر�ف �ملتاأثرة 
بها، و�لتبعات �لتي ترتتب عليها، و�أنه مت حتديد �الأ�سباب �لتي تقف ور�ءها ب�سكل دقيق.
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ب - هل يوجد بد�ئل حمتملة عن �إ�سد�ر �لت�سريع؟ وهل تدٌخل �جلهة �ملعنية بالت�سريع ي�ستند �إىل �أدلة و��سحة تقٌيم مدى جناح �ل�سيا�سات 
و�الإج��ر�ء�ت �حلكومي��ة يف حتقي��ق �له��دف �ملرج��و م��ن �لت�س��ريع، و�أن �لت�س��ريع �ملق��رتح ه��و �أف�س��ل طريق��ة لالإج��ر�ء �ل��ذي �س��يتم �تخاذه؟ 
وذل��ك باإج��ر�ء مقارن��ة مدرو�س��ة الأن��و�ع متع��ددة م��ن �الأدو�ت �لت��ي ميك��ن �للج��وء �إليها، مبا يف ذلك �الأد�ة �لت�س��ريعية �ملنا�س��بة، مع �الأخذ 

بعني �العتبار �لكلف �ملالية، و�لفو�ئد و�الآثار �لتي مت�ص �لفئات �مل�ستهدفة، و�ل�سروط و�ملتطلبات �الإد�رية ذ�ت �لعالقة به. 
ج - هل ي�سمن �لت�سريع �ملقرتح توزيع �لفو�ئد و�ملز�يا و�الأعباء على �سر�ئح �ملجتمع بعد�لة وم�ساو�ة و�سفافية؟

د - ه��ل مت��ت عملي��ات �لت�س��اور م��ع جمي��ع �الأط��ر�ف �ملعنية بالت�س��ريع؟ وهل ع��ربو� عن وجهات نظرهم بطريقة تت�س��م باالنفتاح و�ل�س��فافية؟ 
وه��ل مت تطبي��ق �إج��ر�ء�ت منا�س��بة ت�سم��ن �حل�س��ول عل��ى �ملعلوم��ات �ملطلوب��ة م��ن �الأط��ر�ف �ملعني��ة �سم��ن �لوق��ت �ملح��دد؟ ومث��ال ذل��ك 
م�س��اورة �الحت��اد�ت و�لغ��رف �لتجاري��ة و�ل�سناعي��ة و�خلدمي��ة و�جله��ات �لت��ي تتاأث��ر بالت�س��ريع وغريه��ا م��ن �الأط��ر�ف �ملعني��ة مب��ا فيه��ا 

�الإد�ر�ت �حلكومي��ة �الأخ��رى.
ه���- ه��ل ت�سم��ن �جل��ز�ء�ت و�إاللز�م��ات و�حلو�ف��ز �ل��و�ردة يف �لت�س��ريع تنفي��ذه ب�س��كل �س��ليم؟ وذل��ك بدر��س��ة وتقيي��م م��دى ت�س��جيع ه��ذه 

�جل��ز�ء�ت و�حلو�ف��ز لال�س��تجابة لتنفي��ذ �لت�س��ريع و�اللت��ز�م ب��ه و�لتقي��د باأحكام��ه. 
و - �سبط �ال�ستثناء�ت وتقييدها يف �أ�سيق نطاق ممكن.

ز - �سبط �الأحكام �لتي مت�ص �حلقوق �ل�سخ�سية للمو�طنني، و�الأحكام �لتي توؤثر على حقوق �مللكية �خلا�سة.
بع��د �إج��ر�ء عملي��ة حتلي��ل �لت�س��ريع �ملق��رتح، عل��ى �ل�سائ��غ �لبح��ث يف �لت�س��ريعات �لوطني��ة لتحدي��د موقع��ه م��ن ه��ذه �لت�س��ريعات، 
مم��ا ي�س��اعده عل��ى حتدي��د فيم��ا �ذ� كان مو�س��وع �لت�س��ريع يت��م معاجلت��ه يف قان��ون �أو نظ��ام �أو تعليم��ات لتحقي��ق �الأه��د�ف، وهن��ا يج��ب 

�الإجاب��ة ع��ن �لت�س��اوؤالت �لتالي��ة:- 
�أ - هل ُو�سع ت�سريع يتعلق بهذه �الأهد�ف من قبل؟ �إذ� مل يو�سع، فهل يلزم لتحقيق �الأهد�ف �سياغة ت�سريع جديد؟  

ب - ه��ل �لت�س��ريع �ملطل��وب �إ�س��د�ره مع��دل؟ وه��ل يكف��ي لتحقيق �الأهد�ف تعديل ت�س��ريع نافذ؟ مبعنى هل �لت�س��ريع �ملقرتح الغ لت�س��ريع �آخر؟ 
وهل يلزم لتحقيق �الأهد�ف �إحالل �لت�سريع �ملطلوب �إ�سد�ره حمل �آخر؟

ج -  هل يوجد �سند ت�سريعي يف �لقانون الإ�سد�ر �لنظام �أو �لتعليمات.

لتحقي��ق �له��دف م��ن عملي��ة حتلي��ل �لت�س��ريع �ملق��رتح عل��ى �ل�سائ��غ �أن يق��وم باإج��ر�ء در��س��ات وجم��ع معلوم��ات م��ن ع��دة 
م�س��ادر لتكوي��ن فك��رة �أو�س��ح ع��ن �ملو��سي��ع �لت��ي ينظمه��ا �لت�س��ريع.

و�سائل �لتحلي��ل:-و�سائل �لتحلي��ل:-

�أ - �لبحث يف �لت�سريعات �ملقارنة.
ب -  �لبحث يف �الأحكام �لق�سائية.

ج - �لبحث يف �ملر�جع �لفقهية.
د - ��ست�س��ارة �خل��رب�ء �إذ� كان��ت طبيع��ة مو�س��وع �لت�س��ريع �ملق��رتح ت�س��تدعي ��ست�س��ارة خ��رب�ء يف جمال��ه، فعل��ى �ل�سائ��غ �أن ال ي��رتدد 

يف �ال�ست�س��ارة.

أوال-3- تصميم خطة مشروع التشريع 

بع��د حتلي��ل �لت�س��ريع �ملق��رتح، ينتق��ل �ل�سائ��غ �إىل و�سع ت�سور لهيكلية بنية �لت�س��ريع وت�سميمه، وذلك باإن�س��اء خمطط تقريبي للت�س��ريع من 
خ��الل حتدي��د جمي��ع عنا�س��ر م�س��ودته �ملقرتح��ة وت�سنيفه��ا بطريق��ة منطقي��ة وعقالني��ة قبل �لب��دء بالكتاب��ة، ويقوم �ل�سائ��غ بو�سع خمطط 
ت�س��ريعي و��س��ع ،م��ن خ��الل جتمي��ع �ملب��ادئ و�الأه��د�ف �لت��ي يج��ب �أن يت�سمنها �لت�س��ريع، با�س��تعمال عناوين ف�سول��ه �ملختلفة، وبيان و�س��ائل 
حتقي��ق ه��ذه �الأه��د�ف، وميك��ن تطوي��ر �سياغ��ة عناوي��ن ه��ذه �لف�س��ول مر�ر�، وتعت��رب هذه �خلطوة مفي��دة للتاأكد من �أن �ملخطط �لت�س��ريعي 
�ملقرتح يتنا�سب مع متطلبات �جلهة �ملعنية بالت�سريع، ويوؤدي �إىل �إي�سال �لر�سالة �لرئي�سية للت�سريع و�إىل تي�سري فهمه، وت�سهيل ��ستعماله 

م��ن �ملخاطبني باأحكامه. 



دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية64

�أهمية و�سع �خلطة�أهمية و�سع �خلطة

�أ - متّك��ن �ل�سائ��غ م��ن �لرتكي��ز عل��ى �لعنا�س��ر �جلوهري��ة �ملتعلق��ة مبو�س��وع �لت�س��ريع يف مرحل��ة مبك��رة م��ن عملي��ة �ل�سياغ��ة، و�لتحق��ق م��ن 
�خل�سائ���ص �الإجمالي��ة للت�س��ريع، مم��ا يجع��ل �خلط��ة �أد�ة مفي��دة لل�سائ��غ يتمك��ن بو�س��اطتها من �ختبار م��دى تلبيتها الأهد�ف �لت�س��ريع، 
وبهذ� تتاح له فر�سة �لت�س��اور �ملبكر مع �جلهة �ملعنية بالت�س��ريع بخ�سو�ص �أي غمو�ص يكتنف هذه �لعنا�سر، كما توفر له �أف�سل �ل�س��بل 

لتمثيله��ا ب�سيغ��ة ن�سية الحقا. 
ب- ت�س��اعد عل��ى ترتي��ب �الأف��كار يف مرحل��ة مبك��رة م��ن عملي��ة �ل�سياغ��ة، فتح��د م��ن �لتغي��ري يف توزي��ع �الأحكام �أثن��اء عملية �لكتاب��ة، وبذلك 

تخت�س��ر �لوقت و�جلهد.
ج -  ت�ساعد على حتديد �مل�سطلحات �لالزم ��ستعمالها عند �ل�سروع يف �لكتابة.

د - تك�س��ف حج��م �لتفا�سي��ل �ل��الزم �إدر�جه��ا يف �لت�س��ريع، مم��ا ي�س��اعد عل��ى �تخ��اذ ق��ر�ر مبك��ر ح��ول م��دى �حلاج��ة �إىل ��س��تعمال �أنظمة �أو 
تعليم��ات �أو ق��ر�ر�ت �أو مالحق. 

ه���- ت�س��اعد يف جع��ل مو�س��وع �لت�س��ريع مرتبط��ا �رتباط��ا وثيق��ا ب�س��كله، وينطب��ق ه��ذ� �لفر���ص عل��ى كل جانب من جو�نب �ل�س��كل، �س��و�ء تعلق 
ذل��ك �جلان��ب بالتنظي��م �لع��ام للت�س��ريع، �أو برتكي��ب �جلمل وبنائه��ا، �أو باختيار �لكلمات، �أو بقو�عد �لنح��و، �أو بنظام �لرتقيم. 

و - تعني �ل�سائغ على و�سع قائمة حتتوي على كل عن�سر يرى �أنه ي�سكل جزء� من �لت�سريع، وبالتايل يكون حكما من �أحكامه.

�آليات ت�سميم خطة م�سروع �لت�سريع�آليات ت�سميم خطة م�سروع �لت�سريع
بع��د ��س��تكمال �خلط��و�ت �الأولي��ة بجم��ع �ملعلوم��ات حول �لهدف �لذي ي�س��عى �لت�س��ريع �إىل �لو�سول �إليه و�لقيام بجمي��ع �الأعمال �لتح�سريية، 
ي�س��ع �ل�سائ��غ قائم��ة �أولي��ة حتت��وي عل��ى عنا�س��ر �لت�س��ريع، وقد تكون غري من�س��جمة مع بع�سها �لبع�ص من حيث �لرتتي��ب، فهذه �لقائمة هي 
جمرد �أد�ة م�ساعدة لل�سائغ تنح�سر قيمتها يف تذكريه باملو��سيع �لالزم �إدر�جها فيه، ثم يجري ت�سنيفها الحقا يف �أربعة عنا�سر رئي�سة 

هي: �ملقدمة، و�الأحكام �لتمهيدية ،و�ملنت ،و�الأحكام �خلتامية ،على �لنحو �لذي �س��يتم تف�سيله يف هذ� �لدليل.

تقييم خطة م�سروع �لت�سريعتقييم خطة م�سروع �لت�سريع
يتم تقييم خطة �لت�سريع باال�ستناد ملجموعة من �ملوؤ�سر�ت من �أهمها:- 

�أ - هل عنا�سر خطة �لت�سريع حتقق �لهدف �ملتوخى منه؟ 
ب-هل �الأحكام �لتي مت ت�سمينها يف خطة �لت�سريع كافية ملعاجلة مو�سوعه؟

ج - ه��ل تتعار���ص �أي م��ن عنا�س��ر خط��ة �لت�س��ريع م��ع �ملب��ادئ و�لقو�ع��د �لد�س��تورية 
�لوطني��ة؟ و�لت�س��ريعات  �لدولي��ة  و�ملعاه��د�ت  و�التفاقي��ات 

د - هل خ�سعت خطة �لت�سريع للبحث من كافة �جلو�نب؟ 
ه�- هل مت ت�سنيف عنا�سر خطة �لت�سريع يف جمموعات متجان�سة؟ 

و - هل مت تنفيذ خطة �لت�سريع خالل �ملدة �ملحددة؟ 
ز - هل مت ��ستطالع ر�أي �ملخاطبني بالت�سريع حول �أحكامه؟ 

ثانيا: إعداد مشروع التشريع وترتيبه

يت��م �إع��د�د �لت�س��ريع �ملق��رتح بع��د و�س��ع ت�س��ور ملحت��و�ه ميّك��ن �ل�سائ��غ من �لب��دء بعملية 
حتوي��ل �أف��كار �لت�س��ريع �إىل ن���ص مكت��وب، وتتطل��ب هذه �ملرحلة عملية مر�جعة م�س��تمرة 

و�إع��ادة �سياغ��ة، وبالت��ايل تتطلب �الن�سب��اط و�ملهارة و�ل�سرب.

عملي��ة  �إج��ر�ء  بع��د  لل�سائ��غ  تب��ني  �إذ� 
تقيي��م �خلط��ة، �س��رورة �إج��ر�ء مزيد من 
�لبح��ث �أو �لت�س��اور م��ع �جله��ة �أو �جلهات 
�ملعني��ة بالت�س��ريع ح��ول �أي م�س��األة، فعلي��ه 

ع��دم �ل��رتدد بذلك.

يج��ب �أن يتقب��ل �ل�سائ��غ �أي نق��د مو�سوع��ي 
باملهني��ة،  يتحل��ى  و�أن  عمل��ه،  عل��ى  يق��دم 
وذل��ك حت��ى يتمك��ن م��ن دم��ج �لتغي��ري�ت 
يف م�س��ودة �لت�س��ريع بن��اء عل��ى �ملالحظ��ات 

�لت��ي يتلقاه��ا �أثن��اء عملي��ة كتابته��ا.
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وعل��ى �ل�سائ��غ �أن يع��د �لت�س��ريع وفق��ا للقو�ع��د و�الأ�س��ول �لت��ي مت �س��رحها يف ه��ذ� �لدلي��ل م��ن حي��ث �تب��اع �أ�س��اليب �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية 
و�سوره��ا، وقو�ع��د �للغ��ة �لعربي��ة، وبحي��ث تت�سم��ن �لعنا�س��ر �الأ�سا�س��ية لبني��ان �أي ت�س��ريع وفق��ا مل��ا يل��ي. 

ثانيا-1- بنيان التشريع

يتك��ون بني��ان �لت�س��ريع م��ن �أربع��ة عنا�س��ر �أ�سا�س��ية ،ه��ي: �ملقدم��ة ،و�الأح��كام �لتمهيدية و�مل��نت، و�الأح��كام �خلتامية، ولكل منه��ا موقع حمدد 
يف �لت�سريع، و�أجز�ء متعددة ت�سكل يف جمموعها وحدة و�حدة مرت�بطة ومتما�سكة، ومن بني هذه �الأجز�ء ما هو �سروري و�أ�سا�سي ال غنى 
عن��ه، كالعن��و�ن و�ال�س��م و�مل��نت، يف ح��ني توج��د �أج��ز�ء �أخ��رى �ختياري��ة، ق��د ال تظه��ر �حلاج��ة لت�سمينه��ا يف كل ت�س��ريع، ويع��ود �أم��ر تقديرها 

لل�سائ��غ، ومنه��ا �لتعاري��ف، ونط��اق �لتطبيق، ومادة �الأه��د�ف، و�الأحكام �لعقابية.
11-�أ- �ملقدمة -�أ- �ملقدمة 

وت�سم جمموعة من �الأجز�ء و�ملو�د �مل�ستملة على ديباجة �لت�سريع وعنو�نه و��سمه وتاريخ نفاذه.

11- ديباجة �لت�سريع - ديباجة �لت�سريع 
�لديباج��ة ه��ي ج��زء م��ن �لت�س��ريع يظهر �س��رعية �إ�سد�ره من قبل �جلهة �ملخت�س��ة بذلك، وتت�سمن 

جمموعة �الأدو�ت �لت�سريعية �ملتعلقة باإ�سد�ر �لت�سريع.
 

وق��د ح��ددت �مل��ادة )31( م��ن �لد�س��تور �الأردين �ل�س��لطة �ملخت�س��ة بامل�سادق��ة عل��ى �لقو�ن��ني 
و�إ�سد�ره��ا، و�أناطته��ا بجالل��ة �ملل��ك �ل��ذي ميل��ك �أي�س��ا �سالحي��ة �الأم��ر بو�س��ع �الأنظم��ة �لالزم��ة 

لتنفي��ذ �أح��كام �لقو�ن��ني، و�الأنظم��ة �مل�س��تقلة، و�لقو�ن��ني �ملوؤقت��ة.
وتاأت��ي ديباج��ة �مل�سادق��ة عل��ى �لت�س��ريع و�إ�س��د�ره يف �س��د�رة �لت�س��ريع، ويف �أعل��ى �جلان��ب �الأمي��ن لل�سفح��ة �الأوىل من��ه، وقب��ل �لعن��و�ن 

مبا�س��رة، للدالل��ة عل��ى �أن ه��ذ� �لت�س��ريع ق��د �س��در ع��ن �جله��ة �ملخت�س��ة باإ�س��د�ره.
وتختلف ديباجة �لت�سريعات يف �ململكة تبعا لنوع �لت�سريع ووفقا ملا يلي:- 

�لقو�نني �لقو�نني 
تت�سمن ديباجة �لقو�نني �لعادية ما يلي:-

1- �ساحب �ل�سالحية يف �الإ�سد�ر ،حيث ترد عبارة )نحن عبد�هلل �لثاين �بن �حل�س��ني ملك �ململكة �الأردنية �لها�س��مية( يف �ل�س��طر �الأول 
من �لديباجة.

2- �ل�س��ند �لد�س��توري لالإ�س��د�ر، وه��و �ل�س��ند �ل��ذي يخ��ول جالل��ة �ملل��ك ه��ذه �ل�سالحي��ة، حي��ث ي�س��ار يف �ل�س��طر �لث��اين م��ن �لديباج��ة �إىل 
�مل��ادة )31( م��ن �لد�س��تور بعب��ارة )مبقت�س��ى �مل��ادة )31( من �لد�س��تور(.

3- �إق��ر�ر� ب��اأن �مل�سادق��ة ق��د �قرتن��ت مبو�فق��ة �جله��ة �ساحب��ة �ل�سالحي��ة يف �إق��ر�ر �لقان��ون )جمل�س��ي �الأعي��ان و�لن��و�ب(، حي��ث ت��رد يف 
�ل�س��طر �لثال��ث م��ن �لديباج��ة عب��ارة )وبن��اء عل��ى م��ا قرره جمل�س��ا �الأعي��ان و�لنو�ب(. 

4- �الأم��ر �ل�س��ادر م��ن جالل��ة �ملل��ك باإ�س��د�ر �لقانون و�إ�سافته �إىل قو�نني �لدولة، �أي عبارة �الإ�سد�ر )وناأمر باإ�سد�ره و�إ�سافته �إىل قو�نني 
�لدولة( حيث ترد يف �ل�سطر �الأخري من �لديباجة.

تكون ديباجة �لقانون �لعادي كما يلي:-
"نحن عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني ملك �ململكة �الأردنية �لها�سمية

مبقت�س���������������ى �مل��������������ادة )31( م�����ن �لد�ست�������ور
وبن����اء عل����ى ما ق��رره جمل�س����ا �الأعي������ان و�لن�������و�ب

ن�س����ادق عل����ى �لقان�����ون �الآت����ي وناأم�����ر باإ�سد�ره 
و�إ�سافته �إىل قو�نني �لدولة "

تذكر:تذكر:
جه��ة  م��ن  �ل�س��ادر  �لت�س��ريع 
يعت��رب  باإ�س��د�ره  خمت�س��ة  غ��ري 
ويك��ون  �س��رعي  غ��ري  ت�س��ريعا 
عر�س��ة للطع��ن بعدم د�س��توريته .
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تت�سمن ديباجة �لقو�نني �ملوؤقتة ما يلي:-تت�سمن ديباجة �لقو�نني �ملوؤقتة ما يلي:-
1-  �ساح��ب �ل�سالحي��ة يف �الإ�س��د�ر، حي��ث ت��رد عب��ارة )نح��ن عب��د�هلل �لث��اين �ب��ن �حل�س��ني مل��ك �ململك��ة �الأردني��ة �لها�س��مية( يف �ل�س��طر 

�الأول م��ن �لديباجة.
2- �ل�س��ند �لد�س��توري لالإ�س��د�ر، وه��و �ل�س��ند �ل��ذي يخ��ول جالل��ة �ملل��ك ه��ذه �ل�سالحي��ة، حي��ث ي�س��ار يف �ل�س��طر �لث��اين م��ن �لديباج��ة �إىل 

�لفق��رة )1( م��ن �مل��ادة )94( م��ن �لد�س��تور بعب��ارة )مبقت�س��ى �لفق��رة )1( للم��ادة )94( م��ن �لد�س��تور (.
3- �إ�س��ارة يف �ل�س��طر �لثال��ث م��ن �لديباج��ة �إىل �أن �مل�سادق��ة ق��د مت��ت بن��اء عل��ى م��ا ق��رره جمل���ص �ل��وزر�ء، حيث ت��رد عبارة )وبن��اء على ما 

قرره جمل���ص �لوزر�ء بتاريخ  / / (.
4- بيانا يف �ل�سطر �لر�بع من �لديباجة باأن �مل�سادقة قد متت مبقت�سى �ملادة )31( من �لد�ستور.

5- �الأم��ر �ل�س��ادر م��ن جالل��ة �ملل��ك باإ�س��د�ر �لقان��ون �ملوؤق��ت وو�سع��ه مو�س��ع �لتنفي��ذ �ملوؤق��ت، و�إ�سافت��ه �إىل قو�ن��ني �لدول��ة، و�الأم��ر بعر�سه 
على جمل�ص �الأمة يف �أول �جتماع يعقده،حيث ترد عبارة )وناأمر باإ�سد�ره وو�سعه مو�سع �لتنفيذ �ملوؤقت و�إ�سافته �إىل قو�نني �لدولة على 

�أ�سا���ص عر�سه على جمل���ص �الأمة يف �أول �جتماع يعقده( يف �آخر �س��طر من �لديباجة.

تكون ديباجة �لقانون �ملوؤقت كما يلي:-
"نحن عبد�هلل �لثاين �بن �حل�سني ملك �ململكة �الأردنية �لها�سمية

مبقت�سى �لفقرة )1( من �ملادة )94( من �لد�ستور
وبناء على ما قرره جمل�ص �لوزر�ء بتاريخ /  /

ن�سادق مبقت�سى �ملادة )31( من �لد�ستور على �لقانون �ملوؤقت �الآتي
وناأمر باإ�سد�ره وو�سعه مو�سع �لتنفيذ �ملوؤقت

و��سافته �ىل قو�نني �لدولة على �أ�سا�ص عر�سه على جمل�ص �الأمة
يف �أول �جتماع يعقده:- "

�الأنظمة�الأنظمة
تت�سمن ديباجة �الأنظمة �لتنفيذية و�مل�ستقلة و�الأنظمة �لد�خلية ملجل�سي �الأعيان و�لنو�ب:-

1- �ساحب �ل�سالحية يف �الإ�سد�ر، حيث ترد عبارة )نحن عبد�هلل �لثاين �بن �حل�س��ني ملك �ململكة �الأردنية �لها�س��مية( يف �ل�س��طر �الأول 
من �لديباجة.

2- �ل�س��ند �لد�س��توري �ل��ذي يخ��ول جالل��ة �ملل��ك ه��ذه �ل�سالحي��ة، وي��رد يف �ل�س��طر �لث��اين م��ن �لديباج��ة، ويختل��ف �ل�س��ند �لد�س��توري هن��ا 
باخت��الف ن��وع �لنظ��ام وفقا مل��ا يلي:-

ي�س��ار �إىل �مل��ادة )31( م��ن �لد�س��تور �إذ� كان �لنظ��ام تنفيذي��ا ي�س��تند يف �إ�س��د�ره للقان��ون، ومثال��ه نظام �ل�س��جل �لوطني للم�س��روعات   �أ- 
�حلكومي��ة �ال�س��تثمارية رق��م )27( ل�س��نة 2021.

 ب- ي�س��ار �إىل �مل��ادة )45( م��ن �لد�س��تور �إذ� كان �لنظ��ام يتعل��ق ب�سالحي��ات رئي���ص �ل��وزر�ء و�ل��وزر�ء وجمل���ص �ل��وزر�ء، ومثال��ه نظ��ام �إلغ��اء 
نظ��ام �سالحي��ات جمل���ص �ل��وزر�ء رق��م )118( ل�س��نة 2009.

 ج- ي�س��ار �إىل �مل��ادة )83( م��ن �لد�س��تور �ذ� كان نظام��ا د�خلي��ا ل�سب��ط وتنظي��م �إج��ر�ء�ت كل م��ن جمل���ص �لن��و�ب وجمل���ص �الأعي��ان، ومثال��ه 
�لنظام �لد�خلي ملجل���ص �الأعيان ل�س��نة 2014 و�لنظام �لد�خلي ملجل���ص �لنو�ب ل�س��نة 2013.

ي�س��ار �إىل �مل��ادة )114( م��ن �لد�س��تور �إذ� تعل��ق �لنظ��ام بتنظي��م �الأم��ور �ملالي��ة لدو�ئ��ر �لدولة ومر�قب��ة تخ�سي�ص و�إنفاق �الأم��و�ل �لعامة   د- 
وتنظيم م�س��تودعات �حلكومة، ومثاله نظام �مل�س��رتيات �حلكومية رقم )28( ل�س��نة 2019  و�لنظام �ملايل رقم )3( ل�س��نة 1994.
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ي�س��ار �إىل �ملادة )120( من �لد�س��تور �ذ� تعلق �لنظام بالتق�س��يمات �الإد�رية يف �ململكة وت�س��كيالت دو�ئر �حلكومة ودرجاتها و�أ�س��مائها   ه- 
ومنه��اج �إد�رته��ا وكيفي��ة تعي��ني �ملوظف��ني وعزله��م و�الإ�س��ر�ف عليه��م وح��دود �سالحياته��م و�خت�سا�ساته��م، ومثال��ه نظ��ام �لتعي��ني عل��ى 

�لوظائ��ف �لقيادي��ة رق��م )34( ل�س��نة 2021 ونظ��ام �خلدم��ة �ملدني��ة رقم )9( ل�س��نة 2020.
3- �إق��ر�ر يف �ل�س��طر �لثال��ث م��ن �لديباج��ة ب��اأن �مل�سادق��ة ق��د مت��ت بن��اء عل��ى ما قرره جمل���ص �لوزر�ء حيث ت��رد عبارة )وبن��اء على ما قرره 

جمل���ص �لوزر�ء بتاريخ / /(.
4- �الأمر �ل�سادر من جاللة �مللك بو�سع �لنظام ويرد يف �ل�سطر �الأخري من �لديباجة بعبارة )وناأمر بو�سع �لنظام �الآتي(.

تكون ديباجة �الأنظمة مع مر�عاة �ختالف �ل�سند �لد�ستوري باختالف �لنظام كما يلي:-
" نح��ن عب��د�هلل �لث��اين �ب��ن �حل�س��ني مل��ك �ململك��ة �الأردني��ة �لها�س��مية مبقت�س��ى �ملادة )  ( من �لد�س��تور وبن��اء على ما قرره 

جمل���ص �لوزر�ء بتاريخ / /  ناأمر بو�سع �لنظام �الآتي"

22- عنو�ن �لت�سريع: - عنو�ن �لت�سريع: 

يت�سم��ن �لعن��و�ن، ن��وع �لت�س��ريع ورقم��ه و�س��نة �إ�س��د�ره و��س��مه و�س��نده �لقان��وين، ويحم��ل كل ت�س��ريع عنو�ن��ا خا�س��ا ب��ه ،يك��ون �له��دف من��ه 
تلخي�ص حمتو�ه قدر �مل�ستطاع ب�سكل خمت�سر؛لت�سهل �الإ�سارة �إليه الحقا، ويجب �أن ي�ساغ عنو�ن �لت�سريع بعبارة خمت�سرة وو��سحة تدل 

عل��ى م�سامين��ه بكلم��ات وعبار�ت ��س��تقر تد�ولها يف �لفك��ر �لقانوين.
وياأتي عنو�ن �لت�سريع بعد �لديباجة مبا�سرة ،ويكون يف �أعلى منت�سف �ل�سفحة �الأوىل للت�سريع،وح�سب �لرتتيب �لتايل:- 

1- لفظ يدل على نوع �الأد�ة �لت�سريعية �لتي يحملها )قانون - نظام - قانون موؤقت(.
2- رقم مت�سل�س��ل يدل على ترتيبه بالن�س��بة للت�س��ريعات �لتي �س��بقته يف �ل�سدور يف �ل�س��نة ذ�تها، حيث يعتمد هذ� �لرقم على ترتيب ن�س��ره 

وفقا للجريدة �لر�سمية، وتعطى كل من �لقو�نني و�الأنظمة �أرقاما مت�سل�سلة خا�سة بكل منها .
3-�ل�سنة �مليالدية �لتي �سي�سدر بها �لت�سريع. 

4- عب��ارة و��سح��ة وموج��زة تت�سم��ن ��س��م �لت�س��ريع، ويت��م �ختياره��ا بعناية لتعك���ص مو�سوع �لت�س��ريع وفح��و�ه على نحو ميًكن م��ن يطلع عليه 
م��ن معرفة �ملجال �لذي ينظمه.

5-�ل�س��ند �لقان��وين �ل��ذي �س��ي�سدر �لنظ��ام باال�س��تناد �إلي��ه )حيث ي�س��ار �إىل رقم �مل��ادة �لو�ردة يف 
�لقان��ون و�لت��ي ي�س��تند �إليه��ا �لنظ��ام �لتنفي��ذي، و�مل��و�د )45،83،114،120( بالن�س��بة لالأنظم��ة 

�مل�س��تقلة و�الأنظمة �لد�خلية ملجل�س��ي �الأعيان و�لنو�ب(.

�أمثلة:�أمثلة:

- قان��ون رق��م )13( ل�س��نة 2016
قان��ون �لنز�ه��ة ومكافحة �لف�س��اد
- نظ��ام رق��م )23( ل�س��نة 2021

نظ��ام �ل�س��ر�كة ب��ني �لقطاع��ني �لعام و�خلا�ص
�س��ادر مبقت�س��ى �مل��ادة )20( م��ن قان��ون م�س��روعات �ل�س��ر�كة ب��ني �لقطاع��ني �لع��ام و�خلا���ص رقم )17( ل�س��نة 2020

- نظ��ام رق��م )28( ل�س��نة 2019
نظ��ام �مل�س��رتيات �حلكومية 

�س��ادر مبقت�س��ى �ملادت��ني )114( و)120( م��ن �لد�س��تور

عن��و�ن  �أن  �إىل  �الإ�س��ارة  جت��در 
�س��ند  يت�سم��ن  ال  �لقان��ون 
�لت��ي  �إ�س��د�ره خالف��ا لالأنظم��ة 
يتع��ني حتديد �س��ندها �لد�س��توري 

�لقان��وين. �أو 
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33- ��سم �لت�سريع وتاريخ نفاذه ون�سره - ��سم �لت�سريع وتاريخ نفاذه ون�سره 

يج��ب �أن يك��ون ل��كل ت�س��ريع ��س��م ميي��زه ع��ن باق��ي �لت�س��ريعات، وتب��د�أ �مل��ادة �الأوىل 
للت�س��ريعات يف �ململكة ببيان ��س��م �لت�س��ريع، و�لذي يتعني �أن يكون مطابقًا للعبارة �لد�لة 
عليه، و�لو�ردة يف عنو�نه، وتاأتي �سنة �إ�سد�ر �لت�سريع يف نهاية �لعبارة �لد�لة على ��سمه.

وير�عى عند �ختيار ��سم �لت�سريع ما يلي:-وير�عى عند �ختيار ��سم �لت�سريع ما يلي:-
1- �نتق��اء كلم��ات �ال�س��م وعبار�ت��ه م��ن ب��ني �ل��د�رج و�ملع��روف و�مل�س��تقر يف �لبيئ��ة 

�لت�س��ريعية �الأردني��ة .
2- �أن يخل��و �ال�س��م م��ن �أي كلم��ات �أو عب��ار�ت تخال��ف م��ا ه��و متع��ارف علي��ه وماأل��وف يف 

�ملج��ال �لذي ينظمه �لت�س��ريع.
3- �أن ال يت�س��ابه �أو يتطاب��ق �ال�س��م م��ع ��س��م �أي م��ن �لت�س��ريعات �لناف��ذة، و�أن ال يتطاب��ق م��ع عن��و�ن �أح��د �لتق�س��يمات �لد�خلية للت�س��ريع ذ�ته 

يف حال وجودها.
4- جتنب �نتقاء ��سم طويل للت�سريع خ�سية من �أن يولد ذلك �نطباعا لدى �ملخاطبني باأحكامه باأنه معقد و�سعب.

جت��در �الإ�س��ارة �إىل �أن��ه يت��م يف بع���ص �الأحي��ان، ومر�ع��اة لالعتب��ار�ت �مل�س��ار �إليه��ا �أع��اله، تغي��ري �ال�س��م �ملق��رتح للت�س��ريع، 
وق��د يت��م ه��ذ� �لتغي��ري م��ن قب��ل �حلكوم��ة �أو م��ن جمل���ص �الأم��ة، وم��ن �الأمثل��ة عل��ى ت�س��ريعات مت تغي��ري ��س��مها �ملق��رتح م��ا يل��ي:-
1- قانون موؤ�س�سة �ملغط�ص للتعاي�ص �لعاملي، �أ�سبح قانون تطوير �الأر��سي �ملجاورة ملوقع �ملغط�ص رقم )23( ل�سنة 2021.

2- قانون �الإطار �لعام الإد�رة �لنفايات ،�أ�سبح �لقانون �الإطاري الإد�رة �لنفايات رقم )16( ل�سنة 2020.
3- نظام �سندوق �مل�سنني، �أ�سبح نظام رعاية �مل�سنن رقم )97( ل�سنة 2021.

4- نظ��ام م�س��روعات �ل�س��ر�كة ب��ني �لقطاع��ني �لع��ام و�خلا���ص، �أ�سب��ح نظ��ام �ل�س��ر�كة ب��ني �لقطاع��ني �لع��ام و�خلا���ص رق��م 
)23( ل�س��نة 2021.

تاريخ نفاذ �لت�سريعتاريخ نفاذ �لت�سريع
تت�سمن �ملادة �الأوىل كذلك حتديد� و��سحا ودقيقا لتاريخ �لعمل بالت�س��ريع ونفاذ �أحكامه، وهو ما ي�س��مى ب�سبط �أحكام �ل�س��ريان �لزماين 

للت�سريع، فالت�سريع ي�سدر ليطبق، وتطبيقه ي�ستدعي علم �ملخاطبني باأحكامه.

نظم��ت �لفق��رة )2( م��ن �مل��ادة )93( م��ن �لد�س��تور �الأردين مو�س��وع نف��اذ مفع��ول �لقان��ون، حي��ث ي�س��ري �لقان��ون باإ�س��د�ره 
من جانب جاللة �مللك ومرور ثالثني يومًا على ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية، �إال �إذ� ورد ن�ص خا�ص يف �لقانون على �سريان 

مفعول��ه من تاريخ �آخر.
�أي �أن �مل�سرع �لد�ستوري قد �أقر مبد�أ مفاده �أن �لفرتة �ملعقولة لبدء �سريان �لقانون هي ثالثون يوما من تاريخ �لن�سر.

�أمثلة : �أمثلة : 

- �مل��ادة )1(: ي�س��مى ه��ذ� �لقان��ون ) قان��ون تنظي��م �ملو�زن��ة �لعام��ة ومو�زن��ات �لوح��د�ت �حلكومي��ة ل�س��نة 2021( 
ويعم��ل ب��ه بع��د ثالث��ني يوم��ا م��ن تاري��خ ن�س��ره يف �جلري��دة �لر�س��مية.

�مل�س��ائل  �ملتبادل��ة يف  �لقانوني��ة  �مل�س��اعدة  �تفاقي��ة  �لت�سدي��ق عل��ى  �لقان��ون )قان��ون  ي�س��مى ه��ذ�   : �مل��ادة )1(   -
�جلز�ئي��ة ب��ني �ململك��ة �الأردني��ة �لها�س��مية وجمهوري��ة كاز�خ�س��تان ل�س��نة 2018.

مل يت�سمن  قانون  �لت�سديق �أعاله حتديد� لتاريخ �س��ريانه، وبالتايل تتم �لعودة لالأ�سل �لد�س��توري �ملن�سو�ص عليه يف �ملادة )2/93( من 
�لد�ستور وهو مرور ثالثني يوما على ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية.

ال يعت��رب عن��و�ن �لت�س��ريع ج��زء� من��ه، وه��و 
لي���ص بت�س��ريع، و�ذ� ت�سمن خطاأ ما فاإنه ال 

يوؤثر على م�س��روعية �لت�س��ريع و�س��المته.
�مل��ادة  ذك��ر  يف  خط��اأ  ح�س��ل  �إذ� 
�لقانوني��ة �لت��ي ��س��تند �لنظ��ام يف ��س��د�ره 
يوؤث��ر ذل��ك عل��ى �سح��ة  مبقت�ساه��ا، ف��ال 
�لنظ��ام م��ا د�م �أن م�س��در �لنظ��ام ميل��ك 
ح��ق ��س��د�ره. )ق��ر�ر تف�س��ريي رق��م )5( 

 )1965 ل�س��نة 
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�إال �أن��ه يج��وز �أن ين���ص �لقان��ون عل��ى �س��ريانه م��ن تاري��خ ن�س��ره يف �جلري��دة �لر�س��مية،�أو بع��د م��رور م��دة تزي��د عل��ى ثالث��ني يوم��ا م��ن تاري��خ 
�لن�س��ر، لت�سل يف بع�ص �الأحيان �إىل مائة وثمانني يومًا، وذلك يف �لقو�نني �لتي حتتاج �إىل فرتة �نتقالية وفقا ملا تقدره �ل�س��لطة �لت�س��ريعية 

ح�س��ب متطلبات كل قانون.
�أمثلة:�أمثلة:

- �مل��ادة )1( ي�س��مى ه��ذ� �لقان��ون) قان��ون �الأم��ن �ل�س��يرب�ين ل�س��نة (2019 ويعم��ل ب��ه م��ن تاري��خ ن�س��ره يف �جلري��دة 
�لر�س��مية . )حي��ث ن�س��ر ه��ذ� �لقان��ون يف ع��دد �جلري��دة �لر�س��مية رق��م )5595( �ل�س��ادر بتاري��خ 2019/9/16(.

- �مل��ادة )1(: ي�س��مى ه��ذ� �لقان��ون )قان��ون �الأح��د�ث ل�س��نة 2014( ويعم��ل ب��ه بع��د �س��تني يوم��ا م��ن تاري��خ ن�س��ره يف 
�جلري��دة �لر�س��مية.

- �مل��ادة )1(: ي�س��مى ه��ذ� �لقان��ون )قان��ون �الإع�س��ار ل�س��نة 2018( ويعم��ل ب��ه بع��د م��رور مائ��ة وثمان��ني يوم��ا من تاريخ 
ن�س��ره يف �جلريدة �لر�سمية.

يتع��ني عل��ى �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع �إج��ر�ء در��س��ة �س��املة وحتلي��ل تف�سيل��ي لالإج��ر�ء�ت و�لرتتيب��ات �لت��ي يتع��ني 
عليه��ا �لقي��ام به��ا لغاي��ات تطبي��ق �لت�س��ريع وتنفي��ذ �أحكام��ه مبج��رد �س��دوره، وه��ذ� يتطل��ب منه��ا حتدي��د تاري��خ ب��دء 
�لعم��ل بالت�س��ريع، و�أن تب��ني لل�سائ��غ �الأ�س��باب و�مل��ربر�ت و�لدو�ف��ع �لت��ي تطلب��ت ذل��ك، فبع�ص �لت�س��ريعات مث��ال يحتاج 

نفاذه��ا الإن�س��اء وح��د�ت تنظيمي��ة تت��وىل مه��ام تنفي��ذ �الأح��كام �ل��و�ردة يف �لت�س��ريع.

ويج��وز �أن ي�س��ري �لقان��ون، وعل��ى �س��بيل �ال�س��تثناء ، باأث��ر رجع��ي �إذ� كان��ت طبيع��ة �ملو�س��وع �ل��ذي ينظم��ه ت�س��تدعي ذل��ك، �سم��ن حم��دد�ت 
و�سو�ب��ط �أ�سا�س��ها ع��دم �لرجعي��ة يف �مل��و�د �جلز�ئي��ة، م��ع مر�عاة قاعدة تطبي��ق �لقانون �الأ�سلح للمتهم، و�أن ال توؤث��ر �لرجعية على �حلقوق 

�ملكت�س��بة، و�أن يتطل��ب �ل�سال��ح �لع��ام �لرجعي��ة، وتك��ون هن��اك �سرورة له��ا تفوق �سرورة ��س��تقر�ر �ملعامالت.
�أمثلة: �أمثلة: 

- �مل��ادة )1(: ي�س��مى ه��ذ� �لقان��ون )قان��ون �لت�سدي��ق عل��ى �تفاقي��ة تاأ�سي���ص �ل�س��ر�كة ب��ني حكوم��ة �ململك��ة �الأردني��ة 
�لها�س��مية وحكوم��ة �ململك��ة �ملتح��دة لربيطاني��ا �لعظم��ى و�إيرلن��د� �ل�س��مالية ل�س��نة 2021( ويعم��ل ب��ه م��ن تاري��خ 
2021/1/1 . )حي��ث ن�س��ر ه��ذ� �لقان��ون يف ع��دد �جلري��دة �لر�س��مية رق��م )5701( �ل�س��ادر بتاري��خ 2021/3/1(.

- �مل��ادة )1(: ي�س��مى ه��ذ� �لقان��ون )قان��ون مو�زن��ات �لوح��د�ت �حلكومي��ة �ملالي��ة ل�س��نة 2021( ويعم��ل ب��ه �عتب��ار� 
م��ن تاري��خ 2021/1/1. )حي��ث ن�س��ر ه��ذ� �لقان��ون يف ع��دد �جلري��دة �لر�س��مية رق��م )5705( �ل�س��ادر بتاري��خ 

.)2021 /3 /15
- �مل��ادة )1(: ي�س��مى ه��ذ� �لقان��ون )قان��ون �لتقاع��د �مل��دين ل�س��نة 1959( ويعم��ل ب��ه م��ن تاري��خ 1959/10/1. )حيث 

ن�س��ر ه��ذ� �لقان��ون يف ع��دد �جلري��دة �لر�س��مية رق��م )1449( �ل�س��ادر بتاري��خ 1959/11/1(

�إال �أن �لرجعي��ة غ��ري جائ��زة  يف �لن�سو���ص ذ�ت �الأث��ر �مل��ايل، حي��ث ج��اء يف �لق��ر�ر �لتف�س��ريي رق��م )2( ل�س��نة 2014 �ل�س��ادر ع��ن �ملحكم��ة 
�لد�س��تورية ما يلي:-

)...و�ذ� كان��ت ع��دم رجعي��ة �لقان��ون ه��ي �الأ�س��ل، و�أن رجعيته هي �ال�س��تثناء فاإن هذ� �ال�س��تثناء ال يكون �إال بن��اء على ن�ص يف �لقانون والأمر 
تقت�سي��ه �ل�س��رورة �أو �مل�سلح��ة �لعام��ة. 

وتاأ�سي�س��ًا عل��ى م��ا تق��دم، ف��اإن حمكمتن��ا تذه��ب يف تف�س��ريها الأح��كام �مل��ادة )2/93( م��ن �لد�س��تور �إىل �أن��ه ال يج��وز �أن ين���ص قان��ون ذو �أث��ر 
م��ايل عل��ى �س��ريان �أحكام��ه باأث��ر رجع��ي لتعدي��ل مر�ك��ز قانوني��ة �كتمل��ت يف ظ��ل قان��ون �س��ابق ومبا يرت��ب زي��ادة يف �لنفقات �لعام��ة، و�أن تلك 

�ملر�ك��ز تبق��ى حمكوم��ة بالقو�ع��د �لت��ي ت�سمنه��ا �لقان��ون �لقدمي �لذي ن�س��اأت تلك �ملر�ك��ز يف ظله(.
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�أم��ا �الأنظم��ة، ف��اإن تاري��خ نفاذه��ا و�س��ريانها يح��دد يف �مل��ادة �الأوىل منه��ا، ويك��ون �إم��ا م��ن تاري��خ �لن�س��ر يف �جلري��دة �لر�س��مية، �أو م��ن تاري��خ 
الح��ق للن�س��ر ح�س��ب تقدير �ل�س��لطة �لتنفيذي��ة ووفقا لطبيعة �لنظ��ام ومتطلبات نفاذه.

�أمثلة: �أمثلة: 

- �مل��ادة )1(: ي�س��مى ه��ذ� �لنظ��ام )نظ��ام �لتنظي��م �الإد�ري للمعه��د �لق�سائ��ي �الأردين ل�س��نة 2021( ويعم��ل ب��ه م��ن 
تاري��خ ن�س��ره يف �جلريدة �لر�س��مية. 

- �مل��ادة)1(: ي�س��مى ه��ذ� �لنظ��ام )نظ��ام ترخي���ص �س��ركات �ل�سر�ف��ة ل�س��نة 2021( ويعم��ل ب��ه بع��د ثالث��ني يوم��ا م��ن 
تاري��خ ن�س��ره يف �جلريدة �لر�س��مية.

جت��در �الإ�س��ارة �ىل �أن��ه م��ن �مل�س��تقر علي��ه يف �ململك��ة �أن �الأ�س��ل �لع��ام ه��و ع��دم ج��و�ز �لن���ص عل��ى �لرجعي��ة يف 
�الأنظم��ة، وق��د ق�س��ت �ملحكم��ة �لد�س��تورية يف �لعدي��د م��ن قر�ر�تها بعدم د�س��تورية ن�سو���ص ت�سمنت �لرجعية وردت يف 
بع���ص �الأنظم��ة، ومنه��ا �حلك��م رق��م )5( ل�س��نة )2017( تاري��خ 2017/8/21، �لذي قررت فيه عدم د�س��تورية �لعبارة 
�ل��و�ردة يف نهاي��ة منط��وق �مل��ادة �الأوىل م��ن نظ��ام �ل�سريب��ة �خلا�س��ة �ملعدل رقم )97( ل�س��نة )2016( و�لت��ي تت�سمن 
�س��ريان �لنظ��ام باأث��ر رجع��ي، و�لق��ر�ر �لتف�س��ريي رق��م )2021/2( �ل��ذي ق�س��ت في��ه بع��دم د�س��تورية ن���ص �مل��ادة )9( 
م��ن نظ��ام �إعف��اء �أرب��اح �س��ادر�ت �ل�س��لع و�خلدم��ات م��ن �سريب��ة �لدخل رقم )106( ل�س��نة 2016 �لت��ي ت�سمن��ت حكما 

بتطبي��ق �لنظ��ام عل��ى �لف��رتة �ل�سريبي��ة 2015 وم��ا يليه��ا، �أي باأث��ر رجع��ي. 

�إال �أن��ه ت��رد عل��ى رجعي��ة �الأنظم��ة بع���ص �ال�س��تثناء�ت �ل�سيق��ة �لت��ي ت�سط��ر فيه��ا �ل�س��لطة �لتنفيذي��ة للن���ص على �س��ريان �لنظ��ام باأثر رجعي 
ملعاجل��ة حال��ة �لرت�خ��ي يف �إ�س��د�ر �الأنظم��ة �لتنفيذي��ة، فتلج��اأ �ىل �لتاأكي��د عل��ى بع���ص �لقر�ر�ت �لتنظيمي��ة ذ�ت �لطابع �لع��ام �لتي تكون قد 
�تخذته��ا قب��ل نف��اذ �لنظ��ام، وتك��ون د�ئم��ا يف �سال��ح �ملخاطب��ني باأحكام��ه وحتق��ق له��م مز�ي��ا ومكا�س��ب، وحتاف��ظ على حقوقه��م، ومنها على 

�س��بيل �ملث��ال �الأنظم��ة �ملتعلق��ة مبن��ح �لعالو�ت و�ملكاف��اآت وزيادة �لرو�ت��ب و�لتعيني و��س��تحد�ث �لوظائف.
مثال: مثال: 

�مل��ادة )1(: ي�س��مى ه��ذ� �لنظ��ام )نظ��ام ت�س��كيالت �ل��وز�ر�ت و�لدو�ئ��ر و�لوح��د�ت �حلكومي��ة لل�س��نة �ملالي��ة 2020( 
ويعم��ل ب��ه �عتب��ار� م��ن 2020/1/1. )حي��ث ن�س��ر ه��ذ� �لنظ��ام يف ع��دد �جلري��دة �لر�س��مية رق��م )5660( �ل�س��ادر 

بتاري��خ 2020/9/16(

ن�سر �لت�سريعن�سر �لت�سريع

�عتمد �مل�سرع �الأردين و�سيلة �لن�سر يف �جلريدة �لر�سمية ل�سمان علم �لكافة بالت�سريع، فالن�سر و�سيلة �إجر�ئية يعتمد عليها يف متام نفاذ 
�لت�سريع، وهو قرينة على علم �لكافة به، وهذه �لقرينة غري قابلة الإثبات �لعك�ص،وذلك �إعماال لقاعدة )ال يعذر �أحد جلهله يف �لقانون(.

 فم��ن خ��الل �لن�س��ر يت��م �إع��الم �لكاف��ة باأح��كام �لت�س��ريع �جلدي��د، وموع��د �لعم��ل به و�س��ريان �أحكامه، الإل��ز�م �ملخاطبني باأحكام��ه بالقو�عد 
�لقانوني��ة �لت��ي ين�ص عليها ليوجهو� �س��لوكهم وفقا لها.

وقد نظم �مل�س��رع �الأردين عملية ن�س��ر �لت�س��ريعات يف �ململكة مبوجب قانون �جلريدة �لر�س��مية رقم )29( ل�س��نة 1949، �لذي حدد يف �ملادة 
)2( منه ما يتوجب ن�سره فيها.

�مل��ادة )2( م��ن قان��ون �جلري��دة �لر�س��مية رقم )29( ل�س��نة 1949
فيه��ا جمي��ع  وين�س��ر  للمملك��ة  �لر�س��مية  با�س��م �جلري��دة  �لها�س��مية  �الأردني��ة  �ململك��ة  ر�س��مية يف  )توؤ�س���ص جري��دة 
�لقو�ن��ني و�الأنظم��ة و�ملق��رر�ت و�الأو�م��ر و�لبالغ��ات و�الإعالن��ات �لر�س��مية وم��ا �س��ابهها م��ن �ملعام��الت �لر�س��مية(.



71 دليل الصياغة التشريعية في المملكة األردنية الهاشمية

11-ب- �الأحكام �لتمهيدية-ب- �الأحكام �لتمهيدية
ت�س��مل �الأح��كام �لتمهيدي��ة، �لتعاري��ف ونط��اق تطبي��ق �لت�س��ريع و�له��دف من��ه، وت��رد ع��ادة بع��د �مل��ادة �الأوىل م��ن �لت�س��ريع ووفق��ا 

للرتتي��ب �لت��ايل:-
11- �لتعاريف- �لتعاريف

ت��درج �أغل��ب �لت�س��ريعات يف م�س��تهلها م��ادة لتعري��ف �مل�سطلح��ات و�ملف��رد�ت �مل�س��تخدمة يف م��نت �لت�س��ريع، وتو�سي��ح �ملع��اين �ملق�س��ودة 
منه��ا، وتاأت��ي �لتعاري��ف غالب��ا يف �مل��ادة �لثاني��ة م��ن �لت�س��ريع بع��د م��ادة �لت�س��مية و�لنف��اذ مبا�س��رة، حي��ث تت�سم��ن حتدي��د مدل��والت خا�س��ة 

للم�سطلح��ات و�ملف��رد�ت �مل�س��تخدمة في��ه و�لت��ي �س��يتم تكر�ره��ا، ويك��ون تعريفه��ا الزم��ا و�سروري��ًا لفه��م �لت�س��ريع وح�س��ن تطبيق��ه.
تكون �سياغة مطلع مادة �لتعاريف على �لنحو �لتايل:- 

"يكون للكلمات و�لعبار�ت �لتالية حيثما وردت يف هذ� )�لقانون/�لنظام( �ملعاين �ملخ�س�سة لها �أدناه ما مل تدل �لقرينة على غري ذلك."
مثال:مثال:

�مل��ادة )2( م��ن قان��ون �لتعلي��م �لع��ايل و�لبح��ث �لعلم��ي رقم )17( ل�س��نة 2018
)يك��ون للكلم��ات و�لعب��ار�ت �لتالي��ة حيثم��ا وردت يف ه��ذ� �لنظ��ام �ملع��اين �ملخ�س�س��ة له��ا �أدن��اه م��ا مل ت��دل �لقرين��ة 

عل��ى غ��ري ذلك:-
�لقان��ون: قان��ون �لتعلي��م �لع��ايل و�لبح��ث �لعلمي.

�ملجل���ص: جمل���ص �لتعلي��م �لع��ايل.
�ل��وز�رة: وز�رة �لتعلي��م �لع��ايل و�لبح��ث �لعلمي.

�لهيئ��ة: هيئ��ة �عتم��اد موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��ايل و�سم��ان جودته��ا.
�لتعلي��م �لع��ايل: �لتعلي��م �ل��ذي ال تق��ل مدت��ه ع��ن �س��نة در��س��ية �أكادميي��ة كامل��ة بع��د �س��هادة �لدر��س��ة �لثانوي��ة 

�لعام��ة �أو م��ا يعادله��ا.
موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��ايل: �ملوؤ�س�س��ات �لت��ي تت��وىل �لتعلي��م �لع��ايل �س��و�ء كان��ت جامع��ات �أو كلي��ات جمتم��ع متو�س��طة 

�أو غريها.
�لتعل��م �لوجاه��ي: �لتعل��م �ل��ذي ينف��ذ وجاهي��ا يف ح��رم موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��ايل.

�لربنام��ج �لوجاه��ي �لكام��ل: �لربنام��ج �الأكادمي��ي �ل��ذي ي�س��تخدم �لتعل��م �لوجاه��ي يف كل مو�ده.
�لتعل��م �الإلك��رتوين: �لتعل��م �ل��ذي يت��م با�س��تخد�م تكنولوجي��ا �ملعلوم��ات ومن�ساته��ا. 

�لتعل��م �الإلك��رتوين �ملتز�م��ن: �لتعل��م �ل��ذي يت��م م��ن خ��الل لق��اء�ت �فرت��سي��ة تفاعلي��ة ب��ني �ملدر���ص و�لطلب��ة 
مبا�س��رة بو��س��طة �ملن�س��ة �الفرت��سي��ة.

�لتعل��م �الإلك��رتوين غ��ري �ملتز�م��ن: �لتعل��م �ل��ذي يت��م م��ن خ��الل �أن�س��طة ومه��ام �أد�ء �لو�جب��ات �لتعليمي��ة �لتي يقوم 
بها �لطلبة بو��س��طة �ملن�سة �الفرت��سية دون لقاء مبا�س��ر مع مدر���ص �ملادة.

�لتعل��م �ملدم��ج: �لتعل��م �ل��ذي مي��زج يف �مل��ادة �لو�ح��دة ب��ني �لتعل��م �لوجاه��ي و�لتعلم �الإلكرتوين غ��ري �ملتز�من.
�ملن�س��ة �الفرت��سي��ة: �ملن�س��ة �لتعليمي��ة �الإلكرتوني��ة �ملعتم��دة م��ن �لهيئ��ة و�لت��ي يتم من خالله��ا �لتعلم �الإلكرتوين.
�لتعل��م �الإلك��رتوين �لكام��ل ع��ن بع��د: �لتعل��م �ل��ذي يت��م كام��اًل عندم��ا يك��ون �ملدر���ص و�لطال��ب يف مكان��ني خمتلف��ني 

ب�س��كليه �ملتز�م��ن وغ��ري �ملتز�م��ن بو��س��طة �ملن�س��ة �الفرت��سية.
�لربنام��ج �ملتن��وع: �لربنام��ج �ل��ذي ي�س��تخدم يف م��و�ده �الأن��و�ع �لثالث��ة م��ن �لتعل��م �لوجاه��ي و�لتعل��م �ملدم��ج 

و�لتعل��م �الإلك��رتوين �لكام��ل ع��ن بع��د(.

وق��د ت��رد م��ادة �لتعاري��ف يف �لت�س��ريعات �س��ديدة �لط��ول �لت��ي حتتوي عل��ى �أبو�ب وف�سول يف بد�ية كل باب �أو ف�س��ل، وذلك للتعريف مبا ورد 
يف ه��ذ� �لق�س��م م��ن مف��رد�ت �أو م�سطلح��ات ل��ن تتك��رر يف مو�سع �آخر من �لت�س��ريع.
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مثال:مثال:

ن���ص �مل��ادة )35( �ل��ذي ورد يف )�لف�س��ل �لثام��ن( م��ن قان��ون �ل�سح��ة �لعام��ة رقم )47( ل�س��نة 2008
دن��اه م��ا مل ت��دل �لقرين��ة عل��ى  )يك��ون للعب��ار�ت �لتالي��ة حيثم��ا وردت يف ه��ذ� �لف�س��ل �ملع��اين �ملخ�س�س��ة له��ا �أ

غ��ري ذلك:- 
مي��اه �ل�س��رب: �ملي��اه �ملطابق��ة للقاع��دة �لفني��ة �أو �ملو��سف��ات �لقيا�س��ية �ملعتم��دة �خلا�س��ة مبي��اه �ل�س��رب �أو �ملي��اه 

�ملعب��اأة �أو �ملي��اه �ملعدني��ة. 
م�س��در �ملي��اه: جمي��ع م�س��ادر �ملي��اه �جلوفي��ة �أو �ل�س��طحية �لعام��ة و�خلا�س��ة. 

�س��بكة �ملي��اه: جمي��ع �الإن�س��اء�ت و�لتمدي��د�ت و�ملع��د�ت �لت��ي ت�س��تعمل ملعاجل��ة �ملي��اه ونقله��ا مب��ا يف ذل��ك حمط��ة 
�ملعاجل��ة وخز�ن��ات �لتوزي��ع وحمط��ات �لتقوي��ة(.

�أهمية مادة �لتعاريف �أهمية مادة �لتعاريف 

1- حتقي��ق �الإيج��از، وجتن��ب �لتك��ر�ر، و�خت�س��ار ع��دد �لكلم��ات �مل�س��تخدمة يف �لت�س��ريع، وتغن��ي �لتعاري��ف ع��ن تك��ر�ر بي��ان �ملق�س��ود 
بامل�سطلح��ات و�ملف��رد�ت يف كل م��رة ت��رد فيه��ا.

2- حتقيق �لدقة وو�سوح �لتكليف، و�ل�سيطرة على كلمات وعبار�ت �لت�سريع، مما يوؤدي �إىل ��ستبعاد �ملعاين �للغوية و�ملعجمية.
3- �سبط وحتديد معنى خا�ص وو��سح للكلمة �أو �مل�سطلح، مما يحول دون �لفهم و�لتف�سري �خلاطئني �أو غري �ملق�سود لذ�ته.

4- تو�سيح وحتديد �ملعنى �ملتعلق بامل�سطلحات �جلديدة، �أو �مل�ستحدثة، �أو �لفنية، �أو غري �ملتعارف عليها.
5- �لثبات يف ��ستعمال �لكلمات و�لعبار�ت يف كل مرة تظهر �حلاجة �إىل ��ستعمالها.

ير�عى عند �سياغة مادة �لتعاريف ما يلي:- 
1- �سياغته��ا يف �ملرحل��ة �الأخ��رية م��ن كتاب��ة �لت�س��ريع لتحدي��د و�سب��ط �مل�سطلح��ات �ملك��ررة �أو �مل�س��تحدثة �لت��ي حتت��اج �إىل تو�سي��ح �ملعن��ى 

بها.  �خلا�ص 
2- ��س��تعمال كلم��ات حم��ددة ت��وؤدي �إىل �ملعن��ى �ملق�س��ود، وع��دم ��س��تعمال كلم��ات مرت�دف��ة �أو كلم��ات ي�س��كل معناه��ا ج��زء� م��ن �ملعن��ى لكلمة 

�أخرى مت ��س��تعمالها. 
3- تعري��ف �مل�سطلح��ات و�ملف��رد�ت �لت��ي يتك��رر ��س��تعمالها يف �لت�س��ريع الأك��رث م��ن م��رة، ويف ح��ال ��س��تعمال كلم��ة �أو عبارة مل��رة و�حدة فيتم 

تعريفها يف �ملادة ذ�تها �لتي ��س��تعملت فيها. 
4- �أن يكون �لتعريف موجز� وو��سحا وحمدد� ود�ال على �ملعنى �ملق�سود منه.

5- �أن يت��م ترتي��ب م��ادة �لتعاري��ف ب�س��كل مت�سل�س��ل �إم��ا وفق��ا للرتتي��ب �الأبج��دي �أو الأ�س��بقية �ل��ورود يف �لت�س��ريع، �أو يف م��ادة �لتعاريف ذ�تها، 
�أو بح�س��ب �الأك��رث ��س��تعماال، �أو وفق��ا ملعي��ار �الأهمي��ة.

 6- تو�سيح ��ستخد�م كلمة غري معروفة �أو ماألوفة �أو جديدة �أو لها دالالت فنية معينة. 
 7- ��ستعمال �مل�سطلحات �الأحدث ن�سبيا و�لتي ��ستقرت يف �لفكر �لقانوين، وجتنب �إدر�ج تعريف غريب وبعيد عن �ملعنى �ملعروف.

8- جتنب ��ستخد�م عبار�ت غام�سة.
9- حتا�سي ��ستعمال �مل�سطلحات �الأجنبية، ما مل يكن لها مقابل يف �للغة �لعربية، �أو كان �ملقابل غري ماألوف. 

10- جتنب ��ستخد�م �لكلمة �أو �لعبارة �ملر�د تعريفها ذ�تها يف �ملعنى �ملخ�س�ص لها.  
11- عدم ت�سمني مادة �لتعاريف �أحكاما مو�سوعية �أو تنظيمية.

12- عدم ��ستخد�م �لكلمة �أو �لعبارة �لتي مت تعريفها مبعنى خمتلف يف �لت�سريع ذ�ته.
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�أ�ساليب �سياغة مادة �لتعاريف�أ�ساليب �سياغة مادة �لتعاريف

11- �الأ�سلوب �ملخت�سر، - �الأ�سلوب �ملخت�سر، ل�سياغة عبار�ت وجمل طويلة بعدد �أقل من �لكلمات.
مثال: مثال: �لوز�رة: وز�رة �خلارجية و�سوؤون �ملغرتبني.

22- �الأ�سلوب �لتو�سيحي،- �الأ�سلوب �لتو�سيحي، لبيان مدلول بع�ص �ملفرد�ت و�مل�سطلحات �لفنية �لتي حتتاج �إىل بيان ملعناها.
مثال: مثال: عّرفت �ملادة )2( من قانون �جلر�ئم �الإلكرتونية رقم )27( ل�سنة 2015 

)�لرب�مج(: جمموعة من �الأو�مر و�لتعليمات �لفنية �ملعدة الإجناز مهمة قابلة للتنفيذ با�ستخد�م �أنظمة �ملعلومات.

33- �الأ�سلوب �ملحَدد،- �الأ�سلوب �ملحَدد، لتحديد �ملعنى �ملق�سود دون تغيري �ملعنى �لعادي. 
مثال: مثال: �لرئي�ص: رئي�ص �لوزر�ء.

44- �الأ�سلوب �مل�سَيق،- �الأ�سلوب �مل�سَيق، لت�سييق معنى �لتعريف من خالل ��ستبعاد �أمور تدخل �سمنه يف �الأحو�ل �لعادية. 

�أمثلة: �أمثلة: 
- عّرفت �ملادة )2( من نظام �خلدمة �ملدنية رقم )9( ل�سنة 2020 

)�لر�ت��ب �الأ�سا�س��ي( : �لر�ت��ب �ل�س��هري �ل��ذي ي�س��تحقه �ملوظ��ف ويتقا�س��اه مقاب��ل قيام��ه مبه��ام وظيفت��ه �لت��ي ي�س��غلها وال 
ي�س��مل �لع��الو�ت م��ن �أي ن��وع كانت.

- عّرفت �ملادة )2( من نظام ت�سفية �ل�سركات رقم )6( ل�سنة 2021 
)�ل�س��ركة(: �أي �س��ركة من �ل�س��ركات �ملن�سو�ص عليها يف �لقانون با�س��تثناء �س��ركات �لت�سامن و�س��ركات �لتو�سية �لب�س��يطة 

و�ل�سركات �ملدنية.

55- �الأ�سلوب �ملقًيد،- �الأ�سلوب �ملقًيد، لتقييد �ملعنى وح�سره ب�سيء خا�ص دون تغيري ملعناه.
مثال: مثال: عّرفت �ملادة )2( من قانون �ملطبوعات و�لن�سر رقم )8( ل�سنة 1998 

)�ملحكمة(: حمكمة �لبد�ية �ملخت�سة.

66- �الأ�سلوب �ملو�ًسع،- �الأ�سلوب �ملو�ًسع، لتو�سيع �ملعنى من خالل �إ�سافة معنى ال يدخل �سمن �ال�ستعمال �ملتعارف عليه للكلمة. 
�أمثلة: �أمثلة: 

 - ح��ددت �لفق��رة )ب( م��ن �مل��ادة )30( م��ن قان��ون �ل�سح��ة �لعام��ة رق��م )47( ل�س��نة 2008 �ملق�س��ود بعب��ارة )ت��د�ول 
�ل��دو�ء(: �إنت��اج �ل��دو�ء �أو ت�سنيع��ه �أو حت�س��ريه �أو معاجلت��ه �أو تعبئت��ه �أو تغليف��ه �أو جتهي��زه �أو نقل��ه �أو حيازت��ه �أو تخزين��ه �أو 

توزيع��ه �أو عر�س��ه للبي��ع �أو بيع��ه �أو هبت��ه �أو �لت��ربع ب��ه.
- عّرف��ت �مل��ادة )2( م��ن قان��ون �لزر�ع��ة رق��م )13( ل�س��نة 2015 )�ملنتج��ات �لزر�عي��ة(: �لنبات��ات و�ملنتج��ات �لنباتي��ة 

و�حليو�ن��ات و�ملنتج��ات �حليو�ني��ة.

وي�ستح�س��ن جتن��ب تردي��د تعاري��ف و�ردة يف ت�س��ريعات �أخ��رى يف م�س��روع �لت�س��ريع يف ح��ال كان��ت تتطاب��ق متام��ا ودون �أي تغي��ري، وذل��ك منعًا 
للتكر�ر وللحيلولة دون �العتقاد �خلاطئ لدى �ملخاطبني باأحكام �لت�س��ريع باأن �لتعريف قد �أتى مبفهوم جديد خا�سة يف حال وجود تر�بط 

وعالق��ة ب��ني �لت�س��ريعات، �أو يف ح��ال كان �لنظ��ام �س��ادرً� باال�س��تناد �إىل قان��ون.
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�أمثلة:�أمثلة:
- ن�ص �لفقرة )ب( من �ملادة )2( من قانون �أعمال �ل�سر�فة رقم )44( ل�سنة 2015.

)تعتم��د �لتعاري��ف �ل��و�ردة يف قان��ون �لبن��وك حيثم��ا ورد �لن���ص عليه��ا يف ه��ذ� �لقان��ون م��ا 
مل ت��دل �لقرين��ة على غري ذلك.(

- ن�ص �لفقرة )ب( من �ملادة )2( من نظام ت�س��غيل �الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاقة رقم )35( 
ل�سنة 2021.

)تعتم��د �لتعاري��ف �ل��و�ردة يف قان��ون �لعمل �الأردين وقانون حقوق �الأ�س��خا�ص ذوي �الإعاقة 
حيثما ورد �لن�ص عليها يف هذ� �لنظام ما مل تدل �لقرينة على غري ذلك.(

وم��ن �الأمثل��ة عل��ى ت�س��ريعات خل��ت م��ن م��ادة �لتعاري��ف قان��ون حمكم��ة �أم��ن �لدول��ة رق��م )17( ل�س��نة 1959، ونظ��ام ب��دل �خلدم��ات 
�جلمركي��ة عل��ى �لب�سائ��ع �مل�س��توردة رق��م )47( ل�س��نة 2014، ونظ��ام قي��ود و�س��روط �إعفاء�ت دخ��ل �الأ�س��خا�ص �ملعنويني م��ن �ل�سريبة 

رقم )6( ل�س��نة 2003 .

22- نطاق تطبيق �لت�سريع- نطاق تطبيق �لت�سريع
تل��ي م��ادة نط��اق تطبي��ق �لت�س��ريع م��ادة �لتعاري��ف مبا�س��رة، وه��ي كذل��ك م��ن �مل��و�د �لت��ي يع��ود 
م��دى ل��زوم �إدر�جه��ا يف �لت�س��ريع لتقدي��ر �ل�سائ��غ، وفق��ا لطبيع��ة �لت�س��ريع و�ملو�سوع��ات �لت��ي 
يعاجله��ا، ويق�س��د بنط��اق تطبي��ق �لت�س��ريع حتدي��د جم��ال �س��ريانه م��ن حي��ث �مل��كان �أو �لزم��ان 
�أو �الأ�س��خا�ص �أو �لفئ��ات، وتكم��ن �أهمي��ة ه��ذه �مل��ادة كونه��ا تو�س��ح جم��ال تطبي��ق �لت�س��ريع م��ن 

�لبد�ي��ة  فتغن��ي ع��ن �لق��ر�ءة �لكامل��ة ل��ه، وتوف��ر �لوق��ت و�جله��د.
وق��د تاأت��ي �سياغ��ة ه��ذه �مل��ادة باأ�س��لوب �إيجاب��ي ين���ص على �س��ريان �لت�س��ريع على �أ�س��خا�ص �أو �أماكن حمددة، �أو باأ�س��لوب �س��لبي ي�س��تثني فئة 

�أو �أماكن من نطاق �لتطبيق، وقد ي�س��تخدم �الأ�س��لوبني �ل�س��ابقني معا.

مثال على �الأ�سلوب �الإيجابي:مثال على �الأ�سلوب �الإيجابي:

�ملادة )5( من قانون م�سروعات �ل�سر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص رقم )17( ل�سنة 2020 
)ت�سري �أحكام هذ� �لقانون على �مل�سروعات �ملدرجة يف �ل�سجل كم�سروعات قابلة لل�سر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص.(

مثال على �الأ�سلوب �ل�سلبي:مثال على �الأ�سلوب �ل�سلبي:

�ملادة )6( من قانون حمكمة �أمن �لدولة رقم )17( ل�سنة 1959 
)ال ت�س��ري �أحكام هذ� �لقانون على �لق�سايا �ملنظورة �أمام �ملحاكم قبل تاريخ نفاذه وي�س��تمر �لنظر فيها �إىل حني �لف�سل 

يف �لدعوى.( 

مثال على �الأ�سلوب �ملختلط:مثال على �الأ�سلوب �ملختلط:

�ملادة )3( من قانون نقل �لب�سائع على �لطرق رقم )21( ل�سنة 2006 
)مع مر�عاة �أحكام �التفاقيات �لدولية و�لربوتوكوالت �لتي تكون �ململكة طرفا فيها ت�س��ري �أحكام هذ� �لقانون على جميع 

�أنو�ع نقل �لب�سائع على �لطرق با�ستثناء ما يلي: 
�أ - �لنقل �ملجاين. 

ب- نقل �ملر��سالت و�لطرود �لربيدية. 
ج- �لنقل بالعبور )�لرت�نزيت(.(

م��ادة  ع��ن  �لتخل��ي  ميك��ن 
�لتعاري��ف كونه��ا م�س��األة تقديري��ة 
بع��دم  �ل�سائ��غ  �قتن��ع  �إذ� 
و�س��وح  ظ��ل  يف  �إليه��ا  �حلاج��ة 
ن�سو���ص �لت�س��ريع وع��دم �سرورة 
تخ�سي���ص مع��ان معين��ة لكلم��ات 

حم��ددة.  عب��ار�ت  �أو 

�أي  �لت�س��ريع  يت�سم��ن  مل  �إذ�   
حتدي��د لنط��اق تطبيق��ه م��ن حيث 
�مل��كان �أو �لزم��ان �أو �الأ�س��خا�ص 
�أو �لفئ��ات فيك��ون تطبيق��ه عام��ا 

ي�س��مل �لكاف��ة.
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33- �لهدف من �لت�سريع- �لهدف من �لت�سريع

تخ�س���ص �مل��ادة �لثالث��ة م��ن �لت�س��ريع ع��ادة لتحدي��د �أهد�ف��ه و�أغر��س��ه و�لغاي��ة من��ه، وتكم��ن �أهمي��ة ه��ذه �مل��ادة كونه��ا تب��ني �ل�س��بب �ملوج��ب 
و�لفل�سفة �لتي توخاها �مل�سرع من �إ�سد�ر �لت�سريع، وت�سكل �أ�سا�سا ومرجعا يعول عليه ملعرفة �لغر�ص من �لت�سريع يف حال �حلاجه لتف�سريه 

�أو ن�س��وء �ختالف يف فهم ن�سو�سه، وتت�سمن هذه �ملادة �ألفاظا عامة تعك���ص �سيا�س��ة �مل�س��رع يف هذ� �لقطاع.
وبعد ��س��تعر��ص �لت�س��ريعات �الأردنية يتبني �أن �مل�س��رع �الأردين مل يدرج ب�س��كل متو�تر على �إير�د مادة �الأهد�ف يف جميع �لت�س��ريعات، حيث 
تخلو �أغلب �لت�س��ريعات وحتديد� �لقو�نني من �أي مادة تبني �لهدف و�لغر�ص من �لت�س��ريع، على �لرغم من �أهميتها، ويعود ذلك �إىل تربير 
مفاده �أن هذه �ملادة ال تعدو كونها �أ�سبابا موجبة للت�سريع، وبالتايل فاإنه يتوجب ت�سمينها يف �الأ�سباب �ملوجبة، ولي�ص يف منت �لت�سريع، وعلى 
�لرغم من وجاهة هذ� �ملذهب �إال �أنه وبالتطبيق �لعملي ظهر بجالء �أهمية وجود هذه �ملادة �لتي يحتكم �إليها يف حال �أثريت �إ�س��كاالت يف 

فهم �أو تف�سري ن�سو�ص �لت�سريع.
�أمثلة على ت�سريعات ت�سمنت مادة �الأهد�ف �أمثلة على ت�سريعات ت�سمنت مادة �الأهد�ف 

- قانون حماية �لرت�ث �لعمر�ين و�حل�سري رقم )5( ل�سنة 2005 
تن�ص �ملادة )3( منه على "يهدف هذ� �لقانون �إىل �حلفاظ على �ملو�قع �لرت�ثية �الأردنية وحمايتها و�سيانتها."

- نظام �لرقابة و�لتفتي�ص �لبيئي رقم )65( ل�سنة 2009
تن�ص �ملادة )3( منه على "يهدف هذ� �لنظام �إىل حتقيق ما يلي: 

�أ- �لرقاب��ة عل��ى �ملن�س��اآت للتحق��ق م��ن م��دى �لتز�مه��ا باأح��كام �لقان��ون و�الأنظم��ة و�لتعليم��ات �ل�س��ادرة مبقت�س��ى �أي منهما 
مب��ا يحد م��ن �لتلوث �لبيئي .

ب- تنظيم �إجر�ء�ت �لتفتي�ص �لبيئي."

11-ج- �ملنت-ج- �ملنت
يق�س��د مب��نت �لت�س��ريع مكونات��ه �الأ�سا�س��ية �لت��ي ت�س��م م��و�د ت�س��تمل عل��ى �الأح��كام �جلوهري��ة  �لت��ي حتم��ل �لفكر �لرئي�س��ي فيه، وعل��ى �لرغم 
م��ن تباي��ن م��و�د �مل��نت م��ن ت�س��ريع �إىل �آخ��ر وفق��ا ملو�سوعه و�ملج��ال �لذي ينظمه، �إال �أن ذلك ال يوؤثر على �لطبيع��ة �ملميزة لتلك �الأحكام �لتي 

ميك��ن ت�سنيفه��ا �إىل �لفئات �لتالية:-

�لفئة �الأوىل: �الأحكام �ملو�سوعية �لفئة �الأوىل: �الأحكام �ملو�سوعية 
ه��ي �الأح��كام �لتنظيمي��ة �لت��ي ت�س��كل �لوع��اء �لرئي�س��ي للت�س��ريع، كالت��ي يتم مبقت�ساها �إن�س��اء �ملوؤ�س�س��ات �لر�س��مية و�لعام��ة، وتنظيم �ملر�فق 

�لعام��ة، و�خلدمات و�الأن�س��طة �القت�سادية، وحتديد �حلق��وق و�اللتز�مات و�لو�جبات.
�أمثلة:�أمثلة:

- ن�ص �ملادة )7( من قانون �سمان حق �حل�سول على �ملعلومات رقم)47( ل�سنة 2007 
)م��ع مر�ع��اة �أح��كام �لت�س��ريعات �لناف��ذة، ل��كل �أردين �حل��ق يف �حل�س��ول عل��ى �ملعلوم��ات �لت��ي يطلبه��ا وفق��ا الأح��كام ه��ذ� 

�لقان��ون �إذ� كان��ت ل��ه م�سلحة م�س��روعة �أو �س��بب م�س��روع(.
- ن�ص �ملادة )3( من قانون �ملجل�ص �لوطني ل�سوؤون �الأ�سرة رقم )27( ل�سنة 2001

)�أ- تن�س��اأ يف �ململك��ة هيئ��ة �أهلي��ة ت�س��مى ) �ملجل���ص �لوطن��ي ل�س��وؤون �الأ�س��رة ( يتمت��ع ب�س��خ�سية �عتباري��ة ذ�ت ��س��تقالل 
م��ايل و�إد�ري ول��ه به��ذه �ل�سف��ة متل��ك �الأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقول��ة �لالزمة له لتحقيق �أهد�فه و�لقيام بجميع �لت�سرفات 

�لقانوني��ة ويك��ون له ح��ق �لتقا�سي . 
ب- مركز �ملجل�ص �لرئي�سي يف عمان وله �أن ين�سئ فروعا �أو مكاتب له يف �أي مكان �آخر يف �ململكة �أو خارجها(.
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�لفئة �لثانية: �الأحكام �الإجر�ئية �لفئة �لثانية: �الأحكام �الإجر�ئية 

ه��ي �الأح��كام �لت��ي تب��ني كيفي��ة �إد�رة �ملوؤ�س�س��ات و�ملر�ف��ق �لعام��ة، وكيفي��ة حماي��ة �حلق��وق وتنفي��ذ �اللتز�م��ات و�لو�جب��ات، وماهي��ة �الآلي��ات 
و�الإج��ر�ء�ت و�خلط��و�ت و�ملتطلب��ات �لو�ج��ب �لقي��ام به��ا �س��و�ء م��ن قب��ل �جلهات �ملعني��ة بتنفيذ �لت�س��ريع �أو من �ملخاطب��ني باأحكامه.

ويج��ب �أن تتو�ف��ر ل��دى �ل�سائ��غ عن��د �سياغ��ة ه��ذه �الأح��كام �ملعلوم��ات �لكافي��ة، �إ�ساف��ة للمعرف��ة و�لدر�ي��ة �لتام��ة بحج��م �لع��بء �الإجر�ئ��ي 
�حلقيق��ي و�لو�قع��ي �ل��ذي ق��د يفر�س��ه �لن���ص عل��ى �ملخاطب��ني باأحكامه، وذل��ك من خالل طلب �ملعلوم��ات �لو�قعية من جه��ات �الخت�سا�ص، 

و�إج��ر�ء عملي��ات قيا���ص لالإج��ر�ء م��ع تل��ك �جله��ات للتحق��ق م��ن ج��دو�ه ومعقوليت��ه و�سرورت��ه لتحقي��ق �أه��د�ف �لت�س��ريع.   

�أمثلة:�أمثلة:

- ن�ص �ملادة )5( من قانون �ملجل�ص �لوطني ل�سوؤون �الأ�سرة رقم )27( ل�سنة 2001 
)�أ- يعني رئي�ص �ملجل�ص باإر�دة ملكية �سامية . 

ب- يع��ني �أع�س��اء �ملجل���ص بق��ر�ر م��ن جمل���ص �ل��وزر�ء بناء على تن�س��يب �لرئي���ص عل��ى �أن ال يتجاوز عدده��م �لثالثني ع�سو�، 
مب��ن فيه��م �الأم��ني �لع��ام ، ميثل��ون �ل��وز�ر�ت و�ملوؤ�س�س��ات و�لهيئ��ات �لر�س��مية و�الأهلي��ة �ملعني��ة ب�س��وؤون �الأ�س��رة ومم��ن له��م 

�هتم��ام ولديه��م خربة يف ه��ذ� �ملجال . 
ج- يك��ون تعي��ني �الأع�س��اء مل��دة �س��نتني قابل��ة للتجدي��د ويج��وز تغي��ري �أي منه��م بتعي��ني ع�س��و بدي��ل ل��ه للم��دة �ملتبقي��ة م��ن 

ع�سويت��ه وبالطريق��ة ذ�ته��ا �ملح��ددة يف �لفق��رة )ب( م��ن ه��ذه �مل��ادة.
د- يختار �ملجل�ص من بني �أع�سائه نائبا للرئي�ص(.

- ن�سا �ملادتني )9( و )14( من قانون �سمان حق �حل�سول على �ملعلومات رقم )47( ل�سنة 2007 
�ملادة 9

�أ- يق��دم طل��ب �حل�س��ول عل��ى �ملعلوم��ات وف��ق �الأمن��وذج �ملعتم��د له��ذه �لغاي��ة مت�سمن��ا ��س��م مق��دم �لطل��ب وم��كان �إقامت��ه 
وعمل��ه و�أي بيان��ات �أخ��رى يقرره��ا �ملجل���ص. 

ب- يحدد مقدم �لطلب مو�سوع �ملعلومات �لتي يرغب يف �حل�سول عليها بدقة وو�سوح.  
ج- على �مل�سوؤول �إجابة �لطلب �أو رف�سه خالل ثالثني يوما من �ليوم �لتايل لتاريخ تقدميه. 

د- ي�س��رتط يف ح��ال رف���ص �لطل��ب �أن يك��ون �لق��ر�ر معل��ال وم�س��ببا، ويعت��رب �المتن��اع ع��ن �ل��رد �سم��ن �مل��دة �ملح��ددة ق��ر�ر� 
بالرف�ص.
�ملادة 14

�أ- عل��ى كل د�ئ��رة �أن تق��وم بفهر�س��ة وتنظي��م �ملعلوم��ات و�لوثائ��ق �لت��ي تتو�ف��ر لديه��ا ح�س��ب �الأ�س��ول �ملهني��ة و�لفنية �ملرعية 
وت�سنيف ما يتوجب �عتباره منها �سريا وحمميا ح�سب �لت�سريعات �لنافذة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�سهر من تاريخ ن�سر 

هذ� �لقانون يف �جلريدة �لر�سمية. 
ب- يف حال عدم ��ستكمال تنفيذ �أحكام �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة خالل �ملدة �لو�ردة فيها، يتعني على �مل�سوؤول �حل�سول 

على مو�فقة رئي�ص �لوزر�ء لتمديدها ملدة ال تتجاوز ثالثة ��سهر �أخرى.

�لفئة �لثالثة: �الأحكام �ل�سامنة �لفئة �لثالثة: �الأحكام �ل�سامنة 

ه��ي �الأح��كام �لت��ي ت�سم��ن �اللت��ز�م بالت�س��ريع، ويت��م مبقت�ساه��ا حتدي��د �لر�س��وم و�لب��دالت و�لكف��االت و�لتد�ب��ري و�جل��ز�ء�ت، ويج��ب عن��د 
�سياغ��ة �الأح��كام �ل�سامن��ة �أن تت��م �ل�سياغ��ة عل��ى نح��و يبني بجالء تام �جلهة �مللزمة ب�سمان تنفيذ تل��ك �الأحكام، و�جلز�ء�ت �ملرتتبة على 

�الإخ��الل بالت�س��ريع، فالتنفي��ذ �لفع��ال للت�س��ريع هو �لركن �الأ�سا�س��ي يف حتقيق �لت�س��ريع الأهد�فه.
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 �أمثلة: �أمثلة:

- ن�ص �ملادة )5( من قانون �ملحافظة على �أمالك �لدولة رقم )11( ل�سنة 2021
)�أ- يعاق��ب باحلب���ص م��دة ال تزي��د عل��ى �س��تة �أ�س��هر �أو بغر�م��ة ال تق��ل ع��ن �أل��ف دين��ار وال تزي��د عل��ى خم�س��ة �آالف دين��ار �أو 
بكلت��ا �لعقوبت��ني مع��ًا كل م��ن �أق��ام من�س��اآت ومب��اين عل��ى �أمالك �لدول��ة �أو قام بعمليات ��س��تخر�جية مع ت�سمين��ه قيمة �ملو�د 

�مل�ستخرجة.
ب- ت�ساعف �لعقوبة يف حال تكر�ر �أي من �الأفعال �ملن�سو�ص عليها يف �لفقرة )�أ( من هذه �ملادة(.

- ن�ص �ملادة )86( من قانون تنظيم �أعمال �لتاأمني رقم )12( ل�سنة 2021 
)للبن��ك �ملرك��زي فر���ص غر�م��ة مالي��ة ال تق��ل ع��ن �أل��ف دين��ار وال تزي��د عل��ى مائ��ة �ألف دينار عل��ى �أي من مقدم��ي �خلدمات 

�لتاأميني��ة يف ح��ال خمالفته��م �أح��كام هذ� �لقانون و�الأنظمة و�لتعليم��ات �ل�سادرة مبقت�ساه(.
- ن�ص �ملادة )24( من �لقانون �الإطاري الإد�رة �لنفايات رقم )16( ل�سنة 2020 

)للجهة �ملخت�سة بناء على تقرير �ملفت�ص �لبيئي �تخاذ �الإجر�ء�ت �لتالية: -
�أ- �إنذ�ر �ملن�ساأة لت�سويب �ملخالفات وحتديد مدة زمنية لذلك ح�سب �حلاجة �لفنية.

ب- وقف �لعمل باملن�ساأة حتى تلبى �ل�سروط و�ملتطلبات ذ�ت �لعالقة. 
ج- �إغالق �ملن�ساأة �إذ� كان ت�سغيلها ي�سبب خطر� كبري� على �ل�سحة �لعامة و�لبيئة.

د- حتويل �ملن�ساأة �إىل �ملحكمة �ملخت�سة.(

يت��م ترتي��ب م��و�د �مل��نت بفئاته��ا �لث��الث بالتدرج وفقا الأهميتها ، فاالأهم يكتب قبل �الأقل �أهمية ،و�ملو�د �لتي تاأتي بحكم عام 
تكتب قبل �ملو�د �لتي تاأتي بحكم خا�ص، و�ملو�د �لتي تاأتي بحكم �أ�سا�سي تاأتي قبل �ملو�د �لتي تاأتي بحكم ��ستثنائي، و�حلكم 

�ملو�سوعي يكتب قبل �حلكم �لتنظيمي �أو �الإد�ري �أو �الإجر�ئي.

�سو�بط �سياغة مو�د �ملنت �سو�بط �سياغة مو�د �ملنت 

1- �سياغ��ة �مل��و�د بدق��ة ومه��ارة وحرفي��ة وو�س��وح، عل��ى نح��و يك�س��ف بجالء عن ماهية �حل��ق �ملمنوح للمخاط��ب باأحكام �لت�س��ريع �أو �اللتز�م 
�ملفرو�ص عليه.

2- حتديد وبيان �لطريق �لذي يجب �سلوكه من �أجل �حل�سول على �حلق �أو تاأدية �اللتز�م. 
3- �أن تت�سم �الأحكام �ملتعلقة باحلقوق و�اللتز�مات بالكفاية �لذ�تية.

��ستخد�م �الإحالة يف �لت�سريع��ستخد�م �الإحالة يف �لت�سريع
قد تتطلب �سياغة �لن�ص �لت�سريعي �الإ�سارة �إىل مادة �أو مو�د يف ت�سريع معني.

مثال:مثال:

ن�ص �لفقرة )ي( من �ملادة)6( من قانون �ملو�زنة �لعامة لل�سنة �ملالية 2021 
)م��ع مر�ع��اة �أح��كام �مل��ادة )99( م��ن نظ��ام �مل�س��رتيات �حلكومي��ة رق��م)28( ل�س��نة 2019 �ملتعلق��ة باإج��ر�ء�ت �الأو�م��ر 

�لتغيريي��ة ...(.

وق��د تتطل��ب �الإ�س��ارة �إىل م��ادة �أو م��و�د معين��ة يف م�س��روع �لت�س��ريع ذ�ت��ه، ويك��ون لتل��ك �مل��ادة �أو �مل��و�د عالق��ة باحلك��م �لقان��وين 
مو�س��وع �ل�سياغ��ة.
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 مثال:  مثال: 

ن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة)36( من قانون تنظيم �أعمال �لتاأمني 
)مع مر�عاة �أحكام �ملادة)34( من هذ� �لقانون يلتزم جمل�ص �إد�رة �سركة �لتاأمني...(. 

ت�س��تخدم �الإحال��ة لغاي��ات �الخت�س��ار وتفادي��ا للتك��ر�ر مم��ا ي�س��اعد عل��ى كتاب��ة جم��ل ق�س��رية و��سح��ة. ولك��ي تت��م �الإحال��ة باأ�س��لوب ب�س��يط 
وخمت�س��ر وو��س��ح يج��ب عل��ى �ل�سائ��غ مر�ع��اة م��ا يلي:-

1- ��س��تخد�م �الإحالة يف �أ�سيق �حلدود؛ الأنها قد توؤدي �أحيانا �ىل تعقيد وغمو�ص �جلملة �لقانونية بدال من تب�س��يطها وتو�سيحها، وميكن 
�أن حتِدث �إرباكا ت�سريعيا عند تعديل �لت�سريع يف �مل�ستقبل.

2- ��ستخد�م �الإحالة بحذر، و�لتاأكد من �سحة �الإحاالت �لد�خلية يف �لت�سريع، وب�سكل خا�ص يف حال وجود ��ستثناء�ت على �لن�ص.
3-��ستخد�م عبارة )من هذ� �لقانون �أو من هذ� �لنظام( بعد ذكر �ملادة �ملحال �إليها الإز�لة �أي لب�ص.

4-عدم ��ستخد�م عبار�ت مثل )�ملادة �ل�سابقة �أو �ملادة �لالحقة(، �إمنا يجب حتديد رقم �ملادة �ملق�سودة مبا�سرة.

11-د- �الأحكام �خلتامية-د- �الأحكام �خلتامية
ه��ي جمموع��ة م��ن �الأح��كام �لعام��ة �لت��ي تنته��ي فيه��ا مو�د �لت�س��ريع، وتذكر يف نهايته لتعلقه��ا مبجمل �أحكامه، وال ي�سل��ح ذكرها يف �الأحكام 

�لتمهيدي��ة �أو �مل��نت الأن فهمه��ا يعتم��د عل��ى م��ا قبله��ا وتت�سم��ن ما يلي:-
11- �الأحكام �ملكملة - �الأحكام �ملكملة 

هي �الأحكام �لتي ترعى �الأحو�ل �إىل حني تنفيذ �الأحكام �لد�ئمة، ويكون �لغر�ص منها �إما ت�سويب �الأو�ساع يف حال كان �لت�س��ريع �جلديد 
يفر���ص �أحكام��ا جدي��دة تتعار���ص م��ع �الأح��كام �ل�س��ابقة، �أو تفر���ص �لتز�م��ا جدي��د� مل يك��ن مطلوبا قبل �س��دوره، وتلزم �ملخاطب��ني باأحكامه 

باتب��اع تل��ك �الأحكام خالل فرتة زمنية حمددة.
مثال: مثال: 

ن�ص �لفقرة )ب( من �ملادة)10( من قانون �الأمن �ل�سيرب�ين رقم)16( ل�سنة 2019 
)عل��ى �جله��ات و�الأ�س��خا�ص �لت��ي تق��دم خدم��ات �الأم��ن �ل�س��يرب�ين يف �ململك��ة ت�سوي��ب �أو�ساعه��ا وف��ق �أح��كام ه��ذ� �لقانون 

و�الأنظم��ة و�لتعليمات �ل�س��ادرة مبقت�ساه(.

وقد يكون غر�ص �الأحكام �ملكملة حماية �حلقوق �ملكت�سبة و�حلفاظ على �ملر�كز �لقانونية �لتي ن�ساأت يف ظل �أحكام �لت�سريع �ل�سابق.

مثال:مثال:

ن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة )24( من قانون �الإعالم �ملرئي و�مل�سموع رقم )26( ل�سنة 2015 
)تعت��رب موؤ�س�س��ة �الإذ�ع��ة و�لتلفزي��ون �الأردني��ة مرخ�س��ة حكم��ا مبوج��ب �أح��كام ه��ذ� �لقان��ون ملمار�س��ة �أعمال �لب��ث �الإذ�عي 
و�لتلفزي��وين ومتن��ح وجوب��ا حمطاته��ا �الإذ�عي��ة و�لتلفزيونية �لعاملة عند نفاذ �أحكامه �لرخ�ص �لالزمة لهذه لغاية، وعليها 
�لتقي��د بال�سيا�س��ة �لعام��ة لالإع��الم و�خلط��ط �لوطني��ة �ملقررة و�لتعليم��ات �ل�سادرة عن �لهيئة مبوجب �أح��كام هذ� �لقانون 

ومبا ال يتعار�ص مع قانون �ملوؤ�س�س��ة(.
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وتق�سم �الأحكام �ملكملة �إىل �الأحكام �حلافظة و�الأحكام �النتقالية:-وتق�سم �الأحكام �ملكملة �إىل �الأحكام �حلافظة و�الأحكام �النتقالية:-

�أ- �الأحكام �حلافظة�أ- �الأحكام �حلافظة
هي �الأحكام �لتي حتفظ ��ستمر�رية حقوق قائمة، �أو و�جبات مفرو�سة، �أو ت�سريعات نافذة، وميكن �أن تتاأثر بدخول �لت�سريع �جلديد حيز 
�لنفاذ، وت�ستخدم هذه �الأحكام يف �لغالب عندما يعدل �لت�سريع �جلديد �ملقرتح ت�سريعا �سابقا �أو يلغيه على نحو يوؤثر على �ملر�كز �لقانونية 
�لقائمة، وت�ستخدم ل�سمان حماية �حلقوق و�ملر�كز �لقانونية وعدم �مل�سا�ص بها، وذلك من خالل مر�عاة �حلدود �لزمنية للت�سريع �جلديد 

و�حلاالت �لتي �سينطبق عليها.
مثال:مثال:

ن�ص �لفقرة )د( من �ملادة )3( من قانون �إلغاء قانون بنك �الإمناء �ل�سناعي رقم )26( ل�سنة 2008 
)ي�س��تمر �لعم��ل و�اللت��ز�م بجمي��ع �لعق��ود و�لتعه��د�ت و�لتاأمين��ات و�الأعم��ال و�الإج��ر�ء�ت �لت��ي كان �لبن��ك طرف��ا فيه��ا قب��ل 
�سريان مفعول هذ� �لقانون و�لتي متت وفق �أحكام قانون بنك �الإمناء �ل�سناعي رقم )5( ل�سنة 1972 و�أحكام �لت�سريعات 

�الأخ��رى ذ�ت �لعالقة(.

ب- �الأحكام �النتقاليةب- �الأحكام �النتقالية
ه��ي �الأح��كام �لت��ي تهي��ئ لالنتق��ال م��ن �لت�س��ريع �لناف��ذ �إىل �لت�س��ريع �جلديد، وهو ما ي�س��مى باالنتقال �الن�س��يابي للت�س��ريع، وت�س��تخدم 
ه��ذه �الأح��كام غالب��ا لتوفي��ق �الأو�س��اع �لقائم��ة مبوج��ب ت�س��ريع �س��ابق م��ع �الأو�س��اع �جلدي��دة �لت��ي �س��يفر�سها �لت�س��ريع �جلدي��د عن��د 

دخول��ه حي��ز �لنفاذ.
وتتمث��ل �أهمي��ة �الأح��كام �النتقالي��ة كونه��ا متن��ح فر�س��ة للمخاطبني باأحكام �لت�س��ريع �ملُلغى �أو �ملعَدل لتوفيق �أو�ساعهم وفقا الأحكام �لت�س��ريع 
�جلدي��د، خ��الل م��دة كافي��ة قب��ل �س��ريانه بحقه��م، مم��ا ي�س��هم يف جتن��ب �لتد�خل ب��ني �لت�س��ريعات �لنافذة وب��ني �جلديد منها، ويتف��ق ومبد�أ 

�الأم��ن �لقان��وين �ل��ذي يق�س��ي بع��دم �ملباغت��ة يف �س��ن �لت�س��ريعات.
مثال: مثال: 

ن�ص �ملادة )16( من نظام �ملر�كز �الإ�سالمية رقم)107( ل�سنة 2020
)على �ملر�كز �الإ�س��المية �لقائمة قبل نفاذ �أحكام هذ� �لنظام توفيق �أو�ساعها وفقا الأحكامه خالل �س��تة �أ�س��هر من تاريخ 

نفاذه با�ستثناء �ل�سرط �ملتعلق باملقر و�ملن�سو�ص عليه يف �لفقرة )ج( من �ملادة )5( من هذ� �لنظام(.

22- تفوي�ص �ل�سالحيات- تفوي�ص �ل�سالحيات
ياأخذ تفوي�ص �ل�سالحيات �أحد �ل�سكلني �لتاليني:-

�أ- �لتفوي�ص �لت�سريعي �أ- �لتفوي�ص �لت�سريعي 
وهو �أن يت�سمن �لقانون ن�سا تخِول مبقت�ساه �ل�س��لطة �لت�س��ريعية �ل�س��لطة �لتنفيذية باإ�سد�ر �أنظمة �أو تعليمات  تنفيذية �أو مالحق لتنظيم 
�أم��ور تف�سيلي��ة ي�س��ملها �لقان��ون، وكذل��ك �أن يت�سم��ن �لنظ��ام �ل��ذي تقره �ل�س��لطة �لتنفيذية تفوي�سا لوزير معني الإ�س��د�ر تعليمات �أو مالحق 

لتنظيم �أمور تف�سيلية ي�س��ملها �لنظام.
�أمثلة :�أمثلة :

- ن�ص �ملادة )109( من قانون تنظيم �أعمال �لتاأمني رقم )12( ل�سنة 2021 
)�أ. ي�سدر جمل�ص �لوزر�ء �الأنظمة �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون. 

ب. ي�س��در �لبن��ك �ملرك��زي �لتعليم��ات �لالزم��ة لتنفي��ذ �أح��كام ه��ذ� �لقان��ون وي�س��در �ملحاف��ظ �لق��ر�ر�ت �لالزم��ة لتنفي��ذ 
�أح��كام ه��ذ� �لقان��ون و�الأنظم��ة و�لتعليم��ات �ل�س��ادرة مبقت�س��اه(.

- ن�ص �ملادة )18( من نظام ت�سفية �ل�سركات رقم )6( ل�سنة 2021
)ي�سدر �ملر�قب �لتعليمات �لالزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لنظام(.
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وحت��ى ينت��ج �لتفوي���ص �أث��ره يتع��ني �أن يك��ون د�س��توريا وقانوني��ا، و�أن يت��م حتدي��ده بدق��ة تام��ة، و�أن يك��ون غر�س��ه ت�س��هيل �لتنفيذ، ولي���ص �إير�د 
�أح��كام جدي��دة �أو خمالف��ة �أح��كام �لت�س��ريع �ل�س��ادر مبقت�ساه��ا، ويتعني �أن ميار���ص �ملفو���ص �إليه �الخت�سا�ص بذ�ت��ه وال يفو�سه لغريه. 

ب- �لتفوي�ص �الإد�ريب- �لتفوي�ص �الإد�ري

يتع��ني وفق��ًا للقو�ع��د �لقانوني��ة �لتقليدي��ة �أن ميار���ص �ساح��ب �الخت�سا���ص �خت�سا�س��ه بنف�س��ه، وبالتايل ف��ال ميكنه �لتفوي�ص في��ه �أ�سال، �إذ 
يتوجب على كل �س��لطة �أن متار���ص وظائفها �ملقررة لها ب�سفة �س��خ�سية، وال يجوز لها �أن تتنازل عن �الخت�سا�سات �ملمنوحة لها.

فاالأ�س��ل ع��دم ج��و�ز �لتفوي���ص، ولك��ن نظ��ر� لل�س��رور�ت �لعملي��ة ولتط��ور�ت �حلي��اة وتعق��د وظائ��ف �لدول��ة ب��دت �حلاج��ة ما�س��ة �إىل 
ممار�س��ة �الخت�سا���ص �مل�س��تمد م��ن �لت�س��ريع م��ن غ��ري �ساحب��ه �الأ�سل��ي، حتقيق��ا ملب��د�أ �س��ري �ملر�ف��ق �لعام��ة بانتظ��ام و��سط��ر�د، ف��اإذ� 
من��ح �لت�س��ريع �الخت�سا���ص �إىل جه��ة معين��ة فلي���ص له��ا �لتن��ازل عن��ه �أو تفوي�س��ه �إىل جه��ة �أخ��رى، �إال �إذ� �أج��از �لت�س��ريع ذل��ك، ويع��ود 
تقدي��ر م��دى �حلاج��ة �إىل ت�سم��ني �لت�س��ريع ن�س��ا يجي��ز تفوي���ص �الخت�سا���ص للجه��ة �ساحب��ة �الخت�سا���ص �الأ�سي��ل بالت�س��اور م��ع 

�ل�سائ��غ، وفق��ا لطبيع��ة تل��ك �الخت�سا�س��ات و�أهميته��ا.

�أمثلة:�أمثلة:

- ن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة )11( من قانون �الأمن �ل�سيرب�ين رقم )16( ل�سنة 2019
)ملجل���ص �ل��وزر�ء بن��اء عل��ى تن�س��يب رئي���ص �ملجل���ص تفوي���ص �أي هيئ��ة رقابي��ة �أو د�ئ��رة حكومي��ة �أو موؤ�س�س��ة ر�س��مية �أو عام��ه 

ببع���ص مه��ام �ملرك��ز و�سالحيات��ه �ملح��ددة مبقت�س��ى �أح��كام هذ� �لقان��ون و�الأنظم��ة و�لتعليمات �ل�س��ادرة مبقت�ساه(.
- ن�ص �ملادة )22( من قانون مو�زنات �لوحد�ت �حلكومية رقم )6( ل�سنة 2021

)يج��وز لوزي��ر �ملالي��ة تفوي���ص �سالحيات��ه �ل��و�ردة يف �ملادت��ني )18( و)21/�أ( م��ن ه��ذ� �لقان��ون ملدي��ر ع��ام د�ئ��رة 
�ملو�زن��ة �لعام��ة(.

33- �إ�سد�ر �الأنظمة و�لتعليمات �لتنفيذية- �إ�سد�ر �الأنظمة و�لتعليمات �لتنفيذية
ت�س��در �الأنظم��ة و�لتعليم��ات �لتنفيذي��ة ل�سم��ان ح�س��ن تنفي��ذ �لت�س��ريع، فلي���ص بو�س��ع �مل�س��رع �الإحاط��ة بالتفا�سي��ل �لتنفيذي��ة �أو �لتطبيقي��ة 
للت�سريع وطريقة و�آلية و�سعه مو�سع �لتنفيذ و�لتطبيق، فالقانون يت�سمن �لقو�عد �لعامة �ملجردة �لتي حتكم مو�سوعه، وترتك �ىل �الأنظمة 
معاجل��ة �لقو�ع��د �لتف�سيلي��ة �لن��ي تعن��ى بالتطبي��ق. �أم��ا �لنظ��ام �ل��ذي يو�س��ع لتنفيذ �لقان��ون فيرتك للتعليم��ات �لتنفيذية حتدي��د �لتفا�سيل 

�ملتعلق��ة بتطبيق��ه وحتقي��ق �لغاية من �إ�سد�ره.
وهناك �سو�بط يجب على �ل�سائغ مر�عاتها الإ�سد�ر �الأنظمة و�لتعليمات �لتنفيذيةوهناك �سو�بط يجب على �ل�سائغ مر�عاتها الإ�سد�ر �الأنظمة و�لتعليمات �لتنفيذية

�أ - �أن تلتزم بحدود �لت�سريع �ل�سادرة مبقت�ساه.
ب - �أن ال تت�سمن �إلغاء حلكم من �أحكام �لت�سريع �ل�سادرة مبقت�ساه، �أو تعطيال الأحكامه.

ج- �أن ال تت�سمن �أحكاما �أو �سروطا جديدة مل ين�ص عليها �لت�سريع، �أو مل تتطلبها �أحكامه.
د- �أن ال تكون ترد�د� وتكر�ر� حرفيا ملا ورد يف �لت�سريع من �أحكام، و�إمنا يتعني �أن تتناول �الأحكام �لتي يحتاج تطبيقها �إىل تف�سيل.

44- �الإلغاء�ت- �الإلغاء�ت
�الإلغ��اء ه��و وق��ف �لعم��ل بالقاع��دة �لقانوني��ة وجتريده��ا م��ن قوته��ا �مللزم��ة، وتاأت��ي ن�سو���ص �الإلغ��اء ع��ادة للن���ص عل��ى �إلغ��اء ت�س��ريع 
�س��ابق الإح��الل ت�س��ريع جدي��د حمل��ه، �أو للن���ص عل��ى �إلغ��اء �أح��كام معين��ة وردت يف ت�س��ريعات ناف��ذة تتعار���ص م��ع �أح��كام �لت�س��ريع 
�جلدي��د، وق��د تك��ون �سيغ��ة �الإلغ��اء عام��ة تن���ص عل��ى �إلغ��اء كل حك��م يتعار���ص م��ع �أح��كام �لت�س��ريع �جلديد م��ع �لتنويه �إىل �أن هذ� غري 

م�س��تحب يف �أ�س��ول �ل�سياغ��ة �لت�س��ريعية. 
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و�الإلغاء �لت�سريعي نوعان:و�الإلغاء �لت�سريعي نوعان:
�أ - �الإلغاء �ل�سريح �أ - �الإلغاء �ل�سريح 

يك��ون ذل��ك عندم��ا ين���ص �لت�س��ريع �سر�ح��ة عل��ى �إلغ��اء ت�س��ريع ناف��ذ معم��ول به من خالل ذكر ��س��مه ورقمه و�س��نته، وقد يكون كلي��ا �أو جزئيا 
يقت�س��ر على بع�ص �أحكامه.

مثال على �الإلغاء �لكلي:مثال على �الإلغاء �لكلي:

ن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة )111( من نظام �مل�سرتيات �حلكومية رقم )28( ل�سنة 2019
)عند نفاذ �أحكام هذ� �لنظام ُيلغى كل من:

1- نظام �الأ�سغال �حلكومية رقم )71( ل�سنة 1986.
2- نظام �للو�زم رقم )32( ل�سنة 1993.

3- نظام �ل�سر�ء �ملوحد لالأدوية و�مل�ستلزمات �لطبية رقم )91( ل�سنة 2002.
4- نظام �للو�زم �أو نظام �الأ�سغال �ملعمول به يف �جلهة �حلكومية �أو �لوحدة       �حلكومية.

5- نظام �لهيئة �لعليا للم�سرتيات رقم )50( ل�سنة 1994(.

مثال على �الإلغاء �جلزئي:مثال على �الإلغاء �جلزئي:

ن�ص �لبند )2( من �لفقرة )ج( من �ملادة )79( من قانون �سريبة �لدخل رقم )34( ل�سنة 2014
)مع مر�عاة �أحكام �لفقرة )د( من هذه �ملادة، تلغى �لت�سريعات �لتالية �عتبار� من تاريخ نفاذ �أحكام هذ� �لقانون:-

2. �ملادة )8/�أ/1( من قانون جمل�ص �لت�سغيل و�لتدريب و�لتعليم �ملهني و�لتقني رقم )46( ل�سنة 2008(.

ب - �الإلغاء �ل�سمني ب - �الإلغاء �ل�سمني 

يكون �الإلغاء �سمنيا عندما يت�سمن �لت�س��ريع �جلديد ن�سو�سا تتعار�ص مع ت�س��ريع نافذ، �أو �إذ� �أعاد �لت�س��ريع �جلديد تنظيم مو�سوع �س��بق 
�أن قرر قو�عده �لقانون �لنافذ.

 وقد نظم �مل�سرع �الأردين يف �لقانون �ملدين رقم )43( ل�سنة 1976 مو�سوع �الإلغاء �ل�سمني حيث ورد �لن�ص عليه يف �ملادة )5( منه.

�ملادة )5( من �لقانون �ملدين رقم )43( ل�سنة 1976
)ال يج��وز �إلغ��اء ن���ص ت�س��ريعي �إال بت�س��ريع الح��ق ين���ص �سر�ح��ة عل��ى ه��ذ� �الإلغ��اء �أو ي�س��تمل عل��ى ن���ص يتعار���ص م��ع ن���ص 

�لت�س��ريع �لق��دمي �أو ينظ��م م��ن جدي��د �ملو�س��وع �ل��ذي �س��بق �أن ق��رر قو�ع��ده ذل��ك �لت�س��ريع(.

وال ي�سرتط �أن يلجاأ �مل�سرع �إىل �إير�د ن�ص �الإلغاء يف جميع �لت�سريعات �جلديدة وذلك �إعماال لقاعدة )�لالحق ين�سخ �ل�سابق(.

�أمثلة:�أمثلة:

- �لقر�ر �لتف�سريي رقم )3( ل�سنة 1994 �ل�سادر عن �لديو�ن �خلا�ص بتف�سري �لقو�نني
�إن ن�ص �ملادة )21( من قانون �ملوؤ�س�س��ة �لعامة لالإ�س��كان و�لتطوير �حل�سري رقم )28( ل�س��نة 1992، )تتوىل �ملوؤ�س�س��ات 
�حلكومي��ة و�ملجال���ص �ملحلي��ة و�لهيئ��ات �الأخ��رى كل ح�س��ب �خت�سا�سه��ا باالتفاق مع �ملوؤ�س�س��ة تنفيذ م�س��اريع �ملر�فق �لعامة 
و�إي�س��ال �خلدم��ات �لعام��ة �ل�سروري��ة مل�س��اريع �ملوؤ�س�س��ة، و�إذ� تع��ذر عل��ى �أي منه��ا �لقي��ام باإجن��از �أي م��ن تل��ك �مل�س��اريع، 
فللموؤ�س�س��ة تنفي��ذه و�لرج��وع عل��ى تل��ك �جله��ات و�ملجال���ص و�لهيئ��ات بالكلف��ة �لت��ي تكبدته��ا �ملوؤ�س�س��ة(  قد �ألغ��ى �سمنا ن�ص 
�لفق��رة )د( م��ن �مل��ادة )21( م��ن قان��ون �س��لطة �ملي��اه رق��م )18( ل�س��نة 1988، )عل��ى �لرغ��م مم��ا ورد يف �أي ت�س��ريع �آخ��ر 
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ال تعف��ى �أي د�ئ��رة حكومي��ة �أو موؤ�س�س��ة ر�س��مية �أو �أهلي��ة �أو �أي �س��خ�ص معن��وي �أو طبيع��ي م��ن �لر�س��وم �أو تكالي��ف �الإن�س��اء 
و�لتمدي��د و�مل�س��اهمة يف كلف��ة �أي م�س��روع و�الأثم��ان و�الأج��ور وب��دل �النتف��اع �لتي تتحق��ق �أو تفر�ص لقاء �خلدم��ات �لتي تقوم 

به��ا �ل�س��لطة مبقت�سى �أحكام ه��ذ� �لقانون(. 
- ن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة )11( من قانون �ال�ستثمار رقم )30( ل�سنة 2014 

)عل��ى �لرغ��م مم��ا ورد يف قان��ون �سريب��ة �لدخ��ل �لناف��ذ تك��ون �سريب��ة �لدخ��ل بن�س��بة )5%( م��ن دخ��ل �ملوؤ�س�س��ة �مل�س��جلة 
�خلا�س��ع لل�سريب��ة و�ملتاأت��ي م��ن ن�س��اطها �القت�س��ادي د�خ��ل �ملنطق��ة �لتنموي��ة(.

وير�عى عند �سياغة ن�سو�ص �الإلغاء ما يلي:-وير�عى عند �سياغة ن�سو�ص �الإلغاء ما يلي:-

1- �تباع �سيغ �الإلغاء �ل�سريح وجتنب �الإلغاء �ل�سمني، كلما �أمكن ذلك، نظر� ل�سلبياته �لكثرية يف �لتطبيق �لعملي. 
2- جتن��ب ��س��تخد�م عب��ار�ت تت�سم��ن �إلغ��اء كل ن���ص يخال��ف �أح��كام �لت�س��ريع �جلدي��د  )�الإلغ��اء �الأعم��ى( �أو تعطي��ل �لعم��ل باالأح��كام �لت��ي 
وردت يف �لت�س��ريعات �الأخرى و�لتي تتعار�ص مع �أحكامه، كونها عبار�ت غري حمبذة يف �أ�سول �ل�سياغة �لت�س��ريعية الأنها تثري �اللتبا���ص 
ل��دى منف��ذي �لت�س��ريع ومطبقي��ه ومف�س��ريه عل��ى ح��د �س��و�ء، وتتطل��ب بحث��ا يف جمي��ع �الأح��كام �ملخالف��ة للت�س��ريع �جلدي��د م��ن قب��ل جمي��ع 

�ملعني��ني بتطبيق��ه، وه��و �أم��ر ق��د يولد ت�س��تتا يف �لت�س��ريع ويفتح جماال و��س��عا للتف�س��ري و�لتاأويل .
مثال:مثال:

ن�ص �لفقرة )ب( من �ملادة )31( من قانون �جلمعيات رقم )51( ل�سنة 2008
)يلغى كل من:

�أحكام �أي ت�س��ريع �آخر بالقدر �لذي تتعار�ص فيه مع �أحكام هذ� �لقانون مبا يف ذلك �الأحكام �ملتعلقة بت�س��جيل �الأ�س��خا�ص 
�العتباري��ني �مل�س��مولني باأح��كام �مل��ادة )28( من ه��ذ� �لقانون(.

3- جتن��ب ��س��تخد�م عب��ار�ت تت�سم��ن مر�ع��اة �أي عقوب��ة �أ�س��د ورد �لن���ص عليه��ا يف �أي ت�س��ريع �آخ��ر �إمن��ا يف�س��ل و�س��ع وحتدي��د �لعقوب��ة 
�ملنا�س��بة يف م�س��روع �لت�س��ريع.  

مثال:مثال:

ن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة )28( من �لقانون �الإطاري الإد�رة �لنفايات رقم )16( ل�سنة 2020
)مع عدم �الأخالل باأي عقوبة �أ�سد وردت يف هذ� �لقانون �أو �أي قانون �آخر:-

�أ. يعاقب بغر�مة ال تقل عن )1000( دينار وال تزيد على )10000( دينار كل �سخ�ص يرتكب ما يلي(.

4- �لن���ص عل��ى ��س��تمر�ر �لعم��ل بالت�س��ريعات �لفرعي��ة �ل�س��ادرة باال�س��تناد الأح��كام �لت�س��ريع �ملن��وي �إلغ��اوؤه �إىل حني ��س��تبد�ل غريه��ا بها �أو 
�إلغائه��ا، وذل��ك ملن��ح �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع �لفر�س��ة الإيجاد بديل عنها، وجتنبا حلدوث �أي فر�غ ت�س��ريعي وتعطيل عم��ل �ملر�فق �لعامة.

مثال:مثال:

ن�ص �ملادة )328( من قانون �الأحو�ل �ل�سخ�سية رقم )15( ل�سنة 2019
)يلغ��ى قان��ون �الأح��و�ل �ل�س��خ�سية رق��م )61( ل�س��نة 1976 وتعديالت��ه، عل��ى �أن تبق��ى �لتعليم��ات �ل�س��ادرة مبقت�ساه �س��ارية 

�ملفع��ول �إىل �أن تع��دل �أو تلغ��ى �و ي�س��تبدل غريه��ا بها وفقا الأحكام هذ� �لقانون(.
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5- �لتنفيذ
�لتنفيذ هو �إير�د حكم يف �لت�س��ريع يت�سمن حتديد �جلهات �ملكلفة بتنفيذه، و�إعمال �الأحكام �لو�ردة فيه، ويجب حتديد �الأطر�ف �لفاعلة 

�لرئي�سية يف �لت�سريع، وتو�سيح �أدو�رها يف تنفيذه، وحتديد �خت�سا�ص كل منها، فالت�سريع �جليد ال ي�ستحق هذ� �لو�سف مامل ينفذ.
مثال:مثال:

ن�ص �ملادة )12( من قانون �ملحافظة على �أمالك �لدولة رقم )11( ل�سنة 2021
)رئي�ص �لوزر�ء و�لوزر�ء مكلفون بتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون(.

6- توقيع م�سدر �لت�سريع
يج��ب �أن ينته��ي كل ت�س��ريع بتوقي��ع �ساح��ب �ل�سالحي��ة يف �إ�س��د�ره وفقا لديباجته، وميار���ص جاللة �مللك �سالحيته بالتو�س��يح على �لت�س��ريع 
باإر�دة ملكية �سامية تكون موقعة من رئي�ص �لوزر�ء وكامل �أع�ساء جمل�ص �لوزر�ء يف حال كان �لت�سريع قانونا. �أما �إذ� كان �لت�سريع قانونا 
موؤقت��ا �أو نظام��ا فتك��ون �الإر�دة موقع��ة م��ن رئي���ص �ل��وزر�ء و�ل��وزر�ء �لذي��ن ��س��رتكو� يف �جلل�س��ة �لت��ي �أق��ر فيه��ا �لنظ��ام، ويب��دي جاللة �مللك 

مو�فقته بتثبيت توقيعه فوق �لتو�قيع �ملذكورة، �أنظر �ملادة )1/40( من �لد�س��تور �الأردين.
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ثانيا-2- المالحق وضوابط استخدامها

يق�س��د باملالح��ق م��ا يرف��ق بالت�س��ريع م��ن ج��د�ول ومن��اذج و�أدل��ة ور�س��ومات وخر�ئ��ط وك�س��وفات وغريه��ا م��ن �ملرفق��ات �لت��ي يكون قد �أ�س��ري 
�أو �أحي��ل �إليه��ا يف م��و�د �لت�س��ريع ب�س��كل و��س��ح ودقي��ق، وتعت��رب �ملالح��ق جزء� ال يتجز�أ من �لت�س��ريع �إذ� ت�سمن �لت�س��ريع ن�س��ا يق�سي بذلك.
و�للج��وء �إىل �ملالح��ق م�س��األة �ختياري��ة تع��ود لطبيع��ة �ملو�س��وع �ل��ذي ينظمه �لت�س��ريع، وتعترب و�س��يلة لت�س��هيل تطبيق �لت�س��ريع وجتنب �إدخال 
تفا�سي��ل طويل��ة �سم��ن م��و�ده �جلوهري��ة، فه��ي م��ن �الأدو�ت �لت��ي ت�س��اعد عل��ى فهمه، وت��رد �ملالحق يف �ل�سفح��ات �لتي تلي توقي��ع �الإ�سد�ر، 

ويحمل كل منها ��س��ما خا�سا به، ورقما مت�سل�س��ال مييزه عن غريه من �ملالحق.
ويت�سم��ن �لت�س��ريع �آلي��ة تعدي��ل �ملالح��ق، حي��ث يت��م و�س��ع ن�ص خا�ص يجيز تعديلها �إما بطريقة مرنة، كاأن مينح �لت�س��ريع جمل���ص �لوزر�ء �أو 

�لوزير �ملخت�ص هذه �ل�سالحية وذلك ملو�كبة �مل�ستجد�ت و�لظروف �لتي ت�ستدعي �لتعديل على وجه �ل�سرعة.
مثال:مثال:

ن�ص �ملادة )30( من �لقانون �الإطاري الإد�رة �لنفايات رقم )16( ل�سنة 2020
)تعدل �جلد�ول �مللحقة بهذ� �لقانون مبوجب تعليمات ي�سدرها �لوزير(.

�أو قد ين�ص �لت�سريع على �أن تعديل �ملالحق يجب �أن يتم بذ�ت �خلطو�ت و�ملر�حل �لتي يتم فيها تعديل �لت�سريع ذ�ته.
 مثال: مثال:

ن�ص �ملادة )2( من �لقانون �ملعدل لقانون ر�سوم ت�سجيل �الأر��سي رقم )6( ل�سنة 1995
)يعدل جدول ر�سوم �لت�سجيل �مللحق بالقانون �الأ�سلي على �لنحو �لتايل :-

�أواًل: باإلغاء ن�ص �لبند )2( من �لفقرة)ب( من �ملادة )1( و�ال�ستعا�سة عنه بالن�ص �لتايل:-
2- ي�س��رتط لتطبي��ق �لبن��د )1( م��ن ه��ذه �لفق��رة �أن يك��ون قد م�سى على ت�س��جيل �الأر�ص با�س��م �ل�س��ريك �مل�س��رتي �أو مورثه 

مدة ال تقل عن )5( خم���ص �س��نو�ت .
ثانيًا: باإلغاء ن�ص �ملادة 10 منه و�ال�ستعا�سة عنه بالن�ص �لتايل(.

 
وتتنوع �ملالحق �لتي ترفق بالت�سريعات ح�سب مو�سوع كل منها، و�أكرثها ��ستعماال ما يلي:-

11- �جلد�ول، - �جلد�ول، 
تتباي��ن ��س��تعماالت �جل��د�ول ح�س��ب طبيع��ة �لت�س��ريع، وحمت��و�ه، ويك��رث �للج��وء �إليه��ا يف �لت�س��ريعات �ملتعلق��ة باملو�زن��ة �لعام��ة ومو�زن��ات 
�لوح��د�ت �حلكومي��ة، وت�س��كيالت �لوظائ��ف، و�لت�س��ريعات �لت��ي تت�سم��ن فر���ص تكالي��ف مالي��ة عل��ى �ملخاطب��ني باأحكامه��ا، و�لت�س��ريعات 

�جلمركي��ة و�ل�سريبي��ة و�القت�سادي��ة، و�لت�س��ريعات �ملتعلق��ة باملخ��در�ت و�ملوؤث��ر�ت �لعقلي��ة.
مثال:مثال:

ن�ص �لفقرة )ب( من �ملادة )3( من قانون �ل�سريبة �لعامة على �ملبيعات رقم )6( ل�سنة 1994
)ي�سدر جمل�ص �لوزر�ء بناء على تن�سيب �لوزير �جلد�ول �لتالية:

22- �لنماذج و�الأدلة- �لنماذج و�الأدلة
ق��د تتطل��ب بع���ص �لت�س��ريعات م��ن �ملخاطب��ني باأحكامه��ا تق��دمي طلب��ات للح�س��ول عل��ى �خلدم��ات �لت��ي تنظمه��ا م��ن خ��الل ��س��تخد�م مناذج 
خا�س��ة ب��كل مو�س��وع، تت�سم��ن �ملعلوم��ات و�لبيان��ات �لو�ج��ب �إدر�جها للح�سول على �خلدمة ب�س��هولة و�س��رعة، وبحيث يتع��ذر �حل�سول على 

تل��ك �خلدم��ة دون تعبئة �لنموذج.
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مثال:مثال:

- يت��م �إ�س��هار ح��ق �ل�سم��ان بتعبئ��ة �لنم��وذج �الإلك��رتوين �ملع��د له��ذه �لغاي��ة يف �ل�س��جل عل��ى �أن يت�سم��ن �ملعلومات �الأ�سا�س��ية 
�ملح��ددة يف �لفق��رة )ج( م��ن �مل��ادة )9( م��ن قان��ون �سم��ان �حلقوق باالأمو�ل �ملنقولة رقم )20( ل�س��نة 2018.

- يت�سم��ن دلي��ل �لرتخي���ص �ل��ذي تع��ده هيئ��ة �ال�س��تثمار وفقا الأحكام قانون �ال�س��تثمار رقم )30( ل�س��نة 2014 �س��روط منح 
�لرخ�سة مبز�ولة ن�ساط �قت�سادي معني ومتطلبات �لرخ�سة و�إجر�ء�تها ومددها.

وقد تت�سمن ت�سريعات �أخرى يغلب عليها �جلانب �لفني و�لتخ�س�سي �إلز�ما للجهات �ملنفذة لها باإعد�د �أدلة �إر�سادية، تت�سمن �ل�سو�بط 
و�ملحدد�ت �الأ�سا�س��ية �لتي يلتزم �ملخاطبون باأحكام �لت�س��ريع بالتقيد بها ،ل�سمان حتقيق �لعد�لة و�ل�س��فافية وتكافوؤ �لفر�ص بينهم، ويكرث 

�للج��وء �إليه��ا يف �لت�س��ريعات �ملتعلق��ة بالعطاء�ت و�ملناق�سات و�مل�س��رتيات و�الأ�س��غال �لعامة.
مثال:مثال:

 ن���ص �لفق��رة )ب( م��ن �مل��ادة )3( م��ن نظ��ام �ل�س��ر�كة ب��ني �لقطاع��ني �لع��ام و�خلا���ص رق��م )23( ل�س��نة 2021 �ل��ذي �أناط 
بوح��دة �ل�س��ر�كة مهم��ة �إع��د�د �أدل��ة �إر�س��ادية ملر�ح��ل م�س��روعات �ل�س��ر�كة وتنفي��ذ �إجر�ء�ته��ا وعقوده��ا و�لنم��اذج �ملعتم��دة 

لذل��ك و�لتي منها:
- دليل �إر�سادي ملر�حل م�سروعات �ل�سر�كة.

- دليل �ملتطلبات �لنموذجية لتقرير �اللتز�مات �ملالية و�لتقارير �لدورية ملتابعة وتقييم م�سروعات �ل�سر�كة.
- منوذج مذكرة مقرتح م�سروع �ل�سر�كة.

- منوذج دعوة �إبد�ء �الهتمام ودعوة �لتاأهيل �الأويل ودعوة طلب �لعرو�ص.
- منوذج �ل�سروط �ملرجعية مل�ست�سار �مل�سروع.

33- �خلر�ئط- �خلر�ئط
يتم ��س��تخد�م �خلر�ئط يف �لت�س��ريعات �لتي يكون لتطبيقها نطاق جغر�يف حمدد، كما هو �حلال يف قانون �الإح�ساء�ت �لعامة رقم )12( 

ل�سنة 2012، وقانون �مللكية �لعقارية رقم )13( ل�سنة 2019، وقانون �ملركز �جلغر�يف �الأردين رقم )18( ل�سنة 1986.
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ثالثا: تدقيق التشريع

بع��د �أن تت��م �سياغ��ة م�س��ودة �لت�س��ريع، تب��د�أ مرحل��ة �لتدقي��ق و�ملر�جع��ة م��ن قب��ل �ل�سائ��غ ذ�ت��ه �أو م��ن خ��الل عر���ص م�س��ودة �لت�س��ريع عل��ى 
�سائغ��ني �آخري��ن لتدقيقه��ا، وللجه��ات �ملعني��ة بالت�س��ريع �إج��ر�ء مر�جع��ات م�س��تمرة وطل��ب �إدر�ج �إ�ساف��ات.

وين�س��ب �لرتكي��ز يف ه��ذه �ملرحل��ة عل��ى تقيي��م منهجي��ة م�س��ودة �لت�س��ريع، و�لتاأك��د م��ن �أنه��ا حتق��ق �لغر�ص �ملق�س��ود يف �أو�سح �س��ورة، وعلى 
�ل�سائ��غ �ختب��ار م��دى �سح��ة عمل��ه قبل �عتماد �ل�سيغة �لنهائية للم�س��ودة من خالل �الإجابة على �لت�س��اوؤالت �لرئي�س��ية �لتالية:- 

�أ - هل حتقق عنا�سر �لت�سريع �لهدف �ملن�سود بالتحديد؟
ب- هل تتعار�ص عنا�سر �لت�سريع مع �ملبادئ و�لقو�عد �لد�ستورية و�ملعاهد�ت �لدولية؟

ج - هل تتنا�سب م�سودة �لت�سريع مع �ملنظومة �لقانونية �ل�سائدة يف �لدولة؟
د - هل خ�سعت عنا�سر �لت�سريع للبحث من كافة �جلو�نب �لفنية و�لقانونية؟

ه���- ه��ل مت ت�سني��ف �لعنا�س��ر يف جمموع��ات متجان�س��ة ب�س��كل و��س��ح و�س��امل ميّك��ن �ملخاطب��ني باأح��كام �لت�س��ريع م��ن فه��م �أحكام��ه ل�سمان 
�س��هولة تطبيقه م�ستقبال؟

و - هل حتتاج �لعنا�سر يف جمموعة �الأحكام �جلوهرية �إىل ت�سنيف؟ 
ف��اإذ� تب��ني لل�سائ��غ بع��د �إج��ر�ء �الختب��ار �س��رورة �إج��ر�ء مزي��د م��ن �لبح��ث �أو �ال�ست�س��ار�ت �أو 

�لت�س��اور م��ع �جله��ة �ملعني��ة بالت�س��ريع ح��ول �أي م�س��األة فعلي��ه ع��دم �ل��رتدد يف �لقي��ام بذل��ك.
�إىل  �ل�سياغ��ة  عملي��ة  حتت��اج 
مه��ارة ومرون��ة فكري��ة بحي��ث ال 
ي�س��كل �النته��اء م��ن �أي  خط��وة 
حاج��زً�  �أخ��رى  �إىل  و�النتق��ال 
خط��وة  �أي  �إىل  �لع��ودة   م��ام  �أ
�حلاج��ة  ثبت��ت  م��ا  �إذ�  �س��ابقة 

�إىل ذل��ك.
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ل��وز�ن"                                                                   زوم  دي  �لب�س��ر"تري  �ر���ص  م��ن  �ملقدم��ة  �ملنح��ة  خ��الل  م��ن  �لت�س��ريعية(  �ل�سياغ��ة  �لت�س��ريعية()دلي��ل  �ل�سياغ��ة  )دلي��ل  �لدلي��ل  ه��ذ�  دع��م  مت     
"She leads-national "تقود-�لوطن��ي  ه��ي  برنام��ج  خ��الل  م��ن  وذل��ك   )Terre des hommes Lausanne(

وم��ن �جلدي��ر بالذك��ر �ن ه��ذ� �مل�س��روع ه��و م�س��روع م�س��رتك ينف��ذ م��ن خ��الل �ئت��الف "ه��ي تق��ود" �ملك��ون م��ن ع��دد م��ن �ملوؤ�س�س��ات �لدولي��ة 
و�لوطني��ة و�ملجتم��ع �مل��دين. 

ويعت��رب ه��ذ� �ملحت��وى م��ن م�س��وؤولية )�ل�س��بكة �لقانوني��ة للن�س��اء �لعربي��ات( وال يعك���ص بال�س��رورة �آر�ء �ر���ص �لب�س��ر "ت��ري دي زوم ل��وز�ن" 
  )Terre des hommes Lausanne(

This manual (legal drafting manual) is funded by Terre des hommes Lausanne, through the 

She leads-national project.

It is worth noting that this project is a joint project implemented through the "She Leads" 

coalition, which includes a number of international and national institutions and civil society 
organizations.

This content is the responsibility of the Arab Women Legal Network and does not necessarily 

reflect the views of Terre des hommes Lausanne.
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